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أو التوصـيات   /آراء بيالروس وردودها املقدمة بشأن االستنتاجات و          
املعتمدة لتنظر فيها سلطات الدولة املختصة يف سـياق االسـتعراض           

  ٢٠١٠مايو / أيار١٤الدوري الشامل يف 

  ١-٩٨التوصية     
  . غري مقبولة  -١
إننا نعترب أن من السابق ألوانه أن تنضم بيالروس للربوتوكول االختياري الثاين للعهد               -٢

وال ميكن اختاذ   . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام          
ف اختيـاري عليهـا، دون مراعـى نتـائج اسـتفتاء       قرار بإلغاء عقوبة اإلعدام أو فرض وق      

وعلى هـذا،   .  حول هذا املوضوع يف البالد، إذ أن هلذا االستفتاء قوة قانونية عليا            ١٩٩٦ عام
  .فإن القرار يعتمد على ما إذا حتّول رأي أغلبية الرأي العام لتأييد إلغاء عقوبة اإلعدام

  ٢-٩٨التوصية     
  .مقبولة  -٣

  ٣-٩٨التوصية     
قبل بيالروس التوصية فيما يتعلق باالنضمام إىل اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      ت  -٤

  .اإلعاقة والتصديق عليها
أما التوصية املتعلقة باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية فال ميكـن قبوهلـا               -٥
فيـذ  على أنه سُينظر يف الربوتوكول يف وقت الحق، مع مراعاة حـصيلة تن  . الوقت احلاضر  يف

  .االتفاقية

  ٤-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٦
أنشأت بيالروس،كطرف يف اتفاقية مناهضة التعذيب، سـبل االنتـصاف احملليـة              -٧

وأدخلتها يف تشريعاهتا ووضعتها موضع النفاذ عمالً على محاية األفراد من التعذيب والعنف              
  .ق اإلنسان للمساجنيوغري ذلك من ضروب املعاملة أو العقوبة املهينة وضماناً حلقو
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  ٥-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٨
يشكل دعم احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والترويج هلا ملواطنيها أولويـة             -٩

وقد أخذت بيالروس مبجموعة عريضة من التدابري منذ استقالهلا         . لسياسة الدولة يف بيالروس   
وكطرف يف العهد الدويل    . بري يف هذا اجملال   ، وهي تدابري مكنا من حتقيق تقدم ك       ١٩٩١ عام

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، تعتزم بيالروس أن توسع نطاق التزاماهتـا            
الدولية يف هذا اجملال، مع ايالء االعتبار الواجب للنتائج االقتصادية وللحاجـة إىل تعـديل               

  .التشريعات واملمارسات

  ٦-٩٨التوصية     
  . مقبولةغري  -١٠
يعكس التشريع الوطين بالفعل أحكام االتفاقية اليت جتعل من اختطاف األشـخاص              -١١

جرمية ضد اإلنسانية، وجتّرم هذا النوع من األعمال، وال تسمح باإلعفـاء مـن املـسؤولية         
اجلنائية أو العقوبة فيما يتعلق بانقضاء فترة التقادم، وتضمن إجراء التحقيقات للكشف عـن              

  .حمليطة حباالت االختفاء القسري، إىل آخر ما هنالكالظروف ا

  ٧-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -١٢
جرى استعراض اإلطار التشريعي أثناء صياغة قانون وسائط اإلعـالم اجلمـاهريي              -١٣
، وروعيت يف ذلك آراء شرحية واسعة من اجلمهور املهين واخلـربة الدوليـة يف               ٢٠٠٩ لعام

  .رسات إنفاذ القانون فيما يتعلق بوسائط اإلعالمعملية وضع القوانني ومما
، تراخيص  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١وقد اعتمد سجل الدولة لوسائط اإلعالم، حىت          -١٤

 واسطة يف حني    ٣٩٧واسطة متلك الدولة منها      ١ ٣٠٠لوسائط اإلعالم املطبوعة بلغ عددها      
ملواتية ألنشطة وسـائط    ويشهد ذلك على البيئة ا    .  منها إىل جهات غري حكومية     ٩٠٣ تعود

  .اإلعالم وحلرية التعبري يف بيالروس
وعلى هذا، فإن التشريع الوطين اخلاص حبرية وسائط اإلعالم يتسق مع التزامـات               -١٥

  .بيالروس الدولية، مبا فيها تلك املنبثقة عن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٨-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -١٦
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  .خال ما يلي يف التشريع الوطين امتثاالً للمعايري الدولية لنظام العدالة املنصفمت إد  -١٧
 من الدستور على مبدأ افتراض الرباءة، ومبوجبه ال جيوز إدانـة أي             ٢٦تنص املادة     -١٨

شخص جبرمية ما إال إذا مت التدليل على ذنبه وفقاً لإلجراءات القانونية ومت إثباته حبكم صادر                
 من فانون اإلجراءات اجلنائيـة الـيت   ١٦كما يرد هذا املبدأ املادة   . ابل للتنفيذ عن حمكمة وق  

وال جيوز للمحكمة أن تنقل االلتـزام       . تنص على أن عبء إثبات الرباءة ال يقع على املتهم         
  .وتفسر لصاحل املتهم أية شكوك تتعلق بصالحية االهتام. بعبء اإلثبات إىل املتهم

 من فانون اإلجراءات اجلنائيـة      ٤٣ و ١٧الدستور واملادتان    من   ٦٢وتضمن املادة     -١٩
 احلق يف احلصول على حمـام خمـتص         ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٥وقانون الدعوة الصادر يف     

  .للدفاع عن املتهم
 من فانون اإلجراءات اجلنائية على حق       ١٧ من الدستور واملادة     ٦٢كما تنص املادة      -٢٠

  . ويف احلصول على املساعدة القانونيةاملتهم يف املساعدة يف الدفاع عنه
انون اإلجراءات اجلنائية على حـق      ق من   ١٧ من الدستور واملادة     ١١٥وتنص املادة     -٢١

ومبوجـب  . املتهم يف االستئناف على ما تصدره احملكمة من أحكام وقرارات مؤقتة وقرارات           
 مبا يف ذلك ختفـيض      القانون، حيق للشخص املدان أن تقدمي التماس العفو من رئيس الدولة،          

  .احلكم باإلعدام ليصبح حكماً بالسجن املؤيد

  ٩-٩٨التوصية     
غري مقبولة، فتشريعات بيالروس املتعلقة حبرية التعبري واالجتمـاع واالنـضمام إىل              -٢٢

مجعيات والعمل والتظاهر السلمي تفي متاماً بالتزامات بيالروس الدولية، واملنبثقة، خصوصاً،           
  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةعن العهد الدويل

  ١٠-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٢٣
ويوجد يف الـبالد    . وتتوفر يف بيالروس بيئة مواتية للتطوير احلقيقي للمجتمع املدين          -٢٤

  . حزباً سياسيا١٥ًرابطة طوعية و ٢ ٢٠٠أكثر من 
تها تتمشى مع املعـايري     واملعايري القانونية الناظمة إلنشاء الرابطات الطوعية وألنشط        -٢٥

  .الدولية، وخصوصاً، مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
وحتظر القيود القانونية إنشاء الرابطات الطوعية واألحزاب السياسية وغري ذلك مـن              -٢٦

الرابطات، وأنشطتها، إذا كانت هتدف إىل الدعوة للحرب أو التطرف أو الكراهية االجتماعية             
  .ثنية أو الدينية أو العنصريةاإلو أ
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  ١١-٩٨التوصية     
غري مقبولة، نظراً ألن قانون األنشطة اجلماهريية يتمشى مع العهد الدويل اخلـاص               -٢٧

  .باحلقوق املدنية والسياسية وهو يرمي حلماية احلقوق واحلريات املدنية

  ١٢-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٢٨
تسجيل مجيع منافذ وسائط اإلعالم، سـواء كانـت         تأخذ بيالروس بإجراء موحد ل      -٢٩

فقانون وسائط اإلعالم اجلماهريي اجلديد الذي دخل حيز النفـاذ          . حكومية أو غري حكومية   
وعلى وجه التحديـد،  .  يبسط إىل حد كبري اإلجراء اخلاص بالتسجيل لدى الدولة      ٢٠٠٩ عام

تنظيمية حول موقع املـبىن اخلـاص       ألغى القانون شرط االتفاق مع السلطات احمللية التنفيذية و        
بالوسائط، وأوقف العمل بنظام متديد اإلطار الزمين للنظر يف طلب للتسجيل لدى الدولة وقّصر              

وقد نظر يف املمارسـات     . قائمة األسس اليت ميكن أن يستند إليها رفض التسجيل لدى الدولة          
  . سياق صوغ القانونالفضلى للتكفل حبرية وسائط اإلعالم، واملتبعة خارج البالد، يف

ويؤكد ذلك أنه من أصل منافذ      . ويضمن القانون يف بيالروس حرية وسائط اإلعالم        -٣٠
منفذاً مت تـسجيلها يف الـبالد        ١ ٥٣٣وسائط اإلعالم املطبوعة وااللكترونية البالغ عددها       

كما أن اثنـتني فقـط     .  منفذاً غري حكومي   ٩٧٢، كان هناك    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١ حىت
  .وكاالت األنباء التسع مها حكوميتان من

  ١٣-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٣١
وتـشهد علـى    . أولت بيالروس االعتبار الواجب ملسألة دعوة اإلجراءات اخلاصة         -٣٢

استعدادنا للتعاون البناء مع جملس حقوق اإلنسان الدعوات لزيارة البالد اليت ُوجهت لثمانية             
: وهم كما يلـي   .  واليتهم بشكل خاص يف هذه املرحلة      من أصحاب الواليات الذين هتمنا    

املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة، واملقـرر               
اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، واملقرر اخلاص املعين حبق   

ستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعـين          كل إنسان يف التمتع بأعلى م     
حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية والتمييـز            
العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واملقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة              

  .رر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرةالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، واملق
  .وقبل الدعوة حىت اآلن املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  -٣٣
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وقد زار بيالروس بالفعل املقرُر اخلاص املعين حبرية التعبري، واملقرر اخلـاص املعـين                -٣٤
 والفريـق العامـل املعـين       باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر،       

  .باالحتجاز التعسفي

  ١٤-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -٣٥
ثنية إىل مبادئ القانون الدويل وهو يرمي البيالروسي املتعلق باألقليات اإليستند التشريع   -٣٦

  .إىل خلق الظروف املواتية للتطور احلر هلذه األقليات وإىل محاية حقوقها ومصاحلها القانونية
ة أو إىل إعاقـة     ثنيمل يهدف إىل التمييز على أساس اإل      ب القانون على أي ع    ويعاق  -٣٧

  .ثنيةض على الكراهية بني اجملموعات اإلثنية حبقوقها أو التحريمتتع األقليات اإل
وقد اعتمدت سلطات الشؤون الداخلية، يف سياق أدائها لواجباهتا، تدابري شـاملة              -٣٨

  .وال تتوفر أية معلومات عن ارتكاب أفعال كهذه. ثنيةإلملتع أفعال التمييز ضد األقليات ا
اص ينتمون إىل أي    وال تشهد املمارسة العملية أية مشاكل ترتبط بالتمييز ضد أشخ           -٣٩

وتقدم الدولة املساعدة الالزمـة، مبـا فيهـا    . ثنية، مبا يف ذلك شعب الروما   من األقليات اإل  
ملناسبات الثقافية والتعليمية وإلصدار املطبوعات     املساعدة املالية، ملمثلي شعب الروما لتنظيم ا      

  .وللحفالت الفنية
إن زعماء رابطة شعب الروما الطوعية يف الشتات يف بيالروس يشاركون يف عمـل               -٤٠

  .ثنيةع ملكتب مفوض الشؤون الدينية واإلثنيات والتاباجمللس االستشاري املشترك بني اإل

  ١٥-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -٤١
 تشريع بيالروس تطبيق مبدأ املساواة بني الرجال والنساء وهو ال يتضمن أيـة     يكفل  -٤٢

وقد مت تنفيذ ثالث خطط عمل للمساواة       . أحكام تنفيذية تتعلق حبقوق النساء ومسؤولياهتن     
وقـد  . وتعتزم حكومة بيالروس مواصلة اعتماد التدابري املالئمة يف هذا االجتاه         . بني اجلنسني 

  . اإلمنائي لأللفية املتعلق باملساواة بني اجلنسني قبل املوعد احملدد لذلكحققت بيالروس اهلدف
اخلاص باملساواة بني اجلنسني ال صلة هلا ] مسودة القانون[إن النقطة املتعلقة بالقانون     -٤٣

باملوضوع، فاملسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني معاجلة بالكامل يف التـشريعات اخلاصـة             
  ).أي يف قوانني األسرة والعمل وغريها(بذلك القطاع 
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  ١٧-٩٨ و١٦-٩٨التوصيتان     
  .غري مقبولتني  -٤٤
إن الصفة املؤقتة واالستثنائية لعقوبة اإلعدام مبينة صراحة يف الدستور ويف القـانون               -٤٥

وينظم . اجلنائي، على النحو املنصوص عليه يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
ويندر متاماً أن تنفذ أحكام     . ون اإلجراء املتعلق مبنح العفو للمساجني احملكومني باإلعدام       القان

وقد اصدر احملكمة الدستورية قراراً حول اإلمكانيات القانونية املتاحة إللغاء عقوبة           . اإلعدام
  .اإلعدام يف بيالروس

ائد يف اجملتمع لتأييـد     ويعتمد قرار إلغاء عقوبة اإلعدام يعتمد على حتّول الرأي الس           -٤٦
  .إلغاء هذه العقوبة

 الذي صوت فيـه     ١٩٩٦بنتائج استفتاء عام    " مقيدون"أما يف الوقت احلاضر فإننا        -٤٧
  . يف املائة من سكان بيالروس لصاحل االحتفاظ هبذا الشكل من العقوبة اجلنائية٨٠أكثر من 

وعمالً علـى ذلـك،     . جيياًوتبذل اجلهود حالياً يف بيالروس حللّ هذه املشكلة تدر          -٤٨
شكل الربملان فريقاً عامالً بدأ التخطيط بالفعل لعقد جلسات استماع برملانية خالل فـصل              

: والرأي العام آخذ يف التحول حنو إلغاء عقوبة اإلعدام        . اخلريف حول مسألة عقوبة اإلعدام    
كما جيري تنظيم   فوسائط اإلعالم التابعة للدول تقدم بانتظام معلومات حول هذا املوضوع،           

وبيالروس مهتمة بالتعلم من اخلربة الدولية املتعلقة بعدم تطبيـق عقوبـة            . محالت الدعوة له  
  .اإلعدام، مبا يف ذلك اخلربة املكتسبة يف إطار جملس أوروبا

ميكن لبيالروس أن تنضم للربوتوكولني السادس والثالـث عـشر لالتفاقيـة             وال  -٤٩
  . ألهنا ليست من الدول األعضاء يف جملي أوروبااألوروبية حلقوق اإلنسان نظراً

  ١٨-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -٥٠
وقد عممت يف وسائط اإلعالم، بقدر ما تسمح به القوانني يف بيالروس، املعلومـات                -٥١

  .املتعلقة باألفعال اليت ارتكبها أندريه جوك وفاسيلي يوزيبتشوك وبتنفيذ احلكم الصادر ضدمها
ن بأن تقوم إدارة املؤسسة اليت تنفذ فيها عقوبة اإلعدام أن تبلغ احملكمة ويقضي القانو  -٥٢

يتطلـب   وال. اليت أصدرت احلكم بتنفيذه، وتقوم احملكمة بعد ذلك بإبالغ األهل األقـربني         
  .القانون إبالغ منظمات أخرى أو أشخاص آخرين بتنفيذ عقوبة اإلعدام
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  ١٩-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٥٣
تقضي التشريعات البيالروسية، عند اختفاء أحد األشخاص دون أثر، بفتح قضية جنائية              -٥٤

  .وإجراء التحقيقات اإلجرائية وحتقيقات الشرطة للكشف عن مكان وجود الشخص املعين
وجيّرم القانون األفعال من هذا القبيل وال يسمح بأي استثناء من املسؤولية اجلنائية أو         -٥٥

 انقضاء فترة التقادم عن هذه اجلرائم، وهو يضمن إجـراء التحقيقـات             العقوبة على أساس  
  .للكشف عن الظروف احمليطة حباالت االختفاء القسري، إىل آخر ما هنالك

وال تتوفر يف بيالروس أية معلومات تتعلق مبشاركة سلطات الدولة أو مسؤوليها يف               -٥٦
  .أنشطة غري قانونية من هذا القبيل

  ٢٠-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٥٧
  .بيالروس ليست عضواً يف اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا  -٥٨

  ٢١-٩٨التوصية     
  .مقبولة  -٥٩

  ٢٢-٩٨التوصية     
  .جيري تنفيذها  -٦٠
تتابع مجيع شكاوى املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، يف بيالروس،               -٦١

  .ن احلريةباالعتقال واالحتجاز وباحلرمان م
 سـلعة بإحالـة     ٢٤ومبوجب القانون، يتعني أن تقوم إدارة مرفق االحتجاز خالل            -٦٢

شكاوي األشخاص احملتجزين على أساس الشك بارتكاهبم جرمية ما أو املوقـوفني كتـدبري              
ويتعني على املوظف الذي يتلقى شـكوى       . وقائي، إىل السلطة اليت جتري اإلجراءات اجلنائية      

.  ساعة إىل املدعي العـام املعـين       ٢٤ أو قراراته، هو أن حييل الشكوى خالل         تتعلق بأعماله 
  .وعلى الشاكلة نفسها، يتعني أن حييل القاضي الشكوى إىل حمكمة أعلى

وال ختضع للرقابة اقتراحات وطلبات وشكاوي األشخاص املـدانني املوجهـة إىل              -٦٣
جلزائية ورصدها، وهي تـصل إىل      سلطات الدولة املعنية باإلشراف على أنشطة املؤسسات ا       

  . ساعة٢٤وجهتها خالل 



A/HRC/15/16/Add.1 

9 GE.10-16136 

  ٢٣-٩٨التوصية     
هذه التوصية غري مقبولة، نظراً لعدم وجود أساس وقائعي لالدعـاءات باحتجـاز               -٦٤

  .األشخاص وحماكمتهم ألسباب سياسية يف بيالروس

  ٢٤-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -٦٥
حتظر التعدي على األطفال، مبا يف      هناك أحكام حمددة تتضمنها تشريعات بيالروس         -٦٦

ومبوجب قانون الزواج واألسرة البيالروسي، تعتـرب إسـاءة         . ذلك العقاب البدين لألطفال   
أو التعدي على األطفال سبباً كافياً إلهنـاء سـلطة          /استعمال الوالدين حلقوقهما كوالدين و    

  .الوالدين على أطفاهلما
م اإلدارية املسؤولية اجلنائية واإلدارية، على التوايل،       وحيدد القانون اجلنائي وقانون اجلرائ      -٦٧

  .عن التسبب بضرر بدين خطري أو كتوسط أو طفيف وعن التعذيب وغريه من أشكال العنف
وقد أقامت بيالروس شبكة من اهليئات والوكاالت احلكوميـة لتطبيـق احلقـوق               -٦٨

لكشف عنه وتأهيل الضحايا    والضمانات اخلاصة باألطفال، مبا يف ذلك منع العنف ضدهم وا         
  . كما تشارك املنظمات الطوعية يف هذه األنشطة. وإعادة إدماجهم، ومقاضاة اجملرمني

 تـدابري   ٢٠١٠-٢٠٠٦ويشمل برنامج رئيس اجلمهورية ألطفال بيالروس للفترة          -٦٩
  .ملنع العنف ضد األطفال والترويج لتأهيل الضحايا وإعادة إدماجهم

  ٢٥-٩٨التوصية     
  .ذتفُّن  -٧٠
إضافة لذلك، يتم ضمان استقالل القضاء بإجراء قانوين لتعيينهم ووقفهم عن العمل              -٧١

ويتكفل برتاهة القضاء إجراء يتعلق بتسيري القضايا ومبسائل أخرى، وبإجراء          . وإخراجهم منه 
مداوالت سرية الختاذ القرارات القضائية، وحبظر أي طلب لرتع الصفة السرية عـن هـذه               

وهناك ضمانات أخرى تتناسب مع مركز القضاة لضمان املسؤولية عـن ازدراء            . املداوالت
كما يتم التكفل بذلك بتوفري الشروط التنظيميـة والتقنيـة          . احملكمة أو التدخل يف أنشطتها    

  .الالزمة لعمل احملاكم
وحتظر قوانني بيالروس، مبا فيها القانون اجلنائي، التدخل يف إقامة القـضاة للعـدل          -٧٢
  .عاقب عليهوت



A/HRC/15/16/Add.1 

GE.10-16136 10 

  ٢٦-٩٨التوصية     
  .ذتفُّن  -٧٣
وتتجسد يف الدستور جمموعة شاملة من الضمانات القانونية واإلجراءات القـضائية             -٧٤

لضمان اإلنصاف يف القرارات القضائية مبا يتمشى مع املعايري الدولية وحلماية حقوق املواطنني 
ضائية للحقوق واحلريـات؛ واحلـق يف   احلق يف احلماية الق: والترويج هلا، مبا يف ذلك ما يلي   

االستئناف ضد قرارات السلطات احلكومية اليت تقيد حقـوق املـواطنني أو حريـاهتم أو               
مصاحلهم املشروعة، أو تنتهكها؛ احلق وفق مت تنص عليه الصكوك الدولية اليت صـادقت              

 شـريطة  عليها بيالروس يف اللجوء إىل املنظمات الدولية للدفاع عن احلقـوق واحلريـات،          
استنفاذ مجيع سبل االنتصاف الداخلية املتاحة؛ احلق يف احلصول على مساعدة قانونية خمتصة             
للدفع باحلقوق واحلريات ومحايتها، مبا يف ذلك أمام احملاكم؛ واحلق يف رفع دعوى للمطالبـة      

  .بالتعويض عن الضرر املادي أو املعنوي للدفاع عن احلقوق واحلريات والشرف والكرامة
وتستجيب حكومة بيالروس على النحو الواجب جلميع الطلبات املتعلقة باإلجراءات      -٧٥

وعمالً بالتزاماهتا الدولية وتشريعاهتا الوطنية، تقدم احلكومة املعلومات للمنظمـات          . القانونية
املـدافع عـن    "وال يوجد يف قوانني بيالروس مصطلح       . الدولية وفقاً لإلجراءات املعمول هبا    

، فهو مصطلح ال يظهر يف أي من الصكوك القانونية الدولية الـيت تعتـرب               "نسانحقوق اإل 
  . بيالروس طرفاً فيها

  ٢٧-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -٧٦
يضمن التشريع البيالروسي تنفيذ مبدأ حرية التعبري املتجسد يف الدستور، كما يضمن              -٧٧

  . وجود بيئة متكينية حلماية وسائط اإلعالم
لقانون البيالروسي أية تقييدات على إمكانية قيام وسائط اإلعالم بانتقـاد           وال يتضمن ا    -٧٨

وهناك ضمانات للتعددية ولتنوع الـرؤى واآلراء والتقـديرات يف وسـائط            . السلطة احلكومية 
وتتمتع الصحافة املعارضة بإمكانية الوصول دون أية قيود إىل شبكة الدولـة للطباعـة              . اإلعالم
  .والتوزيع

ملبادئ الناظمة ألنشطة وسائط اإلعالم، واليت حيددها قانون وسائط اإلعالم          وتتفق ا   -٧٩
اجلماهريي، مع املعايري التشريعية املقابلة يف أملانيا وبولندا وبلغاريا وأوكرانيا، كما أن معايري             

وتعكس أحكام القانون النـاظم حلـق       . محاية مصادر املعلومات تتفق مع القانون النروجيي      
لرد يف وسائط اإلعالم املعايري التشريعية املقالة يف وأملانيا وفرنسا والنرويج والنمسا            األفراد يف ا  
وقد روعيت خربة السويد يف تعريف مفهوم مسؤولية منشئ حمتـوى املعلومـات             . وهولندا

كما روعيت املمارسة الدولية عند صياغة . املنشورة يف وسائط اإلعالم واليت ثبتها هذا املنشئ   
  .لصحفينيمسؤوليات ا
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وهكذا، فإن التشريعات الوطنية املتعلقة حبرية وسائط اإلعالم تتطور وفقاً ألعـراف            -٨٠
ومعايري القانون الدويل وهي تتفق مع التزامات بيالروس، مبا يف ذلك االلتزامـات مبوجـب               

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٣٥-٩٨ و٣١-٩٨ و٣٠-٩٨ و٢٨-٩٨التوصيات     
  .ُنفّذت  -٨١
تتضمن التشريعات البيالروسية بالفعل طائفة عريضة من احلقوق والضمانات املتعلقة            -٨٢

حبرية تكوين اجلمعيات، وهي تستند إىل مبادئ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة               
وميكن لألحزاب السياسية واملنظمات الطوعية أن متارس أنشطتها حبريـة وفقـاً            . والسياسية

  .األساسية وبراجمهالنظمها 
 ٢ ٢٠٠ وخيلق ذلك بيئة مواتية لتطور اجملتمع املدين، حيث ينشط يف بيالروس أكثر من              -٨٣

  . حزباً سياسيا١٥ًرابطة طوعية و
واإلجراءات واملتطلبات القانونية لتسجيل املنظمات غـري احلكوميـة واألحـزاب             -٨٤

  .السياسية موحدة بغض النظر عن طبيعة أنشطتها وتوجهها
 خبـصوص   ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٦ املؤرخ   ١كما أن املرسوم الرئاسي رقم        -٨٥

تسجيل وحل الكيانات االقتصادية لدى الدولة يبّسط إىل حد كبري إجراء تسجيل املؤسسات             
  .التجارية وغري التجارية

وتتاح جماناً على االنترنت اللوائح الناظمة إنشاء الرابطـات الطوعيـة واألحـزاب           -٨٦
  .السياسية وتسجيلها وأنشطتها

وجيري العمل على وضع اخلطط للتمكني مجيع الرابطـات الطوعيـة واألحـزاب               -٨٧
السياسية والنقابات من الوصول اجملاين إىل قاعدة بيانات الكترونية للوائح القانونية الناظمـة             

االت احلكومية  ألنشطة الرابطات الطوعية، وهي قاعدة بيانات تقوم على جتميعها حالياً الوك          
  .بدعم من مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف مينسك

 مشروع قانون عن املنظمات غري التجارية       ٢٠١٠ديسمرب  /وسيقدم يف كانون األول     -٨٨
لتنظر فيه احلكومة، وهو يرمي إىل تعزيز التشريعات مبا يتفق مع املعايري الدوليـة واملعـايري                

  . احلكوميةالناظمة ألنشطة املنظمات غري
 ٣١-٩٨ و ٣٠-٩٨ و ٢٨-٩٨وال تقبل بيالروس التوصية الـواردة يف الفقـرات            -٨٩

إن هذه املادة ترمـي إىل كبـت أنـشطة    .  من القانون اجلنائي١-١٩٣املتعلقة بإلغاء املادة  
فاملنظمات غري احلكوميـة واألحـزاب الـسياسية    . اجملموعات واملنظمات املتطرفة يف البالد   

ُيحظر إنشاؤها وُتحّرم أنشطتها وفق ما ينّص عليه العهد هي تلك اليت تـدعو              الوحيدة اليت   
  .ثنية أو الدينية أو العنصريةرف أو الكراهية االجتماعية أو اإلللحرب أو التط
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  ٢٩-٩٨التوصية     
  . ُنفّذت  -٩٠
يتصف اإلجراء اخلاص بتسجيل منافذ وسائط اإلعالم يف بيالروس بالشفافية وعدم             -٩١

وقد أدى قـانون وسـائط      . فهو واضح وموحد جلميع وسائط اإلعالم اجلماهريي      . التمييز
فهو يلغـي   :  إىل تبسيط كبري يف إجراء التسجيل لدى الدولة        ٢٠٠٩اإلعالم اجلماهريي لعام    

شرط موافقة السلطات احمللية على موقع املبىن اخلاص بالوسائط، وحيظر أي متديـد لإلطـار         
قّصر قائمة األسس اليت ميكـن أن يـستند   وسائط اإلعالم، وُيالزمين للنظر يف طلب تسجيل   

  .إليها رفض التسجيل إحدى الوسائط لدى الدولة
وقـد  . وتعتمد وزارة اخلارجية الصحفيني األجانب على أساس منصف غري انتقائي           -٩٢
  . صحفي أجنيب٤٥٠ صحفي أجنيب واالعتماد املؤقت ألكثر من ٢١٣  نح االعتماد الدائم لٌم

  ٣٢-٩٨توصية ال    
  .ُنفّذت  -٩٣
ينص القانون البيالروسي على الدراسة والتحقيق بصورة متأنية يف مجيع االدعاءات             -٩٤

ويف حال حتديد انتـهاك مـا،       . والشكاوي املتعلقة بأفعال غري قانونية ترتكب ضد املواطنني       
  .جتري وفقاً للقانون مقاضاة مرتكبيه

  ٣٣-٩٨التوصية     
  .ُنفّذت  -٩٥
وختـضع  . التدابري متخذة فعالً يف خمتلف القـوانني واللـوائح يف بـيالروس           هذه    -٩٦

  .االنتهاكات للمساءلة اجلنائية أو اإلدارية أو التأديبية

  ٣٤-٩٨التوصية     
  . غري مقبولة  -٩٧
توضع اإلجراءات القانونية لتنظيم وعقد االجتماعات أو املظاهرات أو املرابطـة أو              -٩٨

ماهريية، بصورة متكن من خلق بيئة متكينية إلعمال حقوق املواطنني          غريها من املناسبات اجل   
والتشريعات البيالروسـية الناظمـة إلجـراء       . وحرياهتم الدستورية وضمان السالمة العامة    

األنشطة واملظاهرات السلمية تتمشى متاماً مع التزامات بالدنا الدولية وهي ليست حباجة إىل             
  .أي تبسيط فيها
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  ٣٦-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -٩٩

ال يوجد أي أساس وقائعي لالدعاءات باحتجاز األشخاص وحماكمتهم ألسـباب             -١٠٠
  .سياسية يف بيالروس

وتستند التشريعات املوجودة الناظمة حلرية وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية            -١٠١
صورة كاملة حرية   إىل مبادئ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهي تضمن ب          

  .التعبري وتكوين اجلمعيات
وميكن لألحزاب السياسية واملنظمات الطوعية أن متارس أنشطتها حبرية وفقاً لنظمها             -١٠٢

  . وحيظر القانون حل األحزاب والرابطات الطوعية لسباب سياسية. األساسية وبراجمها
 منع نشر مـواد تـدعو إىل   أما القيود التشريعية على وسائط اإلعالم فهي ترمي إىل      -١٠٣

  .احلرب أو ألنشطة متطرفة أو لتعاطي املخدرات أو العنف أو القسوة، يف مجلة أمور

  ٣٧-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -١٠٤
فقد أدرجت  . وليس هناك من حاجة حالياً إلصالح قوانني االنتخابات يف بيالروس           -١٠٥

يف املعاهدات الدولية اليت تعترب بـيالروس       يف التشريعات مجيع األحكام املتعلقة باالنتخابات       
  . طرفاً فيها، وهي التزامات مطبقة عملياً

، ٢٠١٠يناير  /وقد أدخلت أحدث التعديالت يف قانون االنتخابات يف كانون الثاين           -١٠٦
واستجابت صياغتها لتوصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة           

وروبا، وذلك هبدف تعزيز الطبيعة الدميقراطية لنظام االنتخابات ولشفافيته     األمن والتعاون يف أ   
  .وهبدف ضمان أن تكون االنتخابات منصفة ودميقراطية

وتعرب بيالروس بانتظام عن تأييدها لتعزيز القانون الدويل فيما يتعلق باالنتخابات              -١٠٧
وهـي تـدعو    . ة وتنفيذها من خالل وضع معايري موحدة شاملة إلعداد احلمالت االنتخابي        
  .باستمرار املراقبني الدوليني لرصد االنتخابات الوطنية اليت جتريها

  ٣٨-٩٨التوصية     
  .غري مقبولة  -١٠٨
  .هذه التوصية ينقصها الوضوح سواء من املنظور اإلجرائي أو العملي  -١٠٩

        


