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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

 حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  بيالروس    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات              
 األمم املتحدة وثائقالدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من   مالحظاتاخلاصة، مبا يف ذلك   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . ذات الصلة الرمسية  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وقد ذُكـرت   . وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد ُروعـي يف    . اردة يف التقرير  يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الو      بصورة منهجية   

 عـدم وجـود    وعند .يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات      االستعراض   إعداد التقرير أن دورية   
.  آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة         علومات حديثة، أُخذت يف االعتبار    م

، فـإن    األمم املتحدة الرمسية    جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق      وملا كان هذا التقرير ال    
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

ـ  ا تدين مستوى أو إىل   /التصديق على معاهدة ما و     ة ـلتفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدولي
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ام ـتاريخ التصـديق أو االنضم

  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

  هليئات املعاهدات
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      

 يز العنصريالتمي
 مـن   ١الفقرة   ()٣(نعم  ١٩٦٩أبريل / نيسان٨

  )١٧املادة 
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٧٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ال يوجد  ١٩٧٣رب نوفم/ تشرين الثاين١٢  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  نعم): ٤١

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٣٠

ز ـاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي     
  ضد املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٨١فرباير / شباط٤

وتوكول االختياري التفاقية القضاء على     الرب
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيـق      ال يوجد  ٢٠٠٤فرباير / شباط٣
  نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
ة ـة أو الالإنسانيـاملعاملة أو العقوبة القاسي

  أو املهينة

املادة (وى املتبادلة بني الدول     الشكا  ال يوجد  ١٩٨٧مارس / آذار١٣
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
 نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
اإلعالن امللزم مبوجـب      ٢٠٠٦يناير /ين كانون الثا٢٥

   عاما١٨ً: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

    )٤(نعم  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٣

، )٥(ربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          ال: املعاهدات األساسية اليت ليست بيالروس طرفاً فيها      
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب، واالتفاقيـة               الثاين امللحق بالعهد   والربوتوكول االختياري 

األشخاص  واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق          العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،    الدولية حلماية حقوق مجيع   
 .ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  ع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية من

  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم  )٦(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦١ واتفاقية عام ١٩٥٤نعم، عدا اتفاقية عام   )٧(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٨(حقة هبا وبروتوكوالهتا اإلضافية املل١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم  )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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العنصري بيالروس إىل   ، دعت جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز         ٢٠٠٤يف عام     -١
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد        

وأوصت بشدة بأن تنظر بيالروس يف إمكانية القيام باإلعالن املنصوص عليه يف            . )١٠(أسرهم
اقية الدوليـة   من االتف٨ من املادة ٦ والتصديق على التعديالت املدخلة على الفقرة   ١٤املادة  

وأوصت أيضاً بأن تنظر بيالروس يف سـحب        . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
  .)١١( من االتفاقية١٧حتفظها على املادة 

، أوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس بأن           ٢٠٠٥ويف عام     -٢
ين امللحق بالعهد الدويل اخلـاص      تنظر بيالروس يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثا       

 وأن توقع وتصدق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع             )١٢(ةوالسياسيباحلقوق املدنية   
  .)١٣(األشخاص من االختفاء القسري

، أوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تنضم بيالروس إىل اتفاقية           ٢٠٠٩ويف عام     -٣
 بشأن خفـض    ١٩٦١ة وإىل اتفاقية عام      بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسي     ١٩٥٤عام  

  .)١٤(حاالت انعدام اجلنسية
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تنظـر بـيالروس يف القيـام             ٢٠٠٠ويف عام     -٤

  .)١٥( من االتفاقية٢٢ ويف املادة ٢١باإلعالنني املنصوص عليهما يف املادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
ب األمم املتحدة القطري إىل أن بيالروس قد اعتمـدت          ، أشار مكت  ٢٠٠٩يف عام     -٥

، مـربزاً أن    )١٦(يف الفترة األخرية عدداً من الصكوك القانونية املتعلقة حبماية األطفال اجلاحنني          
محاية األطفال من العنف واالجتار ومن مجيع أنواع االستغالل مشمولة بعدد من القوانني ومن      

  .)١٧(فلضمنها القانون املتعلق حبقوق الط
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انـشغاهلا           ٢٠٠٤ويف عام     -٦

من أن الدستور ال ينص على حظر التمييز بسبب اجلنس وال يتضمن أي حكم صريح يتعلق                
باملساواة بني اجلنسني، ومن أن بيالروس مل تعتمد بعد أي قانون ينص على املـساواة بـني                 

 أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة املعنيـة بتطبيـق            ٢٠٠٩ويف عام   . )١٨(اجلنسني
االتفاقيات والتوصيات عن أملها يف أن يتواصل تنفيذ اخلطة املتعلقة باعتماد تشريعات تكرس             

  .)١٩(املساواة بني اجلنسني
، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة على أن تتحقـق            ٢٠٠٨ويف عام     -٧

 القانون اجلديد املتعلق بنقابات العمال سيكفل بشكل تام حرية تكوين نقابات العمال             من أن 
  .)٢٠(وسيضمن حقوق مجيع العمال يف تأسيس منظمات من اختيارهم واالنضمام إليها
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
مؤسسة وطنيـة حلقـوق     ، بإنشاء   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١١مل تقم بيالروس، حىت       -٨

  .)٢١(اإلنسان معتمدة من اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
، الحظ املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بـيالروس أن            ٢٠٠٧ويف عام     -٩

. )٢٢(نآليات احلماية ال تزال ضعيفة وأن بيالروس ليس لديها مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسا         
، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري بيالروس على أن تنظر يف إنشاء ٢٠٠٤ويف عام 

  .)٢٣(مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس
 ٦٧٥، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن املرسـوم رقـم             ٢٠٠٩ويف عام     -١٠

ة اللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل املنشأة        وسع إىل حد بعيد تشكيل     ٢٠٠٦الصادر يف عام    
واللجنة الوطنية املعنية حبقوق الطفل، الـيت تعمـل         .  وصالحياهتا ووظائفها  ١٩٩٦يف عام   

بوصفها جلنة توجيهية مشتركة بني الوزارات، مسؤولة عن مجلة أمور منها تـوفري احلمايـة               
 الربامج الوطنية اهلادفة إىل دعم      حلقوق األطفال ومصاحلهم املشروعة، فضالً عن رصد تنفيذ       

  .)٢٤(األطفال واألسر
، أشار مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة إىل أن            ٢٠٠٩ويف عام     -١١

 مركزاً دولياً للتدريب على مسائل اهلجرة ومكافحة االجتار         ٢٠٠٧بيالروس أنشأت يف عام     
ر بالبشر وتوفري التدريب ملوظفي احلكومة      االجتايف جمال مكافحة    هبدف تعزيز التعاون الدويل     

املعنيني مبكافحة اهلجرة غري املشروعة واالجتار باألشخاص، ونظمت طائفـة واسـعة مـن              
  .)٢٥(األنشطة العامة يف جمال التوعية مبشكلة االجتار بالبشر

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من            ٢٠٠٤ويف عام     -١٢
ن اآلليات الوطنية للنهوض حبالة املرأة تفتقر إىل الصالحيات الالزمة يف جمال صنع القـرار               أ

 املرأة وتعزيز املساواة بـني اجلنـسني        ضعوتعوزها املوارد املالية والبشرية الكافية للنهوض بو      
  .)٢٦(ن أن أنشطة هذه اآلليات تكاد تكون غري معروفة لدى اجلمهور العامموبشكل فعال، 

  تدابري السياسة العامة  - لدا  
، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن احلكومة اعتمدت خطة من ٢٠٠٩يف عام   -١٣

 وإىل أن اجمللـس الـوطين املعـين         ٢٠١٠-٢٠٠٨أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني للفترة       
ري أيـضاً  والحظ الفريق القط. )٢٧(بالسياسة اجلنسانية قد كُلِّف باإلشراف على تنفيذ اخلطة    

 ٢٠٠٧-٢٠٠٢أن بيالروس اعتمدت برناجمني مرحليني ملكافحة االجتار بالبـشر، األول للفتـرة             
  .)٢٨(٢٠١٠-٢٠٠٨والثاين للفترة 

الربنامج جل  أمن  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥( خطة العمل    ٢٠٠٥واعتمدت بيالروس يف عام       -١٤
  .)٢٩(يم الوطينالعاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهي خطة تركز على نظام التعل
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

   )٣٠(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قدم   

  ونظر فيه
آخر مالحظات  

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
تأخر تقدمي التقرير املوحـد الـذي         -  ٢٠٠٤  ٢٠٠٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري

يشمل التقريرين الثامن عشر والتاسع     
  ٢٠٠٨عشر منذ عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     
  والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الرابع منذ عـام         -  ١٩٩٦  ١٩٩٥
١٩٩٩  

تقرير اخلامس منذ عام    تأخر تقدمي ال    -  ١٩٩٧  ١٩٩٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠١  

 التقرير الـسابع    ٢٠٠٩قُدم يف عام      -  ٢٠٠٤  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  ٢٠٠٦الذي حل موعد تقدميه يف عام 

 التقرير الرابـع    ٢٠٠٩قُدم يف عام      -  ٢٠٠٠  ١٩٩٦  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٠الذي تأخر تقدميه منذ عام 

  التقرير املوحد الذي   ٢٠٠٨قُدم يف عام      -  ٢٠٠٢  ١٩٩٩  طفلجلنة حقوق ال
يشمل التقريرين الثالث والرابع اللذين    

  ٢٠٠٧حلّ موعد تقدميهما يف عام 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     

  املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
 التقريـر األويل    ٢٠٠٩قُدم يف عام      -    

  ٢٠٠٨ه منذ عام الذي تأخر تقدمي
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية 

 التقريـر األويل    ٢٠٠٩قُدم يف عام      -    
  ٢٠٠٤الذي تأخر تقدميه منذ عام 

 يف بيالروس إىل أن     ، أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان       ٢٠٠٧يف عام     -١٥
بيالروس مل متتثل اللتزاماهتا بتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات اليت صدقت عليها، وبالتـايل             
تأخرت عن تقدمي تقاريرها إىل كل من اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة               

ملعنية بالقضاء علـى    والثقافية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة ا         
التمييز ضد املرأة، كما تأخر تقدمي تقاريرها إىل جلنة حقوق الطفل مبوجـب الربوتوكـول               
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             

  .)٣١(املواد اإلباحية
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  وجهت دعوة دائمة 

 ٢٤-١٨(املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال           آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بالبعثات
   ؛)٣٢()٢٠٠٩مايو /أيار

  .)٣٣()٢٠٠٤أغسطس / آب٢٦-١٦(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي 
املكلفني ، وجهت بيالروس دعوة إىل مثانية من        ٢٠٠٩نوفمرب  /اينيف تشرين الث    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 لزيارة البلد، على أن حيدد تاريخ كـل  )٣٤(اصةاخلجراءات يف إطار اإل واليات  ب
  .)٣٥(زيارة باالتفاق بني الطرفني

ُوجه طلب القيام بالزيارة يف     (ري  املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعب         الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل ُيتفق عليها بعد
، واملقرر اخلاص املعين حبالة     )، ُوجه طلب متابعة   ٢٠٠٦مث يف عام    . ٢٠٠٣عام  

مث . ٢٠٠٢ُوجه طلب القيام بالزيـارة يف عـام         ( املدافعني عن حقوق اإلنسان   
وجه (، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب       ) طلب متابعة  ٢٠٠٤ُوجه يف عام    
  ).٢٠٠٧مث وجه طلب متابعة يف عام . ٢٠٠٥زيارة يف عام طلب القيام بال

أعربت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال،            التعاون أثناء البعثات/تيسري
عن امتناهنا حلكومة بيالروس اليت وجهت إليها دعوة للقيام ببعثة إىل بـيالروس      

  .)٣٦(٢٠٠٩و ماي/ أيار٢٤ إىل ١٨يف الفترة من 
  -  متابعة الزيارات

  .  منها١٨وردت احلكومة على .  بالغا٣٢ًخالل الفترة قيد االستعراض، أُرسل  الردود على الرسائل املتعلقة باالدعاءات والنداءات العاجلة 
رسلها املكلفون بواليـات يف    استبياناً أ  ٢١ردت بيالروس على تسعة من أصل         الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية

  .)٣٧(إطار اإلجراءات اخلاصة

ن مقرراً خاصاً إلقامـة     ، أن تعيّ  ٢٠٠٤/١قررت جلنة حقوق اإلنسان، يف قراراها         -١٦
اتصاالت مباشرة مع حكومة بيالروس وشعبها هبدف دراسة حالة حقوق اإلنسان يف البلـد              

ددت والية املقرر اخلاص املعين     ، مُ ٢٠٠٦ مث يف عام     ٢٠٠٥ ويف عام    .)٣٨(ضمن أمور أخرى  
 وأعرب املقرر اخلاص عن أسـفه ألن احلكومـة مل           .)٣٩(حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس    

 لطلبه القيام بزيارة إىل البلد، مثلما فعلت ذلك من قبـل يف عـام               ٢٠٠٦تستجب يف عام    
 والحـظ أن    .)٤٠(، وبوجه عام ألهنا مل تتعاون معه يف إجناز واليته         ٢٠٠٥ مث يف عام     ٢٠٠٤

 وحث بيالروس علـى أن تعتـرف بواليـة املقـرر            )٤١(احلكومة مل تراع أياً من توصياته     
 اجلمعية العامة، أُعرب عن     ات، وعلى النحو املبني يف قرار     ٢٠٠٨ مث   ٢٠٠٧ ويف   .)٤٢(اخلاص

االنشغال إزاء رفض بيالروس التعاون تعاوناً كامالً مع مجيع آليات جملس حقوق اإلنـسان،              
  .)٤٣(ما مع املقرر اخلاصوال سي
، أشارت بيالروس إىل أهنا تعترض على املمارسة املتمثلة يف اختـاذ            ٢٠٠٤ويف عام     -١٧

 مع مبدأ إقامة حوار بناء      قرارات ختص أقطاراً حمددة، ألن هذه املمارسة ال جتدي نفعاً وتتناىف          
رت بـيالروس   وكر. ويقوم على أساس االحترام باتباع هنج شامل وموضوعي وغري انتقائي         
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 ومل تدرج   .)٤٤(، مبا يف ذلك والية املقرر اخلاص الواردة فيه        ٢٠٠٤/١٤تأكيد رفضها للقرار    
 يف إطـار    ٢٠٠٧يونيه  /حزيرانوالية املقرر اخلاص بقائمة الواليات اليت جرى جتديدها يف          

  .)٤٥(جمموعة املبادئ املتعلقة ببناء املؤسسات

  ق اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامية حلقو  -٣  
 ٣٠بناء على دعوة من احلكومة، قامت املفوضية بزيارة إىل بيالروس يف الفترة من                -١٨

 هبدف تقييم االحتياجات واقترحت     ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٢إىل  نوفمرب  /تشرين الثاين 
  .)٤٦(إقامة تعاون مستمر من أجل تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل

  ات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزام  - باء  

  املساواة وعدم التمييز   -١  
 أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن انشغاهلا إزاء            ٢٠٠٤يف عام     -١٩

استمرار القوالب النمطية املتعلقة بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف اجملتمع، وحثت على            
القضاء على املواقف والتـصورات النمطيـة املتعلقـة بـأدوار           تكثيف اجلهود الرامية إىل     

  .)٤٧(ومسؤوليات الرجال والنساء يف شىت مناحي احلياة
 من قانون ١٧٠، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن املادة ٢٠٠٩ويف عام   -٢٠

املعايري العقوبات ال تنص على احلماية الكافية من التحرش اجلنسي يف مكان العمل، ذلك أن               
ة ـزد على ذلك أن ممارسات معين     . املتعلقة بعناصر اإلثبات يف القضايا اجلنائية متشددة جداً       

 هذه املادة، ولكنها تشكل مع ذلك متييزاً يقوم        ال ُتعترب مبثابة سلوك يستوجب العقوبة مبوجب      
وطلبت اللجنة بأن ُتتخـذ تـدابري       . على أساس نوع اجلنس ويتخذ شكل التحرش اجلنسي       

  .)٤٨(لتعريف التحرش اجلنسي يف مكان العمل وحظره ومكافحته
، وجهت جلنة القضاء على التمييز العنصري نظـر بـيالروس إىل            ٢٠٠٤ويف عام     -٢١

 من  ااألحداث العنصرية واليت تنم عن كره األجانب وأوصت بأن تضاعف بيالروس جهوده           
فراد اخلاضعني لواليتـها بغيـة      أجل ضمان احلماية الفعالة وتوفري سبل االنتصاف جلميع األ        

 وأوصت أيضاً بأن تضاعف بيالروس جهودها مـن         .)٤٩(التصدي ألعمال التمييز العنصري   
  .)٥٠(أجل مكافحة الدعاية العنصرية على اإلنترنت

 طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومـة أن تتخـذ             ٢٠٠٩ويف عام     -٢٢
يم للمكانة اليت يتبوؤها أفراد األقليات اإلثنيـة يف سـوق           التدابري املالئمة من أجل إجراء تقي     

 وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري على اعتماد أو سـن املزيـد مـن                .)٥١(العمل
التشريعات الفعالة حلظر التمييز يف العمالة وشىت املمارسات التمييزية يف سوق العمل اليت تؤثر    

  .)٥٢(بوجه خاص يف اجملتمعات احمللية للروما
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، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تبلغها هل            ٢٠٠٩ويف عام     -٢٣
كانت تعتزم تعديل قانون العمل من أجل إدراج حظر صريح للتمييز غري املباشر يف العمالـة                

 محاية العمال األجانب من     ، وهل هي اختذت أو تتوخى اختاذ أية تدابري لضمان         )٥٣(والوظيفة
  .)٥٤(ز يف العمل على أسس منها العرق واللون واجلنس والدينالتميي

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن انشغاهلا إزاء أمور منها اسـتمرار            ٢٠٠٠يف عام     -٢٤

الـة  استخدام عقوبة اإلعدام وعدم كفاية اإلجراءات االستئنافية وانعدام الشفافية خبصوص ح    
املدانني الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام حبقهم، وأبلغت عن رفض السلطات تسليم جثث             

وقد أعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس عن   . )٥٥(املعدمني إىل ذويهم  
، الحظ املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء ٢٠٠٦ويف عام . )٥٦(شواغل مماثلة 

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن بيالروس ال تقوم بنشر إحصاءات سـنوية عـن عقوبـة            
اإلعدام وال تبلغ عن أمساء األفراد الذين ُيعدمون فعالً كما ال تقدم أية بيانات شخصية تتعلق                

ورحب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس بتوصـيات احملكمـة            . )٥٧(هبم
لغاء عقوبة اإلعدام أو بإعالن وقف اختياري لتنفيذ العقوبة كخطوة أوىل حنـو             الدستورية بإ 
  .)٥٨(إلغائها هنائياً

وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس عن القلق إزاء ما ورده   -٢٥
من تقارير تتحدث عن غياب أية حتقيقات متعمقة وجمدية يف حاالت اختفاء أربع شخصيات              

 تلقى الفريق العامـل  ٢٠٠٩ويف عام  . )٥٩(٢٠٠٠ و ١٩٩٩ة من املعارضة خالل عامي      بارز
املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ادعاءات تتعلق بثالث من حاالت االختفـاء              

وأفادت احلكومة يف ردهـا أهنـا تعتـزم      . ١٩٩٩املشار إليها أعاله ال تزال عالقة منذ عام         
  .)٦٠( احلاالتمواصلة التحقيق يف تلك

 ريفوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن االنشغال إزاء أمور منها عدم وجود أي تع              -٢٦
للتعذيب يف التشريعات احمللية وعدم تصنيف التعذيب كجرمية حمـددة، وإزاء االدعـاءات             

قاسـية أو   العقوبة ال املستمرة العديدة املتعلقة بأعمال التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           
  .)٦١(الإنسانية أو املهينة، اليت تستهدف بوجه خاص املعارضني السياسيني واملتظاهرين السلمينيال

، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن بيالروس قـد وضـعت       ٢٠٠٩ويف عام     -٢٧
، أوصت جلنة حقوق    ٢٠٠٢ويف عام   . )٦٢(نظاماً لتقدمي املساعدة إىل األطفال ضحايا العنف      

له األطفال من عنف مرتيل وسـوء  ور منها إجراء حتقيقات فعالة فيما يتعرض الطفل جبملة أم 
  .)٦٣(معاملة وإيذاء، وحظر مجيع أشكال العقوبة اجلسدية

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال           ٢٠٠٤ويف عام     -٢٨
، أشـار   ٢٠٠٩ويف عام   . )٦٤(يلإزاء تزايد حاالت العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرت          
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 ليس لديها أية تشريعات تتعلق بالعنف ضد املرأة         فريق األمم املتحدة القطري إىل أن بيالروس      
وطلبـت اللجنـة    . )٦٥(وأبرز أن سلطات بيالروس أبدت رغبتها يف وضع تشريعات كهذه         

ر مقاضاة املسؤولني   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل بيالروس أن تكفل يف مجلة أمو            
عن العنف الذي يستهدف املرأة ومعاقبتهم، وأوصت بتوفري احلماية الفورية للنساء ضـحايا             

  .)٦٦(العنف ومنحهن سبل االنتصاف الالزمة
وأشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل أن أوضاع املودعني يف االحتجاز              -٢٩

وأوصت جلنـة مناهـضة     . )٦٧(ع األشخاص املدانني  السابق للمحاكمة أسوأ بكثري من أوضا     
بذل ما يلزم من جهود من أجل حتسني األوضاع داخل السجون ويف مراكـز              أن ت التعذيب ب 

االحتجاز السابق للمحاكمة، وبأن ُتنشئ بيالروس نظاماً يسمح بتفتيش السجون ومراكـز            
 تلقـى املقـرر     ،٢٠٠٧ وعام   ٢٠٠٦ويف عام   . )٦٨(االحتجاز من قبل جهات رصد حمايدة     

اخلاص املعين مبسألة التعذيب ادعاءات تتعلق مبسائل منها االكتظاظ يف أمـاكن االحتجـاز              
وقدمت احلكومة معلومات تتعلق بأمور منها الوضع       . وتردي الظروف الصحية والغذائية فيها    

 ، تلقى مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات٢٠٠٨ويف عام . )٦٩(السائد يف أماكن االحتجاز
وقـدمت  . اخلاصة ادعاءات تتعلق بأمور منها قساوة الظروف يف مركز احتجـاز وسـجن      

  .)٧٠(احلكومة رداً تنفي فيه تلك االدعاءات
والحظ الفريق العامل العين باالحتجاز التعـسفي أن نظـام االحتجـاز الـسابق                -٣٠

. ء والقـصر  للمحاكمة هو نفسه بالنسبة إىل مجيع احملتجزين وال يفرق بني الرجال والنـسا            
وأشار إىل أن الظروف القاسية تؤدي إىل نتائج وخيمة بالنسبة إىل القـصَّر حبكـم حالـة                 

، أبلغت احلكومة عن تنفيذ تدابري هتدف إىل احلد مـن عـدد             ٢٠٠٩ويف عام   . )٧١(ضعفهم
األشخاص املودعني يف احلبس االحتياطي والسجون هبدف تـوفري بيئـة عـيش مناسـبة               

  . )٧٢(ايري الصحةللمحتجزين وتستويف مع
فريق األمم املتحدة القطري إىل أن بيالروس هي بلد منـشأ           ، أشار   ٢٠٠٩ويف عام     -٣١

وقـد  . )٧٣(إىل بلد مقصد لعمليات االجتـار     تدرجيياً  وبلد عبور لالجتار بالبشر أخذ يتحول       
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل عـن انـشغاهلما إزاء هـذا                

وقام فريق األمم املتحدة القطري بتحديد اإلجراءات امللحة التالية الـيت ينبغـي             . )٧٤(عالوض
إنشاء صندوق حكومي لتعويض ضحايا االجتار، وإنشاء مركز إلعـادة          : للحكومة اختاذها 

. )٧٥( نظام اإلحالة الوطين احلـايل     ثاحلكومة، وحتدي يشتغل بدعم من    تأهيل ضحايا االجتار    
نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجلة أمور بتعزيز التدابري الرامية إىل             وأوصت اللجنة املع  

حتسني احلالة االقتصادية للنساء، وباختاذ ما يلزم من تدابري لدعم ضحايا االجتـار اجتماعيـاً               
  .)٧٦(وإعادة تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع
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  وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب،   -٣  
، أعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن االنشغال من أن        ٢٠٠٤يف عام     -٣٢

اإلجراءات اليت تتعلق خبدمة القضاء مبختلف درجاته وبعزل القضاة وكـذلك اإلجـراءات             
وأعـرب الفريـق    . التأديبية اخلاصة هبم ال تتفق مع مبادئ استقالل اجلهاز القضائي وحياده          

امل عن انشغاله بوجه خاص من أن قضاة احملكمة الدستورية واحملكمة العليا ميكن عـزهلم               الع
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      ٢٠٠٠ويف عام   . )٧٧(بقرار من الرئيس دون أية ضمانات     

، أحاط الفريق العامل علماً مبعلومات قدمتها احلكومـة         ٢٠٠٩ويف عام   . )٧٨(شواغل مماثلة 
كانون  جديداً يتعلق بالنظام القضائي ومبركز القضاة قد دخل حيز النفاذ يف             مفادها أن قانوناً  

وتقول احلكومة إن هذا القانون يتضمن مجيع املبادئ األساسية الالزمـة           . ٢٠٠٧يناير  /الثاين
  . )٧٩(لضمان استقالل القضاء

قالل وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن القلق إزاء انعـدام اسـت              -٣٣
وأعربت جلنة مناهضة   . )٨٠(احملامني ونقابتهم، وإزاء القيود املفروضة على ممارسة مهنة احملاماة        

التعذيب عن االنشغال إزاء املرسوم الرئاسي الذي يقيد استقالل احملامني، وخيضعهم لرقابـة             
  .)٨١(الدولةوزارة العدل، والذي ينص على مبدأ العضوية اإللزامية يف هيئة حمامني ختضع لرقابة 

وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبواءمة التشريعات مـع معـايري              -٣٤
القانون الدويل بغية ضمان احترام مبدأ افتراض الرباءة وإجراءات التقاضـي القائمـة علـى               
التنازع واملعارضة ومبدأ التكافؤ بني االدعاء والدفاع من حيث الوسائل املتاحـة يف مجيـع               

، أشار املقرر اخلاص املعين حبالـة حقـوق         ٢٠٠٧ويف عام   . )٨٢(ةاجلنائيحل اإلجراءات   مرا
اإلنسان يف بيالروس إىل معلومات مفادها أن احملاكمات غالباً ما ُتجرى يف قاعات مغلقـة               
ودون تربير كاف لألحكام الصادرة، وأن احلق يف االستئناف حمدود، ذلك أن احملكمة العليا              

  .)٨٣( كثرية كمحكمة ابتدائية تكون أحكامها غري قابلة لالستئنافتتصرف يف حاالت
 إىل أن بيالروس ارتكبـت      ٢٠٠٠وخلُصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان منذ عام          -٣٥

 وبانتهاك  )٨٤( قضية منها مخس قضايا تتعلق بقرار احتجاز غري قانوين         ١٧انتهاكات يف إطار    
وقد طلبت  . )٨٥(مة منصفة ويف ظروف احتجاز إنسانية      اإلنسانية واحلق يف حماك    ةمبدأ املعامل 

اللجنة إىل بيالروس أن متنح للضحايا يف مجيع هذه القضايا سبل انتصاف فعالة، مبا يف ذلك                
وكان . التعويض، وأن تتخذ ما يلزم من خطوات ملنع تكرر مثل هذه االنتهاكات يف املستقبل          

  .)٨٧( أو باالمتناع عن الرد)٨٦(لى آرائهارد بيالروس على طلبات اللجنة إما باالعتراض ع
، دعا الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بيالروس إىل إعـادة           ٢٠٠٤ويف عام     -٣٦

النظر يف اإلطار القانوين املتعلق باالحتجاز اإلداري وأوصى بأن تسعى بيالروس، يف مجلـة              
ملظاهرات الـسلمية أو نـشر      أمور، إىل ضمان أال يستخدم نظام االحتجاز اإلداري لقمع ا         

، قـدم املقـرر اخلـاص تعليقـات         ٢٠٠٦ويف عام   . )٨٨(املعلومات أو ممارسة حرية التعبري    
، أحاط الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي علماً باملعلومات         ٢٠٠٩ويف عام   . )٨٩(مماثلة
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إلدارية وإنفاذها قـد    املقدمة من احلكومة واليت مفادها أن قانوناً جديداً يتعلق باإلجراءات ا          
، وهو قانون ينص على حقـوق وواجبـات األطـراف يف       ٢٠٠٧دخل حيز النفاذ يف عام      

  .)٩٠(اإلجراءات اإلدارية
وأعرب الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن االنشغال إزاء السلطات املفرطة             -٣٧

وأشار . ةـلسابق للمحاكم اليت ميارسها مكتب املدعي العام واحملققون يف مرحلة االحتجاز ا         
ـ ـإىل أن املدعي العام وليس القاضي هو الذي يقرر إيداع شخص يف االحتج          ديد ـاز أو مت

  .)٩١(فترة احتجازه
وأشار الفريق العامل إىل االعتماد الشديد على االحتجاز السابق للمحاكمة، حىت يف            -٣٨

القطـري إىل أن حرمـان      ، أشار فريق األمم املتحدة      ٢٠٠٩ويف عام   . )٩٢(حالة األحداث 
وأحاطت جلنة  . )٩٣(األطفال اجلاحنني من احلرية ال يشكل تدبرياً من تدابري املالذ األخري فقط           

وشجعت بيالروس، يف مجلة أمور، على أن تكفل عدم         . )٩٤(حقوق الطفل علماً بنفس احلالة    
 يتبني فيهـا أن     استخدام االحتجاز السابق للمحاكمة إال كتدبري استثنائي ويف احلاالت اليت         

  .)٩٥(مجيع التدابري البديلة األخرى غري فعالة
وأوصت جلنة حقوق الطفل، يف مجلة أمور، بتعجيل إنشاء نظام خـاص بقـضاء                -٣٩

ويف عـام   . )٩٧(وقدم الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي توصية مماثلـة        . )٩٦(األحداث
لسلطات قد شرعت يف إنشاء نظام خاص       ، أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن ا        ٢٠٠٩

  .)٩٨(بقضاء األحداث
ثت بيالروس على اختاذ التـدابري      ، ومبوجب قرار اجلمعية العامة، حُ     ٢٠٠٨ويف عام     -٤٠

فصل مجيع املسؤولني الضالعني يف قضية من قضايا االختفاء         ) أ: (التالية يف مجلة تدابري أخرى    
 من وظائفهم، وضمان اختاذ مجيـع التـدابري         القسري واإلعدام بإجراءات موجزة والتعذيب    

الضرورية إلجراء حتقيقات شامل ونزيهة يف تلك القضايا وتقدمي املسؤولني املزعومني عـن             
التحقيق يف القضايا املتعلقـة     ) ب(تلك األعمال إىل القضاء وحماكمتهم أمام حمكمة مستقلة؛         

ة السياسية واحتجازهم ومساءلة    بسوء معاملة املدافعني عن حقوق اإلنسان وأعضاء املعارض       
  .)٩٩(املسؤولني عن تلك األعمال

، تلقـى مكلفـون بواليـات يف إطـار          ٢٠٠٩ وعام   ٢٠٠٦ويف الفترة بني عام       -٤١
اإلجراءات اخلاصة ادعاءات تتعلق باحتجاز صحفيني وحمامني ومدافعني عن حقوق اإلنسان           

أو اهتـامهم بارتكـاب     /وأعضاء منظمات سياسية وتعرضهم يف بعض األحيان للـضرب و         
خمالفات إدارية وجنائية، وإصدار أحكام بتغـرميهم وبإيـداعهم يف الـسجن يف حـاالت               

وقدمت بيالروس، ملا ردت على هذه االدعاءات، معلومات مفصلة عن خمتلف           . )١٠٠(عديدة
  .)١٠١( هباصلةتاحلاالت واإلجراءات امل
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  احلق يف احلياة األسرية   -٤  
ة حقوق الطفل إىل حرص السلطات الرمسية يف بيالروس على تنفيذ          بينما أشارت جلن    -٤٢

 عن بـالغ    ٢٠٠٢سياسة هتدف إىل إلغاء نظام اإليداع يف املؤسسات، فإهنا أعربت يف عام             
قلقها إزاء مجلة أمور منها ارتفاع عدد األطفال احملرومني من بيئـة أسـرية واملـودعني يف                 

دابري هتدف يف مجلة أمور إىل منع حـاالت         وأوصت بأن تتخذ بيالروس ت    . )١٠٢(مؤسسات
إمهال األطفال واحلد منها وتعزيز نظام الكفالة وزيادة دور احلضانة األسرية وغريها من دور              

تتحقق من أن األطفال ال يودعون يف مؤسسات إال كمالذ أخري،           أن  الرعاية األسرية البديلة و   
ر تقرير صدر عن اليونيـسيف يف       وأشا. )١٠٣(حتسني األوضاع داخل املؤسسات   سعى إىل   وت

ة الرمسية  ـ إىل أنه على الرغم من أن معدل األطفال املشمولني بإجراءات الرعاي           ٢٠٠٩عام  
، فإن معدل األطفال املودعني يف مؤسسات       ٢٠٠٨ىل  إ ٢٠٠٢مل ينخفض يف الفترة من عام       
ل املشمولني بنظـام    ويشري التقرير أيضاً إىل أن حصة األطفا      . الرعاية يشهد اخنفاضاً تدرجيياً   

 يف  ٤٢ إىل األطفال املودعني يف مؤسسات الرعاية ارتفعت مـن           الرعاية األسرية البديلة نسبةً   
  .)١٠٤(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٥٨ إىل ٢٠٠٢املائة يف عام 

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  العامة واحلياة السياسيةاملشاركة يف احلياة 

، أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس إىل أن            ٢٠٠٦يف عام     -٤٣
 املتعلق بالشؤون الدينية يفرض قيوداً على أنشطة املنظمات الدينية املتعلقة           ٢٠٠٢قانون عام   

حلكومـة لتوزيـع    بالتعليم الديين، ويشترط أن حتصل اجلماعات الدينية كافة على موافقة ا          
جـب  ااملؤلفات الدينية، ومينع األجانب من قيـادة املنظمـات الدينيـة ويـنص علـى و               

كسية ال تزال   ذ، الحظ املقرر اخلاص أيضاً أن الكنيسة األرثو       ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٥(التسجيل
، ٢٠٠٨ وعـام  ٢٠٠٧ويف عـام   . )١٠٦(تتمتع بامتيازات ال تتمتع هبا منظمات دينية أخرى       

  .)١٠٧(ة العامة يف أحد قراراهتا بيالروس على أن تكفل احلق يف حرية الدينحثت اجلمعي
، أشارت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن            ٢٠٠٦ويف عام     -٤٤

حقوق اإلنسان إىل أنه رغم ما يتضمنه الدستور البيالروسي من أحكام تضمن احلق يف حرية               
الـواردة يف القـانون اجلنـائي        مقيد مبوجب عدد من األحكام       التعبري، فإن نطاق هذا احلق    

املتعلقة بالتشهري، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بالقذف والسب بوجه عام، والقذف والسب             و
وتنص هذه األحكام على عقوبات . ضد رئيس اجلمهورية والسب ضد املسؤولني يف احلكومة

، وعلى حنو   ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٧ويف عام   . )١٠٨(وامـة أع ـقد تصل إىل السجن ملدة مخس     
ـ      عرِما تبينه قرارات اجلمعية العامة، أُ      ال التحـرش  ـب عن االنـشغال إزاء اسـتمرار أعم

إزاء توقيف نشاط وسـائط إعـالم       و )١٠٩(واالحتجاز اليت تستهدف صحفيني يف بيالروس     
  .)١١٠(مستقلة وحظرها
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ب عن القلـق إزاء  عرِلعامة، أُ، وعلى حنو ما ورد يف قرار للجمعية ا    ٢٠٠٧ويف عام     -٤٥
اليت تتحدث عن أعمال املضايقة وقرارات      التقارير  التطبيق التعسفي ملعايري التسجيل واستمرار      

ويف عـام   . )١١١(وقف النشاط اليت تستهدف منظمات غري حكومية يف مجلة كيانات أخرى          
االنـشغال إزاء  ، أعرب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عـن             ٢٠٠٩

، أعربت جلنة القضاء علـى التمييـز        ٢٠٠٤ويف عام   . )١١٢(همالقيود املفروضة على نشاط   
كما أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة          . )١١٣(العنصري عن شواغل مماثلة   

عن القلق إزاء عدم توافر بيئة مواتية إلنشاء وتشغيل منظمات غري حكومية تعـىن بـشؤون                
، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أنه وعلى الرغم مـن       ٢٠٠٩ويف عام   . )١١٤(ملرأةا

اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة، فإن احلالة الراهنة ال تزال بعيدة كل البعد عن حتقيق               
  .)١١٥(االحترام الكامل حلرية تكوين اجلمعيات

حقوق مني العام املعنية حبالة املدافعني عن ، أشارت املمثلة اخلاصة لأل ٢٠٠٦ويف عام     -٤٦
ـ               رض ـاإلنسان إىل أن القانون املتعلق بتنظيم املناسبات الكربى وقوانني ولوائح تنظيمية أخـرى تف

ـ  ٢٠٠٧ويف عـام    . )١١٦(رقابة صارمة على تنظيم االحتجاجات واالجتماعات العامة       رب ـ، أع
  .)١١٧(روس عن رأي مماثلاملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيال

ـ    ٢٠٠٨ومثلما أشار إىل ذلك قرار اجلمعية العامة يف عام            -٤٧ رة ، عجزت بيالروس م
 عن الوفاء بالتزاماهتا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة مبناسبة االنتخابات البلديـة لعـام              أخرى
لظـروف   إىل أن ا ٢٠٠٨وأشار التقرير السنوي للمنسق املقيم الصادر يف عام         . )١١٨(٢٠٠٧

سـبتمرب  /اليت جرت فيها احلمالت االنتخابية للمترشحني املستقلني مبناسبة انتخابات أيلـول     
 شهدت حتسناً ملحوظاً مقارنة بالظروف اليت جرت فيها االنتخابـات قبـل أربـع          ٢٠٠٨
 بيالروس على   ا، حثت اجلمعية العامة يف قراراهت     ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٧ويف عام   . )١١٩(سنوات

م من إجراءات ملواءمة العملية االنتخابية واإلطار التشريعي مع املعايري الدولية           أن تتخذ ما يلز   
  .)١٢٠(وعلى أن تصحح أوجه القصور يف العملية االنتخابية

، خلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل وقوع انتهاكات مـن           ٢٠٠٠ومنذ عام     -٤٨
 وحريـة  ،)١٢١(ة الرأي والتعبري منها بانتهاكات حلري   ١٢ قضية تتعلق    ١٧جانب بيالروس يف    

 واحلق يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة واحلق      ،)١٢٣( وحرية الدين  ،)١٢٢(تكوين اجلمعيات 
ويف مجيع هذه القضايا، طلبت اللجنة إىل بـيالروس أن تـوفر         . )١٢٤(اتبيف الترشح لالنتخا  

طوات الالزمة ملنع حدوث للضحايا سبيل انتصاف فعاالً، مبا يف ذلك التعويض، وأن تتخذ اخل  
وكان رد بيالروس على طلبات اللجنـة بـاالعتراض علـى           . انتهاكات مماثلة يف املستقبل   

  .)١٢٦( أو باالمتناع عن الرد)١٢٥(آرائها

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
ل إزاء وضع النساء    أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغا           -٤٩

، وتركّز العامالت يف قطاعات     هنارتفاع معدالت البطالة يف صفوف    خباصة  يف سوق العمل، و   
. )١٢٧(الوظيفة العمومية ذات األجر املنخفض، وإزاء الفارق يف األجور بني النساء والرجـال            
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ـ            ٢٠٠٩ويف عام    وات ، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل بيالروس أن تتخذ اخلط
الالزمة إلذكاء وعي مفتشي العمل وكذلك العمال وأصحاب العمل مببدأ تساوي األجر على 

  .)١٢٨(العمل املتساوي القيمة
وأشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس إىل تقـارير تفيـد أن                 -٥٠

 ٢٠٠٤ه يف عام    النظام اإلجباري للتوظيف على أساس عقود قصرية األجل الذي بدأ العمل ب           
جبميع الشركات احلكومية ُيعرِّض الناشطني يف جمال حقوق اإلنـسان واألفـراد الناشـطني      

  .)١٢٩( ضايقةسياسياً ملستويات غري مسبوقة من التخويف وامل
، حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية بيالروس على أن تتخـذ            ٢٠٠٩ويف عام     -٥١

وطلبت إىل بـيالروس أن     . نقابات العمال غري املسجَّلة   التدابري الالزمة لضمان تسجيل مجيع      
 وذلك بإلغاء الشرط    ١٩٩٩ لعام   ٢تتخذ أيضاً التدابري الالزمة لتعديل املرسوم الرئاسي رقم         
  .)١٣٠(الذي يربط تسجيل نقابات العمال بالتصريح بعنوان قانوين

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأمور منها تعزيز برامج تنظـيم                -٥٢

  .)١٣١(ميع النساء والرجالجلاألسرة مالياً وتنظيمياً، وتوفري موانع احلمل على نطاق واسع 
السكن الالئق علماً مبعلومات تفيد أن      ، أحاط املقرر اخلاص املعين ب     ٢٠٠٦ويف عام     -٥٣

اآلالف من األشخاص يقيمون يف مدفن للقمامة خارج مينسك يف بيئة تنتشر فيها نفايـات               
وتنطوي هذه البيئة على خماطر صحية عديدة يف املدى الطويل، وُتعترب املـرأة             . عالية السمية 

  .)١٣٢(فايات ألغراض التدفئة أو الطبخُمعرَّضة بوجه خاص بسبب مهامها اليومية املتمثلة يف حرق الن
، أشار مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة إىل أن             ٢٠٠٩ويف عام     -٥٤

ـ   ١٠٠جمموع نسبة السكان الذين يستخدمون مصدراً حمسَّناً ملياه الشرب بلغ            ة يف  ـ يف املائ
  .)١٣٣(٢٠٠٦عام 
تفشي الفقـر  إزاء املرأة عن انشغاهلا وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد    -٥٥

يف صفوف النساء، وخباصة الفئات الضعيفة من النساء، كالالئي ُيعلـن أسـراً واملـسنات               
وطلبت إىل بيالروس أن تضمن استفادة املرأة بشكل تام من برامج التخفيف من             . والريفيات

  .)١٣٤(الفقر، وذلك حسب احتياجاهتا اخلصوصية

  احلق يف التعليم  -٨  
، أشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن التعليم باللغة البيالروسية أصبح           ٢٠٠٢يف عام     -٥٦

  .)١٣٥(حمدوداً، من مرحلة الطفولة املبكرة إىل مرحلة التعليم الثانوي
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، أشار مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة إىل أن             ٢٠٠٩ويف عام     -٥٧
وأشارت . )١٣٦(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٩٠,٢ائي كان املعدل الصايف لاللتحاق بالتعليم االبتد

جلنة حقوق الطفل إىل أن معايري التعليم ختتلف اختالفاً كبرياً وذلك على حـساب األحيـاء        
وأُشري أيضاً إىل أن أطفال الرومـا يواجهـون         . )١٣٧(واملناطق الريفية ذات الدخل املنخفض    

  .)١٣٨(صعوبات يف االلتحاق باملدرسة
 وجلنة حقوق الطفـل يف  ٢٠٠٤جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام   ورحبت    -٥٨
 باجلهود اليت تبذهلا بـيالروس إلدراج تعلـيم حقـوق اإلنـسان يف املنـاهج                ٢٠٠٢عام  

وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري على مضاعفة اجلهود القائمة يف           . )١٣٩(الدراسية
ا لتشمل جماالت أخرى خارج النظام املدرسي بغية        جمال تعليم حقوق اإلنسان وتوسيع نطاقه     

  .)١٤٠(تعزيز قيم التفاهم والتسامح يف اجملتمع

  األقليات والسكان األصليون  -٩  
أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس إىل معلومات تفيـد أن                -٥٩

ون بوجه خاص للعنف على يـد       فهم ُمعرَّض . أفراد أقلية الروما يتعرضون للتمييز واالستبعاد     
أفراد الشرطة، ويفتقرون إىل وثائق اهلوية اليت حيتاجوهنا من أجل ممارسة حقوقهم األساسية،             

  .)١٤١(ويقيمون يف مستوطنات معزولة وال تتوفر لديهم سوى فرص حمدودة لنيل التعليم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
علـى  حـرز   التقدم الكبري املُ  ألمم املتحدة القطري إىل     ، أشار فريق ا   ٢٠٠٩يف عام     -٦٠

نظام وطين للجوء، وإىل التشريعات اجلديدة اليت تتفق يف معظمها مـع املعـايري          درب إنشاء   
غري أن النهج العام املتبع إزاء قضايا اللجوء يشوبه تصّور بأن اللجوء هو جزء مـن                . الدولية

وأشار الفريق إىل ضـرورة مواصـلة       . )١٤٢(رةنظام يهدف إىل فرض رقابة صارمة على اهلج       
اجلهود من أجل إجياد احللول الالزمة لبعض املسائل، ومن ذلك على وجه اخلصوص تزويـد               

وأفاد الفريق أن املساعدة اليت تقدمها احلكومة يف أثناء إجراء حتديـد  . الالجئني بوثائق السفر  
تمسي اللجوء، وهي بالتايل تظل     وضع الالجئ حمدودة وال تكفي لتغطية مجيع احتياجات مل        

  .)١٤٣(مرتبطة إىل حد ما باملساعدة الدولية
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن الالجئني املعترف هبم ميارسـون عمومـاً              -٦١

ومع ذلك،  . أو األجانب /حقوقهم االقتصادية واالجتماعية على قدم املساواة مع املواطنني و        
وأوصى الفريق  . )١٤٤( احلصول على سكن الئق وبسعر معقول      يواجه الالجئون صعوبات يف   
  .)١٤٥(بوضع برنامج إلدماج الالجئني



A/HRC/WG.6/8/BLR/2 

GE.10-10812 16 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن التـدابري العديـدة        ٢٠٠٩يف عام     -٦٢

سامهت بدرجة كبرية يف زيادة فعاليـة اإلجـراءات         املتخذة ملكافحة االجتار باألشخاص قد      
األمـم املتحـدة    والحظ فريـق    . )١٤٦(الرامية إىل منع جتارة الرق وضمان أمن سكان البلد        

 نتيجة العمل   ٢٠٠٥أن عدد ضحايا االجتار يف بيالروس آخذ يف االخنفاض منذ عام            القطري  
ىل وقف نشاط عـدد مـن       الذي قامت به السلطات على امتداد سنوات عدة والذي أدى إ          

، أشارت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،       ٢٠٠٩ويف عام   . )١٤٧(منظمات االجتار 
وخباصة النساء واألطفال، إىل بعض املمارسات اجليدة اجلديرة بالثناء فيما يتعلـق بتعـويض              

  .)١٤٨(ألشخاص واهلجرةضحايا االجتار وإنشاء مركز دويل للتدريب على املسائل املتعلقة باالجتار با
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن االنشغال           ٢٠٠٤ويف عام     -٦٣

وأشارت جلنة حقـوق    . )١٤٩(إزاء استمرار اآلثار السلبية لكارثة تشرنوبيل على صحة النساء        
 توليد الطاقـة    الطفل إىل استمرار النتائج السلبية املترتبة على االنفجار الذي حدث يف حمطة           

  .)١٥٠(النووية يف تشرنوبيل واليت تؤثر يف السكان عموماً ويف صحة األطفال ومنوهم بوجه خاص

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة    
، تعهدت بيالروس جبملة أمور منها مواصلة املـشاركة البنـاءة إىل            ٢٠٠٧يف عام     -٦٤

آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ومواصلة جهودها الراميـة إىل مكافحـة     جانب  
وأعربت بيالروس عن التزامها بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصـة املواضـيعية           . االجتار بالبشر 

التابعة جمللس حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقدمي مجيع املعلومات املطلوبـة، وزيـادة تعزيـز      
تشجيع املساواة بني اجلنسني وتعزيز حقوق املرأة ومكافحة العنف والتمييز          أنشطتها من أجل    

وذكرت بيالروس أهنا ستبذل قصاراها من أجل ضمان احترامها التام          . ضد النساء والفتيات  
  .)١٥١(جلميع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
ت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة بـأن    ـ، أوص ٢٠٠٤ام  ـيف ع   -٦٥

تضاعف بيالروس جهودها من أجل توفري أو دعم برامج بناء القدرات للقيـادات النـسائية       
  .)١٥٢(احلالية واملستقبلية
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، أوصت جلنة حقوق الطفل بيالروس بأن تلتمس املساعدة التقنيـة        ٢٠٠٢ويف عام     -٦٦
ضمان توافق تشريعاهتا الوطنيـة  ) أ: (اليونيسيف للقيام يف مجلة أمور مبا يلي      من جهات منها    

إنشاء آلية مستقلة وفعالة تتفق مع مبـادئ        ) ب(؛  )١٥٣(توافقاً تاماً مع اتفاقية حقوق الطفل     
 من أجل مكافحة أعمال العنف املرتيل وسوء املعاملة واإليذاء الـيت تـستهدف              )١٥٤(باريس
  .)١٥٦( إدارة شؤون قضاء األحداث وحتسني)١٥٥(األطفال

وقدم فريق األمم املتحدة القطري معلومات تتعلق ببناء القدرات واملساعدة التقنيـة،      -٦٧
اإليـدز،  /اخلطة االستراتيجية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      عن  مبا يف ذلك معلومات     

ألحـداث ومكافحـة   بالالجئني واهلجرة، وإدارة شؤون قضاء ا   عـن القضايـا املتصلـة    و
  .)١٥٧(االجتار بالبشر
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