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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤-٣جنيف، 

) ب(١٥سان وفقـاً للفقرة     املفوضية السامية حلقوق اإلن    أعدتهموجز      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *بيالروس    

 إىل عمليـة    من أصحاب املصلحة   ١٤ املقدمة من    )١(للورقاتهذا التقرير هو موجز       
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

فوضية املقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب           وال يتضمن الت  . حقوق اإلنسان 
 بـصورة   وذُكرت.  حمدَّدة مبطالباتالسامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل           

النـصوص  ومل ُتغيَّـر  منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر،          
مسائل حمددة أو إىل التركيز     بشأن  علومات  املقار إىل    االفت وقد يعزى . ما أمكن ذلك  األصلية  

.  هـذه املـسائل بعينـها      إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن      على هذه املسائل    
ميـع  جلعلى املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النـصوص الكاملـة             وتتاح

 االستعراض يف اجلولة األوىل هي      ةوتريوقد روعي يف إعداد هذا التقرير أن        . الواردةالورقات  
  .أربع سنوات
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   العام واإلطاراألساسيةاملعلومات   -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
جلنة هلسنكي   الورقة املشتركة اليت قدمها االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان، و         أشارت  -١

 جتمـع ، و "فياسـنا  "مركز حقوق اإلنـسان   وورابطة الصحفيني يف بيالروس      البيالروسية،
الورقـة  (ملنظمات الدميقراطية غري احلكومية يف بيالروس، ومؤمتر نقابات العمال املـستقلة            ا

الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدوليـة       مل توقع على     بيالروسإىل أن   ) ٢املشتركة  
اص باحلقوق املدنية   اخلالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل       وملناهضة التعذيب   

االتفاقية الدولية ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ، و والسياسية
اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي       و،  حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

س إىل  ودعت منظمة العفو الدولية بيالرو    .  ومل تصدق على أي من هذه الصكوك       ،)٢(اإلعاقة
الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           التصديق على   

  .)٣(تنفيذهلربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ووإىل التصديق على اوالسياسية 
ـ   املسيحي العاملي  التضامنوأوصت منظمة     -٢ ضمان االمتثـال للمعـايري الدوليـة،    ب
العهد  والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املقطوعة يف إطار لتزامات  سيما اال  وال

 واالمتثال، على حنو خاص، ملا جاء       الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 فيما يتعلق حبريـة الـدين       العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من   ١٨يف املادة   
وقالـت  . )٤(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          و واملعتقد
اتفاقيـة  إن بيالروس جنحت يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب         " بانيماين"العامة الدولية    الرابطة

   .)٥(حقوق الطفل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 مع التزاماهتا مبقتضى    احملليشريع  دعت منظمة العفو الدولية بيالروس إىل مواءمة الت         -٣

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وال سيما       
  .)٦(اتفاقية مناهضة التعذيبو

وأبرزت رابطة بانيماين أن التقدم احملُرز يف منع حرمان األطفال من رعاية الوالـدين                -٤
ع األطفال مرتبط جبملة من األمور منها احلمايـة التـشريعية        بسبب الظروف االجتماعية وبي   

وأشارت إىل أن عدداً من القوانني التشريعية اعُتمدت        . املتينة اليت يتمتع هبا القاصرون يف البلد      
فضالً عن املعرضني للوقوع    لتعزيز محاية األطفال الذين يعيشون يف ظروف عائلية غري مواتية           

الرابطة البيالروسـية لنـوادي     " وذكرت الرابطة العامة اجلمهورية      .)٧( االجتار بالبشر  ضحايا
   .)٨(أن التشريع خيول حقوق الطفل األساسية ويضع اآلليات حلماية هذه احلقوق" اليونسكو
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وأفادت الرابطة العامة البيالروسية لقدماء احملاربني أن التـشريع اجلديـد سـاهم               -٥
علـى  للحـصول  لمـواطنني احملتـاجني   ل تاحـة الفرص املحتقيق عدة أمور منها حتسني      يف

  .)٩(االجتماعية املساعدة

   وهيكلها حلقوق اإلنساناإلطار املؤسسي  -جيم   
حلماية حقـوق   حمددة   أنه مل ُتنشأ أي مؤسسة حكومية        ٢جاء يف الورقة املشتركة       -٦

، من هي، ضمن مهام أخرىمن هذا النوع اليت ميكن أن تضطلع هبا مؤسسة    واملهام  . اإلنسان
بعض اهليئات احلكومية اليت ال تتقيد مببادئ باريس وأنشطتها يف جمـال حقـوق              اختصاص  

  .)١٠(اإلنسان غري فعالة على أرض الواقع
وأفادت الرابطة البيالروسية لنوادي اليونسكو أن اللجنة الوطنيـة املعنيـة حبقـوق              -٧

الطفـل  ف على احترام حقـوق   أُنشئت لتشر ، مجيع أحناء البلد   يفمثلني  تتمتع مب  اليت   ،الطفل
 وأشـارت . )١١(وأضافت أن هناك أيضاً اللجنة املعنية بشؤون القاصرين       .  املشروعة هومصاحل

ن اللجنة الوطنية املعنية حبقـوق      أ  إىل "صندوق بيالروس لألطفال  "الرابطة العامة اجلمهورية    
اكز االسـتقبال   إىل مر احملددة  الطفل تسمح ألي شخص، مبن فيهم األطفال، بتوجيه أسئلته          

وأشارت الرابطة البيالروسية ملساعدة    . )١٢(اليت ميكن الوصول إليها يف مجيع أحناء البلد       العامة  
األطفال والشباب ذوي اإلعاقة إىل وضع نظام مستدام ملساعدة األطفال ذوي اإلعاقة بعـد              

  . )١٣(اخلاص املتعلق بالتعليم ٢٠٠٠عام اعتماد قانون 
 أن املركـز الـدويل للتـدريب يف         فيذية لرابطة الدول املستقلة   اللجنة التن وأشارت    -٨

أكادميية وزارة الشؤون الداخلية أُقيم لتقدمي التدريب األويل، وإعادة التـدريب، واالرتقـاء             
  .)١٤(برتب املوظفني العاملني يف جمال اهلجرة وحماربة االجتار بالبشر

  السياسة العامةتدابري   -دال   
 املنظور اجلنساين يف مجيع     بتعزيز مراعاة  البيالروسية   ات املسيحية  الشاب مجعيةأوصت    -٩

  .)١٥(السياسات واالستراتيجيات الوطنية
 حظـي  قد" أطفال بيالروس"صندوق بيالروس لألطفال أن الربنامج الرئاسي   وأفاد    -١٠

 للفتـرة    مركز األطفال ومحايـة حقـوقهم      حتسني الوطنية بشأن    أن خطة العمل  و،  باملوافقة
الرابطة أشارت  و. )١٦(قد أُقرت هي األخرى   تشريعية  لاقوانني  ال وغريها من  ٢٠١٠-٢٠٠٤

ن محاية  إىل أ " أطفال مناهضون للعنف  "العامة البلدية املعنية مبنع املعاملة القاسية ضد األطفال         
اهتمام خاص يف إطـار الربنـامج       ب حظيتاالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية     األطفال من   

 االجتار بالبشر واهلجـرة غـري القانونيـة         مكافحة بشأن   ٢٠١٠-٢٠٠٨ احلكومي للفترة 
 ،"للعنـف أطفال مناهـضون   "رابطة  ل وفقاًو. واألعمال غري القانونية األخرى املرتبطة بذلك     
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الربامج املُعدة مؤخراً تدعم التنفيذ الفعلي اللتزامات البلد مبوجب املعاهـدات الدوليـة              فإن
   .)١٧(حلقوق اإلنسان

 السياسات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة      ، فريون أن  ٢ الورقة املشتركة     ُمعّدو أما  -١١
  .)١٨( خاصةةال ترمي إىل إدماجهم يف اجملتمع، بل إىل عزهلم جمموع

   حقوق اإلنسان على أرض الواقعومحايةتعزيز   -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
 وتوصـيات  ت قـرارا عمليـاً بيالروس جتاهلت أن إىل  ٢ الورقة املشتركة   أشارت  -١٢

  .)١٩(قوق اإلنسانحب املعنيةاهليئات احلكومية الدولية 

   مع هيئات املعاهداتالتعاون  -١  
 أن البلد مل يقدم ملدة زمنية طويلة أيـة تقـارير دوريـة       ٢ الورقة املشتركة    ذكرت  -١٣

قـوق  املعنيـة حب  لجنة  الرات   ورفض االمتثال لقرا    الرئيسية مبوجب معاهدات األمم املتحدة   
 أن يوصي جملس حقوق     جلنة احلقوقيني الدولية  وطلبت  . )٢٠(اإلنسان املتعلقة بشكاوى األفراد   

 املواعيد املقررة يف التزاماته التعاهديةتقدمي تقاريره بشأن تنفيذ : اإلنسان البلد جبملة أمور منها  
لجنـة  الردود عن عملية متابعـة آراء        اخلتامية هليئات املعاهدات؛ وتقدمي      املالحظاتوتنفيذ  

 التشريعية والعملية الضرورية لتطبيق توصـيات       االضطالع بالتدابري  و ؛قوق اإلنسان املعنية حب 
 تنفيـذ   بـيالروس وناشدت منظمة العفو الدوليـة      . )٢١(اللجنة خبصوص البالغات الفردية   

   .)٢٢(جلنة مناهضة التعذيبقوق اإلنسان واملعنية حبلجنة التوصيات 

  التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -٢  
ني لألمم ن اخلاصياملقرر رفضت التعاون مع    بيالروس أن   ٢ الورقة املشتركة    الحظت  -١٤

جلنـة احلقـوقيني    الحظـت و. )٢٣( ومل تنفذ توصياهتمبالبلدومعينة   مبواضيع   ني املعني املتحدة
 حقوق اإلنـسان ومل      التابعة جمللس  اخلرباءآليات   مع   ن بيالروس مل تتعاون بالكامل    أالدولية  
املدافعني ب اليت تقدم هبا املقررون اخلاصون املعنيون حبرية التعبري، و         اتطلبات الزيار ل تستجب

املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو    التعذيب وغريه من ضروب    مبسألة  عن حقوق اإلنسان، و   
 حبالـة  املقرر اخلاص املعـين      مطلقاً مع التعاون   كما رفضت بيالروس  . الالإنسانية أو املهينة  

وطلبت جلنة  . )٢٤(زيارة البلد طلبه  ، مبا يف ذلك رفضها الرد على        حقوق اإلنسان يف بيالروس   
املكلفـني   بتوجيه دعوات إىل  بيالروس  احلقوقيني الدولية بأن يوصي جملس حقوق اإلنسان        

وناشـدت  . )٢٥(سان لزيـارة البلـد     جمللس حقوق اإلن   بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة    
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أمور منها دعوة املقرر اخلاص املعين حبالة       على القيام ب  بيالروس  حث   "خط املواجهة "مؤسسة  
  .)٢٦(جراء زيارة رمسية إىل البلدإلاملدافعني عن حقوق اإلنسان 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

   وعدم التمييزاملساواة  -١  
ـ          ٢الورقة املشتركة    ذكرت  -١٥  ا أن الدستور والقوانني األخرى حتظر التمييز، بيـد أهن
. قانون العمل هو وحده الذي يورد األسـباب املمكنـة للتمييـز           و.  أي تعريف له   درتو ال
 كموضوع   التمييز لقضايا التمييز ألن احملاكم ال تقب      يف   يف النظر  قضائية   سوابقتوجد أي    وال

  .)٢٧( مشاهبةقضاياوع إىل السوابق القانونية يف للدعوى وترفض الرج
 إن هناك استمراراً لألدوار النمطية لآلباء الشابات املسيحية البيالروسيةوقالت رابطة   -١٦

  .)٢٨( والرجالللصبيانواألمهات واألدوار االجتماعية 
تمييز اليت  الحبظر الرابطة البيالروسية لنوادي اليونسكو أن األحكام املتعلقة     والحظت  -١٧

 لألطفال املساواة يف احلقوق دون متييز على أساس األصل أو العرق أو اجلنسية أو احلالة تكفل
الدين  التعليم أو  أو اجلنس أو اللغة أو       الوضع من حيث امللكية    املدنية أو املركز االجتماعي أو    

 هاماً يف محاية أو مكان اإلقامة أو احلالة الصحية أو أية ظروف أخرى هي أحكام تؤدي دوراً         
  . )٢٩(حقوق الطفل

 والروسـية،   ة أن اللغات الرمسية للبلد هي البيالروسـي       ٢الورقة املشتركة   وأفادت    -١٨
. أنه من املالحظ على أرض الواقع أن املواطنني الناطقني بالبيالروسية يتعرضون للتمييـز             إالّ

  .)٣٠(يالروسية القانونية باللغة البالوثائقوال ُتنشر األغلبية العظمى من 
. )٣١( يف اجملتمـع   أن مشكلة العداء للمثلية قائمـة      إىل   ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -١٩

يف اجملتمـع   ملكافحة العداء للمثلية    الدولة  دعم  ، فإن    اللوطيني البيالروسية  واستناداً إىل رابطة  
  .)٣٢(جزءاً من احلياة اليوميةالعداء للمثلية اليوم أصبح قد ومنعدم، 

   الفرد يف احلياة واحلرية ويف األمن على شخصهحق  -٢  
 ٢٠٠٩ يف عام    جلنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية الربملانية جمللس أوروبا       أعربت    -٢٠

اجلرائم اليت  فئة  ص  يتقلرغم   ،يف بيالروس ال يزال ممكناً    اإلعدام  ألن تنفيذ أحكام    عن أسفها   
والتوقـف  باإلعدام الصادرة يف هذه القضايا،      ، وتراجع عدد األحكام     باإلعدامُيعاقب عليها   

عدم  ٢الورقة املشتركة  والحظت. )٣٣(٢٠٠٨فرباير /عدام منذ شباطحكم باإل تنفيذ أي  عن
نظمـة العفـو    مل  وفقاً .)٣٤(ذتفّحاالت اإلعدام اليت نُ   أي معلومات رمسية عن عدد      وجود  
ام باإلعدام الصادرة وعدد    إن بيالروس مل تنشر إحصائيات شاملة عن عدد األحك        ف ،الدولية

 حماطـة  اإلعـدام  عقوبةوأضافت املنظمة أن العديد من جوانب       . )٣٥(حاالت اإلعدام املُنفذة  
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األقـارب   وقد ال يعلـم  سلفاً مبوعد تنفيذ احلكم، ن ُيبلّغوالسرية وأن السجناء وأهاليهم    بال
قوق املعنية حبلجنة  ال رأي   وأشارت املنظمة إىل  . بتنفيذ احلكم إال بعد أسابيع بل وأشهر أحياناً       

وهي مبثابة   معاقبة األسر    تنطوي على أثر هو   اإلعدام  السرية اليت حتاط هبا عقوبة      اإلنسان بأن   
  . )٣٧( تعليقات مشاهبة٢الورقة املشتركة ووردت يف . )٣٦(إنسانية معاملة ال

ـ  إىل الطبيعة املؤقتة لعقوبة اإلعدام كمـا         ٢الورقة املشتركة   وأشارت    -٢١ بني مـن   يت
 احملكمـة  أنوهو أن تكون عقوبـة اسـتثنائية       استعماهلا  املقصود من   الدستور، وأبرزت أن    

جلنة الشؤون السياسية التابعة     وأفادت. )٣٨(أنه من املمكن إلغاء هذه العقوبة     ترى  الدستورية  
إقـرار   قيود قانونية متنع الرئيس أو الربملان مـن       ال توجد    هنأ للجمعية الربملانية جمللس أوروبا   

ودعت منظمة العفو الدولية بيالروس إىل اختاذ إجـراءات    . )٣٩(تنفيذ اإلعدام اختياري ل وقف  
 مجيع السجناء الذين ينتظرون حالياً       أحكام اإلعدام الصادرة ضد    منها عدم التأخري يف حتويل    

 تنفيذ مجيع أحكام  اختياري ل وقف  إقرار  إىل أحكام بالسجن واإلسراع يف      فيهم  تنفيذ احلكم   
جلنة الشؤون الـسياسية التابعـة      وقد وّجهت   . )٤٠( فيما بعد  ء هذه العقوبة  اإلعدام بغية إلغا  

  .)٤١( نداءات مماثلةللجمعية الربملانية جمللس أوروبا
االضطهاد من  عديدة من    حاالت   أن هناك  منظمة الدفاع عن ضحايا العنف       وأفادت  -٢٢

 مـن األفـراد غـري    العديدومة إىل جانب  يف احلك السابقنيبينها اختفاء عدد من املسؤولني    
وتعهدت بيالروس يف كثري من املناسبات بإجراء التحقيقات، غري أهنا مل تتخذ أي             . املعروفني

 أن املـسؤولني البيالروسـيني      أنه إما  الورقة املشتركة    والحظت. )٤٢(إجراء جدي حلد اآلن   
فاء القسري ألسباب سياسية واليت     لالختالشهرية   كافية للتحقيق يف القضايا      اًيبذلوا جهود  مل

 هذه  كراسوفسكي، وإما أن  . خارينكو، وأ  ز . ويو زافادسكي،. غونشار، ود . تعرض هلا ب  
 وإذ تعرب منظمة الدفاع عن ضحايا العنـف عـن قلقهـا             .)٤٣( ظلت طي الكتمان   اجلهود
ت إزاء حاالت االختفاء القسري، فإهنا تناشد بيالروس بـالتحقيق يف هـذه احلـاال        العميق

  . )٤٤(وتصحيح الوضع
. )٤٥("التعذيب" إىل عدم وجود تعريف قانوين ملصطلح        ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٣

وطالبت منظمة العفو الدولية بيالروس بتعديل القانون اجلنائي ليشمل تعريفاً شامالً للتعذيب            
أدلـة   لديها   نأ املنظمة   وذكرت. )٤٦(اتفاقية مناهضة التعذيب  على النحو املنصوص عليه يف      

بأن رجال الشرطة واحملققني يلجؤون يف بعض األحيان إىل التعذيب وغريه من أشكال    موثوقة  
 أن املدافعني   ٢ الورقة املشتركة    والحظت. )٤٧(إلكراه األشخاص على االعتراف   سوء املعاملة   

ن استعمال التعذيب مـن طـرف سـلطات إنفـاذ      ع شكاوى   يتلقونعن حقوق اإلنسان    
 وناشدت منظمة العفو الدولية بيالروس بالقيام جبملة من اخلطوات منها التنديد            .)٤٨(القانون

 اليت انتزعت باستعمال التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة وضمان عدم توظيف األقوال            
كما دعت  . )٤٩(حتت التعذيب أو غريه من ضروب سوء املعاملة كأدلة يف إجراءات احملاكمة           

مور منها كفالة حتقيقات سريعة ونزيهة وشاملة يف مجيـع شـكاوى            املنظمة بيالروس إىل أ   
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الـيت   من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسيـة أو الالإنـسانيـة أو املهينـة   التعذيب وغريه   
 أو االحتجاز أو السجن، إضـافة إىل إجـراء          التوقيف الذين تعرضوا ألي نوع من       يقدمها

على االعتقاد مبمارسة التعذيب أو غريه مـن        أسباب معقولة حتمل    حتقيقات عند وجود أية     
 جلنة احلقـوقيني الدوليـة    وتقدمت   .)٥٠( أية شكوى  حىت وإن مل تقدم   أشكال سوء املعاملة    

  .)٥١(بطلبات مماثلة
وأفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتمارس ضد األطفال              -٢٤

نية يف مؤسسات الرعاية أو يف املرتل، وأضافت أن األحكـام           بأن القانون ال مينع العقوبة البد     
ر على أهنا متنع مجيع أشكال العقوبة البدنيـة يف تربيـة         ال ُتفسَّ واإلساءة  القانونية ضد العنف    

ويف مؤسـسات  . يف املدارس ويف النظام اجلنائي    غري مشروعة    العقوبة البدنية    وتعترب. األطفال
 ال يوجد   ولكن قانون حقوق الطفل،     مبوجبلعقوبة غري مشروعة     هذه ا  تعتربالرعاية البديلة،   

  .)٥٢(صريح هلذه العقوبةأي حظر 
عـن العنـف    كثرياً ما ال ُيبلـغ      نه  أ البيالروسية   رابطة الشابات املسيحية   وأفادت  -٢٥
 أن اعتمـاد مـشروع   وذكـرت . يوجد أي تشريع شامل بشأن منع العنـف املـرتيل    وال

وجود استجابة قانونيـة واجتماعيـة      تعديالت عليه سيضمن     وإدخال بعض ال   ٢٠٠٢ قانون
  . )٥٣(وشعبية موحدة

 يف السجون ومعاملة املدانني واألفراد      العزل بأن ظروف    ٢الورقة املشتركة   وأفادت    -٢٦
 جلنـة   وطلبـت . )٥٤( معاملة قاسية أو تعذيب    مبثابة إىل حد كبري     تعترباحملتجزين احتياطياً قد    
 على مجلة أمور منـها ضـمان        بيالروسجملس حقوق اإلنسان حث     احلقوقيني الدولية من    

أنه  أيضاً   منظمة العفو الدولية   وذكرت. )٥٥(احترام املعايري الدولية املتعلقة بظروف االحتجاز     
  .)٥٦( أي نظام مستقل لرصد أماكن االحتجازال يوجد

 بـشأن   سّنت تـشريعاً   بيالروس البيالروسية أن    رابطة الشابات املسيحية  وذكرت    -٢٧
. ٢٠١٠-٢٠٠٨ للفتـرة  ملكافحة االجتار بالبشرالجتار بالبشر ولديها استراتيجية وطنية   ا مكافحة

مبا فيه الكفاية التبعات االجتماعية وغريها مـن        يعاجل  الجتار ال   اقانون مكافحة   أن  والحظت  
 بينـها   وأوصت الرابطة مبجموعة أمور من    . )٥٧(اجلذرية لالجتار بالبشر  األسباب  التبعات وال   

األسباب اجلذريـة لالجتـار     أالّ تركز االستراتيجيات على حماكمة اجلناة فقط، بل أن تعاجل           
  . )٥٨(حتسني فرص وصول ضحايا االجتار إىل القضاء اجلنائيأن تسعى إىل االجتماعية وتبعاته و

أن حتليل التشريع واملمارسة القائمـة يوضـح أن         إىل   ٢الورقة املشتركة    وأشارت  -٢٨
أن ) أ: ( منـها  جمـاالت يف  عناصر هذه املمارسة     وميكن مالحظة    ممارسة موجودة رة  السخ

تكليفهم أثناء أداء عملهم العسكري مبهـام أخـرى         "جييز   حبالة العسكريني    املتعلقالقانون  
مجيع  حكماً خيضع    ٢٠٠٢قانون التعليم لعام    تضمني  ) ب(؛  "عالقة هلا باجملال العسكري    ال

للتعيني اإلجباري يف مية الذين تلقوا تعليماً مموالً من صناديق احلكومة خرجيي املؤسسات التعلي 
  .)٥٩(أماكن عمل حتددها السلطات
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  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 وأشـارت . )٦٠( انتهاك خطري ملبدأ استقالل القضاء     ،٢لورقة املشتركة   ل هناك، وفقاً   -٢٩

عمل يف سياق صـالحيات رئاسـية واسـعة    ن النظام القضائي يالدولية إىل أ  جلنة احلقوقيني   
. تعـيني القـضاة وتنحيتـهم     ممارسة سلطة تقديرية كاملة يف      ، مبا يف ذلك     الدستورمبوجب  

 اإلجـراءات التـدخل مباشـرة يف      يف  وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء صـالحية الـرئيس          
قـاء  بانتعـىن   يشفاف  ويف مجلة أمور، بوضع نظام مستقل       وأوصت اللجنة،   . )٦١(ةالقضائي

مهامهم باستقاللية  متكنهم من ممارسة    أجور  حصول القضاة على    ، وضمان   وانضباط القضاة 
بـارزة  اليت تتعلق بشخصيات     اللجنة املشتركة بني اإلدارات املعنية بالقضايا        إلغاءونزاهة، و 

  .)٦٢(بالتدخل يف إقامة العدلللجهاز التنفيذي وغريها من اإلجراءات اليت تسمح 
 وأن  ، بأن احملامني ُيمنعون من تشكيل نقابات مستقلة       الدوليةة احلقوقيني   وأفادت جلن   -٣٠

نقابات احملامني، وتنظم الدخول إىل هذه املهنة كما تنظم سَري عملِ           تسيطر على   وزارة العدل   
والتمست . هذه النقابات وإدارهتا، وتنظر يف الشكاوى اليت تؤدي إىل اختاذ إجراءات تأديبية           

قوق اإلنسان دعوة بيالروس إىل تعديل القوانني اليت تسمح لوزارة العدل           اللجنة من جملس ح   
حيكموهنا نقابات مستقلة   تنظيم  حقهم يف   من   احملامني   وإعادة متكني مهنة احملاماة،   يف   بالتحكم
أو تـأثريات   ، وضمان ممارسة احملامني لعملهم دون أي تدخل أو مضايقة أو هتديد             بأنفسهم

السرية بني العالقة عن التدخل يف االمتناع ، ودفاعاً مناسباًاملوكل احل  الدفاع عن مصيعوق مما
  .)٦٣(وموكله احملامي
ن التشريع اجلديد زاد من إمكانية إجـراء حماكمـة          أ ٢ الورقة املشتركة    والحظت  -٣١

ِصيغت صياغة أوضح، ولكن هذه يف احملاكمة حبضور اخلصوم وأن حقوق الطرفني وواجباهتم 
. الرتعة االهتاميـة يف احملاكمـات      حيت املمارسة، مل تتمكن من القضاء على         التغيريات، من 

منظمـة العفـو     وذكرت. )٦٤(فالقضاة يربرون اعتباطياً إجراء حماكمات يف جلسات مغلقة       
يف بـصورة منتظمـة     هنا تلقت أدلة موثوق هبا على انتهاك للحق يف افتراض الرباءة            أ الدولية

 النتـزاع بة اإلعدام، وأن التعذيب وسوء املعاملـة ُيـستعمالن          عقوالقضايا اليت حيكم فيها ب    
يف جمال   املعايري الدولية    تليبأثناء احملاكمة، وأن احملاكمات ال      كأدلة  فيما بعد   ُتقبل  اعترافات  

كما أشارت املنظمة إىل ثالثة أحكام      . الوصول إىل إجراءات الطعن املناسبة    إتاحة  اإلنصاف و 
فحرمت بـذلك    االبتدائية،   يف دعاوى الدرجة   احملكمة العليا    ٢٠٠٨باإلعدام أصدرهتا عام    

 من جملـس    الدوليةجلنة احلقوقيني   وطلبت  . )٦٥(هذه األحكام املتهمني من إمكانية الطعن يف      
حقوق اإلنسان أن يدعو بيالروس إىل ضمان احلق يف حماكمة عادلة على النحو الذي تـنص       

  . )٦٦(عليه املعايري الدولية
 التشريع اجلديد، فإن أوجه القـصور       عمال أنه رغم إ   ٢الورقة املشتركة    والحظت  -٣٢

كإجراء احتـرازي تظـل     االحتجاز   باالحتجاز واستعمال  تعتري اللوائح اخلاصة  القدمية اليت   
يتـيح املراجعـة     عن قلقها من انعدام واضح حلكم        منظمة العفو الدولية  وأعربت  . )٦٧(قائمة
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ن املدعي العام   ، فإ قانون اإلجراءات اجلنائية  ل ه، طبقاً كرت أن وذ. حتجازالقضائية لقرارات اال  
وحيق للمحتجز أن يطعن يف حكـم احتجـازه أمـام           . مذكرات التوقيف هو الذي يصدر    

ء احتجـاز   احملكمة، ولكن اختصاص هذه األخرية يقتصر على التأكد من مشروعية إجـرا           
 احلقوقيني الدولية من جملس     والتمست رابطة . )٦٨( يف حد ذاته   هالشخص وليس قرار احتجاز   

حقوق اإلنسان دعوة بيالروس إىل مجلة أمور منها ضمان أالّ يتم االحتجاز إالّ بـأمر مـن                 
  .)٦٩(استثنائيةحتجاز السابق للمحاكمة إالّ يف ظروف القاضي وأالّ ُيفرض اال

  احلق يف احلياة األسرية  -٤  
 األخرية اهتمامـاً    السنوات يف   أبرز صندوق بيالروس لألطفال أن البلد أصبح يهتم         -٣٣

عبارة  تعريف ١٨فقد ورد يف املرسوم رقم .  األسرية الذين انتهكت حقوقهم  خاصاً باألطفال   
وهتـتم  .  ملساعدة هذه األسـر   تدابريكما اُتخذت   " اليت متر بظرف اجتماعي صعب    األسرة  "

 والـذين   صعبة هيئة بإعادة إدماج القاصرين الذين يعيشون يف ظروف اجتماعية           ٢٠٠حاليا  
 األشخاص  فئة طفالً من    ٢٣ ١٥٠ُسحب  ،  التدابريوبفضل هذه   . حيتاجون إىل محاية الدولة   

واستناداً إىل رابطة بانيماين، فقد تقلص عدد       . )٧٠(الذين يعيشون يف ظروف اجتماعية صعبة     
الـذين فقـدوا    يف املائة من األطفال ٧٢أكثر من ُوضع كما اليتامى املودعني يف املؤسسات  

  .)٧١( يف كنف األسراألبوين

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 تواجه صعوبات   بيالروس الدينية يف    الطوائفمعهد األديان والسياسة العامة أن      ذكر    -٣٤
احلقـوق  تـدخل يف    بيالروس ت  كما أن    ،قد تواصل القمع الديين   ف .يف ممارسة دياناهتم حبرية   

 ٢٠٠٢لعـام   األديان  إن قانون   ف ،املعهدفقاً هلذا   وو. د منها تعمل على احل  الدينية و واحلريات  
 أن هذا القانون يـنص      والحظ املعهد . )٧٢( الدينية اجملموعاتزاد من مراقبة احلكومة ألنشطة      

 والقوميـات  املمثل املفوض املعين بالشؤون الدينية  مكتبعلى تسجيل املنظمات الدينية لدى   
يف رفض  املكتب  استمر هذا   قد  و. التابع جمللس الوزراء أو لدى احلكومات احمللية أو اإلقليمية        

التضامن املـسيحي    وأفادت منظمة    .)٧٣(غري تقليدية   اليت يعتربها  تسجيل منظمات الديانات  
جعـل مـن    ل اجملموعات الدينية املوجودة، ممـا        بأن السلطات رفضت إعادة تسجي     العاملي

 عملها، وتنظيم اللقاءات الدينية، وتوزيع املؤلفـات،        الصعوبة مبكان على هذه املنظمات أداء     
ووفقاً هلذه املنظمة، يكاد    . )٧٤(أو شراء عقار ما   ني األجانب، واستئجار    يودعوة الزعماء الدين  

الستعماهلا لألغـراض   مباين  بيالروس تسجيل   يف  اجملموعات الدينية   يكون من املستحيل على     
مؤسسة أخبـار   وأشارت  . )٧٥(القانونإطار   خارج   أنشطتهاالدينية، مما يدفع هبا إىل ممارسة       

 أن قانون   التضامن املسيحي العاملي  ورأت منظمة   . )٧٦( إىل قيود مشاهبة   )١٨املنتدى  ( املنتدى
مـع  تناقضاً صارخاً   تناقض  ي) القانون (رية الوجدان واملنظمات الدينية    املتعلق حب  ٢٠٠٢عام  



A/HRC/WG.6/8/BLR/3 

GE.10-10847 10 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ال يتماشى مع    كما أنه   الدستور البيالروسي   
وأوصـت منظمـة    . العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وال مع   

 القانون أو إلغائـه بغيـة ضـمان االمتثـال           بتنقيح هذا التضامن املسيحي العاملي بيالروس     
   .)٧٧(الدولية للمعايري

أن وسائط اإلعالم التابعة للدولة تنشر      إىل   منظمة التضامن املسيحي العاملي      وأشارت  -٣٥
يف صورة أكثـر     األرثوذكسيةمسيئة عن املنظمات الدينية املختلفة، يف حني تقدم         معلومات  

مجيـع  احلكومية ووسائط اإلعالم على مبـدأ احتـرام         وال تقوم أنشطة املؤسسات     . بريقاً
الطوائـف   ضد بعض الديين، مما يؤدي ال حمالة إىل التمييز  على قدم املساواةالدينيةملعتقدات  ا

 ٢٠٠٢املنظمة أن قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية لعام         ذكرت  و. اجملموعاتوبعض  
يمني يف البلد بصفة قانونيـة أن يؤّسـسوا         ال يسمح لألجانب واألشخاص غري املواطنني املق      

  .)٧٨(منظمات دينية أو أن يصبحوا أعضاء فيها
 املنظمات غري احلكومية واملؤسـسات      فإن ،نظمة التضامن املسيحي العاملي   مل ووفقاً  -٣٦

الدينية والزعماء الدينيني كثرياً ما يتعرضون للمضايقة واالضطهاد والغرامات املالية والقمع،            
معهد األديـان والـسياسة العامـة أن        وأفاد  . )٧٩( السجن مبوجب القانون   هبم يف ويزج  بل  

 التعصب الديين، وال سيما ضد الديانات       تشجع على  تواصل استعمال الكتب اليت      بيالروس
. )٨٠(" دينيـة  حنـل " الدينية بأهنا    الطوائفد من   يعدال وهي الكتب اليت تنعت   غري التقليدية،   

 الطوائـف  ومضايقة   األرثوذكسيةمور، بوقف التحيز للكنيسة     ، ضمن مجلة أ   املعهد ىوأوص
حقهـا   حرمان بعض اجملموعات الدينيـة مـن         التوقف عن غري األرثوذكسية و  والديانات  

  .)٨١(التسجيل يف
 بـيالروس اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم بأن اخلدمة العسكرية يف          وأفادت    -٣٧

احلق تشريعاً يهدف إىل إعمال      بيالروس من عدم سّن     وأعربت اهليئة عن قلقها   . )٨٢(إجبارية
بعد  ،٢٠٠٩وهو ما أدى إىل العودة منذ عام يف االستنكاف الضمريي من اخلدمة العسكرية، 

. )٨٣(رفضهم أداء اخلدمة العسكرية   لإىل حماكمة املستنكفني ضمريياً      مثان سنوات، توقف دام   
ملـستنكفني ضـمريياً    ا تقـدمي    إىل ٢٠٠٩ عـادت عـام      بيالروس أن   ١٨نتدى  امل وذكر

  . )٨٤(لمحاكمات اجلنائيةل
أن أحكام الدستور اليت تضمن حرية التعبري واحلصول        إىل  الورقة املشتركة    وأشارت  -٣٨
كما أن اإلجـراءات    دها إىل حد كبري      املعلومات ال ُتحترم ألن العديد من القوانني تقيّ        ىعل

بوسعها حملكمة  ا إىل أن  ٢الورقة املشتركة   أشارت  و. )٨٥( تنفيذها تعوقغالباً ما   اليت تتخذها   
حـد للقـانون    ا ارتكاب خرق خطري و    بعدوسائط اإلعالم   إحدى   أنشطة   وقفأن تفرض   

 أن  ١الورقة املشتركة    وذكرت. )٨٦(بعد تلقي حتذيرين خبصوص خرق من أي نوع آخر         أو
 حرية  وُتقيَّد فيها الذاتية  التشريع القائم بشأن التشهري والتطرف ينشئ بيئة تسود فيها الرقابة           

وتطرق . )٨٧(تماشى مع املعايري األوروبية و الدولية املتعلقة حبرية الصحافة        ي ال   والصحافة، وه 
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 الـيت   التقييديةأحكام القذف اجلنائي     مسألة إىل   التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني     
ـ   قوانني  الح   بإصال ١الورقة املشتركة   وأوصت  . )٨٨(تؤثر يف حرية التعبري    اإلعالم املتعلقـة ب

   .)٨٩(ملعايري الدوليةمنسجمة مع اسياسة اإلعالم جعل هبدف 
 بأن بيالروس تتسامح مع العنف الذي متارسه شـرطتها          ١الورقة املشتركة   وأفادت    -٣٩

جلنة الشؤون السياسية التابعـة      وأشارت. )٩٠(غطون التظاهرات العامة  ضد الصحفيني الذين يُ   
انتشار حاالت املضايقة ضد الصحفيني املستقلني، مما يدفع      إىل   ملانية جمللس أوروبا  للجمعية الرب 
منظمة الدفاع عن ضحايا العنف عـن       وعّبرت  . )٩١( إىل تفضيل الرقابة الذاتية    بالعديد منهم 

الطريقة اليت تتعامل هبا بيالروس مع الصحافة والصحافيني ومن فرضـها ملراقبـة             قلقها إزاء   
   .)٩٢(لى الصحافة واإلعالم عصارمةوقيود 
ن على مجيع الصحفيني األجانب     أ التحالف العاملي من أجل مشاركة املواطنني      وذكر  -٤٠

غالبـاً  التـرخيص   وأن  لعمل يف البلد    با ماحلصول على اعتماد من احلكومة قبل السماح هل       
القـضايا  التحالف أن املنشورات املستقلة اليت تركز علـى    الحظ  و.  ذاتية ألسبابُيرفض   ما

الـصحف  لتوزيع  االستفادة من خدمات اجلهة احملتكرة       ُيسمح هلا    الالسياسية واالجتماعية   
توزيـع  ل اجلهة احلكومية احملتكـرة  أن   ٢الورقة املشتركة    والحظت. )٩٣(اليت تديرها الدولة  و

. املسجلةاملستقلة   توزيع ما يقارب نصف املنشورات االجتماعية والسياسية         الصحف ترفض 
 التوزيع التابعة للدولـة     ورات املستقلة من الوصول إىل شبكة     ى التحالف بتمكني املنش   وأوص

   .)٩٤(وفتح اجملال أمام رجال اإلعالم األجانب للعمل يف البلد
لس التنسيق العام احلق يف مجلة أمور منها        جملن  أ احتاد الصحفيني البيالروسيني     وذكر  -٤١

كام القانون املعين بوسائط اإلعالم يف جمال اإلنتـاج   تقدمي تقييم يف حالة انتهاك حكم من أح       
 الرامية إىل كفالة حرية املواطنني بيالروسوأشار االحتاد إىل أنه ينبغي اعتبار جهود       . اإلعالمي

 ١الورقة املشتركة    والحظت. )٩٥(وحقهم يف احلصول على املعلومات جهوداً كافية وممكنة       
صوصاً بسبب اعتماد وتنفيذ قوانني تقّيـد حـق          خ مقيدةأن فرص الوصول إىل املعلومات      

الصحفيني يف املعلومة أو متّيز بني اإلعالم التابع للدولة واإلعالم املـستقل يف الوصـول إىل                
  .)٩٦(املعلومات املتعلقة باملصاحل العامة

 لتـسجيل    معقـدٍ  ، فإن القانون ينص على إجـراءٍ      ٢واستناداً إىل الورقة املشتركة       -٤٢
وتتيح أسباب رفض التـسجيل املنـصوص       . دنية واألحزاب السياسية والنقابات   املنظمات امل 

 مـرراً   ت الرفض التعسفي وقد ُرفض تسجيل عدد مـن اجلمعيـا          إمكانيةعليها يف القانون    
 احملـاكم وميكن الطعن يف رفض التسجيل أمام احملكمـة، ولكـن      . وتكراراً لسنوات عديدة  

فضالً عن ذلك  ٢ الورقة املشتركة    ذكرتو. )٩٧(أحداً من مقدمي هذه الطعون     قط   تنصف مل
أن القانون اجلنائي ينص على حرمان الشخص من احلرية ملدة تـصل إىل الـسنتني بـسبب         
املشاركة يف أنشطة هيئة غري مسجلة سواء أكانت مجعيـة مدنيـة أو دينيـة، أو حزبـاً،                  

مجلة من اخلطوات    مناشدة بيالروس باختاذ     "خط املواجهة "وطلبت مؤسسة   . )٩٨(مؤسسة أو
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م أنشطة املنظمات   منها تسجيل منظمات حقوق اإلنسان، وتعديل القانون اجلنائي الذي جيرّ         
 املـدافعني عـن     متكنوحثت املؤسسة بيالروس على كفالة      . )٩٩(غري احلكومية غري املسجلة   

مجيع متحررين من   أنشطتهم املشروعة دون اخلوف من االنتقام،       من ممارسة   حقوق اإلنسان   
 حتقيق فوري وشامل ونزيه يف اهلجمات ومحالت        وفتح ،املضايقة القضائية  ذلك    مبا يف  ،لقيودا

  .)١٠٠(ن عن حقوق اإلنسانو املدافعاليت يتعرض هلاالتشهري 
 أن التسجيل اإلجباري للمـشاريع لـدى        أطفال مناهضون للعنف   رابطة   وذكرت  -٤٣

يعرقل تنفيذ املـشاريع ألن     بدونه،  ميكن ألي مشروع أن ينطلق       والذي ال    ،وزارة االقتصاد 
إجراءات التسجيل تتطلب وقتاً طويالً مما يستوجب إجراء تعديالت وبذل جهـود إضـافية              

حتديد إطار زمين حمدد    وترى الرابطة أنه من الضروري      . ةل احملدد اجاآللتنفيذ األنشطة ضمن    
  . )١٠١( يوماً ابتداًء من تاريخ تقدمي طلب تسجيل املشروع٣٠تعدى يال 
 تكفل من الدستور    ٣٦أن املادة   إىل   الرابطة البيالروسية لنوادي اليونسكو      وأشارت  -٤٤

 أن التشريع احلايل، وتعقّد إجـراء  ٢ الورقة املشتركة  والحظت. )١٠٢(للمواطنني حق التجمع  
احلصول على الترخيص وطول مدة االنتظار، واحتمال الرفض التعسفي كلها أمور حتّد مـن              

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن بيالروس تواصل انتهاك حرية التجمع          . )١٠٣(حرية التجمع 
بلجوئها يف كثري من األحيان إىل       العامة، و  املناسباتو منح تراخيص تنظيم املظاهرات      برفضها

 مبوجب القانون اإلداري    وحماكمتهمظاهرات السلمية لفترات قصرية      يف امل  نياملشاركاحتجاز  
 علـى حنـو غـري        ضدهم القوةستعمال  ال وشرطة مكافحة الشغب     الشرطةإطالق يد   أو  

  .)١٠٥( مبالحظات مشاهبة"خط املواجهة"مؤسسة وتقدمت . )١٠٤(متناسب
نظمة األمن والتعاون   ن بعثات مراقبة االنتخابات التابعة مل     فإ ٢لورقة املشتركة   ل ووفقاً  -٤٥

مجيـع االنتخابـات    ت أن    أعلن يف أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان      
املتعلقـة   الدوليـة     ليست مطابقة للمعـايري    ١٩٩٦ واالستفتاءات املنظمة يف بيالروس منذ    

 منذ اعتماده   ،قانون االنتخابات قد تعرض   و.  العملية االنتخابية  لدميقراطية واحلرية وشفافية  با
الناشطني  و نيي الوطن ، النتقادات متكررة من جانب املؤسسات الدولية واملراقبني       ٢٠٠٠عام  

  .)١٠٦(يف جمال حقوق اإلنسان واألحزاب السياسية
 أن  جلنة الشؤون السياسية التابعة للجمعيـة الربملانيـة جمللـس أوروبـا            والحظت  -٤٦

ملعايري األوروبية املتعلقـة    ا تراع مل   ٢٠٠٨سبتمرب  / يف أيلول  اليت جرت االنتخابات الربملانية   
نظمـة األمـن    لطات البيالروسية على العمل مـع م      باحلرية واإلنصاف ورحبت مبوافقة الس    

طار اإل يف جمال إصالح     والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان       
لتزامـات  االمع  جعلهما منسجمني    بغية   ةاالنتخابياللذين حيكمان العملية    القانوين واملمارسة   

  .)١٠٧(ن يف أوروبانظمة األمن والتعاومإطار بيالروس يف اليت قطعتها 
يلـي  يشار إليها فيما    ( أن بعثتها املعنية باالنتخابات      رابطة الدول املستقلة   والحظت  -٤٧
رصد إعداد وتنظيم االنتخابات الرئاسـية والربملانيـة        ب ٢٠٠١قامت منذ عام    )  البعثة باسم



A/HRC/WG.6/8/BLR/3 

13 GE.10-10847 

ح بإجراء   بأن قانون االنتخابات يسم    أفادتن بعثتها   أ وذكرت الرابطة . مببادرة من بيالروس  
انتخابات حرة ودميقراطية وال يتضمن أحكاماً تنص على قيود متييزية على حق املـواطنني يف            

إلجراءات اليت اختذهتا اللجنة االنتخابية واهليئـات       ام  تقّيفإن البعثة   لرابطة  ووفقاً ل . التصويت
ثة أن تكـوين    وأكدت البع .  تقييماً إجيابياً  احلكومية لضمان تنظيم انتخابات حرة ودميقراطية     

كما أشارت رابطة الـدول     . )١٠٨(قتضيات قانون االنتخابات  مل اًوفقجرى  اللجان االنتخابية   
عملية تعيني املرشحني وتسجيلهم للمـشاركة يف االنتخابـات          املستقلة إىل قول البعثة بأن    

مل جتد أية  الرابطة أن البعثة    وذكرت. )١٠٩( طبقاً لقانون االنتخابات   جرتالرئاسية أو الربملانية    
 التشكيك يف مشروعية االنتخابات الرئاسية والربملانيـة ويف دميقراطيتـها           حتمل على وقائع  

  .)١١٠(وكانت دائماً تقول إن االنتخابات جرت وفقاً للقانون االنتخايب املُطبق واملعايري الدولية

  احلق يف العمل ويف التمتع بأوضاع عمل عادلة ومواتية  -٦  
 مرسوم رئاسي، أجربوا    واستناداً إىل  بأن أصحاب العمل،     ٢املشتركة  أفادت الورقة     -٤٨

ويستعمل أصحاب العمـل    .  األجل عمل قصرية  عقود   التوقيع على  على   ٢٠٠٤العمال منذ   
األفـراد الـذين يبـدون      نشطاء النقابات املـستقلة و    العمل قصرية األجل لتخويف     عقود  
  . )١١١(معارضة آراًء
شاريع وأصحاب العمل الـيت أُطلـق عليهـا اسـم            رابطة أصحاب امل   الحظتو  -٤٩
الرابطـة  "سور كانيافسكي، والورقة املشتركة اليت قدمتها الرابطة العامة اجلمهوريـة           يفوالرب

األوساط  املشاريع و  للمصنعني وأصحاب االحتاد البيالروسي   "و" البيالروسية للعلوم والصناعة  
جـرى تنفيـذ    بصورة كاملة، فقد     العمل   حلق يف اعمال  إلأنه  ) ٣الورقة املشتركة   " (يةالعلم

برامج التعليم والتدريب املهنيني والتقنيني وبرامج بشأن سـبل وأسـاليب حتقيـق التنميـة               
  . )١١٢(العمالة الكاملة املنتجةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية املطردة و

 بغيـة   قد اختذت خطوات بناءة   أن   ٣والورقة املشتركة   كانيافسكي   رابطة   وذكرت  -٥٠
نقابات من اختياره مـن      حق كل شخص يف تكوين النقابات العمالية واالخنراط يف        إعمال  

أجل تعزيز املصاحل االقتصادية واالجتماعية لكل شخص ومحايتها شريطة احتـرام قواعـد             
بيالروس مل تعتمد أي    فإن   ٣والورقة املشتركة   كانيافسكي   لرابطة   ووفقاً. )١١٣(املنظمة املعنية 

 منظمة العمل  اتفاقيةشريعي ومل تستعمل التشريع لتقييد الضمانات املنصوص عليها يف        قانون ت 
واستناداً للورقـة   . )١١٤(١٩٤٨عام  النقايب  احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم      ب املتعلقةالدولية  

حظر النقابات غـري    :  تواجه صعوبات مجة منها     املستقلة ، فإن النقابات العمالية   ٢املشتركة  
أصحاب العمل ضـغط     سجلة، وضع العراقيل يف إجراءات التسجيل اإلجباري، وممارسة       امل

  .)١١٥(على أعضاء النقابات املستقلة واستعمال إجراءات متييزية ضدهم
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
حبق كل فـرد     بيالروس تقر    فإن ٣والورقة املشتركة   كانيافسكي  رابطة   استناداً إىل   -٥١

. )١١٦( هـذا احلـق    تكفلويف الضمان االجتماعي، مبا فيه التأمني االجتماعي، وفقاً للقانون          
 الرابطة العامة البيالروسية لقـدماء احملـاربني أن نظـام الـضمان االجتمـاعي               والحظت

تطـور  يمون من املساعدة أو األشخاص ذوو اإلعاقـة،         وللمحتاجني، مبن فيهم املسنون احملر    
وتعمل املراكز اإلقليمية للضمان االجتماعي يف مجيع األقاليم اإلدارية يف البلـد            .  حثيثاً تطوراً

 وذكـرت . جماناً أو مقابل دفع جزء من التكاليف      شاملة  وتقدم للسكان خدمات اجتماعية     
 اإلجيايب هو وجود نظام واسع خلـدمات        األمرن  أالرابطة العامة البيالروسية لقدماء احملاربني      

 النظام، وال سيما الوصول إىل اخلدمات العامـة يف جمـال            ا وتطور هذ  سهلة املنال ة  اجتماعي
  .)١١٧(نييّسر على حنو كبري ظروف عيش املسّني ، وهو ماالصحة والنقل

 الرابطة البيالروسية ملساعدة األطفال والشباب ذوي اإلعاقـة أن وزارة           والحظت  -٥٢
 لتقدمي املساعدة واخلدمات االجتماعية      جديدة بصدد تطوير ُنهج  العمل واحلماية االجتماعية    

وعات خاصة لتقدمي   موتعمل إدارات وجم  . للشباب الذين يعانون من مشاكل النمو وألسرهم      
 مركـزاً إقليميـاً     ١٥٦ مركزاً من أصـل      ٩٠النهارية لألشخاص ذوي اإلعاقة يف       الرعاية

   .)١١٨(للخدمات االجتماعية
يف ن معدل وفيات الرضع واألطفال اخنفض       إىل أ  صندوق بيالروس لألطفال     وأشار  -٥٣
   .)١١٩(٢٠٠٠ مقارنة باملعدل املسجل عام إىل النصف ٢٠٠٨عام 
 اسـتهالك   أفيد عن تدين   بدراسة أسباب ما      رصد حقوق اإلنسان   وأوصت منظمة   -٥٤

  . )١٢٠( ووضع خطة عمل لتحسني توافرهااآلالمملعاجلة للرقابة اخلاضعة األدوية 

  لتعليم احلق يف ا  -٨  
 أن فرص احلصول على تعليم عالٍ تكاد تكون منعدمـة           ٢ الورقة املشتركة    ذكرت  -٥٥

التعليم  ومل تبذل إدارة مؤسسات   . باللغة البيالروسية يف األغلبية الساحقة من ميادين الدراسة       
  . )١٢١(البيالروسية العايل أية جهود الستقبال الطلبة الراغبني يف االلتحاق بفصول تعليم اللغة

 يتضمن معلومات قانونية اً شبكياًموقعمناهضون للعنف أن  رابطة أطفال وأوضحت  -٥٦
  .)١٢٢( قد أنشئمتعلقة حبقوق الطفل

  االجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات  -ثالثاً   
 مجيع عالقات التعـاون     ٢٠٠٣منذ  قطعت   أن السلطات    ٢ الورقة املشتركة    أفادت  -٥٧

وبدأ الوضع يتغري . نظمات حقوق اإلنسان فيما خيص قضايا تعزيز حقوق اإلنسانتقريباً مع م
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ويـضم  .  عندما أُنشئ اجمللس االستشاري اجملتمعي التابع إلدارة الـرئيس         ٢٠٠٩أوائل عام   
  .)١٢٣( البيالروسية وممثالً عن رابطة الصحفينيجلنة هلسنكي البيالروسيةاجمللس ممثالً عن 

 إىل بدايـة    ٢٠٠٩ن هناك بعض اإلشارات يف عام       أو الدولية    منظمة العف  وذكرت  -٥٨
 كما أُحلق ممثلو اجملتمـع املـدين بـاجمللس        . اعتراف السلطات احلكومية بدور اجملتمع املدين     

  . )١٢٤(مبجلس حقوق اإلنسان التابع إلدارة الرئيسكذلك  العام املعين باإلعالم والتنسيقي
 ي اليونسكو أن تطوير اجملتمع املدين يف بيالروس       وذكرت الرابطة البيالروسية لنواد     -٥٩

ة وأفادت الرابطة العام  . )١٢٥( بانتظام فقد أنشئت منظمات جديدة   . حيظى باالهتمام املناسب  
الظروف الضرورية لقيـام    مجيع  أن اهليئات التابعة للدولة وفّرت      البيالروسية لقدماء احملاربني    

ن هيئات الدولة أخذت    إىل أ  رابطة بانيماين    شارتوأ. )١٢٦(املنظمات غري احلكومية بأنشطتها   
أجرت تقييماً مناسباً لقدرة البلد على      أهنا  بعني االعتبار آراء خرباء املنظمات غري احلكومية و       

  . )١٢٧(تطوير نظام محاية حقوق األطفال
جلنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية الربملانية       الحظت،  ٢٠٠٩يونيه  /ويف حزيران   -٦٠
 معايري جملس أوروبا يف جمـال       تلبيةنه رغم أن بيالروس بعيدة كل البعد عن         أ لس أوروبا جمل

يف خطت مؤخرا خطـوات     البلد  الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان، فإن سلطات        
مع  واستئناف االتصاالت    ةاألخرياإلجيابية  ولكن بالرغم من التطورات     . )١٢٨(االجتاه الصحيح 
 الورقـة   وأفـادت . )١٢٩( مصدراً للقلق  يشكلوبية، فإن الوضع يف بيالروس      املنظمات األور 

 أن حدوث املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان على حنو منتظم كانت السمة املميزة             ٢املشتركة  
   .)١٣٠(للوضع يف بيالروس على مدى العقد املاضي

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  . ينطبقال  

   واملساعدة التقنيةالقدراتبناء   -خامساً  
  .ال ينطبق  
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