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  املنهجية: إعداد التقرير  - أوالً  
ستناد إىل بيانات مقدمة من وزارات العدل،       باالأعدت هذا التقرير وزارة اخلارجية        -١

، والصحة، والتعليم، والثقافة، واإلعالم، واالقتصاد،      يةاالجتماعوالشؤون  والداخلية، والعمل   
دمات العامة، والزراعة واألغذية والرياضة والسياحة، واحملكمة الدسـتورية،         واإلسكان واخل 

ثنيـة،  اإلواحملكمة العليا، ومكتب املدعي العام، ومكتب املفوض املعين بالشؤون الدينيـة و           
الوطنية، واملركز الوطين للبحـوث التـشريعية       العلوم  كادميية  أ الوطنية، و  ئيةلجنة اإلحصا الو

 . املعلومات والتحليل التابع للمكتب التنفيذي لرئيس مجهورية بيالروسوالقانونية، ومركز

االستعراض الـدوري  أهداف ومنهجية   إعداد التقرير مشاورات واسعة بشأن       وسبق  -٢
بشأن املـسائل املتـصلة باألعمـال التحـضريية      مع ممثلي اجملتمع املدين  اتمناقش و الشامل

  .ه لالستعراض الدوري الشامل الواجب تقدميلالستعراض والتقرير الوطين
جلسة إحاطة إقليميـة    بيالروس    حضر ممثلو  ويف معرض هذه األعمال التحضريية،      -٣

بشأن االستعراض الدوري الشامل نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            
ك وشار.  يف بيشكيك، قريغيزستان٢٠٠٩أبريل /نيسان ٢٨ إىل ٢٧من يف الفترة   ) املفوضية(

 يف ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ و ١٥اليت عقدت يف يومي     دراسية  اللقة  احليف  ممثلون أيضاً   
، بـشأن   ةمبشاركة املفوضـي   و ة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ، حتت رعاي  بيالروسمينسك،  

ربنامج املـساعدة التقنيـة واملبـادئ       التابعة ل طرق احلصول على نتائج عملية من املشاريع        
   .حقوق اإلنسانذ إلنفاالتوجيهية 

يف الفترة  بيالروسوفد من املفوضية بزيارة  قام  بناء على دعوة من وزارة اخلارجية،       و  -٤
األعمال التحضريية   ملناقشة   ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢نوفمرب إىل   /تشرين الثاين  ٣٠من  

تعزيز ة إىل  الراميشتركة  املساعدة التقنية امل   بعض مشاريع    تنفيذلالستعراض الدوري الشامل، و   
بـيالروس يف   املقدمة إىل   ، يف مجلة أمور، تنفيذ التوصيات        عن طريق  ومحاية حقوق اإلنسان  

  .االستعراضأعقاب 
وزارة ، استـشارت    االستعراض الـدوري الـشامل    اخلاص ب التقرير  وعند صياغة     -٥

تمع املدين،   املنظمات الدولية واجمل   ياجلهات الفاعلة، مبا يف ذلك ممثل     عدداً كبرياً من    اخلارجية  
  .إعداد هذا التقريراالعتبار عند  نظرهم يف اتوأخذت وجه

  األساس القانوين واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  -ثانياً   

  اإلطار التشريعي حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقات الدولية  - ألف  
ت العاديـة وأثنـاء     اليت تعرضت هلا يف األوقا    عنف  الأعمال  بتاريخ بيالروس   يتميز    -٦

        مـا ال يقـل     ولقـي   . دول خمتلفة  أراضيها إىل احلروب املدمرة اليت خاضتها وكذلك بضم       
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صف  وحتطم وما يقرب من ن      احلرب العاملية الثانية   حتفهم أثناء سكان  ال يف املائة من     ٣٠عن  
     ث الذي وقـع    احلادتقريباً يف أعقاب    ربع أراضيها   الذي أصاب   تلوث  وترك ال .  التحتية ابنيته

        علـى اقتـصاد البلـد       أثراً سلبياً مستداماًً   ١٩٨٦ للطاقة النووية يف عام      تشرنوبيليف حمطة   
  .سكانالوصحة 

قوق لسكاهنا فيما يتعلق حب   التقليدي  النهج   على   كثرياً مسات تاريخ بيالروس  وأثّرت    -٧
 احلقوق الفردية،   إعمالني   حل وسط معقول ب    إىل التوصل   ، والذي يتمثل أساساً يف    اإلنسان

املختلفة مـن   فئات  التوازن يف عملية تعزيز ومحاية      الفاظ على   احل و ،صاحل اجملتمع مب عتناءواال
  .حقوق اإلنسان

 بوصـفها دولـة      متواصالً  تقدماً ١٩٩١ يف عام    امنذ استقالهل وأحرزت بيالروس     -٨
  : ادة القانون والعدالة االجتماعيةدميقراطية تقوم على سي

 أعلـى   تنفيـذها ه والضمانات الالزمة ل    وحريات هحقوقلإلنسان و  للدستور،   اًوفق •
الدستور جمموعة  ويتضمن  . اهلدف األمسى للمجتمع والدولة   مراتب األمهية، وهو    

لتعزيز ومحايـة   ضائية الواجبة   دد اإلجراءات الق  حيشاملة من الضمانات القانونية و    
 ؛ واحلريات أمام احملاكملدفاع عن احلقوقلحقوق املواطنني، مبا يف ذلك 

 انتـهاكات احلقـوق     ن، ع اًأجهزة الدولة واملوظفني، حىت جنائي    جيوز مساءلة    •
  ؛واحلريات الفردية

ويـؤدي إىل   احلكومية   صادر عن اهليئات     قرارجيوز ألي شخص الطعن يف أي        •
  ؛ املشروعةهحرياته أو مصاحل وأحقوقه انتهاك و تقييد أ

 أن  ت الدولية اليت صدقت عليها بـيالروس،       لالتفاقيا وفقاًجيوز ألي شخص،     •
مجيـع   رهناً باستنفاد     املنظمات الدولية للدفاع عن حقوقه وحرياته،      إىل يلجأ
  ؛ االنتصاف احملليةسبل

 ومحايـة   إلنفـاذ املساعدة من اخلرباء القانونيني     جيوز ألي شخص أن يطلب       •
لية، عند تعاملـه    ه أمام احملاكم واهليئات احلكومية الوطنية أو احمل       وحرياته  حقوق

العالقات مـع املـسؤولني     يف  مع املؤسسات واملنظمات واجلمعيات الطوعية و     
  ؛واألشخاص اآلخرين

الذي يلحق  املعنوي  املادي و تعويض عن الضرر    الق يف املطالبة ب   لكل شخص احل   •
  .ته وكرامه وشرفه وحرياتهلدفاع عن حقوقبه نتيجة ل

سة لألمم املتحدة، طرف يف معظم الـصكوك  ، باعتبارها من الدول املؤسِّ    بيالروسو  -٩
العهـد الـدويل    : املعاهدات األساسية الست التالية   يف  الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك       
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       واخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     

 التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على      والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
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           مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة          
   . واتفاقية حقوق الطفل،أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

لقـانون  يف ا  امليـاً  ع بأسبقية املبادئ املعترف هبا    بيالروس، تعترف   دستورل ل وفقاًو  -١٠
  .اضمن اتساق تشريعاهتا معهوتالدويل 
املعايري القانونية املعترف هبا عامليا يف جمال حقوق اإلنسان بصورة          وعززت بيالروس     -١١

املنظمات قانون   و ،ألحزاب السياسية مثل قانون ا  ذات الصلة   إصدار القوانني   شاملة عن طريق    
الالجـئني،  قـانون    و ،األجانبوقانون   ،ات القومية األقليقانون  الطوعية ونقابات العمال، و   

  . الدينيةطوائفحرية األديان والقانون  و،حقوق الطفلقانون و
للدستور ولالتفاقات  لضمان امتثاهلا   راجعة قانونية إلزامية    ملالدولة  وختضع تشريعات     -١٢

ة مـشاريع    دسـتوري  مناحملكمة الدستورية   وتتأكد  . الدولية اليت تكون بيالروس طرفا فيها     
  .القوانني قبل اعتمادها

  اإلطار املؤسسي، واآلليات املعنية حبماية حقوق اإلنسان  - باء  
املسؤولني ظفني  واحلكومية وامل السلطات   إطار الدولة حلماية حقوق اإلنسان    يشمل    -١٣
  .ن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانع

.  املـواطنني  حريات و هو الضامن للدستور وحقوق اإلنسان وحقوق     الدولة  رئيس  و  -١٤
وتنفيـذها   حقوق املـواطنني     الالزمة للدفاع عن  تدابري  الرئيس ال العملية، يتخذ   ومن الناحية   

حلمايـة  الالزم رئيس العمل   وينسق ال . قرارات ذات الصلة بالقضايا املعنية    إصدار القوانني وال  ب
  .لبلداجملتمع املدين وسكان ا وإلنسان مع الفروع الثالثة للسلطةوتعزيز حقوق ا

لدفاع اجلهاز القانوين للدولة املعين با يف  خاصاًوراًد) الربملان(اجلمعية الوطنية وتؤدي   -١٥
إنشاء اآلليات  وعن طريق النظر يف مشاريع القوانني واعتمادها        اإلنسان  وحريات  عن حقوق   

ملان باملثل  عضاء الرب وجيوز أل . ملواطننيوحريات ا قوق  فعلياً حب لضمان التقيد   القانونية الالزمة   
وتوجـد يف   .  احلقوق واحلريات واملصاحل املشروعة للنـاخبني      ضمانمشاريع قوانني ل  تقدمي  

وختتص هذه   اإلعالم   وسائلجلمعية الوطنية جلنة دائمة حلقوق اإلنسان والعالقات اجملتمعية و        ا
وضمان باحترام ومحاية حقوق املواطنني      بالفصل يف املسائل املتصلة      على وجه التحديد  اللجنة  

  .العمل بالربملانجوانب كافة االستجابة املناسبة حلقوق اإلنسان يف 
اخلاص بـشكاوى   قانون  الالعناصر اهلامة يف إطار العمل حلماية حقوق اإلنسان         ومن    -١٦
طعون يف  نظر  أصبح ال مبوجب هذا القانون،    و.  خرباء دوليني   باالشتراك مع  وضع الذي   واطننيامل

 يف الـدوائر    اإلنـسان وحريـات    األساسية حلماية حقوق     دواتاألواطنني أحد   وشكاوى امل 
اختاذ التـدابري   باحلكومية  لدوائر  االقانون، تلتزم   ومبوجب هذا   . احلكومية على مجيع املستويات   
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اإلشراف اكها وب انته شروعة عند امل همأو مصاحل /املواطنني و وحريات  الالزمة الستعادة حقوق    
  . نية مبعاجلة شكاوى املواطنني يف مجيع املستويات احلكوميةوتعمل الدوائر املع. على تنفيذها

 ٢٠٠٩يف عـام    و .باملثل بالنظر يف شكاوى املـواطنني     احملكمة الدستورية   وختتص    -١٧
  . مواطنا١ً ٢١٧، نظرت احملكمة الدستورية يف الشكاوى املقدمة من وحده
فئـات  الزيز ومحاية   تعيف البلد على    شبكة من املؤسسات العامة املتخصصة      تعمل  و  -١٨
. اءة بني الدولة واجملتمـع املـدين       شراكة بنّ  اخالهلوانبثقت من   ختلفة من حقوق اإلنسان،     امل
  :تشمل هذه الشبكةو

  ؛اللجنة الوطنية حلقوق الطفل •
  ؛انية اجلنساتسياسلاجمللس الوطين ل •
  ؛اإلثنياتاملشترك بني اجمللس االستشاري  •
  ؛جتماعيةشؤون االعمل والللاجمللس االستشاري  •
  ؛ األشخاص ذوي اإلعاقةاجمللس املشترك بني اإلدارات املعين مبشاكل •
القـدماء  احملـاربني   واملعنية مبـشاكل للمـسنني      دارات  اإلاللجنة املشتركة بني     •

  ؛شخاص الذين يعانون من آثار احلربواأل
  ؛العملقانون االجتماعية و املعين بتحديث القوانني اجمللس •
  .وسائل اإلعالمجملس التنسيق احمللي ل •

لمكتـب التنفيـذي    ة والتابع ل  االجتماعياملعين بالشؤون   االستشاري  وأنشئ اجمللس     -١٩
 هـذا   لسلطات واجملتمع املدين يف أعمال    لن  وممثلويشارك  . ٢٠٠٩يف عام   اجلمهورية  لرئيس  
ويقدم لة  الدووضوعية املتعلقة بالتنمية القطرية واجملتمعية يف       اجمللس القضايا امل  ويناقش  . اجمللس

  .ة يف البلدالسياسيوة  واالقتصاديةاالجتماعياقتراحات ملواصلة التنمية 
الدولة املكتب التنفيذي لرئيس    بنشاء جملس استشاري حلقوق اإلنسان      ومن املقرر إ    -٢٠
  .جل تعزيز التعاون بني السلطات واجملتمع املدين يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسانأمن 

  اليت حتكم أعمال احملاكم ومكتب املدعي العاملعامة  ااملبادئ  - جيم  
وحيقق النظـام القـضائي   . محاية حقوق اإلنسانقضائي بدور هام يف ظام ال يقوم الن   -٢١

مثـل  األساسـية   بـادئ   بتطبيق بعض امل  درجة عالية من الدميقراطية يف التحقيقات القضائية        
  .، وعدم التحيز بني الطرفنيواملساواةاحملاكمة احلضورية، استقالل القضاء، والشفافية، و

يعاقب القانون على هذا التدخل بل      وعمل األجهزة القضائية،    التدخل يف   وال جيوز     -٢٢
ويقـوم  .  لتعيينهمة القانونياتاستقالل القضاة باإلجراءويتحقق  .ويشكل أيضاً جرمية جنائية  

  .مة العليار العدل ورئيس احملكيوزناء على مشورة ببتعيني القضاة رئيس اجلمهورية 
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دستورية  وتكفل   لمواطننيواحلريات الدستورية ل  قوق  احلاحملكمة الدستورية   وحتمي    -٢٣
  .القوانني واملبادرات التشريعية

بواسـطة   ويتم تنفيـذه     هو حق مكفول للكافة بطبيعته    القضائية  واحلق يف احلماية      -٢٤
احملـاكم التجاريـة    أمام  ة  جيوز للمواطنني الدفاع عن مصاحلهم االقتصادي     و. حملاكم العادية ا

وجيـوز  . ةية والصناع يلغرفة التجار لحمكمة التحكيم الدولية التابعة     أمام  التحكيم أو   وحماكم  
   .للعمال الدفاع عن مصاحلهم أمام حماكم العمال

تنفيذ القوانني وغريها من الصكوك القانونية املعيارية من        مكتب املدعي العام    ويكفل    -٢٥
  .ية بدقة وبدون متييزقبل اهليئات احلكوم

عمل مكتب املدعي العام على مبادئ الشرعية، واملساواة بني مجيع املواطنني           ويقوم    -٢٦
  .هوامرأل والطابع امللزم ، املدعي العام، واستقاللأمام القانون، والشفافية

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثالثاً  

  ظام الدولةوصف عام للهيكل السياسي ون  - ألف  
لدستور هو رئـيس الدولـة      ورئيس اجلمهورية وفقاً ل   .  مجهورية رئاسية  بيالروس  -٢٧

  .اإلنسان واملواطنني وحرياهتموحقوق والضامن للدستور 
         الفـصل  وفقـا ملبـدأ      الدولة يف   لتشريعية والتنفيذية والقضائية  ات ا سلطومتارس ال   -٢٨

   .بني السلطات
       تـألف مـن   الـيت ت  ) الربملان(عن طريق اجلمعية الوطنية     شريعية  ارس السلطة الت  متو  -٢٩

  ).األعلىلس اجمل(وجملس اجلمهورية ) األدىنلس اجمل( جملس النواب - جملسني
هذا اجمللس بانتخابات عامة وحرة ومتكافئة       يفنواب  الوجملس النواب   رئيس  وُينتخب    -٣٠

منتخبني ميثلون  مثانية أعضاء   من  اجلمهورية  جملس  ويتكون  . عن طريق االقتراع السري   ومباشرة  
  .الثمانيةأعضاء جملس اجلمهورية   رئيس اجلمهوريةويعني. بلدية مينسكاملقاطعات و

يف للمـواطنني   ق الدسـتوري    احلتفعيل  ل يعموم الشعب البيالروس  وأنشئت مجعية     -٣١
ُينتخـب  و. اتكل مخس سنو  واحدة  مرة  اجلمعية  نعقد  تو. كوميةاحلاملشاركة يف القرارات    

 وهي إىل اجلمعية اًرئيس الدولة تقريرويقدم . قاطعات وبلدية مينسكمن املالنواب يف اجلمعية  
يف الواقع  اجلمعية  و. الفصل يف أهم املسائل اإلمنائية    تنمية و ية لل مساخلطة اخل عتماد  بااملختصة  

  .جهاز إضايف للمراقبة الشعبية ألعمال رئيس اجلمهورية
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 أمام رئيس الً  مسؤوالذي يكون   جملس الوزراء   عن طريق   طة التنفيذية   رس السل ُتماو  -٣٢
     موافقـة جملـس النـواب يف       بعد  جملس الوزراء   اجلمهورية رئيس   رئيس  ويعني  . اجلمهورية

  .جلمعية الوطنيةا
تعمل بنظام االختـصاص     من احملاكم    جمموعةمارس السلطة القضائية عن طريق      وُت  -٣٣

واحملاكم العام،  ختصاص   ذات اال   احملاكم مل احملاكم يف بيالروس   وتش .ياإلقليمي والتخصص 
  . واحملكمة الدستورية،التجارية، واحملاكم العسكرية

 يف النظـام الـسياسي       هاماً األحزاب السياسية واملنظمات الطوعية عنصراً    وتشكل    -٣٤
  . والدولةيف حياة اجملتمعسي ومتلك قدرات واسعة للمشاركة لبيالروا

  ق يف العملاحل  - باء  
حتـرام  ايف العمل بوصفه أنسب الوسـائل لـضمان   احلق  تور بيالروس   يضمن دس   -٣٥

 .عـني مع صاحب عمـل م    عملياً عن طريق التعاقد     احلق يف العمل    يتحقق  ،  عموماًو. الذات
ويوفر قانون العمل، الذي وضع باالشتراك مع خرباء أجانب، ضمانات للعمال ملنع إسـاءة              

وحرماهنم من العمل بدون مـربر أو فـصلهم         انب أصحاب العمل    جاستعمال السلطة من    
  .بطريقة تعسفية، مبا يف ذلك بسبب التمييز

        االقتـصادية ألوروبـا    للجنة األمـم املتحـدة       املوجز اإلحصائي  ملا جاء يف     وفقاًو  -٣٦
ـ  و عليه    أقل مما ه   بيالروسيف  نساء  ل وال ا الرج  أجور  بني ارق، فإن الف  ٢٠٠٩ لعام م يف معظ

ـ      جنة و الللمنطقة اليت تغطيها    التابعة ل البلدان األخرى     ،ل أملانيـا  يعادل الفارق يف بلـدان مث
  . وسويسرا،والواليات املتحدة األمريكية

 لمواطنني الضعفاء اجتماعيـاً   لاحلق يف العمل    إلنفاذ  وتقدم الدولة ضمانات إضافية       -٣٧
. لشبابا وتشجع على تعيني   ،ة الوطنية برامج وطنية لدعم العمال   وتنفذ الدولة   . ذوي اإلعاقة و

لرأي كبار اخلرباء    ذوي اإلعاقة مع إيالء االعتبار الواجب        املتعلقة بعمل تشريعات  ووضعت ال 
  .الدوليني يف هذا اجملال

      يف املائـة    ٢٦من  األشخاص ذوي اإلعاقة الباحثني عن عمل       مؤشر توظيف   وارتفع    -٣٨
وبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة البـاحثني       . ٢٠٠٨ام   يف املائة يف ع    ٤٥ إىل   ١٩٩٥يف عام   

 ٤ ٥٠٠ حنو   ٢٠٠٨عن عمل املسجلني يف دوائر العمل والتوظيف والرعاية االجتماعية يف عام            
هـذا  ما يقرب من نـصف      وكان  .  من ذوي اإلعاقة   ٢ ٦٠٠ومنح بدل العمل لنحو     . معوق

 يف املائـة    ٤٠ بنسبة   مؤخراًف  هذه الوظائ  عددوزاد  . حمفوظة لذوي اإلعاقة  وظائف  البدل عن   
  .لطلبات العمل املقدمة من ذوي اإلعاقة حالياًمتاما وأصبح وافياً 

  .ةيسة احلكوميف السياولوية باأل العاطلني عن العمل مؤقتاًويتمتع الدعم املقدم لتشغيل   -٣٩
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مـستوى البطالـة يف     يعتـرب   ،  ٢٠٠٩نتيجة للتدابري اليت اختذهتا احلكومة يف عام        و  -٤٠
 الـسكان   منفقط   يف املائة    ٠,٩ حيث بلغ    يف أوروبا الشرقية  مستوى للبطالة   ىن  أد يالروسب

       أيـضاً   الـصغرية  دنيف املناطق الريفية وامل   اخنفض عدد العاطلني    و. ذوي النشاط االقتصادي  
  . السنوات القليلة املاضيةيف يف املائة ٢٧ إىل
 العمل ومنظمـات    صحابرابطات أ احلكومة بنشاط مع نقابات العمال و     وتتعاون    -٤١

املخالفات املرتكبة لقانون العمل والتشريعات الـصادرة حلمايـة         اجملتمع احمللي للكشف عن     
محاية إضافية حلقوق العمال    توفر  التدابري الرامية إىل    وأنشئت مبوجب   . هلاووضع حد   العمال  

. ب العمل مع العمال   من مشروعية اإلجراءات اليت يتخذها أصحا     نقابات العمال   آلية لتحقق   
  .ة العمالموافقة نقابمببادرة من صاحب العمل بدون عقد العمل وال جيوز إلغاء 

لهيئات الـيت متـارس     ل جملس تنسيق    ةاالجتماعيشؤون  يف وزارة العمل وال   ويوجد    -٤٢
وتوجـد  . العمالومحاية  االمتثال لقوانني العمل    والرقابة االجتماعية على    احلكومي  راف  اإلش

باإلضافة إىل ذلك جملس وطين للعمل والشؤون       وهناك  .  اإلقليمي ستوىعلى امل مماثلة  جمالس  
  . العمل ونقابات العمالصحاب وأكومةضم ممثلني عن احلياالجتماعية 

 احلظـر   ومحاية شرفه وكرامتـه   اإلنسان  منع استغالل   الرامية إىل   تشريعات  عزز ال وت  -٤٣
ومل تظهر  . عمال ال يستحق الذكر   استغالل ال  ب املتصلةعدد اجلرائم   و. املفروض على السخرة  

  .حاالت لتشغيل العمال دون السن القانونية املقررة

  احلق يف الضمان االجتماعي  - جيم  
يوجد يف بيالروس نظام وطين منوذجي للدعم االجتماعي للسكان وجيري تطـويره              -٤٤

   .بنجاح منذ حصول بيالروس على االستقالل
 ٨٥,٤بيالروس  ختصص  ،  ٢٠٠٩ املتحدة عن التنمية البشرية لعام       لتقرير األمم وفقا  و  -٤٥

احتياجات القطاع االجتمـاعي،  الذي تقدمه الدولة لتلبية للدعم إلمجايل يف املائة من احلجم ا    
الـدعم الـذي   التقرير إىل أن ويشري نفس . الدول املستقلة لذلك يف رابطة    مؤشر  وهو أعلى   

الدعم الذي تقدمه  يفوق عدم املساواةومؤشرات ية تصاداالقوفقاً للمؤشرات بيالروس تقدمه 
وكندا والنمسا وبلجيكا واململكة املتحـدة وأملانيـا         الواليات املتحدة (كثرية  بلدان متقدمة   

وصنفت األمـم املتحـدة     . ومجيع بلدان رابطة الدول املستقلة    ) وهولندا واسبانيا وسويسرا  
رد من الناتج احمللي اإلمجايل يف بلدان رابطة الدول          للف على نصيب بيالروس يف املرتبة الثانية أل    

 دولة  ١٣٥صنفت األمم املتحدة بيالروس أيضاً يف املرتبة السادسة عشرة من بني            و. املستقلة
       وحققت بيالروس بذلك هدف القضاء على الفقر املنـصوص عليـه يف           . على مؤشر الفقر  

  .إعالن األلفية
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عية احلياة للفئـات  قوق وحتسني نو احلضمان  لة اخلاصة   بعض الربامج احلكومي  وتنفذ    -٤٦
  .ل الصغريةخو واملسنني واألشخاص ذوي الد ذوي اإلعاقة مبن فيهمسكان،الضعيفة من ال

نح املـساعدة االجتماعيـة     الكبري يف معايري الدولة مل    توسع  ، أدى ال  ٢٠٠٨يف عام   و  -٤٧
ـ         املستهدفة   ى املـساعدة املطلوبـة     إىل حصول كل شخص من ثالثة أشخاص حمتاجني عل

   ).٢٠٠٧باملقارنة بكل شخص من إثين عشر شخصاً يف عام (
كة واسعة من املؤسسات اليت تقدم اخلدمات االجتماعيـة         شب بيالروسوتوجد يف     -٤٨
املسنني وذوي اإلعاقة، ومراكز العالج     مراكز اخلدمات االجتماعية احمللية، ودور       منها   انباجمل

  .قنيولألطفال املعالتأهيل الطبيعي وإعادة 
وتتخذ اإلعانات العائليـة    . ومن اجلوانب اهلامة للسياسة احلكومية اإلعانات العائلية        -٤٩

إعفاءات ضريبية، واإلسكان، والرعايـة الطبيـة،       شكل بدالت نقدية، و   اليت تقدمها الدولة    
  .وغريها من الفوائد

ريق إعفائها مـن سـداد      الناشئة عن ط  لألسر الكبرية واألسر    وتقدم الدولة الدعم      -٥٠
  .هاترميماملساكن أو لشراء اليت تعقدها قروض الفوائد املستحقة على ال

الدولة الطعـام ألطفـال     وتقدم  .  منحاً تعليمية   يف املائة من األطفال    ٢٤,٣ويتلقي    -٥١
  .األسر املنخفضة الدخل الذين ال يبلغون الثانية من العمر باجملان

وتبلغ نفقات املعاشات التقاعدية    .  معاشات تقاعدية  لسكان يف املائة من ا    ٢٦يتلقى  و  -٥٢
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١١حنو 
يف املعلومات املقدمة من أجل االسـتعراض  البيالروسية اجلمعيات الطوعية وأشادت    -٥٣

  . بالسياسة االجتماعية للدولةالدوري الشامل

  مستوى معيشي الئقاحلق يف   - دال  
احلادث الذي وقع يف حمطـة      ل السنوات األربع وعشرين املاضية، ألقت تبعات        طوا  -٥٤

قـوق  اجلوانـب املتعلقـة حب    مجيع  لكفالة   للطاقة النووية عبئا إضافيا على الدولة        تشرنوبيل
على اآلثار االجتماعية واالقتصادية والثقافية الـسلبية       وتبلغ النفقات اليومية للتغلب     . اإلنسان

 لكل شخص من املقيمني يف       أمريكياً  دوالراً ٧٣٠ أو   ،مليون دوالر أمريكي  حنو  هلذا احلادث   
 مليار دوالر أمريكـي     ١٨أنفقت الدولة ما يزيد على      منذ وقوع احلادث،    و. املنطقة امللوثة 

  .تشرنوبيل حادثةتياجات النامجة عن لالح
  يف١٠ شخص، أو أكثر من   ١ ٣٠٠ ٠٠٠، يعيش ما يزيد على      يف الوقت احلاضر  و  -٥٥

  .املواد املشعةلوثة بيف املناطق امل بلدة تقع ٢ ٥٠٨املائة من السكان، يف 
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االجتماعية واالقتصادية وااليكولوجية   من النواحي   املنطقة امللوثة   ويعاد حالياً تأهيل      -٥٦
فض خلاإلشعاع و يتعارض مع   للنشاط االقتصادي الذي ال     املالئمة  يف حماولة لتهيئة الظروف     

  .أثريناليت يواجهها السكان املتاملخاطر الصحية 
 النامجة عن احلادث الذي وقـع يف حمطـة          جلعلى الرغم من العقبات الطويلة األ     و  -٥٧

 للطاقة النووية، فإن احلكومة تنتهج سياسة متسقة لضمان احلصول على مـستوى             تشرنوبيل
  .معيشي الئق للسكان

 يف العقد األول من القـرن       من الدخل   يف نصيب الفرد   زيادةاملعدل السريع لل  ومسح    -٥٨
الدخل املنخفض  السكان ذوي   يف فئة   الذين يقعون   السكان  باحلد من عدد    احلادي والعشرين   

  .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٦,١ إىل ١٩٩٩ يف املائة يف عام ٤٦,٧من 
نـصيب  ، بلغ   ٢٠٠٨يف عام   و.  يف املعروض من املساكن    ةملحوظووجدت زيادة     -٥٩

  .١٩٩١ يف عام  مربعاً مترا١٨,٤ً بقارنة بامل اً مربعاً متر٢٣,٢نية الفرد من املساحة السك
الثقافيـة  واختذت اإلجراءات الالزمة إلزالة مجيع العقبات اليت تعتـرض التنميـة              -٦٠
اً تابعـاً    مـسرح  ٢٧ويعمل يف بيالروس اآلن     . الثقايفوصوله إىل التراث    بداعية للفرد و  اإلو
.  البلد اك عدد كبري من املهرجانات الدولية والوطنية يف       وهن.  تقريباً  متحف ٢ ٠٠٠لدولة و ل
 حيتاجون إىل رعاية نفسية     لذيناأليتام أو ا  ، واألطفال   القدماءاحملاربني  حيق لذوي اإلعاقة، و   و

فرد مـن بـني     كل  ويستخدم  .  باجملان واملتاحفودور العرض   ىل املعارض   إالدخول  خاصة  
 مـن   ٢ ٥٠٠هناك مكتبة عامة لكـل      و.  العامة فردين مقيمني يف بيالروس تقريباً املكاتب     

  .)اليونسكو(األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة مبعايري ويفي هذا الرقم . السكان
عـن  اإلنترنت معيشية من بني مخس أسر متصلة ب كانت كل أسرة  ٢٠٠٨يف عام   و  -٦١

 يف املائـة    ١٩بنحـو    ٢٠٠٧باملقارنة بعام   نسبة هذه األسر    زادت  و. مرتيلطريق حاسوب   
  .يف املناطق الريفيةوبلغت مرة ونصف املرة 

قانون احلماية االجتماعيـة    واعتمد  . املعوقنيقوق  حلمزيد من االهتمام    ويوىل حالياً     -٦٢
وتنفذ .  إجراءات حالياً  قنيوخذ اجمللس املشترك بني اإلدارات املعين مبشاكل املع       ويت. للمعوقني
  .عوقني جسدياً من الوصول إىل سبل كسب العيش ذاتياًلتمكني امل اًبرناجمالدولة 
يف املعلومات املقدمة من أجل االستعراض      وأعربت املنظمات غري احلكومية الروسية        -٦٣

 عن تقديرها للجهود اليت تبذهلا احلكومة حلماية حقـوق األشـخاص ذوي             الدوري الشامل 
  .االحتياجات البدنية اخلاصة
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   ممكن من الصحة البدنية والعقليةاحلق يف أعلى مستوى  - هاء  
متتعـاً كـامالً    للمواطنني التمتع باحلق يف الصحة      اليت تكفل   الظروف  هيأت الدولة     -٦٤

احلـصول   بيالروس احلق يف   ويضمن تشريع . الصحيةتها  اهلدف الرئيسي لسياس  باعتبار ذلك   
  . التابعة للدولة باجملانالطبية يف املؤسسات الطبيةعلى الرعاية 

 ٥حجم اإلنفاق على قطاع الصحة يف بيالروس املتوسط األورويب ويبلغ حنو يفوق و  -٦٥
ـ مبقـدار   نصيب الفرد من اإلنفاق الـصحي       وزاد  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      ة ثالث

        املـؤهلني تـأهيالً   ألخصائيني  عدد من ا  بلغ  و. ٢٠٠٨و ٢٠٠٢ بني عامي    أضعاف ونصف 
  . من السكان، وهذا مؤشر عال١٠ ٠٠٠كل  ل أخصائيا٤٨,٥ً عالياً
واخنفض . ملنطقةعدالت يف ا   امل قلأمن   بيالروسمعدل وفيات الرضع واألطفال يف      و  -٦٦

 حاالت لكـل    ٤ليبلغ   ضعفاً ٢,٨ مبقدار   ٢٠٠٨ و ١٩٩١بني عامي   معدل وفيات الرضع ب   
 ٢,٧ رواخنفض معدل الوفيات لألطفال دون اخلامسة من العمر مبقـدا        .  مولود حي  ١ ٠٠٠
 ١١,١ واخنفض معدل وفيات األمهات مبقدار    . ) مولود حي  ١ ٠٠٠ لكل    حالة ٥,٧ (ضعفاً
 ملعايري  اجناز كبري وفقاً  وتعترب هذه األرقام    ). حي مولود   ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ٢,٨ (ضعفاً

واألمـراض  ويبلغ املعدل العام لبقاء األطفال املـصابني بالـسرطان          . منظمة الصحة العاملية  
الثانية يف أوروبـا    وتصبح بيالروس   .  يف املائة  ٧٢على قيد احلياة مدة طويلة حنو       ية  الروماتيزم

  .ذا املؤشرهب
ألمـم   اليت وضعتها ا   األهداف اإلمنائية لأللفية  احملددة يف   املؤشرات الصحية   ولبلوغ    -٦٧

حتـسني صـحة    د من الربامج الرامية إىل      عدالالزم ل تمويل  الحكومة بيالروس   توفر  املتحدة،  
ـ ربنامج  هذه الربامج ال   وتشمل   .االعتالل والوفاة معدالت  ختفيض  سكان و ال وطين لألمـن   ال

برنامج التنميـة  فريوس نقص املناعة البشرية، واإلصابة ب ملنع يغرايف، وهو برنامج حكوم   الدمي
  .حكومي ملنع اإلعاقة وإعادة تأهيل املعوقنيالصحية، 

اخنفاض انتشار فـريوس نقـص املناعـة        ة إىل   ستهدفاملوقاية  الرامج  وأدى إدخال ب    -٦٨
 سـنة   ١٩ و ١٥الذين تتراوح أعمارهم بني     نسبة الشباب   واخنفضت  . إمجاالًاإليدز  /البشرية

 يف املائة يف ٢,٣ إىل ١٩٩٦ يف املائة يف عام ٢٤,٥بفريوس نقص املناعة البشرية من   املصابني  
عند تقدمي املـساعدة     وحريات اإلنسان مبادئ السرية واحترام حقوق     وتراعى  . ٢٠٠٨عام  

  .الطبية لألشخاص الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البشرية
ـ ودة  اجلذات    يف املائة من السكان باملياه الصاحلة للشرب       ٨٤,٧ويزود    -٦٩ ، ضمونةامل
  .منخفض للغايةمؤشر اإلصابة باألمراض اليت تنقلها املياه و

ض وفيات األطفال، ومحايـة  يفداف خت بأهبيالروس  ستفي   ملنظمة اليونسكو،    وفقاًو  -٧٠
على  االستدامة البيئية    كفالةاإليدز، و / ومكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     ،صحة األمهات 
  .دد اإلطار الزمين احمل يفإعالن األلفيةالنحو املبني يف 
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  احلق يف التعليم  - واو  
.  باجملـان والثـانوي  الدستور حق املواطنني يف احلصول على التعليم االبتدائي  كفلي  -٧١

 يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل علـى دعـم   ٦ما ال يقل عن    عام  كل   يف   بيالروسوتنفق  
 يف  ؤشراتمن أعلى امل   السكان الذين يلمون بالقراءة والكتابة يف بيالروس         مؤشراتو. التعليم
 يف املائة من    ٩١ن  كثر م وأ. للقصر يف املائة    ٩٩,٨لبالغني و ل يف املائة    ٩٩,٧حيث تبلغ   العامل  

 يف املائة يف املنـاطق الريفيـة        ٦٠األطفال دون سن التمدرس يف املناطق احلضرية وأكثر من          
  .دارس احلضانةملتحقني مب

وجبات األطفال يف مدارس    التمويل الالزم ل   يف املائة من     ٤٠ميزانية احلكومة   وتوفر    -٧٢
  .املراقبة الطبية والنفسيةالرعاية وخدمات احلضانة و

 يف  ١٠٠االلتحاق باملدارس   يف بيالروس ويبلغ معدل     إلزامي  العام  التعليم األساسي   و  -٧٣
 ويزيد عـدد التالميـذ امللـتحقني      . عنيةالفئة العمرية امل   الذين يدخلون يف     املائة من األطفال  

  . مدرسة على مليون تلميذ٣ ٦٧٢اليت تعمل يف البلد والبالغ عددها املدارس العامة ب
اإلطـار  يف  هدف تعميم التعليم االبتدائي الوارد يف إعالن األلفية        يالروسبوحققت    -٧٤

  .ددالزمين احمل
خمتلـف  االخنـراط يف    وقدراهتم اإلبداعية   نمية  إمكانيات واسعة لت  بيتمتع األطفال   و  -٧٥

املؤسسات اخلاصة الـيت تقـدم      ويتردد طفل واحد من بني كل طفلني على         . الرياضةأنواع  
 ٥٢٢ تعليميـة و   ة مؤسـس  ٣٨٤البلد  وتوجد يف   . نطاق املدارس خارج   التدريب والتعليم 

  .خارج نطاق املدارسؤسسة ثقافية م
شريطة احلكومية  امعات  اجلاجملان يف   بلكل فرد احلق يف احلصول على التعليم العايل         و  -٧٦

.  يف البلـد   عاملة جامعات خاصة    ١٠وجامعة حكومية    ٤٣ هناكو. اجتياز منافسة القبول  
  . طالبا٤٣٥ً بيالروسمن السكان يف  ١٠ ٠٠٠ لكللبة شر الطمؤويبلغ 
 يف املائة من التالميذ     ٦٠والتحق  . وتوىل عناية خاصة للتعليم الشامل لألطفال املعوقني        -٧٧

عـوقني  صـغار امل  ليتلقى  واختذت ترتيبات   . العاديةباملدارس  ذوي االحتياجات النفسية اخلاصة     
 يف  ٥٠عالوة إضافية تبلغ نـسبتها      على دفع   القانون  ينص  و. خاصاً وتعليماً عالياً    تعليماً ثانوياً 

  . املائة للتالميذ والطالب املعوقني
ألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية املقيمني بصفة دائمة يف بيالروس والالجئني          ول  -٧٨

  .نفس حقوق املواطنني يف تلقي التعليم على مجيع املستويات
الطلبة امللتحقني بالتعليم العايل والثـانوي والتخصـصي         و احمللينيويتلقى الطلبة غري      -٧٩

  .واملهين إعانات مالية لإلقامة أو السكن وكذلك للسفر إىل أماكن إقامة أسرهم
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 يفوق قطاع التعليم يف     ،٢٠٠٩لتقرير األمم املتحدة عن التنمية البشرية لعام         وفقاًو  -٨٠
 ،اململكـة املتحـدة   ( للتنمية البـشرية     بيالروس العديد من الدول اليت لديها مؤشرات عالية       

املرتبة الثانية يف رابطة    هي يف   ، و ) واليابان ، وسويسرا ، والربتغال ،سرائيلإ و ، واليونان ،وأملانيا
  .الدول املستقلة

  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  - زاي  
 يف املدارس العاديـة ويف    حقوق اإلنسان   أدخلت بيالروس التثقيف الشامل يف جمال         -٨١

  . ثقيف يف جمال حقوق اإلنسانلتعزيز التاللقاءات اليت تعقد بانتظام 
اسية لألمم املتحـدة    صكوك األس العلى نطاق واسع إىل     الوصول  ويتاح للمواطنني     -٨٢

  .قوق اإلنساناملعنية حب
املبلغ ، اعتمدت بيالروس    ٢٠٠٩ لعام   الشباباملتعلقة ب قانون سياسة الدولة    ل وفقاًو  -٨٣

املشورة للشباب حول اجلوانب املختلفة     لتقدمي  يف مجيع أحناء البلد     دوائر خاصة   اء  الالزم إلنش 
  .حلقوق اإلنسان وتقدمي املساعدة القانونية هلم

 املدارس معلومـات عـن     ، يتلقى الطلبة وتالميذ   التدريباخلطة وبرامج   يف إطار   و  -٨٤
  . مستويات التعليم والقانون اإلنساين الدويل يف مجيع، وحقوق اإلنسان،حقوق الطفل

.  خاصة حول حقوق الطفل    ات دور ١٩٩٥نذ عام   م الروسيةبييف املدارس ال  وتقدم    -٨٥
حقـوق الطفـل    خـاص لألطفـال بـشأن       موقـع   وأنشئ علـى شـبكة اإلنترنـت        

)www.mir.pravo.by.(  
اإلنسان وحقـوق الطفـل،     ثقيف يف جمال حقوق     تعزيز الت ووضعت خطة وطنية ل     -٨٦
  .تعدد املسارات ومتعدد املراحل لتنفيذ هذه اخلطةوضع برنامج دراسي مو

. دفاع عن حقوق الطفـل    لل" ماية والعدالة احل"بعنوان  خاصة  رسالة إخبارية   وهناك    -٨٧
وتقدم . محاية حقوق اإلنسان   يف جمال    معينات التعليم  عشرة من    وشاركت احلكومة يف صنع   

  .اإلنسانتقارير حول موضوع حقوق وسائل اإلعالم احلكومية بانتظام 
. يف جامعة بيالروس احلكومية    معلومات مركز   جملس أوروبا مبساعدة احلكومة   وفتح    -٨٨
  . بشأن حقوق اإلنسانيقوم املركز حبملة إعالميةو

  احلق يف احلياة  - حاء  
تلتزم بيالروس بدقة   ،   وتنفيذها عقوبة اإلعدام الذي ينظم توقيع    التشريع  فيما يتعلق ب    -٨٩
.  املواد ذات الصلة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          التوصيات الواردة يف  ب

كانوا ال يتجاوزون الثامنة عشرة من العمـر        عقوبة اإلعدام على األشخاص الذين      وال توقع   
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وقـت  عند ارتكاب اجلرمية، أو النساء، أو الرجال الذين يبلغون اخلامسة والستني من العمر              
  .صدور احلكم

ال تزال حرباً علـى      وهي ،تشريعات على الطابع االستثنائي لعقوبة اإلعدام     وتؤكد ال   -٩٠
  .ورق حىت اآلن

  .بديل لعقوبة اإلعدامكالسجن مدى احلياة وزاد يف بيالروس اللجوء إىل   -٩١
حيـث  اإلعـدام   الصادرة ب حكام  األ عدد   وهناك اخنفاض مطرد بشكل ملحوظ يف       -٩٢

 يـصدر أي     ومل ،٢٠٠٨فقط يف عام    حكمني   إىل   ١٩٩٨يف عام   ماً  حك ٤٧من  تراجعت  
ويف نفس الوقت، ينظم القانون اإلجراءات الواجبة اإلتبـاع         . ٢٠٠٩حكم باإلعدام يف عام     

  .كم عليهم باإلعدامحيلعفو عن األشخاص الذين ل
       كثـر وصـوت أ  . جري استفتاء وطين بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام       أُ ١٩٩٣يف عام     -٩٣
  .العقوبة اجلنائيةا النوع من بقاء على هذ لصاحل اإلسكانلا يف املائة من ٨٠من 
رورة إلغاء   بشأن ض  مناقشات نشطة على مجيع املستويات يف البلد      مع ذلك   جترى  و  -٩٤

أجل  عدة مجعيات بيالروسية طوعية من    من  قدمة  من املعلومات امل  وقد تبني   . عقوبة اإلعدام 
اجملتمـع  ، أن   جلنة هلسنكي البيالروسية  من  ، واملعلومات املقدمة    االستعراض الدوري الشامل  

  .تأييد كبري من كبار املسؤولني يف البلدحتظى بوأهنا دور نشط يف هذه احلملة، يقوم باملدين 

  حقوق الطفل  - طاء  
  .  يف املائة من السكان يف بيالروس١٩األطفال يشكلون حوايل   -٩٥
تنص على عدد كبري مـن      فل و التشريعات البيالروسية احلقوق األساسية للط    وتعزز    -٩٦

، مستوى معيشي الئق  يف  كل طفل احلق غري القابل للتصرف يف احلياة، و        ول. التدابري حلمايتهم 
 تنص  ألهنامهية كبرية   أعدم التمييز ضد األطفال      املتعلقة ب  حكامولأل. يف النمو بطريقة صحية   و

طفل أو والديه، أو أصله     عنصر ال  بغض النظر عن     ،قوق احل يفمجيع األطفال   املساواة بني   على  
           أو ثروتـه، أو جنـسه، أو لغتـه،     ،االجتمـاعي مركزه  أو ته،نسيالقومي، أو اإلثين، أو ج 

  . أو ظروف أخرى،الصحيةته حال وأ، تهمكان إقام وأ، ه الديينموقف وأ، هعليم توأ
               للطفـل ومحايتـه مـن مجيـع أشـكال     لبدنيـة   وتضمن التشريعات الـسالمة ا      -٩٧

  .العنف واالستغالل
واحلق يف احلماية ضد أي تدخل      كرامتهم،  محاية شرفهم و   األطفال احلق يف  وجلميع    -٩٨

تعزيز حقوق الطفـل يف     على  أمهية كبرية    بيالروس   وتعلق. غري قانوين يف حياهتم الشخصية    
، هاونـشر هتا  تلقي املعلومات وحياز  احلق يف    تشريعويضمن ال . حرية الرأي واملعتقد والتعبري   

. يةاألخالقية والروح بتربيته  صحة الطفل أو    بارة  ضوكذلك احلق يف احلماية من املعلومات ال      
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اختاذ إجراءات للـدفاع  يف االعتراف حبق األطفال أنفسهم    إىل  بصورة خاصة   وجتدر اإلشارة   
ـ   لجنـة   جيوز هلم اللجـوء إىل ال     حقوقهم،  ة انتهاك   يف حال و. عن حقوقهم  شؤون املعنيـة ب

وعند بلوغهم الرابعة عشرة من     ومكتب املدعي العام،    حداث، وهيئات الرعاية والوصاية،     األ
  .من أجل محاية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة من خالل ممثليهم القانونينيالعمر إىل احملاكم، 

. جلنة وطنية حلقوق الطفل من أجل ضمان االمتثال التفاقية حقوق الطفل          وأنشئت    -٩٩
ممـثلني  هلذه اللجنة   و. احترام حقوق األطفال ومصاحلهم املشروعة     على   هذه اللجنة شرف  تو

املتعلقة ) وىاشكال(الفردية  بالغات  الوختتص اللجنة بالنظر يف     . يف مجيع أحناء البلد   معتمدين  
لدفاع عن   يف ا  قوق اإلنسان الوطنية حل ملؤسسة  ادور  وتقوم يف الواقع ب   انتهاك حقوق الطفل    ب

  .حقوق الطفل
،  لتحسني وضع األطفال ومحاية حقـوقهم      اك خطة عمل وطنية جيري تنفيذه     وهنا  -١٠٠

أطفـال بـيالروس،    : هيواسعة النطاق جيري تنفيذها     حكومية   ثالثة برامج    كما أن هناك  
  . بيالروسيفاب بهب الشوا وم،وشباب بيالروس

اخنفـض  حلماية حقوق األطفال ومصاحلهم املشروعة،      الثابتة  نتيجة لسياسة الدولة    و  -١٠١
يف طفالً   ١٣٦ إىل   ٢٠٠٢يف عام   طفالً   ٥٢٥ن  الذين يتخلى عنهم آباؤهم م    عدد األطفال   

  .٢٠٠٨عام 
 مع املمارسات الدولية احلديثة والتوصيات الصادرة عـن هيئـات حقـوق             متشياًو  -١٠٢

، ٢٠٠٩يف عام    طفالً   ٩ ٥٤١إىل  يف مؤسسات الرعاية    عدد من األطفال    اخنفض  اإلنسان،  
يف الـسنوات   ارتفعـت   وعالوة على ذلك،    . ٢٠٠٢عام  ب يف املائة باملقارنة     ٣٢بنسبة  أي  

يف املائـة    ٦٢لوصاية من   لأشكال بديلة   األيتام املستفيدين من    اخلمس األخرية نسبة األطفال     
وأعـرب تقريـر   .  يف املائـة ٣٢إىل حاالت التبين الوطنيـة  ، وارتفعت  يف املائة  ٧٢,٧إىل  

  .يف هذا اجملالاحملرز تقدم ن امتنانه للاليونسكو الذي صدر مؤخراً ع
مؤسسة طوعية   ٢٣هناك  و.  واسعة للتعبري عن الذات    يف بيالروس فرص  ألطفال  ول  -١٠٣
  . مؤسسة للشباب تتلقى دعماً مؤسسياً ومالياً من الدولة١٤١و الطفلأل

، مبا  بنشاط مع اجملتمع املدين   تتعاون الدولة   شاملة حلقوق الطفل،    الماية  ولضمان احل   -١٠٤
يف ذلك مع املنظمات الطوعية مثل الرابطة البيالروسية ألندية اليونسكو، والرابطة البيالروسية     

العنف منظمة مكافحة   األطفال يف بيالروس، و   صندوق  ملساعدة األطفال املعوقني والشباب، و    
معلومـات   املنظمـات وقـدمت هـذه     . خلإ،  ")التفاهم("ومنظمة بونيمانيا   ضد األطفال،   

  . حقوق الطفلإلنفاذ التدابري اليت اختذت يف بيالروس نراض الدوري الشامل علالستع
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  حقوق املرأة  - ياء  
القانونية والسياسية واالقتـصادية    اجلوانب   يف تنظيم     كبرياً  تقدماً بيالروسحققت    -١٠٥

ة املنصوص عليها يف    يسياسة احلكوم المن أولويات   و. لنساءل وا امساواة بني الرج   لل والثقافية
لتحقيق املساواة يف احلقوق    ساسية توفري اإلمكانيات املختلفة     األالصكوك  الدستور وغريه من    

  .لرجال والنساءبني اواحلريات 
 هدف تعزيز املساواة بني اجلنسني املنصوص عليه يف إعالن األلفية           بيالروسوحققت    -١٠٦
  . اإلطار الزمين املعنييف

، تتمتـع    التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      للبيانات الصادرة عن منظمة    وفقاًو  -١٠٧
  . يف التنقلةرياحلاملرأة يف بيالروس مبستوى عال من احلريات املدنية وال ختضع لقيود على 

مـن أجـل   انية  اجلنساتسياسلاجمللس الوطين ل أنشأت بيالروس   ،  ٢٠٠٠يف عام   و  -١٠٨
. يع أشكال التمييز ضـد املـرأة      تنسيق العمل على االمتثال ألحكام اتفاقية القضاء على مج        

 علـى   جمالس مماثلة وأنشئت  . وتتألف اللجنة من ممثلني عن اهليئات احلكومية واجملتمع املدين        
  .الصعيد اإلقليمي

جلنسني خطة وطنيـة    بني ا الفرص  الالزمة لتكافؤ   من أجل هتيئة الظروف     ووضعت    -١٠٩
هـي   يف الواقع ههذ. ٢٠١٠ و٢٠٠٨لتأمني املساواة بني اجلنسني وجيري تنفيذها بني عامي      

  .اهلدفهذا لتحقيق خطة العمل الثالثة على التوايل 
القانون احلق يف إجـازة  ويضمن .  حلماية حقوق األمهات   خاصاً الدولة اهتماماً وتويل    -١١٠

وحتتفظ املـرأة بوظيفتـها   . إىل حني بلوغه الثالثة من العمرأمومة مدفوعة األجر ورعاية الطفل    
معوقني الً ثالثة أطفال أو أكثر أو أطفا     هات الاليت يربني    موتستحق األ . ازة االجتماعية جاألأثناء  

دون الـسادسة    أو أكثر    الاليت يربني طفلني  األمهات الوحيدات   دون الثامنة عشرة من العمر و     
  . املتوسط اليوميهاأجرعشرة من العمر أجازة أسبوعية تبلغ يوماً واحداً بأجر يعادل 

بدور نـشيط   يف البلد    مجعية   ٣٦جلمعيات النسائية الطوعية اليت يبلغ عددها       وتقوم ا   -١١١
وتقدمي الدعم االجتماعي ملنع ثقيف يف جمال القانون أنشطتها بني التوتتراوح .  اجملتمع املدينيف

  .النساءبالعنف واالجتار 
 والقـضائية التشريعية والتنفيذية   ات  تقدم يف مشاركة املرأة يف السلط     باطراد  أحرز  و  -١١٢
عدد النائبات يف الربملان مبقدار سبعة أضعاف تقريبـاً          وزاد منذ منتصف التسعينات   . للدولة

 للبيانات الـصادرة عـن االحتـاد    وفقاًو.  يف املائة ٣٢,٨إىل  يف املائة    ٤,٥ حيث ارتفع من  
لتاسع عشر   يف املركز ا   من حيث متثيل املرأة يف الربملان      يأيت ترتيب بيالروس  الربملاين الدويل،   

ـ و.  دولة١٨٨ اليت يبلغ عددها الحتاد الربملاين الدويل  يف ا لدول األعضاء   ل  ١٩,٣ رأةتشغل امل
القـضاة مـن    يف املائة من ٤٦,٤و ،ارية العليا يف اهليئات احلكوميةيف املائة من املناصب اإلد 
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 يف  ٥١، و رجال ال عن عدد  يف املائة    ١٠بنسبة  عدد الطالبات يف التعليم العايل      ويزيد  . النساء
  .من النساءاملائة من اخلرجيني 

 بيالروس يف دليل التنميـة      ٢٠٠٩لعام  تنمية البشرية   األمم املتحدة لل  تقرير  ويصنف    -١١٣
مـن بـني    األوىل   واملرتبة    بلداً ١٨٢املتصلة بنوع اجلنس يف املرتبة الثانية واخلمسني من بني          

   .رابطة الدول املستقلةبلدان 

  تجارة الرقيقشكال احلديثة لاألمكافحة   - كاف  
 يف  بوصفها طرفـاً  ،  ملكافحة االجتار باألشخاص   تتسم التدابري اليت تتخذها بيالروس      -١١٤

باألولويـة يف   شكال احلديثة للرق وجتارة الرقيق،      ألمجيع الصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة ا     
   .سياستها احلكومية

 واملنظمة  ،نتربولاإلالرائدة مثل   نظمات الدولية   لمالتابعني ل  على مشورة اخلرباء     بناًءو  -١١٥
اختذت بيالروس على   ،  تحدة املعين باملخدرات واجلرمية، اخل     ومكتب األمم امل   ،الدولية للهجرة 
ويضفي . مع املعايري الدولية  ومواءمتها  لتحسني التشريعات الوطنية    امسة  تدابري ح وجه السرعة   

. صفة اجلرميـة  ار باألشخاص واألعمال املرتبطة هبا      من االجت أنواع  ستة   على   القانون اجلنائي 
  ".ضحية االجتار باألشخاص"مفهوم ويعزز القانون 

.  ملكافحة االجتار باألشخاصالً شاماً حكومياً برناجم٢٠٠٢بيالروس منذ عام  وتنفذ    -١١٦
ومنظمات دولية متخصصة أخرى    نتربول  اإل، قضت بيالروس باالشتراك مع      الفترةويف نفس   

 ١ ٣٦٢وقـدم   . جراميةإ ة عصاب ٦٤دولية و ظمة   من ١٥من بينها    إجرامية   ة منظم ١٨على  
 ٣ ٦٠٠ أن مـا يقـرب مـن      وتبني  . بالسجنمنهم   ٥٠١ وحكم على    محاكمةشخصاً لل 
  .الجتارلكانوا ضحايا شخص 
 ،املنظمـة الدوليـة للـهجرة     (احلكومة، بالتعاون مع املنظمات الدولية      ووضعت    -١١٧
واجلمعيات األهلية خطة إلعادة التأهيـل      ) لشؤون الالجئني  السامية   ةاألمم املتحد فوضية  وم

جلوانـب التاليـة    وينص القانون علـى ا    . واإلدماج االجتماعي لضحايا االجتار باألشخاص    
توفري مساكن مؤقتة، مبا يف ذلـك       : انية لضحايا االجتار باألشخاص   احلكومية اجمل للمساعدة  

 ؛نفسيةالطبية ووالرعاية ال؛ حمام للدفاع قانونية مبا يف ذلك     وتقدمي املساعدة ال  ؛  املأكل واملسكن 
ساعدة وم ،ر األطفال وحاضنة أو د  غري البالغني أو تسليمهم ألسر      ضحايا  البحث عن أسر ال   و

  .دائمعمل  العثور على علىالضحايا 
للطـوارئ    مركـزاً  ١٧لتكيف االجتماعي وإعادة التأهيل و    ل ة وحد ١٤٠وتوجد    -١١٨

شىت أشكال العنف،   تعرضوا ل دماج االجتماعي لألشخاص الذين     النإلعادة ا مكرسة مجيعها   
ربع وتوفر املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة استرادا الرعاية أل       . الجتار باألشخاص لمبا يف ذلك    
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يف املساعدة على أيضاً  غري حكومية    منظمة   ١٥ وتشارك   وحدات متخصصة يف إعادة التأهيل    
  . باألشخاصإعادة إدماج ضحايا االجتار

  .وجيوز يف الدعاوى اجلنائية أن حتكم احملكمة بتعويض الضحية  -١١٩
 اً دولي اًمع املنظمة الدولية للهجرة مركز    باالشتراك  بيالروس  أنشأت  ،  ٢٠٠٧يف عام     -١٢٠

أصبح هذا   ،٢٠٠٨عام  ويف  . باألشخاص لتدريب العاملني يف جمال مكافحة اهلجرة واالجتار      
وتعقد يف املركز   . للدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة     وذجية  النممؤسسة التدريب   املركز  

 فضال عن لقـاءات     ملمثلي وكاالت إنفاذ القانون من خمتلف الدول      بانتظام دورات تدريبية    
  .قوق اإلنسانمعنية حب دولية كثرية

ـ      ل اًموضعالذي يقوم به املركز     العمل  وكان    -١٢١ ة تقدير كبري من جانب اللجنة التنفيذي
مـن أجـل االسـتعراض              ، على النحو املبني يف املعلومات املقدمـة         لرابطة الدول املستقلة  

  .الدوري الشامل
مكافحـة  علـى   األمم املتحدة   من الدول الرائدة املعترف هبا يف تشجيع         بيالروسو  -١٢٢

م املتحدة  الذي عقدته األم  يف مؤمتر القمة العاملي     واقترحت بيالروس   . للرقشكال احلديثة   ألا
شراكة عاملية ملكافحة   تشكيل  جهود دولية ملكافحة االجتار باألشخاص و      بذل   ٢٠٠٥يف عام   

اجلمعيـة العامـة لألمـم      واعتمدت   .الرق واالجتار باألشخاص يف القرن احلادي والعشرين      
تفعيـل  ثالثة قرارات هتدف إىل تنـسيق و   ،  بيالروسبناء على مبادرة من     بعد ذلك،   املتحدة  
  .فضلأألشخاص بوجه  االجتار باالرامية إىل القضاء علىلدولية اجلهود ا
طة عمل عاملية ملنع االجتار باألشخاص، ، تعد حالياً خ   بيالروسبناء على مبادرة من     و  -١٢٣

املتصلة باألشكال احلديثـة لتجـارة      للمشاكل  التوصل إىل حل شامل ومنسق      وذلك هبدف   
 ، واملنظمات الدولية  ،لدولب والتأييد من جانب ا    وكانت هذه املبادرة موضعاً للترحي     .الرقيق

  . واألمني العام لألمم املتحدة
، وخباصـة النـساء     األشخاصباملقرر اخلاص املعين باالجتار     قام  ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -١٢٤

الزيـارة،  ويف ختام   . واألطفال، التابع جمللس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة بزيارة بيالروس        
 ينيجلهود اليت تبذهلا احلكومة ملكافحة االجتار باألشخاص على املـستو         أشاد املقرر اخلاص با   

  .الوطين والدويل

  املشتركة بني األعراق واألديانالعالقات   - الم  
وسيني، منها من البيالر يف املائة ٨٢ إثنية، جمموعة ١٣٠تعيش يف بيالروس أكثر من        -١٢٥

  . من األوكرانيني يف املائة٢,٤، ونينديالبول يف املائة من ٣,٩ و يف املائة من الروس،١١و
ـ ألسباب  صراعات  وال توجد يف البلد عادة نزاعات و        -١٢٦         رقيـة أو ثقافيـة     ة أو ع  إثني

        تطـوير وتعزيـز    وهتدف سياسة احلكومة البيالروسـية باسـتمرار إىل         . أو لغوية أو دينية   
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ـ عالقـات   السـتقرار ال  ئيـسي   عامل ر  ك خمتلف الثقافات واللغات والتقاليد والديانات     ني ب
  .اإلثنيةاجملموعات 

وقانون حريـة   اإلثنية،  واألديان قانون األقليات    اإلثنيات  بني  وينظم العالقات فيما      -١٢٧
  .الضمري واملنظمات الدينية

إعمـال  ؤون األقليات ب  ششؤون الدينية و  مفوضية ال وخاصة  هيئة حكومية   وختتص    -١٢٨
فريـدة  اللغويـة   الثقافيـة و  اإلثنية وال خلصائص  الدفاع عن ا  احلق يف حرية الضمري والدين و     

  . اليت تعيش يف البلدلألقليات 
مـن   ٤١وتتمتع  . جمموعة إثنية وثقافية   ٢٤طوعية متثل   ة   منظم ١٢٣يف بيالروس   و  -١٢٩

اإلثنيـة   للجماعـات  األحداث الثقافية والتعليمية     ومتول. مبركز دويل ووطين  هذه املنظمات   
  .دولةن ميزانية التقوم هبا الرابطات الوطنية األهلية مة املؤسسات الثقافية اليت والثقافية وأنشط

يف استخدام لغتهم األم يف مؤسسات الدولة التعليمية،        إلثنية  عمال حق األقليات ا   وإل  -١٣٠
اإلثنية كما تقدم دراسات للتـراث الثقـايف        لغات األقليات   تقدم هذه املؤسسات دراسات ب    

نظـام  وتوجد يف ال  . اللغة البولندية أو الليتوانية   للدراسة ب هناك مدارس   و. ةللمجموعات اإلثني 
 من  ٥ ٠٠٠ويتعلم فيها حنو    سبوع  أل هناية ا  تعمل يف  مدرسة   ٦٦احلكومي  التعليمي والثقايف   

 ،أفغـان و ، وأرمـن  ،أذربيجـانيني  ومن بينهم    لغتهم األم األفراد التابعني للقوميات املختلفة     
 ،ملـان أ و ،ينيفومولـد ني، و ليتـواني ني، و التفيو ، وكوريني ، ويهود ، ويونانيني ،جورجينيو

بالتعاون مع بلـدان املنـشأ      و. ، وممثلني لطائفة الروما    وأتراك ، وتتار ، وأوكرانيني ،وبولنديني
وتـصدر  . الالزمة يةواد التعليم املثين والثقايف   اإلذات الطابع   اهليئات التعليمية   تقدم  التارخيي،  

ـ   ندية واألوكرانية والليتوانية و   باللغات البول الصحف يف بيالروس     ذاعيـة  اإلربامج  تبـث ال
  .ذه اللغاتهبتلفزيونية الو

جيرى حالياً تنفيذ   تعزيز التعددية الدينية والثقافية والتسامح يف اجملتمع البيالروسي،         ول  -١٣١
 تعـاون مـع   ثنيـات، وال  اإلبني   وتوسيع العالقات    ،الديينالقطاع  لتطوير  برنامج حكومي   

  .٢٠١٠ إىل عام ٢٠٠٦ يف الفترة من عام املواطنني يف اخلارج
 ثنيـات اإلستشارية مشتركة بني    إلثنية هيئة ا  لشؤون الدينية وا  ية ا  مفوض يفوأنشئت    -١٣٢

سياسة التوصيات بشأن   تقدمي   ل بيالروس موجودة يف    إثنية جمموعة   ٢٠كثر من   ألتضم ممثلني   
   . اإلثنيةدعم األقلياتلة ياحلكوم
اجملتمعية واإلثنيـة تقـديراً كـبرياً يف        يف جمال العالقات    قوانني الصادرة   لوتلقت ا   -١٣٣

من أجل االستعراض الدوري     ثنياتاإلاملعلومات املقدمة من اجمللس االستشاري املشترك بني        
الثقة بني  عزيز   ت - التعلم للعيش معاً  "شروع  أعرب اجمللس االستشاري عن امتنانه مل      و .الشامل

اجملتمع الذي تنفذه احلكومة باالشتراك مع      " لعنف يف املدرسة واجملتمع   القضاء على ا  ثنيات و اإل
  .٢٠٠٢املدين منذ عام 
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التمتع الكامل باحلق يف حرية الـضمري       بلمواطنني  لالتشريعات البيالروسية   وتسمح    -١٣٤
       متـساوية ألديان  اومجيع  . بالعمل على نطاق واسع   لمؤسسات الدينية   كما تسمح ل  والدين  

  .أمام القانون
مجاعة تابعـة لثمـاين      ٧٦٥من   ٢٠٠٨ و ١٩٨٨ بني عامي واتسع القطاع الديين      -١٣٥

 عقيدة وديانة ومـن بينـها       ٢٥ منظمة وطنية متثل     ١٥٧ مجاعة و  ٣ ٢٦٢طوائف دينية إىل    
  . وهندوسيةإسالميةوكاثوليكية وبروتستانتية ومنظمات أرثوذوكسية 

 والـضريبة   العقارية،ضريبة  ال و ،ضريبة الدخل ملسجلة من   انظمات الدينية   وتعفى امل   -١٣٦
 أكثر  اآلنيف بيالروس   و. املباين الدينية الضريبة على   مبا يف ذلك     على املمتلكات غري املنقولة،   

متنح الدولة املساعدة   و.  يف مرحلة اإلنشاء    تقريباً ٢٥٠العاملة و  املباين الدينية     من ٢ ٠٠٠من  
  .ميم املباين الدينية والتحف ذات القيمة التارخيية أو الدينيةللمنظمات الدينية من أجل تر

حلفـاظ علـى    يف ا حيوية  تساهم بطريقة   املنظمات الدينية   أن أنشطة   الدولة  وترى    -١٣٧
  . أخالقياأهنا مفيدةالسالم املدين والوئام االجتماعي يف البلد، و

زيز احلوار بني األديـان علـى   تعالرامية إىل الدولة مبادرات املنظمات الدينية     وتؤيد    -١٣٨
واصـلة  مؤمترات دولية حتت رعاية الدولـة مل      وتعقد بانتظام   . أساس احترام حقوق اإلنسان   

مؤمتر دويل بعنـوان     مبدينة مينسك    ٢٠٠٩وُعقد يف عام    . اء بني األديان والعقائد   احلوار البنّ 
وحضر ،  " يف اجملتمع املدين   الحترامساً ل القيم الدينية باعتبارها أسا   : احلوار اليهودي املسيحي  "

  . هذا املؤمتررئيس اجلمهورية
حتت رعايـة   اليت تعقد   يف العديد من املبادرات املتعددة األطراف       بيالروس  وتشارك    -١٣٩

. تعزيز احلوار بني األديان والثقافات والتعاون مـن أجـل الـسالم           من أجل   األمم املتحدة   
املعروفة باسـم   و التابعة لألمم ملتحدة   رموقةبادرة امل يف امل  ٢٠٠٩ يف عام    بيالروسوشاركت  

  .حتالف احلضارات

          تأصـلة   واحتـرام الكرامـة امل     ية، وتنفيذ احلق يف معاملة إنسان     ، التعذيب منع  - ميم  
  نسانيف اإل
اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه      املنصوص عليها يف    عايري  املبادئ و ترد امل   -١٤٠

، وقـانون   اجلنائيقانون  الملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف          من ضروب املعا  
روسية واملمارسـة  لبيالوتلتزم القوانني التنفيذية ا.  العقوباتتنفيذ وقانون  ،اإلجراءات اجلنائية 

  .التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو املهينةمن  احلماية اتضمانب اًصارمالتزماً 
أضيفت إىل التشريعات، بناء على توصية مفوضية األمم املتحـدة          ،  ٢٠٠٩يف عام   و  -١٤١
         لضمان حقهم يف عدم التعرض لإلعادة القـسرية        ، محاية إضافية لألجانب   ،قوق اإلنسان حل

  . للتعذيب وجود احتمال لتعرضهم اإلقامة السابقة عندةأو الطرد إىل دول
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ـ  أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية       استخدام القوة ومينع القانون     -١٤٢ ع األشـخاص الـذين    م
أسـاليب غـري    ويعترب اسـتعمال    . حتجازالذين هم قيد اال    اجلنائية أو اإلجراءات  يشاركون يف   

جسيمة وتؤدي إىل احلرمان    ملشاركني يف اإلجراءات اجلنائية جرمية جنائية       ا يف معاملة    امسموح هب 
ومما يدل على استخدام هذه التدابري بصورة فعالـة          .نشطةاألواجبات أو   بعض ال  أداء   من احلق يف  

 ١٢مكافحة التعذيب أن عدد األشخاص املتهمني مبوجب هذه املادة من القانون اجلنائي كان              يف  
  .٢٠٠٩من عام  فقطيف األشهر الستة األوىل  شخصاً ١١بلغ  و٢٠٠٨يف عام شخصاً 
على قدم املـساواة مـع      اص املدانني   ألشخوتوفر الدولة احلماية حلقوق وحريات ا       -١٤٣

  .القانون الذين يلتزمون بقوق وحريات املواطننياليت توفرها حلاحلماية 
 العنف أو غـري    أو   التعذيبمن  محاية األشخاص املدانني    القانون بضمان   ال يكتفي   و  -١٤٤
كاوى تقدمي الطعون أو الش    ولكنه يعزز حقهم يف      من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة     ذلك  

، ويف عيات حقوق اإلنـسان مجأو  ،اهليئات احلكومية وأ م،، أو مكتب املدعي العاإىل احملاكم 
احلـصول علـى    و وأوضاع تنفيذ العقوبات احملكوم هبا عليهم،      شروط   عنتلقي معلومات   

الرعاية الـصحية،   و،   وحرية الدين  ،املساعدة القانونية، فضال عن احلق يف السالمة الشخصية       
  .خلإ،  والتعليم،جتماعيوالضمان اال

القـانون  إلضفاء املزيد من الطابع اإلنساين على       بيالروس جهود مستمرة    وُتبذل يف     -١٤٥
        حلرمان من احلريـة،   للعقوبات اليت تؤدي إىل ا    بديلة  الشكال   واستخدام املزيد من األ    اجلنائي

          علـى اجملتمـع،  رياً كـب ال تشكل خطراً  يرتكبون جرائم   يف حالة األشخاص الذين     سيما   ال
  .الذين ال سوابق جنائية هلم، أو األحداثأو 

املعين بالشؤون االستشاري للمجلس نوقشت يف الدورة االستثنائية ، ٢٠٠٩يف عام و  -١٤٦
نظـام أكثـر    اجلمهورية املسألة املتصلة بوضع     لمكتب التنفيذي لرئيس    ة والتابع ل  االجتماعي
من اإلشراف على مراعاة    اجملتمع  وبتمكني   بالسجن   أحكاماًن  لألشخاص الذين ينفذو  إنسانية  

اليت أسـفر   توصيات  ال، أرسلت   نتيجة هلذا االجتماع  و. حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجاز    
املزيد من التحسينات على نظام السجون إىل اهليئـات         عنها هذا االجتماع واملتعلقة بإدخال      

  .احلكومية املعنية للتعليق عليها

  حق الفرد يف احلرية ويف اخلصوصية  - نون  
كتـدبري  االحتجـاز   وال جيوز   .  التعسفي ملنع االحتجاز  ضمانات   ةعديوفر القانون     -١٤٧

القانونية تكاب جرمية قد تصل عقوبتها مشتبهاًً به أو متهماً بار  الشخص  احتياطي إال إذا كان     
قوق األطفال عند اختاذ    قانون أيضاً ضمانات حل   ضمن ال ويت. مدة تزيد على سنتني   السجن  إىل  
         إذ جييز يف هذه احلالة تـسليمهم ألبـويهم          أو املتهمني األحداث   هبم املشتبه   مع جربية   تدابري

   .قائمني بتربيتهمأو ال عليهم أو األوصياء
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جرميـة  ارتكـاب    ثالث ساعات عند     لىتزيد ع ال  مدة  وجيوز االحتجاز اإلداري      -١٤٨
وة علـى   عالو. احملكمةأمام  كتب املدعي العام أو     الحتجاز مب الطعن يف هذا ا   إدارية، وجيوز   

أحـد احملـامني   األقـارب و وأقرب أسرته احلق يف إبالغ مواطن يضمن القانون لكل ذلك،  
  . من احتجازه يف غضون ثالث ساعاتالذي يوجد فيهاملكان ب

عاقب ويوينص القانون على حق كل فرد يف عدم التدخل التعسفي يف حياته اخلاصة                -١٤٩
لمحتجزين احلق يف   ول. مشروعة للمواطنني أخرى  ممتلكات  حرمة السكن أو أي      على انتهاك 
حيتجزون الرتكاهبم خمالفـة    أو عدميي اجلنسية الذين      األجانب    وجيب إعالم  .حاماالستعانة مب 

  .حبقوقهم وأسباب احتجازهم ، بلغة يفهموهناإدارية سريعاً،
 .مل املعين مبسألة االحتجاز التعـسفي بـيالروس       ، زار الفريق العا   ٢٠٠٤يف عام   و  -١٥٠

وأرسـلت  .  القانوين والقـضائي   نيساعي احلكومة لتحسني النظام   العامل مب ورحب الفريق   
  .تقدم احملرز يف تنفيذ توصياته بال إىل الفريق العامل إلبالغهينتقريربيالروس بعد هذه الزيارة 

  خمتصة ومستقلة وحمايدةاحلق يف حماكمة علنية وعادلة أمام حمكمة   - سني  
حمكمة خمتصة ومـستقلة    أمام  املواطنني  وحريات  حقوق  يضمن القانون الدفاع عن       -١٥١

 إىل أن  يعترب بريئـاً وكل متهم بارتكاب جرمية   . ونزيهة يف غضون فترة زمنية حيددها القانون      
  .تثبت إدانته قانونا أمام حمكمة خمتصة

ها يف القانون البيالروسي، التحيـز ضـد املتـهم          ، املنصوص علي  ومتنع قرينة الرباءة    -١٥٢
  . حلق املتهم يف الدفاع رئيسياًضماناًوتشكل 
والذين ال يفهمـون اللغـة      احملكمة  إجراءات  ألشخاص الذين يشاركون يف     وحيق ل   -١٥٣

  . احلصول على خدمات مترجم شفوي جمانااملستخدمة يف احملكمة أو ال جييدوهنا
مؤهل يف  على خدمات حمام    تهم  امل أو   بهملشتبه  حصول ا نية  حق الدفاع إمكا  ويشمل    -١٥٤

وتكون املساعدة القانونية   . ، وأن يتشاور معه حبرية، ويستأنف احلكم الصادر ضده        أي وقت 
وجيوز إعادة النظر يف احلكم الصادر من احملكمة        . باجملان يف احلاالت اليت ينص عليها القانون      
  .حيددها القانونات اليت يف غضون سنة من صدوره طبقاً لإلجراء

عـدد الطعـون    وأدى التوسع يف احلماية اليت يوفرها القانون للمواطنني إىل زيادة             -١٥٥
العادية عروضة على احملاكم عدد القضايا املدنية املوزاد . احملاكمملعروضة على   والقضايا املدنية ا  

نتيجة لذلك، متكنت احملاكم و. ٢٠٠٥عام ب يف املائة تقريبا باملقارنة ٢٠ بنسبة ٢٠٠٨يف عام 
       فصلواً بطريقة خمالفـة للقـانون      شخصاً ٢٥٠عاد  : الشاكنيحقوق  ألهم  ماية  من توفري احل  

          مطالبة متعلقة بانتهاك حقـوق اإلسـكان،        ٤ ٠٠٠من وظائفهم إىل أعماهلم، وحكم يف       
ماية بة حل مطال٩٠٨، واألضرار اليت حلقت حبياة وصحة املواطننيتعويض عن مطالبة لل ١٧٤و

  .الشرف والكرامة والسمعة التجاريةللدفاع عن  ة مطالب٨٩ و،حقوق املستهلكني
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املقرر اخلاص املعين باسـتقالل     قام  ،  احلكومةمن  ، بناء على دعوة     ٢٠٠٠يف عام   و  -١٥٦
يتعلق يف ما   أمام احملاكم   واملمارسات  قوانني القائمة   القضاة واحملامني بزيارة بيالروس لتقييم ال     

  .بإنفاذ القانون

  ق يف حرية التعبرياحل  - عني  
حرية التعبري، وحريـة     وهي   - الدستورنصوص عليها يف    القيم األساسية امل   أصبحت  -١٥٧
  .ي القاعدة يف البلده -وعدم مشروعية الرقابة  اإلعالم، وسائل
. وسيف بـيالر  متداولة  وسائل اإلعالم املطبوعة    من   ٦٢٧، كانت   ١٩٩٣يف عام   و  -١٥٨

مملوكـة  ها غـري     يف املائة من   ٦٨،   مطبوع ١ ٣١٤إىل  ها   ارتفع عدد  ،٢٠٠٩حبلول عام   و
. مملوكة للدولـة غري  منها ٧٦،  جديداً عنوانا٧٨ً مت تسجيل   ، وحده ٢٠٠٩يف عام   . للدولة

تـستقبل   و،أجنبية يف التـداول احلـر   صحيفة وجملة  ٦ ٠٠٠  أكثر من  بيالروسيف  وتوجد  
  .تلفزيونية أجنبيةاة  قن٩٠أكثر من بيالروس 

تكنولوجيا املعلومات  و وقانون املعلومات    ،قانون وسائل اإلعالم  وروعيت عند وضع      -١٥٩
وسائل املهنية املستقلة ل  ألنشطة  الواجبة ل الترتيبات القانونية   اللذان ينصان على     ،ومحاية املعلومات 

وأدى هذان  . جملس أوروبا و،  اإلعالم، التوصيات الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا        
 املعلومـات نطاق أوسع بشكل ملحوظ من      إىل   املواطنني   قانونان، يف مجلة أمور، إىل وصول     ال

 وأشاد احتاد الصحفيني يف بيالروس      .ات الواجبة إلنشاء وسائل اإلعالم    جراءبيان اإل واملختلفة،  
  .لشاملمن أجل االستعراض الدوري ااملقدمة يف املعلومات هبذين القانونني 

 وتـشمل   .عن طريق وسائل اإلعالم   ظورة النشر   فئات املعلومات احمل  وحيدد القانون     -١٦٠
  . املخدرات والعنف أو القسوةتعاطيو الدعوة للحرب واألنشطة املتطرفةاملعلومات هذه 
انتـهاك حقـوق    وال جيوز أيضاً    . تحريراليف األنشطة املهنية هليئة     وال جيوز التدخل      -١٦١

  .  معينةإرغامهم على نشر أو عدم نشر معلوماتبالصحفيني 
نشر املعلومات مـن خـالل   قيامها ب تسجيل وسائل اإلعالم و   تدخل الدولة يف    ال ت و  -١٦٢

       مواطنيهـا  لوصـول   اجملتمع الدويل   ن البلدان الرائدة يف     بيالروس هي واحدة م   و. اإلنترنت
         يف املائـة مـن     ٦٠أكثـر مـن     خدم  يست ، لالحتاد الدويل لالتصاالت   وفقاًو. إىل اإلنترنت 

  . اإلنترنتالسكان
لتطوير مجيع وسائل اإلعالم بغض النظر      ويبني القانون الشروط االقتصادية املختلفة        -١٦٣

  . ويكفل تطبيقها من الناحية العمليةعن شكل ملكيتها
كوميـة  بني اهليئـات احل   بتعزيز احلوار   وسائل اإلعالم   وخيتص جملس التنسيق العام ل      -١٦٤

  .  يف بيالروستطوير وسائل اإلعالماملتصلة بقطاع غري احلكومي بشأن القضايا الو
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الدولية حلماية احلقوق يف جمـال      واإلجراءات   بنشاط مع اهليئات     بيالروسوتتعاون    -١٦٥
  .وسائل اإلعالم

عبري املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والت         قام  ،  ١٩٩٨عام  ويف    -١٦٦
، قام ممثل منظمة األمن والتعاون ٢٠٠٧يف عام  . ناء على دعوة من احلكومة     ب بزيارة بيالروس 

رعاية منظمة األمن والتعاون    نظمت بيالروس ب   ،٢٠٠٨يف عام    و . بيالروس زيارةأوروبا ب يف  
ممثلون عـن   هاتني احللقتني    وحضر   ، حرية وسائل اإلعالم   بشأنحلقتني دراسيتني   يف أوروبا   

  .ات احلكومية واجملتمع املديناهليئ

  احلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات  - فاء  
 ، واملظـاهرات  ،واملواكـب كوين اجلمعيات، والتجمـع،     الدستور حرية ت  يكفل    -١٦٧

املبـدأ  و. نتهك حقوق املواطنني اآلخـرين    يلقانون والنظام أو    لالف  بوجه غري خم  واالعتصام  
  .مهورسالمة اجل القانون والنظام وهو ضمانالعامة اللقاءات األساسي عند عقد 

  . سياسياً حزبا١٥ً وةخمتلفمعنية مبيادين طوعية  مجعية ٢ ٥٠٠ حالياًويف بيالروس   -١٦٨
 طرد يف عدد اجلمعيات الطوعيـة دليـل علـى   املرتفاع اال، فإن   وعالوة على ذلك    -١٦٩

        ٢٠٠٩يف عـام    و. ت للتعـبري عنـها    وتوافر املزيد من اإلمكانيا   لمواطنني  لاملشاركة املدنية   
 عدد املنظمـات الـسياسية     كما زاد  يف املائة    ٢٠دد اجلمعيات الطوعية بنسبة     ، زاد ع  وحده
  . يف املائة١٨بنسبة 
تستند إىل املبادئ املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلـاص          اليت  شريعات  وتكفل الت   -١٧٠

ألحـزاب  ويكفـل القـانون ل    . كوين اجلمعيات باحلقوق املدنية والسياسية احلق يف حرية ت      
ومينـع القـانون   . الداخليةأنظمتها  لرباجمها و السياسية واجلمعيات الطوعية حرية العمل وفقا       

إنـشاء  هناك حظر علـى     و. إلغاء األحزاب السياسية واملنظمات الطوعية ألسباب سياسية      
الـدعوة إىل احلـرب أو       يكون هدفها هو   يتاملنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية ال     

، عنصريةالدينية أو أو القومية أو الالجتماعية إثارة االضطرابات ا حترض على   اليت  التطرف، أو   
  .وحظر أيضاً على أنشطتها

 ٢٠٠٩ يف عـام  صـبح نافـذاً  أ الذي الشباباملتعلقة بسياسة الدولة ويقدم قانون    -١٧١
  .تكوين اجلمعياتالشباب يف رية ضمانات حل

اليت وضعت وفقـاً لألحكـام      ،  لنقابات العما املتعلقة ب التشريعات الوطنية   فل  وتك  -١٧٢
االنـضمام إىل   حرية  ،  بيالروسيت صدقت عليها    لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ا    الواردة يف   

تغطي البلد بأكملـه،    منها   ٣٣ نقابة عمال مسجلة،     ٣٥اآلن  يف بيالروس   و. نقابات العمال 
   .ماليف املائة من الع ٩٠أكثر من يشارك فيها و
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 علىحتسينات  إلدخال  توصيات إىل اهليئات احلكومية     العمال بتقدمي   نقابات  وختتص    -١٧٣
 واملـشاركة يف    ل،العمل وقانون نقابات العما   لقانون  قانون العمل، واإلشراف على االمتثال      

ت املتعلقـة   الـسياسا صياغة وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية الوطنية، مبا يف ذلك          
قـوق  احلحلماية   اللجوء إىل احملاكم     نقابات العمال احلق يف   ول. قضايا العمالة ومحاية العمال   ب

  .االجتماعية واالقتصادية ألعضائهاية والعمال
مـن   ٤٩ وصدقت علي    ١٩٥٤يف منظمة العمل الدولية منذ عام       وبيالروس عضو     -١٧٤
تكوين اجلمعيـات   يف  رية  احلساسية لتعزيز مبادئ    ، مبا يف ذلك االتفاقيات األ     الدوليةا  اتفاقياهت

  .واحلق يف املفاوضة اجلماعية
مع بني نقابات العمـال     اليت جت شراكة االجتماعية   ومن األدوات السياسية للدولة ال      -١٧٥

  .واهليئات احلكوميةصحاب العمل ورابطات أ
نقابات العمال  اجمللس الوطين لشؤون العمل والشؤون االجتماعية ممثلني عن         ويضم    -١٧٦

  .العملصحاب واحلكومة وأ
االتفـاق  من بني هذه االتفاقات     و.  اتفاق حىت اآلن   ٥٠٠وأبرمت بيالروس أكثر من       -١٧٧

. ٢٠١٠-٢٠٠٨ والرابطات الوطنية ألصحاب العمل ونقابات العمال للفترة      العام بني احلكومة    
 ، اليد العاملة، والضمانات ومحاية ،األجورلتنظيم   اتفاق مجاعي    ١٨ ٠٠٠وهناك أيضا أكثر من     

  .النقابية، إخلوجودات وظروف العمل، واملالصناعية، وادث احلوالتعويض عن 
ة مـن أجـل     لبيالروسيااملقدمة من اجلمعيات الطوعية      ملا جاء يف املعلومات      ووفقاً  -١٧٨

، ال ينبغي التقليل من أمهية وجود الـشروط املـسبقة الالزمـة             االستعراض الدوري الشامل  
 ةملختلفعزيز الفئات ا  نشطة منظمات اجملتمع املدين وتعاوهنا الفعال مع احلكومة يف تنفيذ وت          أل
  .  حقوق اإلنسانمن

  ، بدون أي متييزية املتساويةقانوناحلق يف احلماية ال  - صاد  
 من أجل االمتثـال لاللتزامـات       بيالروسقانون اهلجرة من    جيري باستمرار حتسني      -١٧٩

الوضع القانوين لألجانب وعدميي اجلنسية يف      املتعلق ب قانون   ودخل ال  . البلد الدولية اليت قبلها  
نح محاية إضافية ومؤقتة لألجانب وعدميي اجلنـسية يف     املتعلق مب نون  اقالمجهورية بيالروس، و  

  . ٢٠٠٩مجهورية بيالروس حيز النفاذ يف عام 
ضية األمم املتحدة السامية    ويعزز هذان القانونان، اللذان وضعا مبشاركة فعالة من مفو          -١٨٠

  .بيالروساملوجودين يف حقوق وحريات األجانب وعدميي اجلنسية لشؤون الالجئني، 
الوضع القانوين للعمال املهـاجرين وأفـراد        املعنية ب  تفاقيةإىل اال يالروس  وانضمت ب   -١٨١

ساسـية  األحكـام األ كـرر  ، اليت تلدول األعضاء يف رابطة الدول املستقلة   التابعني ل أسرهم  
  .التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالواردة يف ا
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ألشخاص ادماج  إلاملواتية  الظروف  وهيأت   ، للجوء الً فعا اًنظامووضعت بيالروس     -١٨٢
  .االحترام الواجب هلم وكرامتهم اإلنسانيةواستعادة مركز الالجئ يف اجملتمع الذين منحوا 

 دولة طلبات للحصول على     ٤٨من  من األجانب    ٣ ٣٠٠ اآلن أكثر من     حىتوقدم    -١٨٣
األجانـب املقـيمني يف      مـن    ٨٠٨ومنح مركز الالجـئ إىل      .  يف بيالروس  ئالجمركز ال 
  . من الالجئني٩٧ إىل اجلنسية البيالروسية، ومنحت بيالروس
هبا األجانب  اليت يتمتع   احلقوق  بنفس   محاية إضافية    ننحومياألشخاص الذين   ويتمتع    -١٨٤

 يتلقاهـا   هؤالء األشخاص نفس اخلـدمات الـيت   ويتلقى.  يف بيالروس  الذين يقيمون مؤقتاً  
والعمالة، ومجع مشل األسرة، واإلقامـة يف       من حيث الرعاية الطبية،     ن  ون البيالروسي واملواطن

 مينحون مركـز  الذين  ويتمتع األجانب القصر    . واحلماية القضائية  خصيصاً هلم،    مرافق جمهزة 
قوق اليت يتمتـع هبـا األطفـال        احلبنفس  محاية إضافية   مينحون  الالجئني الذين   الالجئ أو   

 يفالتعليم الثانوي العـام، وكـذلك       ودور احلضانة   البيالروسيون من نفس السن يف االلتحاق ب      
 بسبب االلتزامات الدولية لبيالروس احلـق يف        ولألجانب الذين ال جيوز طردهم    . اخلدمات الطبية 

  .بصفة مؤقتةاملقيمني يتمتعون بالتايل بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا األجانب  واًالبلد مؤقت  يفالبقاء
إنسانية ومالية وطبية واجتماعيـة     كل عام مساعدة    جانب   من األ  ٤٠٠ويتلقى حنو     -١٨٥

ومت مبساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، تـوفري           .  مستهدفة وقانونية
وتوجد مساكن مؤقتة لالجئني وملتمسي اللجوء يف مجيـع         . ئ الج ٥٠مؤقتة لنحو   مساكن  
  .املقاطعاتعواصم 
وتـوفر  . وأنشأت اجلمعيات الطوعية مؤسستني اجتماعيتني لالجئني يف بـيالروس          -١٨٦

  .البيالروسينيمن  ٢٠الالجئني املعترف هبم ومن  ٢٣ هاتان املؤسستان العمل لنحو

  االستنتاجات  - رابعاً  
والسياسية واالقتصادية وغريها من قانونية الدستورية والوضعت بيالروس الضمانات    -١٨٧

  . بصورة فعالةالدميقراطية األساسية واحلريات حلقوقلكفالة إنفاذ ا  الالزمةالضمانات
جيري حالياً إنشاء آليـة     اجملتمع،  يف  ياة  احليف العملية اجلارية إلصالح مجيع جماالت       و  -١٨٨

  . اإلنسان وحرياتاية وتعزيز حقوقحلمشاملة 
على الرغم من الصعوبات اليت يواجهها االقتصاد الوطين نتيجـة لألزمـة املاليـة              و  -١٨٩

يظل ضمان احلقوق االجتماعية واالقتصادية لألفراد من اجملاالت ذات األولويـة يف            العاملية،  
  .السياسة احلكومية

عن األصل أو العرق أو الدين أو االنتماء         بغض النظر    ،ميع األشخاص وتقدم الدولة جل    -١٩٠
اإلثين أو اجلنسية أو الوضع االجتماعي أو امللكية ضمانات واسعة لتنفيذ حقهـم يف احلـصول    

  . والتعليم، والصحة،على مستوى معيشي الئق، والعمل، والترفيه، واخلدمات االجتماعية
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 ودعـم   ،تمع، ومحاية األمومة  لرفع مكانة املرأة يف اجمل     فائقة   عنايةوتكرس بيالروس     -١٩١
  .مؤسسةبوصفها األسرة 
احلكومة وتوسع  . واحلياة يف اجملتمع  للسياسة العامة    اً هام اًالقطاع املدين عنصر  ويعد    -١٩٢

تعزيـز  املتعلقـة ب  مع الشركاء من عدد من املنظمات الطوعية يف كافة اجملاالت انطاق تعاوهن 
األطفـال   وحقـوق    ،املساواة بني اجلنـسني   نية ب املع التااجملحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك      

   .خلإ حقوق ذوي اإلعاقة،واملهاجرين والالجئني وضحايا االجتار باألشخاص، و
إلضفاء املزيد من   للحماية القضائية حلقوق اإلنسان و    حالياً املزيد من االهتمام     يوىل  و  -١٩٣

  .اجلنائيةالعقوبات الطابع اإلنساين على 
ليت تبذهلا احلكومة حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان تقديراً كبرياً مـن           وتلقى اجلهود ا    -١٩٤

  .املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية
يف  وضـعه األونكتـاد   التنمية  ولتجارة  مؤشر ل ألحدث  مت تصنيف بيالروس طبقاً     و  -١٩٥

مـن  واحد  النصيب الفرد   املوحدة ل ؤشرات  يف امل  دولة   ١١٠ بنيمن  املرتبة الرابعة واألربعني    
، بـالغني الناتج احمللي اإلمجايل، واإلنفاق على الصحة والتعليم، ونوعية التعليم وحمو أميـة ال            

توفري املياه النقيـة،     و رافق الصحية،  وامل ، ومستوى الفساد  اإلدارة الرشيدة، والعمر املتوقع، و  
بلـدان  مجيـع   بيالروس  تفوق  وبناء على هذه املؤشرات،     . خلإوالتنمية حبسب نوع اجلنس،     

  .وبعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويبرابطة الدول املستقلة 
 يف  ٢٠٠٩ لعام   لتنمية البشرية عن ا األمم املتحدة   مت تصنيف بيالروس طبقاً لتقرير      و  -١٩٦

جمموعة البلدان ذات التنمية البشرية     ، وأدرجت يف    العاماملرتبة الثامنة والستني على التصنيف      
  .مجيع بلدان رابطة الدول املستقلة فيما يتعلق هبذا املؤشر بذلكالعالية، وتفوق 

وتعترب بيالروس االستعراض الدوري الشامل مرحلة مهمة يف عملية استيعاب حالـة     -١٩٧
، واعتماد القرارات املناسبة على     وبالتايل لصياغة النهج اإلستراتيجية   يف البلد،   حقوق اإلنسان   

األطراف الفاعلة يف جمال    ء بني الدولة وغريها من      اّون البن  والتوسع يف التعا   ،املستوى احلكومي 
  .حقوق اإلنسان

مـع  البناء مع آليات حقوق اإلنسان الدولية، مبا يف ذلك          تعاوهنا   بيالروسوتواصل    -١٩٨
هيئات األمم املتحدة املنـشأة     وإجراءاته اخلاصة، و  حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة      جملس  

ؤسـسات  املها من   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وغري     ية  ومفوضمبوجب معاهدات،   
  .قوق اإلنساناملعنية حب

        


