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حالة حقوق اإلنسان يف بيالروس
تقرير املقررة اخلاصة املعنية حبالة حقوق اإلنسان يف بيالروس

موجز
تقدددا ارقدرخلا ا املددي ارانيددي قالددي حقددوي اون،ددان س مددينخلويف قريددي مدداخلان س تقرير ددا
ارقدا عمنً مقراخل جمل حقوي اون،ان  22/41وملفاً حلالدي حقدوي اون،دان س مدينخلويفق ويقددا
التقرير حتلينً حلالي احلقوي اردنيي وال،ياسيي ويويل ا تماماً خاملاً ابحلقدوي اقتتادا يي واقجتماعيدي
والثقافييق وتشري النتائج اليت تومللت إليهدا ارقدرخلا ا املدي إد عددا حددو حت،دن ىلبدري وإد دروخلا
قن تددن ن احلمومددي مشددم وا ددت علد التزامهددا ااقددي القذدداد القائمددي مند قمددد ويد مددن خددنل
اس ددت دا تتيد درياة م ،ددتدامي ملموس دديق ومن دداش عل د د م ددا حتدي ددد م ددن د دوا س جم ددال حق ددوي
اون،ددان تقدددا ارق درخلا ا املددي توملددياة إد حمومددي مددينخلويف مشددقن ىليفيددي تازيددز حقددوي اون،ددان
ومحايتها للجميع س ا البلدق
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أوالا -مقدمة
ألف -موجز تنفيذي
قنشق جمل حقوي اون،ان س تراخل  13/20وقيي ارقرخل ا اص اراين قالي حقوي اون،ان
-1
س مددينخلويف س عدداا  2012وذلددب مندداش عل د تقريددر مقدددا مددن مفو ددي األمددم ارت دددا ال،دداميي حلقددوي
اون،ددان )A/HRC/20/8ق و لددا اسل د إد ارملددي ابلوقيددي قن يقدددا تقري دراً سددنودً إد اسل د وإد
اقمايدي الاامديق ومند ذلدب احلدن جددد اسلد د الوقيدي سدبع مدراة رددا سدني واحددا س ىلد مددرا
وذلب س القراخلاة  15/23و 25/26و 17/29و 26/32و 27/35و 14/38و22/41ق
وعل الر م من إنشاش مينخلويف و اخل و ين ام لتنفي خطي التنميي ار،دتدامي لاداا
-2
وحتقيدده ق دددام التنميددي ار ،ددتدامي ف د ن د ا او دداخل يفتقددر إد عنامل ددر حقددوي اون ،ددان وإد اقلت دزاا
مد "عدا ترك قحد خلي الرىلا" س مراجمه الو نيي للتنميي ار،تداميق وتشري ارقرخلا ا املي إد قن التنميي
ق ميم ددن قن تم ددون م ،ددتدامي إن ش تت ،ددم ابلش ددمول والادال ددي قو إن قخفق ددت س مااق ددي ق ددا الت ي ددز
والتمييز الرا ني س استمعق
2030

ويتطي ا التقريدر ارقددا إد اسلد عمدنً مقدراخل  22/41الفدةا مدن  1ني،دان/قمري
-3
إد  31آذاخل/ماخليف  2020و إعدا مناش عل ارالوماة الواخل ا حىت  31آذاخل/ماخليف 2020ق

2019

وعل الر م من حماوقهتا الام مشم مناش مع حمومي مينخلويف تشري ارقرخلا ا املي إد قن
-4
مينخلويف ش تاةم موقيتهدا علد دراخل ال،دنواة ال،دامقيق وق ي،دع ارقدرخلا ا املدي إق قن سدي لد لب
وتشددجع احلمومددي عل د مراجاددي موتفهددا إزاش الوقيدديق وترحددا ارق درخلا ا املددي مام د احلمومددي مددع ىلبددري
م،تشدداخلح حقددوي اون،ددان س إ دداخل النط داي األوسددع رنظومددي األمددم ارت دددا س مددينخلويف خاملددي وقن
مينخلويف ستُطله إ اخل األمم ارت دا للتااون من قج التنميي ار،تدامي ا اص هبا س عاا 2021ق

واسددتنا اً إد ارالومدداة الدديت الاهددا ق ميمددن للمقدرخلا ا املددي قن تشددهد علد حدددو قح
-5
حت،ددن ىلبددري س جمددال محايددي حقددوي اون،ددان مددن الندداحيتن القانونيددي والتنظيميددي س مددينخلويفق وق ت دزال
اقنتهاىلاة الاامي وارنهجيي حلقوي اون،ان اليت قمرزهتا س تقاخلير ا ال،امقي تائمي س القانون وارماخلسدي
الامليدديق وق ت دزال احلمايددي الدديت يوفر ددا الدسددتوخل والق دوانن التش دريايي لل قددوي ارمرسددي س الاهددد الدددويل
ا اص ابحلقوي اردنيي وال،ياسيي ري ىلافيي وش ُحتدرز مدينخلويف تقددماً جمدددً ندو إنشداش مطس،دي و نيدي
حلقوي اون،انق
وخنل الفةا ارشمولي ابلتقرير هدة مينخلويف ملدوخل مخ،ي قحماا ابوعداا وتنفي اثنن
-6
عل د األت د ق وق ت دزال مددينخلويف البلددد الوحيددد س قوخلواب ال د ح يفددرذ وينف د عقومددي اوعددداا ىلمددا ق ددا
م،ددتمرا س التمددتم علد ارالومدداة ارتالقددي قدداقة عقومددي اوعدددااق ومددع ذلددب فد ن اسددتادا حمومددي
دا مددهق
مددينخلويف ارتزايددد للمشدداخلىلي س ح دواخل ويل وو ددين حددول م،ددقلي عقومددي اوعددداا ددو تط دوخل ُمرحد ه
وتمرخل ارقرخلا ا املي قنه جيا عل مينخلويف قن تطبه م،رعي وتفاً لتنفي قحماا اوعدداا ىلططدوا قود
نو اولتاش التاا لاقومي اوعدااق
وش حي ددد قح حت ،ددن ع دداا س جم ددال من ددع التا د يا وس ددوش اراامل ددي خل ددم قن ع ددد اً تل ددينً م ددن
-7
احلاقة من قنه قن يوحي موجو تطوخلاة إجيامييق وق يدزال التاد يا ون تاريدي س القدانون اقندائي
لبينخلويف وش تنظر احلمومي س روخلا مناه س ارماخلسيق
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واستمر اقحتجاز التا،في موجهاً د نشطاش استمع اردين واحملتجن ال،لمين والا فين
-8
ار،تقلن وال الفةا ارشمولي ابلتقريرق ومينما ياتن إ اش جترمي األنشطي اليت يقوا هبا قعذاش الايي ري
م،جلي خطوا ُمرحباً هبا ف ن ارقدرخلا ا املدي تادرن عدن حتفد ابلد لمدون التشدريااة تدنن ادن مددقً
من ذلب عل م،طوليي إ اخليي و راماة اب ظيق وتتارذ احلردة األساسيي لذتط م،تمر تشهد عليه
القيددو التمييزيددي و ددري ارتناسددبي علد حريددي الدرقح والتابددري وحريددي التجمددع وحريددي تمددوين اقمايدداة الدديت
قمرز ا التقرير ال،امه للمقرخلا ا املي ارقدا إد اقمايي الاامي )A/74/196ق وتظ التوملياة ال،دامقي
ون مااقددي و ددي التوملددياة الدديت اسددتهدفت هتيئددي ميئددي متمينيددي مواتيددي رماخلسددي احلدده س ارشدداخلىلي س
الشطون الاامي وعقد انتطاابة تاد ييق
ويظد د احلي ددز ار دددين مقيس ددداً س م ددينخلويفق فالبيئ ددي القانوني ددي وارطس ،دديي ق تد دزال ماا ي ددي لد د خلاش
-9
ارااخل ي وتقيد التمتع ابحلقوي اردنيي وال،ياسيي ون منخلق ىلما ي،تمر استطداا القوانن اراممي رنع
التشهري ونشر األيديولوجيا ارتطرفي ىلق واة للقمعق وتظ احلردة الدينيي حمدو ا ويتزايد نتيجي ل لب
تقييددد احليددز ارتدداا للمشدداخلىلي اردنيددي والتابددري احلددر احلقيقيددنق وتشددد ارقدرخلا ا املددي علد ددروخلا التدددفه
احلر للمالوماة واألفماخل مشقن القذاد الاامي وال،ياسيي فيما من اروا نن وخاملي تبد اقنتطداابة
الرائسيي ارقرخل إجراؤ ا تب ايي آن/ق ،ط 2020ق
 -10ومينما خطت مينخلويف ماض ا طواة الواساي س مماف ي فريويف نقن ارناعي البشريي ف ن
د ا الت ،ددن ش يمددن مت،ددقاً عل د الدددواا مددع التزامدداة الدولددي س جمددال حقددوي اون،ددانق وعل د وجدده
ا اددوص تاددرن ارق درخلا ا املددي عددن تلقهددا مددن قن سياسدداة اومددن اولزامددي س مهنددي الطددا تثددين
الفئاة الذايفي عن التمايف ارشدوخلا والددعم الطبيدنق ونتيجدي لتيدان سياسداة التوعيدي ارنئمدي وتدانون
رماف ي التمييز ت،تمر ماارا اراامن هب ا الفريويف وقسر م من التمييز والوملم اقجتماعيق وق تزال
جو ا الرعايي الا يي ارتاحي للم،لومي حريتهم تشم مادخلاً للقلهق
 -11وق يزال التمييز س جمال الامالدي ميثد مشدملي س مدينخلويف وخاملدي فيمدا يتالده ابلتمييدز دد
ارد درقا واأل ددطاص ذوح اوعات ددي وارا ددامن مف ددريويف نق ددن ارناع ددي البشد درييق وت ددد مل ددا ت م ددينخلويف
مشروع تانون لت ،دن محايدي األ دطاص ذوح اوعاتديق ومينمدا يشدم ذلدب خطدوا إجياميدي فد ن القلده
ق يدزال ي،دداوخل ارقدرخلا ا املددي مشددقن انتشدداخل التمييددز اكيملددي وعدددا وجددو ميئدداة عمد جاماددي ومي،ددرا
لأل ددطاص ذوح اوعاتدديق وتاددرن عددن األسددي ألن ائفددي الرومددا ق ت دزال تواجدده متيي دزاً عام داً س جمددال
الامالي مما يزيد من اوتااش والوملم اقجتماعينق
 -12وعل د ال ددر م م ددن قن الامد د الق ،ددرح حمظ دوخل س التش دريااة ف ن دده ق ي دزال ي ،ددتطدا مش ددم
منهجي س مينخلويف وخاملي س مراىلز اقحتجاز وس ما ي،م راىلز الانج ابلام ق ويةك ذلب قثراً
سلبياً عل استمااة احملليي الذايفيق وتنح ارقرخلا ا املي مع القله عدا استثناش األ فال مدن د
ارماخلسدي دري القانونيديق وابو ددافي إد ذلدب واملدلت مدينخلويف سياسدداهتا القمايدي إزاش النقداابة خددنل
الفةا ارشمولي ابلتقرير ىلما استمرة س التمييز ارنهجي د الاا لن عن الام ق
 -13ويتواملد د التميي ددز قيذ د داً ددد م ددن يت دددثون ابللت ددي البينخلوس دديي وخامل ددي س التال دديم الا ددايل
والثددانوحق وإد جانددا التهديددد مبقدداش د اللتددي ف د ن ذلددب يددطثر سددلبياً قيذ داً عل د احليدداا الثقافيددي س
مينخلويفق ومينما تادد اللتدي البينخلوسديي لتدي سدتوخليي للدولدي فد ن ارت ددثن هبدا واردروجن كدا ق يزالدون
يتار ددون للتميي ددزق وىل د د لب األم ددر ابلن ،ددبي للمتملمد ددن ابللت ددي البولندي دديم فه ددم ميثل ددون قتلي ددي ىلبد ددريا س
مينخلوسيا ولمن فرملي تاليم ق فاكم ملتتهم األا ي فرملي ئيليق
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 -14وتوامل د م ددينخلويف الرتام ددي عل د التاب ددري الثق دداس مط ددري منه ددا اعتب دداخل األح دددا ال دديت تتذ ددمن
طا داً واحددداً س األمدداىلن الاامددي "فااليدداة الا رييددي" تتطلددا اوخطدداخل قو الةخددينق وتشددري ارق درخلا
ا امل ددي مقل دده خ دداص إد القي ددو علد د حري ددي التاب ددري ال دديت تف ددرذ علد د الفن ددانن م ددن ارثلي دداة وارثليد دن
ومز وجي اري اقن،ي ومتايرح اكويي اقن،انيي وقحراخل اكويي واريول اقن،يي وحاملي ملفاة اقن،ن
جمتمع اريم) واستمراخل استطداا لتي ماا يي للمثلين من تب سلطاة الدولي مافتها الرمسييق
 -15ونظدراً للمنحظدداة ارفاددلي س د ا التقريددر تتم،ددب ارقدرخلا ا املددي مرقيهددا ارتمثد س ددروخلا
استمراخل اق تماا قالي حقوي اون،ان س مينخلويفق وتمرخل استادا ا للم،امهي س حت،ن احلاليق

ابء -املنهجية
 -16ت،ة دد وقيدي ارقدرخلا ا املدي بدددقح اقسدتقنليي والنزا ددي وىلد لب اسددتقنل ارادا خلق وتلتددزا
ارق درخلا ا املددي اش وقيتهددا س امتثددال ردونددي تواعددد ال ،دلوك ألمل د ان الددوقدة س إ دداخل اوج دراشاة
ا املي سل حقوي اون،انق وتوامل إينش ا تماا خاص حلمايي ماا خل مالوماهتاق
 -17ووفق د د داً للمماخلسد د ددي ارتباد د ددي س ال،د د ددنواة ال،د د ددامقي تد د دددمت ارق د د درخلا ا املد د ددي  -س  4ىلد د ددانون
األول /ي،ددمن  - 2019لب داً لددزدخلا مددينخلويف ماددفتها الرمسيدديق و د لبهددا ون خل ق وسددةحا ارق درخلا
ا املي مفدرص الامد البنداش مدع حمومدي مدينخلويف و دي تشدجع احلمومدي علد إعدا ا النظدر س موتفهدا
إزاش وقيتهاق
 -18ونظ دراً لادددا تدددخلهتا عل د زدخلا مددينخلويف تاتمددد ارق درخلا ا املددي عل د ارالومدداة ارتاحددي مددن
ماا خل خمتلفي ا س ذلدب البيدارة احلموميدي وارنشدوخلاة الرمسيديا والتقداخلير الدواخل ا مدن استمدع ارددين
وارد دددافان عد ددن حقد ددوي اون،د ددان و د د اد انتهاىلد دداة حقد ددوي اون،د ددان والشد ددهو عليهد دداا وال،د ددلب
الدملوماسيا وارنظماة الدوليي واوتليميي ا س ذلب تقاخلير يئاة ماا داة األمم ارت داق

اثني ا -اإلطار القانوين والتطورات ذات الصلة
 -19خددنل الفددةا ارشددمولي ابلتقريددر ش حيددرز قح تقدددا مددن رحيددي إنشدداش مطس،ددي و نيددي حلقددوي
اون،ان تت،م ابقسدتقنليي والتاد يدي س مدينخلويفق وتشدري ارقدرخلا ا املدي إد قن إنشداش د ارطس،دي
وفقاً للمبا ئ ارتالقي رىلز ارطس،اة الو نيي لتازيز ومحايي حقوي اون،ان مبا ئ ابخلي ) ميمن قن
يط ح وخلاً حامساً س تازيز وخلملد التقيد اايري حقوي اون،ان عل الاايد الو ينق
 -20ومينمددا يتذددمن سددتوخل مددينخلويف وتدوانن تشدريايي قخددرق قحمامداً تتالدده مادددا التمييددز ي،دداوخل
القلدده ارق درخلا ا املددي مددن قن او دداخل القددانوين القددائم ق يددوفر محايددي دداملي مددن التمييددز مندداش عل د اليددع
األس احملظوخلا وجا الاهد الدويل ا اص ابحلقوي اردنيي وال،ياسييق وتشد ارقرخلا ا املي عل قن
ار،دداواا وعدددا التمييددز قساسدديان لتنفي د خطددي التنميددي ار،ددتدامي لادداا  2030ولت قيدده ق دددام التنميددي
ار،ددتداميق ومددا ش تاتمددد مددينخلويف تش دريااة دداملي مشددقن عدددا التمييددز سددتظ الفئدداة الذددايفي ددا
فيهددا الن،دداش واأل ددطاص ذوو اوعاتددي واألتليدداة اوثنيددي والدينيددي واأل ددطاص ارنتمددون ستمددع اردديم
عر ي للتمييزق
 -21وتشجع ارقرخلا ا املي حمومدي مدينخلويف مقدوا علد اعتمدا خطدي عمد جديددا ومشدةىلي مدن
الوىلاقة حلقوي اون،ان حيث انتهت مدا ا طي ال،امقي س عاا 2019ق
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اثلث ا -الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان
ألف -احلق يف احلياة والسالمة البدنية
 -1عقوبة اإلعدام
 -22ق تزال مينخلويف س عاا  2020البلد الوحيد س القاخلا األوخلوميي ال ح يفرذ عقومي اوعداا
وينف ا ابعتباخل ا قتا تدامري الاقومي اقنائييق وش ت،فر التوملياة الاا خلا عن آليداة األمدم ارت ددا
حلق ددوي اون ،ددان وجمل د قوخلواب والادي ددد م ددن ارنظم دداة الدولي ددي ددري احلمومي ددي مش ددقن إلت دداش عقوم ددي
حمدم علد قىلثدر مدن 400
اوعداا عدن قح تتيدري حدىت ادن س القدانون قو ارماخلسديق ومند عداا ُ 1990
طن ابوعداا وش حيا عل الافو قحقاً سوق طن واحد()1ق
 -23ووفقاً لرئي مينخلويف قلم،اندخل لوىلا ينمو ق ميمدن البدت س م،دقلي إلتداش عقومدي اوعدداا
إق مدن خددنل اسددتفتاش و دين ومددينخلويف ما دديي س د ا الطريده()2ق وتددد ُعقددد آخدر اسددتفتاش علد إلتدداش
عقومددي اوعددداا س مددينخلويف عدداا  1996حيددث ملددوتت األ لبيددي لاددا اومقدداش عليهدداق وتم درخل ارق درخلا
ا املددي القددول ن الاديددد مدن البلدددان ت ددت س حظددر عقومددي اوعددداا س القددانون قو عل د األت د س
ارماخلسددي ون اللجددوش إد اسددتفتاشق وفذدنً عددن ذلددب فد ن األمددر يرجددع إد الدولددي س قن تامد عل د
التثقيي والدعوا لاا اولتاشق
 -24وياني القانون البينخلوسي ارالوماة ارتالقي ماقومي اوعدداا علد ق دا مدن "قسدراخل الدولدي"ق
ىلمددا جيا د مددن ار،ددت ي عل د األتدداخلن مارفددي خخليددد إعددداا الشددطن اردددان ومينددع إعددا ا جثمان ده إد
قس درتهق ويددطثر ذلددب قيذ داً عل د خلملددد احلدداقة ارتالقددي ماقومددي اوعددداا واومددن عنهدداق وتشددد ارق درخلا
ا املدي علد قن التجرمدي الادا مي لاددا مارفدي خخليددد اوعدداا وممانده قو ممدان الددفن تاد إد حددد
ارااملي النإن،انيي ا ينتهب ارا ا  7من الاهد الدويل ا اص ابحلقوي اردنيي وال،ياسيي()3ق
 -25وخنل الفةا ارشمولي ابلتقرير ملدخلة س مينخلويف مخ،ي قحماا ابوعدااق فقد ُحمم عل
فيمت دداخل ابوقو ابوع ددداا س  30متوز/يولي دده  2019س جرمي ددي تت د م ددز وجا وقي دددة احملمم ددي الالي ددا الق دراخل
س  12تشرين الثاين/نوفمن )4(2019ق وتفيد التقاخلير ن إعدامه و يب()5ق وملدخل حمدم اوعدداا الثداين
قه فيمتاخل سدر ي س  25تشدرين األول/قىلتدومر  )6(2019وقيددة احملممدي الاليدا إ انتده وحمدم اوعدداا
الاا خل ققه س  31ىلانون الثاين/يناير )7(2020ق وس  10ىلانون الثاين/يناير ُ 2020حمم ابوعداا عل
األخددوين إيليددا وستاني،ددنو ىلوست،دديو()8ق وقُفيددد ن ستاني،ددنو ىلوست،دديو تددد قُجددن عل د اخلتددداش الددزح
ا دداص للم مددوا علدديهم ابوعددداا تبد جل،ددي حماىلمتدده()9ق وس  6آذاخل/مدداخليف  2020حممددت حمممددي
__________

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
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انظرم https://belsat.eu/en/news/just-before-european-games-another-prisoner-executed-in-belarus/ق
انظرم  www.svaboda.org/a/30266503.htmlابللتي البينخلوسيي)ق
 A/HRC/41/52الفقرا 22ق
انظرم https://dp.spring96.org/en/news/94940ق
انظرم www.amnesty.org/en/documents/eur49/1493/2019/en/ق
انظرم https://dp.spring96.org/en/news/94680ق
انظرم www.amnesty.org/en/documents/eur49/1845/2020/en/ق
انظرم  http://spring96.org/be/news/95680ابللتي البينخلوسيي)ق
انظرم http://spring96.org/en/news/95829ق
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مين،ددب اوتليميددي عل د فيمت دوخل سددمرونديب ابوعددداا ماددد إ انتدده ابلقت د والشددروع س القت د ()10ق وجيددوز
استئنام احلمم قماا احملممي الالياق
 -26ووفقاً للمالوماة ارتاحي نُف س مينخلويف ما ق يق عن حممي إعداا وخل ا ثنثي خدنل
الفةا ارشمولي ابلتقرير()11ق وقيدة احملممي الاليدا حممدي اوعدداا الادا خلين قده قلياىل،داندخل زيلنيمداو
()12
وفياتشاسنو سوتشاخلىلو ق وقفدا ة التقداخلير ن ال،ديد زيلنيمداو تدد قُعددا س  13حزيران/يونيده 2019
قو س خخليدد تريدا مندده مينمدا ياتددن مادري ال،دديد سوتشداخلىلو ارددان مددنف الدتهم جمهددوقًق ومدع ذلددب
تقذددي ارماخلسددي ارتباددي س مددينخلويف قن تنفد س وتددت واحددد األحمدداا ارتالقددي ميددع اردددانن س تذدديي
واحدددا ممددا يدددعو إد اقعتقددا ن ال،دديد سوتشدداخلىلو تددد قُعدددا قيذ داً()13ق وتددد قُعدددا ال،دديد زيلينيمدداو
مينم د ددا ىلان د ددت د ددموا ق ت د د دزال مارو د ددي عل د د د اللجن د ددي اراني د ددي قق د ددوي اون ،د ددان()14ق وس  17ىل د ددانون
حمم عليه ابوعداا س 9
األول /ي،من  2019قُعدا قلياىل،اندخل قوسيبوفيتش س مومروي،ب ماد قن ُ
ىلانون الثاين/يناير 2019ق وتد جتا التماسي ال،يد قوسيبوفيتش ارقدمن إد احملممي الاليا وخلئي
مينخلويف لل اول عل الافوق
 -27وتش ددري ارقد درخلا ا امل ددي م ددع القل دده إد قن دده يع ددداا األ ددطاص س الوت ددت الد د ح ق تد دزال في دده
تذدداد م تيددد النظددر مددن تب د اللجنددي ارانيددي ققددوي اون،ددان تمددون مددينخلويف تددد قخفقددت س اح دةاا
اقلتزاماة اليت تاهدة هبا قتذ ىلو ا رفاً س الاهد الدويل ا اص ابحلقوي اردنيي وال،ياسييق
 -28وترحددا ارقدرخلا ا املددي شدداخلىلي حمومددي مددينخلويف س حدواخل مددع نظرائهددا الدددولين مشددقن إلتدداش
عقومي اوعداا( )15ىلما ترحا ابقهو ا جولي ارب ولي و ني نقاش مشقن ار،قلي عل الاايد
الددو ين()16ق ويشددم اسددتادا احلمومددي لبدددش ح دواخل عدداا عددن م،ددقلي عقومددي اوعددداا مطددري منهددا عم د
الفريه الاام النراين اراين ماقومي اوعداا خطدوا إجياميدي()17ق ومدع ذلدب فد ن د التطدوخلاة س حدد
ارماخلسي الديت تاتدن علد نطداي واسدع خلا عداً قإن،دانياً و دري فادال للجرميديق وتشدجع
ذاهتا ق توتي
ارق درخلا ا امل ددي حموم ددي م ددينخلويف عل د النظ ددر س جترم دده البل دددان ال دديت قلت ددت د الاقوم ددي وعل د ا دداذ
تدددامري ملموسددي مثد اسددت دا وتددي لتنفيد اليددع قحمدداا اوعددداا ىلططددوا قود نددو اولتداش المامد
لاقومي اوعدااق
 -2التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -29إن الق ددانون اقن ددائي لب ددينخلويف ق يا د سدرم التا د يا عل د قن دده جرمي ددي تائم ددي م د اهتاق فالتا د يا
م ىلوخل فقط ىلجزش من تائمي اقرائم ارناوص عليها س ارا ا  128من القدانون اقندائي ارتالقدي ابقدرائم

__________

)10
)11
)12
)13
)14
)15
)16
)17
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انظرم  http://spring96.org/ru/news/96169ابللتي الروسيي)ق
ناك ثن حاقة إذا ُح،بت احلالي ارتالقي ابوعداا ارزعوا ولمن ري ارطىلد لفياتشاسنو سوتشاخلىلوق
انظرم http://spring96.org/en/news/90005ق
انظرم  https://dp.spring96.org/ru/news/93191ابللتي الروسيي)ق
www.amnesty.org/download/Documents/EUR4905352019ENGLISH.pdfا و the United

Office of

Nations High Commissioner for Human Rights, “Belarus: UN human rights experts denounce

execution”, press release, 1 July 2019ق
انظد د د د ددرم www.house.gov.by/ru/news-ru/view/1-oktjabrja-goda-parlamentskaja-delegatsija-v-sostave-
 zamestitelja-predsedatelja-postojannoj-komissii-61977-2019/ابللتي الروسيي)ق
انظد د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددرم www.house.gov.by/ru/interview-ru/view/vopros-ob-otmene-smertnoj-kazni-v-belarusi-
 dolzhen-reshatsja-s-uchetom-mnenija-ljudej-5959/ابللتي الروسيي)ق
انظرم  https://dp.spring96.org/ru/news/95644ابللتي الروسيي)ق
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اررتمبددي ددد قمددن البشدرييق وخددنل الفددةا ارشددمولي ابلتقريددر إ ددنع ارقدرخلا ا املددي علد الاديددد مددن
تذاد التا يا و ري من رون ارااملي قو الاقومي القاسيي قو النإن،انيي قو ارهينيق
 -30ووفق د داً للمالومد دداة ال د دواخل ا ش يشد ددهد عد دداا  2019حت،د ددناً س الو د ددع ارتالد دده د ددا يتاد ددرذ لد دده
احملتجزون من تا يا و ري من رون ارااملي قو الاقومي القاسيي قو النإن،دانيي قو ارهينديق وتلمدا يدتم
احلاقة حيث يُ،تااذ عن الت قيقاة ماملياة ف ن قوليي ق تشم س التالا
الت قيه س
إجدراشاة للت قيدهق و د ا الددنهج إد جاندا يدان ارطس،داة الرتاميددي وانادداا الثقدي س يئداة إنفدداذ
القانون وس احملاىلم و اي ارطس،اة وا وم من اقنتقاا جيا النظر س احلاقة قمراً ر خلاً()18ق
 -31ووفقاً للمماخلسي ارتباي س مينخلويف ف ن سلطاة إنفداذ القدانون دري نشدطي س فدتت حتقيقداة
س القذاد ارزعومي ارتالقدي ابلتاد يا قو ارااملدي قو الاقومدي النإن،دانيي قو ارهيندي قو تدرفض فدتت د
الت قيق دداةق وق يرج ددع ذل ددب إد نق ددن س القذ ددادم فق ددد س ددا الذ د اد وقت دداخلهبم إد مقا دداا قف درا
الشر ي والااملن س ال،جون م،با سوش ال،لوك واوي اش واومهدال والتهديددق وعلد الدر م مدن ذلدب
خلفذ ددت ال ،ددلطاة ابس ددتمراخل الت قي دده س حال ددي قلي دده اب دددارو ال د ح ت ددوس س ال ،ددجن س ع دداا 2016
م،با إمهال مزعوا من ارو فن الطبين()19ق وق تزال الظروم س مرافه اقحتجاز دري مر ديي حيدث
تشددم احلدداقة اربل د عنهددا احلجددا ارتا يمددد للذددوش الطبياددي س زرزيددن ال،ددجن وعدددا وجددو هتويددي
فيهددا( )20ونقددن اريددا الادداحلي للشددرنق و ندداك قيذ داً حدداقة مااملددي تاسدديي للم تج دزين وقتدداخلهبم مددن تب د
مو في اقحتجاز ناهم ت،راً من تقدمي الشماوق مشقن حاقة قخرق من سوش ارااملي قو اوي اش()21ق
 -32وتنحد ارق درخلا ا املددي ماددض التقدددا فيمددا يتالدده ابلت قيقدداة واحملاىلمدداة س حدداقة سددوش
ارااملددي مددن تب د ارددو فن احلمددومين قو ددبا إنفدداذ القددانونق وس حالددي زميددةح س دريا ا خلا ددت
احملممدي إد وتددوع انتهدداك حلقوتدده وحقددوي قسدرته()22ق وىلددان ال،دديد سدريا ا تددد تاددرذ رااملددي وحشدديي مددن
الشددر ي عنددد توتيفدده س ددقته و ُددرن س حافلددي الشددر ي وقُمقددي س مرافدده اقحتجدداز ون تقدددمي قح
وجبدداة لددهق وقمددرة احملممددي ال،ددلطاة مدددفع تاددويض للذ د اد عمددا حلدده هبددم مددن ق دراخل ددا يشددم
األم دوان والنوافد د ارم ،دوخلا فذد دنً عد دن تم دداليي الا ددنجق وم ددع ذل ددب فق ددد ُمحل ددت وزاخلا ارالي ددي د د
التاويذدداة ق الشددر ي البينخلوسددييق وفُددتت الت قيدده ماددد وتددوع احلا ثددي مددثن سددنواة ماددد قن انتقددد
الدرئي لوىلا ددينمو عننيددي األسدداليا الدديت ت،ددتاملها اقهدداة ارملفددي ينفدداذ القددانون وخاملددي وحشدديي
الشر ي وانتهاك حقوي اون،ان()23ق وعقا انتقدا الدرئي وس آن/ق ،دط  2019قُعيدد قيذداً فدتت
حتقيدده س مااملددي ابخلي د زميةوفدديش ال د ح تاددرذ للذددرن وعددا مددن التهددان س عينيدده م،ددبا خلذاذ
الفلف احلاخل عند توتيفه()24ق

__________

)18
)19
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 -33وترحا ارقرخلا ا املي يعا ا فدتت تذديي جنائيدي دد دبا الشدر ي الد ين يدزعم ق دم قسداؤوا
مااملد ددي ممث د د ستمد ددع ارد دديم مطريقد ددي ماا يد ددي للمثليد ددن س عد دداا )25(2017ق وتاد ددرن عد ددن قملهد ددا س إج د دراش
القذيي عل نو فاال ونزيه ومااتبي ار،طولن وفقاً للقانونق
الت قيقاة س
 -34وتاددرن ارق درخلا ا املددي عددن القلدده إزاش مددا تفيددد مدده التقدداخلير مددن حدداقة عدددا تيدداا ال،ددلطاة
متممن احملتجزين من اقستااني اا واستطداا إ اخلا ال،جون ارتمرخل ولتاش الزدخلاة الاائليي ىل جراش
يددض ددد مددن حيددتج علد ددروم اقحتجددازق وقُفيددد موجددو مدزاعم عددن ددروم مهينددي و ددري ملد يي س
قمداىلن اقحتجداز وخاملدي س مراىلدز اقحتجداز ال،ددامه للم اىلمدي وفيمدا يتالده ابأل فدال والن،داش ددا
يشم ار،ناةق وتارن ارقرخلا ا املي عن القله قيذاً إزاش ها اة الن،اش النيت ُحرمن من ارنتجاة
الاد يي الن،ددائيي قثندداش احتجدداز نق وزعمددت امدرقا ُحمددم عليهددا ابقحتجدداز او اخلح للمشدداخلىلي س جتمددع
ددري مددرخن قندده عندددما متمنددت إحدددق زمينهتددا س الزنزانددي مددن احلاددول علد منتجدداة ملد يي عوتبددت
عل تقاسم ماذها مع سجيناة قخردةق
القادر ماددخل تلده
 -35وق يزال التاام مدع اقدرائم دري الانيفدي ارتالقدي ابرطددخلاة والديت يرتمبهدا س
ابل ق فمن عاا ُ 2014حيمم عل األ فال ابل،جن عل جرائم م،يطي و ري عنيفي تتاله ابرطدخلاة
ا س ذلب ما يتاله ابقرائم اررتمبي ألول مراق ويُ،جنون س روم مهيني عل تلب اقدرائم خل دم قن
األ فال س مينخلويف وفقاً للتشريااة مط لون لبدائ اقحتجازق وتادرن ارقدرخلا ا املدي عدن األسدي
ألن ار ددا ا  328م ددن الق ددانون اقن ددائي  -ارتالق ددي ابقجت دداخل س ارط دددخلاة وار ددطثراة الاقلي ددي وس ددنئفها
ونظائر دا  -تطبده علد األفدرا الد ين ىلدانوا ق فداقً وتدت وتدوع اقرميدي ون مراعداا احتياجداهتم ا املددي
ىلق فالق وتفيد التقاخلير ن اردانن القار ال ين يقذون عقومي عل جرائم متالقي ابرطدخلاة ارشاخل
إليهم مد "ق فال )"328-يادانون مدن عددا انتهاىلداة لل قدوي دا س ذلدب احلرمدان مدن الرعايدي الطبيدي
وس إحدددق احلدداقة مددن الادددمي النف،دديي الناجتددي عددن اىلتشددام جثمددان سددجن منت ددرق وقفددا قحددد
ال،دجناش قيذداً متار دده للمذددايقي والتهديددد ابحلددب اقنفدرا ح إن ش تتوتددي والدتدده عددن تقدددمي ددماوق
مشقن روم اقحتجاز()26ق وحتث ارقرخلا ا املي حمومي مينخلويف عل تادي ا النهج إزاش مرتمض
جرائم ارطدخلاة من القار وعل اعتما ج تائم عل احلقوي ميتث لنلتزاماة الدوليدي ارمرسدي س
اتفاتيي حقوي الطف اليت تاد مينخلويف رفاً فيها()27ق
 -36وترحددا ارق درخلا ا املددي ابلتادددي ال د ح ق خلتدده مددينخلويف عل د ارددا ا  328وال د ح اضفذددت
قتذددا الاقومددي الدددنيا مددن مخ د إد ثددن سددنواة عل د التددداول ددري ارشددروع للمطدددخلاة وارددطثراة
الاقليي وسنئفها ونظائر اا ومن مثداين إد سدت سدنواة علد نفد اقرميدي عنددما ترتمبهدا جمموعدي مدن
األ د ددطاص قو يرتمبه د ددا م ،د ددطولون س الدول د ددي قو ق د ددطاص ق ين د د دوا س ال ،د ددامه عل د د د ج د د درائم متالق د ددي
ابرطدخلاة( )28ق وتشجع ارقدرخلا ا املدي حمومدي مدينخلويف علد توسديع نطداي د ا التطفيدي للاقومدي قو
مددنت الافددو ددا يشددم اليددع األ فددال ارندددخلجن س فئددي "ق فددال "328-ال د ين ملدددخلة ققهددم قحمدداا
سجن ويلي مشم ري متناسا من  8إد  12سني) عمنً ابلبندين  3و 4من ارا ا 328ق
 -37وحىت خخلخيه ش تتم ت،ويي م،قلي الاني الاائلي عل نو منئم وجا القانون س مينخلويفق
و م ارقرخلا ا املي قن متذي حمومي مينخلويف تدماً س و دع تشدريع مشدقن جتدرمي الاندي الادائلي عدن

__________

)25
)26
)27
)28

8
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ريدده اسددت دا مددا ا جديدددا س تانو ددا اقنددائيق ووفق داً ل،حادداشاة ارتاحددي تددر ح دوايل
ممارددي سددنودً مشددقن ا نفدداة اخد الاددائنة واألسددر ارايشدديي()29ق وس ماظددم احلدداقة ُحيمد اقندداا
م،ددطوليي إ اخليددي ويدُدةك الذد اد  -و ددالبيتهم الاظمد مددن األ فددال والن،دداش  -ون قيددي وسددائ ىلافيددي
لل مايي()30ق
120 000

 -3االعتقال واالحتجاز التعسفيان وحاالت االختفاء القسري
دوال الفددةا ارشددمولي ابلتقريددر تاددرذ ارتظددا رون ال د ين دداخلىلوا س جتمادداة واحتجاجدداة
-38
سددلميي س ىلثددري مددن األحيددان إد اقعتقددال واقحتجدداز التا،ددفين س انتهدداك لل دده س حريددي التجمددع
ال،لمي واحله س حريي الرقح عل الن و الواخل س ارا تن  19و 21من الاهد الدويل ا اص ابحلقدوي
اردنيي وال،ياسيي()31ق
 -39واستمرة خنل الفةا ارشمولي ابلتقرير اقعتقاقة التا،فيي للنشطاش البيئين احملتجدن علد
من دداش ما ددنع للبط دداخلدة س مرس ددتق وس ني ،ددان/قمري  2019اعتُق د م ددا جمموع دده  18ر ددطاً ميئيد داً ق
وقُ له سراا ماذهم ماد عدا ساعاة مينما احتُجز آخرون ردا ملتت ثنثي قدا س مرافه لنحتجاز
ارطتت ومن مث تترميهمق وتد اعتُقد دطقش النشدطاش وجدا اردا ا  34-23مدن تدانون اقدرائم او اخليدي
لبينخلويف اليت تنظم عمليي ترتيا وعقد الفاالياة اقما ريييق واحتُجز ر ط ميئي آخر مع امنه و ُاهتدم
ابقجتدداخل س الد خائرق وتوتفددت ارنحقددي القذددائيي قحقداً لددنقن األ لددي()33ق وتاددرن ارقدرخلا ا املددي عددن
القله من اسدتطداا اقعتقداقة التا،دفيي ىلدق اا لتطويدي استمدع ارددين ومندع الندايف مدن مماخلسدي حقهدم
ارشروع س حريي التجمع ال،لميق
()32

 -40وتدد قرخلة اقحتجاجداة ارتالقدي ابقنتطداابة النرانيدي س تشدرين الثداين/نوفمن  2019و دد
"اقند دددماج مدخلجد ددي قعمد دده" مد ددع اقحتد ددا الروسد ددي س ىلد ددانون األول /ي،د ددمن  2019موجد ددي قخد ددرق مد ددن
اقعتقدداقة وح دداقة اقحتج ددازق وات ،ددمت اقجتماع دداة ددري اررخا ددي ال دديت ُعق دددة عم داً لل ،ددنمي
اوتليميددي لبددينخلويف مطددامع سددلمي وش يددتم وتفهددا ابلقددوا مددن تب د الشددر ي قثندداش اقحتجاجدداةق وش يددتم
احتجاز ارنظمن وارشاخلىلن قثناش اقحتجاجداة قو مادد ا مبا دراق ومدع ذلدب ملددخل مدا جمموعده 109
قحماا تذائيي وجا ارا ا  34-23من تانون اقرائم او اخليي متهمي اقحتجاج ري القانوين مما قسفر
عددن تتددرمي  87طا داً واحلمددم عل د  5ق ددطاص ابقحتجدداز او اخلح()34ق وق تطبدده األسدداليا القمايددي
عل احملتجن فقط م قيذاً عل الا فين واردونن ومن يانون عدن آخلاش انتقا يديق ويددل اقعتقدال
ارتم درخل للنا ددط واردددون زميددةح ىلددازلو ال د ح وجدده إليدده مددا جمموعدده مثدداين هتددم وجددا ارددا ا 34-23
ُ
()35
وحمددم عليدده ددا جمموعدده  120يوم داً س اقحتجدداز عل د قسدداليا التطويددي الدديت تطبقهددا ال،ددلطاة
ُ
__________

)29
)30
)31
)32
)33
)34
)35
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انظددرم
belarusق
انظرم  http://npbelarus.info/d0-bc-d0-b0-d1-80-d0-b8-d0-bd-d0-b0-d0-ba-d0-be-d1-80-d0-b6/ابللتي
الروسيي)ق
ارا خن  19و 21من الاهد الدويل ا اص ابحلقوي اردنيي وال،ياسييق
انظرم https://spring96.org/en/news/92722ق
انظرم https://charter97.org/en/news/2019/10/9/351237/ق
انظرم http://spring96.org/en/news/95897ق
اررجع نف،هق
https://belarus.unfpa.org/en/news/dialogue-problematic-domestic-violence-has-been-revived-
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البينخلوس ددييق ويش ددري احتج دداز الاد د فين والنش ددطاش لف ددةا ددري حم ددد ا م ،ددبا هت ددم متج ددد ا إد جاد د
ارذطهدين يايشون س ىلرن ائم وخوم م،تمر من اقنتقاا()36ق
 -41وتاددرن ارق درخلا ا املددي عددن قسددفها قسددتمراخل احتجدداز عددد مددن الا د فين واردددونن مشددم
منهج د ددي م ،د ددبا مش د دداخلىلتهم س قنش د ددطي منتق د دددا لل موم د دديق فق د ددد اعتُق د د قندخلي د دده ابف د ددوك س  20آذاخل/
ماخليف  2019مدزعم إخلسداله إند اخلاً ىلداذابً موجدو تنبلدي إد احلمومدي احملليدي عدن النيدد اولمدةوين()37ق ومدُرئ
التهمق وفُر ت رامي اب ظي عل اردون سياخل يج مياتروتشن وقُ ين ابلتشهري وال،ا
قحقاً من
()38
وجددا ارددا تن  2-188و 2-189علد التدوايل مددن القددانون اقنددائي لبددينخلويف ق وتددد ُوجهددت د
التهم إد ال،يد مياتروتشن لت ميله مقا ع فيديو عل اونةنت مشقن التوخل ارزعوا لذبا ر ي س
ك
ووجهددت إد مدددون آخددر ددو قلياىل،دداندخل ىلدداابرو وجددا
ددرن ابف د ىلامين،ددمي س عدداا 2016ق ُ
ارا ا  1-211من القانون اقنائي هتمي ال،رتي اليت انطوة عل اختنيف مزعوا ربلد تددخل  440خلومد
مينخلوسي حوايل  200وقخل) س عاا  2017عندما ىلان خلئي،اً لتااونيي إسمانييق وتد قُسدقطت الدتهم
اروجهدي إد ال،دديد ىلداابرو س ىلددانون األول /ي،ددمن  2019م،دبا عدددا وجددو ج،دم اقرميددي()39ق وياتددن
التهم من قعمال التطوييق
نشطاش حقوي اون،ان قن
 -42وت دددين ارق د درخلا ا امل ددي مق ددوا احل دداقة ارزعوم ددي لنعتق ددال واقحتج دداز التا ،ددفين واراامل ددي
النإن،ددانيي الدديت تار ددت كددا ائفددي الرومددا مددن تبد مددو في إنفدداذ القددانون س مو يليددي يددوا  16قدخل/
مددايو  2019ماددد ا عدداشاة قت د قحددد ددبا الشددر ي()40ق ومش د ذلددب م دزاعم يسدداشا مااملددي الن،دداش
واأل فال وىلباخل ال،نق ووفقاً للمالوماة ارتاحي قُلقي القبض عل  100طن تقريباً من الروما من
مينهم  50احتجاز م ماد ذلبق ومتت عملياة اقحتجاز ابستطداا القوا ارفر ي إد جانا التهديد
والتطوي ددي()41ق و د احملتج ددزون تي ددد احل ددب لثنث ددي قدا وقُ ل دده س دراحهم قحق داً ون توجي دده اهتام دداة
كم()42ق وقُفيد ن ائفي الروما س مينخلويف تلقت اعت اخلاة من مديرا يوان الرائسي رخليا ىلاتشارفا
ال دديت وع دددة راجا ددي الي ددع الش ددماوق واقلتماس دداة ارقدم ددي ددد إج دراشاة الش ددر ي()43ق وم ددع ذل ددب
وس  25حزيران/يونيدده  2019قعلددن ممث د ممتددا اردددعي الادداا لبددينخلويف قن مددو في إنفدداذ القددانون تددد
تاددرفوا مشددم سددليم ومتناسددا خددنل الامليدديق وتشددري ارق درخلا ا املددي إد قن د احلالددي تاددد مثدداقً
وا د اً علد د التنم دديط الارت ددي م ددن تبد د جه دداة إنف دداذ الق ددانون ددد الروم ددا م ددن خ ددنل ت دددامري م ددن تبيد د
اقحتجاز التا،في وتارن عن قسفها لنقن ار،اشلي وآلياة التظلم القانونيي ابلن،بي ك اقنتهاىلاةق
__________

)36
)37
)38
)39
)40
)41
)42
)43
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انظرم http://spring96.org/en/news/95785ق
انظ د د د د د د د د د د ددرم https://baj.by/ru/content/po-faktu-lzheminirovaniya-v-oktyabrskom-zavedeno-ugolovnoe-
 delo-bloger-andrey-pauk-zaderzhanابللتي الروسيي)ق
انظ د ددرم https://naviny.by/new/20190820/1566290643-sudebnye-ispolniteli-arestovali-imushchestvo-
 blogera-sergeya-petruhinaابللتي الروسيي)ق
انظرم http://spring96.org/en/news/93408ق
 Communication AL BLR 7/2019, 21 October 2019متداا علد اروتدع التدايلم https://spcommreports.
ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24895ق
انظد د د د د د د د د د ددرم https://naviny.by/new/20190531/1559300498-massovye-zaderzhaniya-cygan-v-mogileve-
 delom-zanyalas-genprokuraturaابللتي الروسيي)ق
انظرم  http://spring96.org/ru/news/93339ابللتي الروسيي)ق
انظد د د د د د ددرم https://naviny.by/new/20190523/1558638773-kochanova-po-vsem-zhalobam-mogilevskih-
 cygan-budet-provedeno-razbiratelstvoابللتي الروسيي)ق
GE.20-05370

A/HRC/44/55

 -43وق يدزال القلده ي،داوخل ارقدرخلا ا املدي مدن قن حدداقة اقختفداش الق،درح مدا زالدت دري حمظدوخلا
وج ددا الق ددانون اقن ددائي لب ددينخلويفق وي ددتم الت قي دده س د د احل دداقة إم ددا ابعتباخل ددا عملي دداة تتد د قو
حاقة عا يي أل طاص مفقو ين ويُاتن الذ اد مفقو ين قو ق يُاطون قح و ع تانوينق ومن قن
اقرميي وقن ي،دمت اب داذ إجدراشاة
جترمي اقختفاش الق،رح قن يُنشئ و ااً تانونياً حمد اً لذ اد
تت،ددم ابقدي ددي المافيددي نظ دراً ط دوخلا اقرمي دديق وتمت،ددا د ار،ددقلي قمهي ددي س الوتددت احل ددايل ابلن ،ددبي
لنختفدداش الق،ددرح لي دوخلح زاخدداخلنمو ال د ح ش ياتددن مفقددو اً وش تُفددةذ وفاتددهق ومددن ددقن د ا التجددرمي
قيذاً قن يط قفرا قسرته لل اول علد حقدوي مايندي حيدث ينطدوح اختفداش قحدد قفدرا األسدرا علد
انتهاك لل قوي اردنيي وال،ياسيي واقتتاا يي واقجتماعيي والثقافييق وش توتع مينخلويف حىت ادن علد
اقتفاتيي الدوليي حلمايي اليع األ طاص من اقختفاش الق،رحق
 -44وس  18ىل ددانون األول /ي ،ددمن  2019اس ددتطنفت الت قيق دداة اقنائي ددي س ح دداقة اقختف دداش
الق،رح لل،يد زاخاخلنمو وفيمتوخل ونتشاخل وقرلويل ىلراسوف،ميق وىلانت تلدب الت قيقداة تدد ُعلقدت
س ال،ددامه لادددا الددتممن مددن حتديددد ويددي ارشددتبه هبددمق وجدداشة إعددا ا فددتت الت قيقدداة ماددد قن مثددت
ويتشدده فيلدده اوذاعددي األرانيددي الاامددي س  16ىلددانون األول /ي،ددمن  2019مقاملددي مددع عذددو سددامه س
وح دددا الت دددخ ال،د دريع ا امل ددي البينخلوس ددييق وىلش ددي ذل ددب الش ددطن و ددو ادن س ارنفد د ع ددن قن
عناملددر الوحدددا تدداموا س الفددةا  2000-1999ابختطددام وتت د ال،دديد زاخدداخلنمو وال،دديد ىلراسوف،ددمي
وال،يد ونتشاخل و ميةح زافا سميق و سي ارقرخلا ا املي لرفض قني الت قيقاة استئنام الت قيه
س اقختفداش الق،درح ارزعددوا لل،ديد زافا سددميق وتادرن عددن تلقهدا إزاش الددنقن الوا دت س الت قيقدداة
ار،تقلي والنزيهي والفاالدي س مدزاعم حداقة اقختفداش الق،درح د وتمدرخل القدول ن قتداخلن الذد اد
كم احله س مارفي احلقيقي وس احلاول سريااً عل اقنتاام واقن الفاالنق

ابء -احليز املدين واحلرايت األساسية
 -1حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات
 -45خنل الفةا ارشمولي ابلتقرير لت حريي التجمع ال،لمي مقيددا مشدداق ومينمدا اسدت دثت
التادددينة اردخلددي علد تددانون الفااليدداة اقما رييددي  -الد ح خد حيددز النفدداذ س  26ىلددانون الثدداين/
يندداير  - 2019إج دراش ل،خطدداخل متنظدديم التجمادداة ف ددا قخفقددت قمددم الواتددع س حتريددر اوج دراشاةق
ووفقداً للقددانون فد ن إجدراشاة اوخطدداخل تنطبدده فقددط علد الفااليدداة الدديت يددتم تنظيمهددا س منددا ه رئيددي
حمددد ا م،ددبقي مينمددا ق ي دزال احلاددول عل د تددرخين مددن ال،ددلطاة احملليددي مطلددوابً لاقددد قح فااليددي س
قمدداىلن تاتددن مرىلزيددي قو مرئيددي قىلثددر ابلن،ددبي للجمه دوخل األوسددع نطات داًق وفذ دنً عددن ذلددب يتاددن عل د
منظمي التجمااة حتم اليدع التمداليي ارتالقدي ماقدد جتمدع مدا دا يشدم تمداليي األمدن والتنظيدي
وار،اعدا الطبيي و ري ذلب مدن ا ددماة()44ق وميثد ذلدب عدامنً مثبطداً حيدد مفااليدي مدن حريدي التجمدع
ال،لميق وتارن ارقرخلا ا املي عن تلقها البال من تااخلذ ا النهج مع التزاا الدولي اوجيايب متي،دري
ومحايدي مماخلسدي احلده س حريدي التجمددع ال،دلمي الد ح يت،دم مهيدي خاملددي س فدةا مدا تبد اقنتطدداابة
ىلما د ة س تقرير ا ال،دامهق و دي تشدجع حمومدي مدينخلويف علد اعتمدا دج قىلثدر ت،داحماً خدنل
__________

)44
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حددد جمل د الددوزخلاش التمدداليي التاليددي حلمايددي النظدداا الادداام تبل د تملفددي مشدداخلىلي الشددر ي س فااليددي الا ريي دي ي دةاوا عددد
ارشدداخلىلن فيهددا مددن  100و 1 000مشدداخلك حدوايل  1 700وقخل وس حالددي جتدداوز عددد ارشدداخلىلن األلددي ددطن تا د
التمد دداليي إد حد دوايل  2 800وقخلق وإذا ُعق دددة الفااليد دداة الاامد ددي س قمد دداىلن ق تاتن ددا ال،د ددلطاة ددمن األمد دداىلن
ارناسبي تزيد التملفي من،بي  50س ارائيق
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احلملدي اقنتطاميددي ارقبلددي ددا يمفد مااملددي اليددع ارر د ن الرائسددين ومطيددديهم علد تدددا ار،دداواا مددن
رحيي عرذ مراجمهم عل الناخبنق
 -46ويشم تانون الفاالياة اقما رييي ماض األحمداا التمييزيديق فدن حيده تنظديم فااليدي الا رييدي
إق رددوا ين مددينخلويف البددالتن الد ين كددم حدده التاددويتق و د ا ياددين قن األ فددال واألجانددا وارهدداجرين
وحيرا منتهمو التشريع ارقيكسد
واأل طاص ري ارتمتان ابأل ليي القانونيي ق ميمنهم تنظيم جتمع سلميق ُ
ارتالدده ابلفااليدداة اقما رييددي مددن ارشدداخلىلي س تنظدديم د الفااليدداة ل،ددني واحدددا ماددد ذلددب ممددا يقيددد
فالياً إممانيي مماخلسي احملتجن حلقهم س حريي التجمع ال،لميق
 -47وس ال ،ددامه خ ددنل اقنتط دداابة النراني ددي ال دديت عق دددة س  17تش د درين الثد دداين/نوفمن
وما ددد ا زا ع ددد اقحتجاج دداة  -ال دديت ش تم ددن مرخا ددي ولمنه ددا ىلان ددت س ددلميي  -س مرىل ددز مدين ددي
مين ،ددب()45ق وخ ددنل تل ددب الف ددةا وامل ددلت ال ،ددلطاة مماخلس ددي عملي دداة اقحتج دداز الوت ددائي وإمل ددداخل
اون د اخلاة للمشدداخلىلن احملتملددن س التجمادداة ال،ددلمييق وماددد التجمادداة فُر ددت رامدداة عل د 70
وو ددع  12حمتج داً تيددد اقحتجدداز او اخلح لفددةا
حمتج داً عل د األت د ددا جتدداوز جمموعدده  25 000وقخل ُ
تةاوا مدن  5قدا و 15يومداً()46ق وفُر دت رامداة متمدرخلا علد مادض احملتجدنق وخل اً علد ذلدب متدت
تابئددي استمددع اردددين حيددث نظددم محددنة متويد الدداعي مددن قجد تتطيددي مبددال الترامدداة رددن عجددز عددن
الددفعق وس حددالتن علد األتد ش يُ،ددمت للممثلددن القددانونين للم تجدزين إ اخلدً مددزدخلهتم وذلددب مددزعم
قنده ق توجددد قمدداىلن متاحددي لاقددد د اللقدداشاةق وتشدد ارقدرخلا ا املددي علد قن د ارماخلسددي كددا قثددر
مثبط عل استمع اردين وتاد النايف عن مماخلسي حقوتهم ارشروعيق
2019

 -48وس الوتد د ددت نف،د د دده ترحد د ددا ارق د د درخلا ا املد د ددي ن نشد د ددطاش جمتمد د ددع ارد د دديم تد د ددد متمن د د دوا س
ي اررا األود من عاا 2014ق
آن/ق ،ط  2019من تنظيم مظا را س مين،ب حيث ىلانت
ومينما ش تمن ارظا را مرخاي من تب ال،دلطاة فد ن الشدر ي ش تفدري د الفااليدي اقما رييدي وش تُفدد
التقاخلير ابلقبض عل قح طن قو تترميه نتيجي للمشاخلىلي فيهاق
31

 -49وفيما يتاله ابحله س حريي تموين اقماياة ترحا ارقرخلا ا املي ابلتادينة اليت قُ خلت
عل د القددانون اقنددائي لبددينخلويف والدديت قلتددت ارددا ا  1-193الدديت ىلانددت تفددرذ م،ددطوليي جنائيددي عل د
اقنذددماا رنظمددي ددري م،ددجليق ومددع ذلددب فد ن اسددت دا م،ددطوليي إ اخليددي علد د ا النشددا ق يدزال
يقيد مشم ىلبري من حريي تمدوين اقمايداةق فوفقداً للمدا ا  88-23مدن تدانون اقدرائم او اخليدي يةتدا
عل اقنذماا رنظمي ري م،دجلي فدرذ عقومدي إ اخليدي س دم رامدي تزيدد علد  500وقخل و دو مدا
تد يشم عبئاً مالياً ىلبرياً عل منظماة استمع اردينق
 -50وق ي د دزال القل دده ي ،دداوخل ارق د درخلا ا امل ددي م ددن قن إج د دراشاة الت ،ددجي ق ت د دزال ماق دددا وتا ددوي
ارنظماة ري احلموميي وقنشطتهاق وفيما زا عد ارنظماة ار،دجلي س عداا  2019مقاخلندي ماداا 2018
ف د ن ع ددد م ددا ُس ددج م ددن منظم دداة حق ددوي اون ،ددان واسموع دداة الش ددباميي واألح دزان ال،ياس دديي مق ددي
منطفذاً و لت ماض الطلباة عر ي لاراتي تا،فيي وللتمييز عند حماولي ت،دجي اقمايداةق وق يدزال
__________

)45

)46
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س  15تشدرين الثدداين/نوفمن  2019داخلك حدوايل  200حمدتج فيمددا ُمسددي "اجتمداع األحدراخل"ق وش تفدري الشددر ي اقحتجدداج
ولمنهددا قلقددت القددبض عل د قخلماددي نشددطاش تب د عقددد ق وابو ددافي إد ذلددب ددهدة مين،ددب احتجاجدداة ددد زد ا
التمام د د مد ددن م ددينخلويف واقحتد ددا الروسد ددي وذل ددب س  8و 9و 20و 21ىلد ددانون األول /ي ،ددمن 2019ق وىل ددان قىل ددن تلد ددب
اقحتجاجدداة األخلماددي ددو الد ح عقددد س  20ىلددانون األول /ي،ددمن  2019و دداخلك فيدده قىلثددر مددن  1 500ددطنق وتبد
مدش ذلب اقحتجاج ح خلة الشر ي النايف من ارشاخلىلي س اقحتجاج ري اررخن وتد قلقي القبض عل نشطاش تبد
الفااليي وماد اق
انظرم http://spring96.org/en/news/95744ق
GE.20-05370
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القل دده ي ،دداوخل ارقد درخلا ا امل ددي حتدي ددداً إزاش ع دددا ت ،ددجي قح ح ددزن سياس ددي جدي ددد س م ددينخلويف مند د
عاا  2000عل الر م من احملاوقة ارتمرخلا()47ق
 -51وس عاا  2019هد عد منظمداة الشدبان ار،دجلي اضفا داً ىلبدرياً نتيجدي للدنهج احلمدومي
التقييدددحق وقُ لقددت ماددض منظمدداة استمددع اردددين ت ،دراً ددا فيهددا جمل د الشددبان الددو ين البينخلوسددي
"خلا ا") وحتددالي الطلبددي البينخلوسددي ومثليددو مددينخلويفق وخل ددم ذلددب توامل د ماددض ارنظمدداة عملهددا
مت،ددجي خلمسددي قو مدوندده وق ت دزال حتظ د ابع دةام ويل ىلام د مفذ د عددم استمددع الدددويل واكيئدداة
الدولييق
 -2حرية الرأي والتعبري
 -52خ ددنل الف ددةا ارش ددمولي ابلتقري ددر اس ددتمر التقيي ددد الش ددديد حلري ددي الد درقح والتاب ددري س م ددينخلويفق
فاردا ا  11-17مددن تددانون اقدرائم او اخليددي تااتددا علد توزيددع ارالومدداة ارتطرفددي قو إعدددا ا قو زينهددا
قو نقلهد دداق وتاد ددرن ارق د درخلا ا املد ددي عد ددن القلد دده إزاش ارماخلسد ددي ارنهجيد ددي ارتمثلد ددي س تنفي د د د د ارد ددا ا
قد دده النشد ددطاش والا د د فين وارد دددونن ال د د ين ينتقد دددون احلمومد ددي وياد ددنون عد ددن آخلاش مااخل د دديق و د ددهد
عدداا  2019وفق داً للتقدداخلير  13حالددي موثقددي لقمددع التابددري عددن ادخلاش ال،ياسدديي الدديت تتادداخلذ مددع ا ددط
ال،ياسي لل مومي()48ق
 -53وتواملددلت خددنل الفددةا ارشددمولي ابلتقريددر مقا دداا وا ددطها الا د فين ار،ددتقلن واردددونن
والاد د فين الا دداملن م ددع وس ددائط اوع ددنا األجنبي دديق وتا ددرذ ممت ددا تن دداا "مل ،دداة" التليفزيوني ددي س
مين،دب و ددي م،ددجلي خلمسيداً س مولندددا وتاتددن واحدددا مددن ددبماة التلفزيددون البينخلوسدديي ار،ددتقلي إد
جماة حمد ا اكدم س ني،ان/قمري 2019ق و تفتيش ممتا مل،اة س إ اخل حتقيه عن اهتاماة
ابلتش ددهري( )49ق وتا ددرن ارق درخلا ا امل ددي ع ددن القل دده م ددن قن ال ددتهم اروجه ددي إد القن دداا ت ،ددتهدم إس ددماهتا
والذتط عل مل فييها ليماخلسوا الرتامي ال اتييق
 -54وممددا يثددري القلدده قيذ داً مددا ت دوخل التقدداخلير مددن قن الا د فين ار،ددتقلن ارتادداونن مددع وسددائط
اوعددنا األجنبيددي والادداملن ماهددا يتار ددون للمنحقددي القذددائيي وفق داً للمددا ا  9-22مددن تددانون اق درائم
اردا ا ف نده مدن دري القدانوين تلقدي مقدامنً ماليداً مدن وسدائط إعدنا دري م،دجلي
او اخلييق و وجا
وماتمدا عل الن و الواجا س مدينخلويفق و ُدرا ملد فيان يامدنن لادا مل،داة متهمدي "إنتداج مدوا
()50
إعنميي وتوزياها عل ندو دري تدانوين" اسدتنا اً إد اردا ا  9-22ق ووفقداً للتقداخلير دهد عداا 2019
مدا ق يقد عددن  45حالدي لفدرذ عقددوابة إ اخليدي مشدم تا،ددفي علد ملد فين ومدددونن وجدا تلددب
ار دا ا حي ددث جت دداوز جمم ددوع الاق ددوابة  20 000وقخل()51ق وس حال ددي منفا ددلي قُفي ددد متت ددرمي ملد د فين
م،تقلن لقيامهما متتطيي اقحتجاجاة ارنا ذي لبناش مانع للبطداخلدة س مرسدت وإجدراش مقدامنة
م ددع ال،د ددمان احملليد ددن د ددا قسد ددهم س "إنتد دداج م د دوا إعنمي ددي وتوزياهد ددا عل د د ند ددو د ددري تد ددانوين" لا د دا
__________

)47
)48
)49
)50
)51
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تدداا حددزن الامددال الشدديوعي البينخلوسددي م،ددبع حمدداوقة فا ددلي للت،ددجي ا وتدداا حددزن احلريددي والتقدددا مد حمدداوقةا
وحزن الدميقرا يي ار،ي يي البينخلوسيي م،بع حماوقة ىلان آخر ا س ني،ان/قمري 2018ق
“Human rights situation in Belarus in 2019: analytical review”, p. 13ق متدداا علد اروتددع التددايلم
http://spring96.org/en/news/95744.ق
انظ د د د د د ددرم https://baj.by/en/content/minsk-police-raid-and-search-belsat-office-slander-charges-office-
has-been-crushedق
انظرم https://charter97.org/en/news/2019/5/16/334236/ق
انظرم http://spring96.org/en/news/95744ق
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مل،اة( )52ق وتارن ارقرخلا ا املي عن القله من استطداا التشريااة الرا ني س مينخلويف لتقلين احليز
ارتاا ل خلاش ارااخل ي ورنع الا فين واردونن واربلتدن عدن ارطالفداة مدن ىلتامدي تقداخلير عدن اروا ديع
ري ارر ون فيها س ار،تقب ق
 -55وخددنل الفددةا ارشددمولي ابلتقريددر بقددت سددلطاة إنفدداذ القددانون مشددم تا،ددفي التش دريااة
ارنا ذي للتطرم اليت تنظم توزيع اروا ارتطرفي د الا فينق ويُااتا ابلترامي من يذع موا تاتن
"فو ددويي" قو "متطرفددي" عل د ملددف اته الشطادديي س وسددائ التوامل د اقجتمدداعيق ومن د عدداا 2007
تتددود وزاخلا اوعددنا س مددينخلويف م،ددطوليي تا اهددد تائمددي ابر دوا ارتطرفدديا و حتددديث القائمددي س ىلددانون
األول /ي،من  2019حيث تذم ادن  153منداً()53ق وتبا ل قح حمتوق مدن ارواتدع الشدبميي اردخلجدي س
تائمددي ار دوا ارتطرفددي حددىت وإن ش يتذددمن قح عنمدداة عل د التطددرم يشددم جرميدديق وتشددري ارق درخلا
ا املي إد قن ماطلت "التطرم" يفتقدر إد اليقدن القدانوين وقن التشدريااة تُ،دتطدا ىلدق اا وسدماة
ادخلاش ارااخل يق
 -3حرية الدين واملعتقد
 -56وفقاً للقدانون ارادين قريدي الوجددان وارنظمداة الدينيدي يتادن علد الطوائدي الدينيدي الت،دجي
ىلمنظمددي ينيددي س ىل د مدينددي يقدديم فيهددا  20عذ دواً قو قىلثددر مددن د الطائفدديق و ددنم ذلددب يُاتددن
النشددا الددديين خمالفداً للقددانونق وتاددرن ارقدرخلا ا املددي عددن تلقهددا مددن اللدوائت اراقدددا والددت مم الشددديد
مشددقن ت،ددجي الطوائددي الدينيددي ونشددا هاق فمددن ارثددري للقلدده مشددم خدداص إخذدداع قعذدداش الطوائددي
الدينيي اليت متث قتليي لقيو إ اخليدي وس الوتدت نف،ده هتديدد الق،اوسدي األجاندا  -وخاملدي الماثوليدب -
ابلطر س حالي اخلتماهبم خمالفاة م،يطيق
 -57وتشددري ارقدرخلا ا املددي إد قن ددر الت،ددجي الدرا ن للمنظمدداة الدينيددي يبدددو وىلقندده يُ،ددتطدا
لتقييددد احلدده س حريددي الدددين قو اراتقددد ألعذدداش وائددي ينيددي مايندديق وس  1ىلددانون الثاين/يندداير 2019
ىلان ناك ما جمموعه  3 375ائفدي ينيدي م،دجلي س مدينخلويف س إ داخل  25الاعدي ينيدي()54ق وق تدزال
ماض الطوائي مث هو يهو تواجه خلفض الت،جي ألسبان خلمسيي قو تقنيي امذيق ويشري خلفض
الت،جي إد قن قعذاش الطائفي الدينيي ار ىلوخلا يذطرون إد تنظيم اجتماعاهتم س ارنازل ا املي و و
مددا ياتددن ددري مددرخن وابلتددايل ددري تددانوين()55ق ووفقداً للتقدداخلير تلقددت ىلني،ددي مين،ددب ا م،ددينيي الددرفض
التاسع لت،جيلها س متوز/يوليه )56(2019ق
 -58وتارن ارقرخلا ا املي عن القله إزاش التادينة اليت قُ خلت عل قئ ي ارشاخلىلي س األنشطي
الدينيي ا س ذلب اقجتمداع مدن قجد الابدا ا الديت مددق سدرد ا س  18متوز/يوليده 2019ق و التطلدي
ع ددن ار ددا ا  1-193ال ،ددامقي م ددن الق ددانون اقن ددائي ال دديت تاات ددا عل د ارش دداخلىلي س األنش ددطي الديني ددي ددري
ار،ددجليق وحتظددر ارددا ا  88-28مددن تددانون اق درائم او اخليددي  -الدديت اسددتُ دثت مددطخراً  -تيدداا قح دزان
سياسدديي قو مطس،دداة قو منظمدداة مدنيددي قو ينيددي ددري م،ددجلي متنظدديم قح نشددا عل د نددو ددري
__________

)52
)53
)54
)55
)56
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انظرم https://baj.by/en/content/belarus-authorities-set-make-us-stop-contributing-belsat-journalistق
انظرم http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/ق
انظد د د د د د د د د د د د د د د د ددرم www.belarus21.by/Articles/kolichestvo-religioznyh-obshhin-v-respublike-belarus-na-1-
 yanvarya-2019-gابللتي الروسيي)ق
“Belarus: religious freedom issues – statement by the European Association of Jehovah’s

Witnesses”, pp. 4–5ق متاا عل اروتع التايلم https://osce.org/ru/odihr/431009?download=trueق
انظرم http://forum18.org/archive.php?article_id=2507ق
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تددانوين وحتظددر قيذ داً ارشدداخلىلي س د ا النشددا ق وت،ددمت ارددا ا كيئدداة إنفدداذ القددانون مفددرذ رامدداة
يجراشاة موجزا ربل يا إد  630وقخلاً ون جل،ي حماىلمي()57ق وتشد ارقرخلا ا املي عل قن ا
الددنهج الاقددايب يارتد التمتددع ابحلدده س حريددي الدددين قو اراتقددد الد ح ق يقتاددر علد اقماعدداة الدينيددي
ار،جلي وجيا مانه للجميع ون متييزق

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1احلق يف الصحة

اراامون مفريويف نقن ارناعي البشريي
 -59س إ دداخل ق دددام التنميددي ار،ددتدامي وخطددي عدداا  2030عمددت مددينخلويف اوعددنن ال،ياسددي
مشددقن فددريويف نقددن ارناعددي البش دريي ومتنزمددي نقددن ارناعددي ارمت،ددا اويدددز)م عل د ار،دداخل ال ،دريع
للتاجيد ماف ددي فددريويف نقددن ارناعددي البشدريي والقذدداش علد وابش اويدددز قلددول عدداا  2030وقلزمددت
نف ،دها ابلام د مددع استمددع الدددويل نددو حتقيدده د ا اكدددمق ومددن قج د الوفدداش هب د ا التاهددد و ددات
احلمومدي مررجمداً ماندوان "ملد ي األمدي واألمددن الددميتراس للفدةا  "2020-2016ىلدان متوافقداً مدع ق دددام
التنميي ار،تدامي ومط دراهتاق وتشدري ارقدرخلا ا املدي إد قن مدينخلويف خطدت خطدواة واسداي علد ريده
من ددع انتق ددال ف ددريويف نق ددن ارناع ددي البشد دريي م ددن األا إد الطفد د حي ددث ش تش ددهد ح دداقة جدي دددا س
عاا )58(2016ق ووفقاً للبيارة ارتاحي وخنل الفةا ىلانون الثاين/يناير  -قيلول/سبتمن  2019اضفض
ع د ددد احل د دداقة اقدي د دددا ل،مل د ددامي هبد د د ا الف د ددريويف من ،د ددبي  9,7س ارائ د ددي مقاخلن د ددي ابلف د ددةا نف ،د ددها م د ددن
عاا  )59(2018ق ومع ذلب ق تزال مينخلويف من ارادقة اررتفاي من حيث عد احلاقة اقديددا
وتاتن ماض فئاة األ طاص ايفي موجه خاص م،با خر التشطين ونقن الانجق
 -60ومينما تادةم ارقدرخلا ا املدي ابلتقددا احملدرز س مماف دي انتشداخل فدريويف نقدن ارناعدي البشدريي
ف د ن القلدده ي،دداوخل ا مددن قن ماددض ارماخلسدداة وال،ياسدداة تفتقددر إد ددج تددائم عل د حقددوي اون،ددانق
وق يد دزال انتش دداخل اوج ددام والومل ددم والتميي ددز ق دده ارا ددامن هبد د ا الف ددريويف يث ددين الن ددايف ع ددن التم ددايف
التشطين قو تلقي ار،اعدا الا يي ا س ذلب من مقدمي الرعايي الا ييق وعل وجه ا اوص
ي،اوخل ارقرخلا ا املي القله لادا وجو موافقي م،دتنريا قو سدريي بيدي ووجدراش ف دن إلزامدي للفدريويف
عل فئاة مايني ولل،ياساة اليت تُلزا الااملن س جمال الرعايي الا يي يمن يئداة إنفداذ القدانون
عن فئاة مايني مث ارشتتلن ابقن ومتاا ي ارطدخلاةق وفذنً عن ذلب ف ن الاقوابة اقنائيدي
واو اخليددي عل د الفئدداة الذددايفي ددن فيهددا ارشددتتلون ابقددن ومتاددا و ارطدددخلاة تثندديهم عددن تلقددي
ار،اعدا الطبيي النزمي س حالي اوملامي ابلفريويفق
 -61ومما يثري القله مشم خاص استمراخل مماخلسي جترمي انتقال فريويف نقن ارناعي البشدرييق فبينمدا
عاقت احلمومي ار،قلي جزئياً س  19متوز/يوليه  2019عندما ُعدلت ارا ا  157سيئي ال،ماي من
__________

)57
)58

اررجع نف،هق
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, “WHO validates elimination of mother-to-child
transmission of HIV and syphilis in Armenia, Belarus and the Republic of Moldova”, press

)59
GE.20-05370

release, 7 June 2016ق
انظرم  www.belaids.net/epidsituaciya-po-vichspid-v-belarusi/ابللتي الروسيي)ق
15

A/HRC/44/55

القددانون اقنددائي لبددينخلويف مشددقن انتقددال د ا الفددريويف( )60د عددد ارنحقدداة القذددائيي عل د د ا
اقنتقددال مرتفا داً مشددم مقلددهق وق ت دزال ارددا ا  157ارادلددي تتذددمن منددداً يتالدده ابر،ددطوليي اقنائيددي عددن
تادريض ددطن آخددر للفددريويف عمددداً حددىت س احلدداقة الدديت تنطددوح فقددط علد خطددر متادوخل قدددو
انتقال لمن ون حدو انتقال فانًق وتشد ارقرخلا ا املي عل قن التجدرمي ارتالده ابلفدريويف ق يتدري
ال،لوىلياة قو مادل اقنتقال ويطثر مشم ري متناسا عل الفئاة الذايفي من النايفق

إممانيي احلاول عل الرعايي الا يي المافيي س مرافه اقحتجاز
 -62تلتددزا مددينخلويف وفق داً للمددا ا  45مددن سددتوخل ا بدددق إممانيددي حاددول اقميددع عل د الرعايددي
الا يي وخاملي الانج اساين س مطس،اة الرعايي الا يي احلموميديق ومدع ذلدب فد ن احملبوسدن س
مراىلز اقحتجاز ق يت،ىن كم احلاول ابلقدخل الماس عل الرعايدي الاد يي اقيدداق وتادرن ارقدرخلا ا املدي
عن القله إزاش نقن ارو فن الطبين ارط لن س مرافه اقحتجاز وافتقاخل م إد اقستقنليي والنزا يق
 -63وس م ددينخلويف ن دداك فاد د للط دددماة الطبي ددي وار ددو فن الطبي ددن س مراف دده اقحتج دداز ع ددن
مماخلسي الرعايي الا يي الاا ينق ويرجدع ذلدب إد تبايدتهم لوقيدي نظداا ال،دجون ولوقيدي وزاخلا الداخليدي
س ايددي ارطددام إ اخلا إنفدداذ األحمدداا) ولددي لوقيددي وزاخلا الاد يق وابلتددايل تُتطد القدراخلاة ارتالقددي
،ائ الرعايي الا يي من تب مديرح ال،جون ق من تب الاناملر الفاعلي ار،دتقلي للرعايدي الاد ييق
وتددد قُملتددت ارقدرخلا ا املددي قدداقة تددد وخلة فيهددا ملد ي ال،ددجناش وق ة إد اوعاتددي م،ددبا اضفدداذ
ج ددو ا ار ،دداعدا الطبي ددي ارقدم ددي س مراف دده اقحتج دداز()61ق وتش ددد ارق د درخلا ا امل ددي عل د د قن ال ،ددجناش
ياتمدددون مشددم ىلام د عل د تددوفري الدولددي للرعايددي الا د يي نظ دراً لمددو م م،ددلويب احلريددي وقن الدولددي
تت م د م،ددطوليي اح دةاا ومحايددي وإعمددال حقددوي اقميددع س التمتددع عل د م،ددتوق مممددن مددن الا د ي
البدنيي والاقلييق
 -64وممددا يثددري القلدده مشددم خدداص إممانيددي حاددول األ فددال س مرافدده اقحتجدداز عل د الرعايددي
الاد ييق وتلقددت ارقدرخلا ا املددي مالومدداة مبا ددرا عددن اقفتقدداخل الشددديد للنظافددي الاد يي والتت يددي ددا
يشددم عدددا تددوفر ارت د دة األساسدديي ددا س ذلددب منتجدداة األلبددان والنوتددن احلي دواين النزمددي للنمدداش
الا ي للطف ق وحت ظدر سدلطاة ال،دجون علد األسدر تزويدد ال،دجناش ابأل ويدي والفيتامينداة ويشدم
ا التقييد القار احملتجزين س انتهاك حلقهم س ارااملي مطريقي تراعي احتياجاة من م س عمر مق

إممانيي احلاول عل الرعايي الا يي المافيي ألفرا القواة ار،ل ي
 -65تفيد التقاخلير ن الرعايدي الاد يي ارقدمدي ألفدرا القدواة ار،دل ي ذاة جدو ا منطفذديق وممدا
يث ددري القل دده مش ددم منفا د التقييم دداة الا د يي للمجن دددين احملتمل ددن ومماخلس ددي جتني ددد األ ددطاص ذوح
الا ي اكزيلي ق وتد قُملتت ارقرخلا ا املي نه س ماض احلاقة ش يتم إعفاش جمندين ىلانوا ياانون مدن
مشاىل مل يي خطريا و جتنيد م س القواة ار،ل ي مما ق ق إد تد وخل مل تهم وإد وفاا قحد مق
وتشري ارقرخلا ا املي إد قن الدولي م،طولي عن توفري الرعايي الا يي المافيي ألفرا تواهتدا ار،دل ي دا
س ذلب ار،اعدا الطبيي اقيدا و روم ارايشدي ارنئمدي والتد اش ارناسدا دا يتوافده مدع اقلتزامداة
الدوليي لبينخلويف س جمال حقوي اون،انق
__________

)60
)61
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تُنهددي ارددا ا  157ارنق ددي مددن القددانون اقنددائي لبددينخلويف جتددرمي انتقددال فددريويف نقددن ارناعددي البش دريي قو تا دريض ددطن
للفدريويف مدن تبد دطن آخدر عنددما يمدون الشدطن الد ح تادرذ للفدريويف قو قملديا مده تدد حتد ير م،دبقاً مددن قن
الشطن ادخر ماان ابلفريويف ووافه عن مارفي م،بقي  -خل م إمن ه  -عل قفاال ق ة إد التارذ للفريويفق
انظرم https://timeact.org/platon-mne-drug.-no-zhizn-lyudej-dorozhe.htmlق
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 -2احلق يف العمل

الن،اش
 -66اس ددتمرة الن ،دداش س التا ددرذ للتميي ددز والتنم دديط اقن ،ددانين س الامد د د دوال الف ددةا ارش ددمولي
ابلتقريرق ووفقاً للدخلاساة احلديثي ف ن  89,6س ارائي من الن،اش س مينخلويف يتار ن أل دمال خمتلفدي
من التمييز س جمال الامالدي()62ق وخل دم قن الفجدوا س األجدوخل مدن اقن،دن تدد تراجادت إد  24س ارائدي
س عدداا  2019مقاخلنددي مد د  25س ارائددي س عدداا  2017ف ددا ق ت دزال واسدداي()63ق ويرجددع ذلددب إد متثي د
الن،اش ارفر س تطاعاة مثد الذدمان اقجتمداعي وتوخليدد األ يدي والثقافدي والفندون الديت تقددا قجدوخلاً
قت من تطاعداة مثد الالدم والتمنولوجيدا واكندسدي الديت يشدت و ائفهدا الرجدال ابلدخلجدي األودق ووفقداً
للبيارة ارتاحي ف ن البينخلوسياة ىلثرياً ما يتار دن للتمييدز عندد التقددا للامد ق وقىلثدر الفئداة دافاً
ي الن،اش ون سن ا ام،ي والثنثن النيت لي لديهن ق فال ا يشم ارتزوجاة والاازابة عل
ال،واشا والن،اش النيت لديهن ق فال ون سن الاا راا والن،اش احلاملنة عل إجازا األمومي()64ق
 -67وفذ د دنً ع ددن ذل ددب تتا ددرذ الن ،دداش س م ددينخلويف للتميي ددز م ددن حي ددث إمماني ددي الومل ددول إد
تطاعاة عمالي مايني( )65ق وحتظر القائمي احلموميي للامد الشداي والامد س دروم داخلا و/قو خطدرا
تشتي الن،اش( )66س  181مهني تاتن ري مناسبيق وترحا ارقدرخلا ا املدي ابختاداخل القائمدي الديت ىلاندت
تذددم  252و يفددي س ال،ددامهق ومددع ذلددب فد ن القلدده ق يدزال ي،دداوخل ا مددن تنيددر وجددو القائمددي ىلتدددمري
حلمايي مل ي اررقا اوتاميي ومل تها ىلقاق فه احلجي تقيد قمم الواتع إممانيي استفا ا اليع الن،اش
ددن فدديهن ددري احلوامد و ددري ارر ددااة وىلد لب متددايراة اكويددي اقن،ددانيي مددن فددرص عمد حمددد ا()67ق
ويتم قيذاً حظر قو تقييد قنواع مايني من مواعيد الام عل ماض الفئاة مدن الن،داش دا فيهدا الامد
ل ددينً والام د د او دداس وس الاط ددنة الاام ددي وعطل ددي اي ددي األس ددبوع وخلح ددنة الام د د ق وخ ددنل آخ ددر
استاراذ قجرته لبينخلويف قعرمت اللجني ارانيي ابلقذاش عل التمييز د اررقا عن تلقها إزاش استمراخل
التمييز د الن،اش س الامالي وإزاش تانون الام ال ح يتذمن تائمي ماد ىلبري من ارهن احملظوخلا عل
الن،اشق وقوملت اللجني ن تراجع مينخلويف القائمي وتذمن ق دا ق تشدم سدوق القيدو ذاة الذدروخلا
احلتميي من قج محايي األمومي ابراىن الدتيه للملمي()68ق وق يزال تنفي مينخلويف ك التومليي مالقاًق
 -68وتارن ارقرخلا ا املي عن تلقها موجه خاص مشقن إممانيي حاول الن،اش عل فرص الام
س ارن ددا ه الريفي دديق فنظد دراً ل ددنقن ف ددرص الامد د و يمن ددي األعم ددال ذاة األج ددر ار ددنطفض وحمدو ي ددي
احلاول عل التاليم تب اقمتدائي ىلثرياً ما تذطر الن،داش إد البقداش س ارندزل لرعايدي األ فدال واألسدرا
ارايشييق وتشري ارقرخلا ا املي إد قن التمييز د اررقا من رحيي إممانيي خوكا سوي الام يةك قثراً
سددلبياً عل د اسددتقنليتها وتدددخلهتا عل د التميددي مددن الناحيددي اقتتاددا ييق وتاددد ار،دداواا مددن اقن،ددن
__________

)62
)63
)64
)65
)66
)67
)68
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https://genderperspectives.by/images/PolNePotolok/_----.pdf

ابللتي الروسيي)ق

Alex Kremer, “Has Belarus really succeeded in pursuing gender equality?”, 7 August 2018ق متداا
عل د د د د اروت د د ددع الت د د ددايلم https://blogs.worldbank.org/europeandcentralasia/has-belarus-really-succeeded-
pursuing-gender-equalityق
انظرم  https://genderperspectives.by/images/PolNePotolok/_----.pdfابللتي الروسيي)ق
انظرم  https://nash-dom.info/52952ابللتي الروسيي)ق
انظرم  https://mshp.gov.by/ohrana/ff7555d0abe25acf.htmlابللتي الروسيي)ق
انظرم  www.eeprava.by/document/spisok-zapreschennyh-professij/ابللتي الروسيي)ق
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وخاملددي متمددن ار درقا وسددد الفجددوا مددن اقن،ددن وهتيئددي جمتمددع يت،ددم مقدددخل قىلددن مددن ار،دداواا قم دوخلاً
قساسيي من قج تنفي خطي عاا  2030وحتقيه ق دام التنميي ار،تداميق

األ طاص ذوو اوعاتي
 -69فيمددا يتالدده يممانيددي حاددول األ ددطاص ذوح اوعاتددي عل د الام د ترحددا ارق درخلا ا املددي
مو ددع مش ددروع الق ددانون ارا ددين قق ددوي األ ددطاص ذوح اوعات ددي وإ م دداجهم اقجتم دداعي()69ق ويش ددم
مشدروع القددانون حقددوي األ دطاص ذوح اوعاتددي س التالدديم والامد الدديت ميمددن قن تادزز مددن محايددي د
الفئ ددي الذ ددايفي س جم ددال الامال ددي وذل ددب ددا يتواف دده م ددع اتفاتي ددي حق ددوي األ ددطاص ذوح اوعات ددي ال دديت
ملدتت عليها مينخلويف س عاا 2016ق
 -70ومع ذلد ب تادرن ارقدرخلا ا املدي عدن القلده إزاش احلدواجز ارتبقيدي قمداا تامليدي األ دطاص ذوح
اوعاتي للتو يي ا س ذلب من خنل ارماخلساة التمييزيدي يمليداً وعددا وجدو ميئداة عمد جامادي
ومي،ددراق وتفيددد التقدداخلير ن  20س ارائددي فقددط مددن األ ددطاص ذوح اوعاتددي ممددن ددم س سددن الامد س
()70
مددينخلويف لددديهم و ددائي ق وفذ دنً عددن ذلددب ف د ن اللجددان الطبيددي الدديت تقدديسم اوعاتدداة تتبددع ُُج داً
تقييدييق وعل سبي ارثدال قُملتدت ارقدرخلا ا املدي قالدي سديدا لدديها مشدملي ملد يي عقليدي ُحرمدت -
خل م تدخلهتا عل ق اش الام البدين  -من احلادول علد إذن ابلامد س مادنع ىلاندت تدد تلقدت عر داً
لش ددت و يف ددي في ددهق وتزي ددد د ارماخلس دداة م ددن دداي األ ددطاص ذوح اوعات ددي وحت ددرمهم م ددن تق دددمي
م،امهي جمديي س التنميي اقتتاا يي واقجتماعيي والثقافيي للمجتمااة اليت يايشون فيهاق

الروما
 -71ق تدزال ائفددي الرومددا تواجدده التمييددز س إممانيددي خددول سددوي الامد ق و ندداك تقدداخلير تفيددد ن
ار تقدددمن للام د مددن الرومددا ممددن لددديهم مددط نة تاليميددي ومهنيددي ىلافيددي حيرمددون مددن احلاددول عل د
و ددائي ويرجددع ذلددب إد مددا يددزعم قندده تا دوخلاة طيددي مةسددطي تازز ددا س ىلثددري مددن األحيددان وسددائط
اوعددنا وال،ددلطاة()71ق وتزيددد د ارماخلسدداة مددن وملددم ائفددي الرومددا ممددا ي،ددفر عددن اوتادداش والفقدر
اردتع والازلي اقجتماعييق

الام الق،رح
 -72إن الام د الق،ددرح حمظ دوخل وفق داً لدسددتوخل مددينخلويف وتانو ددا اقنددائيق ىلمددا تذددمن ارددا ا  42مددن
ستوخل مينخلويف حداً ق لألجوخل وار،اواا س األجر عن الام ارنف ق ومع ذلب ق تزال ماض عناملدر
الام د الق ،ددرح موج ددو ا س تش دريااة مددينخلويف وسياس دداهتاق وت ددد ىل درخلة اللجنددي اراني ددي قق ددوي اون ،ددان
اوعران عن تلقها إزاش ارماخلساة س منحظاهتا ا تاميي مشقن التقرير الدوخلح ا ام لبدينخلويف س
عاا )CCPR/C/BLR/CO/5 2018ق ولألسي ش تااجل احلمومي الشوا حىت ادنق
 -73وتشددري ارق درخلا ا املددي إد قن الام د الق،ددرح يطبدده مشددم منهجددي س مددينخلويف وي،ددتهدم
مشددم ددري متناسددا فئدداة ددايفي مددن النددايف ددن فدديهم مو فددو الش درىلاة ارملوىلددي للدول دي واراددا
احلمومي ددي والطلب ددي واأل ددطاص احملتج ددزون فيم ددا ي ،ددم راىل ددز الا ددنج ابلام د وال ،ددجناش وجمن دددو
__________
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اقيشق ووفقاً للمالومداة ارتاحدي يتادرذ حدوايل
س مينخلويف()72ق

40 000

دطن للامد الق،درح الار دي قو اقزئدي

 -74وتمدرخل ارقدرخلا ا املدي اوعدران عدن القلده مدن قن ماظدم األ دطاص الاداملن س جمدال ا دمددي
الاام ددي ارار ددن مش ددم خ دداص للام د الق ،ددرح ل ددديهم عق ددو عم د تا ددريا األج د تا ددرذ الام ددال
للذتط والرتامي ال اتيي وترع فالياً قح انتقا رماخلساة الام القائمي()73ق
 -75وتتمث ماض مماخلساة الام الق،رح الشائاي اقستطداا س اولزاا ابرشاخلىلي س احلاا وس
قنشددطي تنظيددي الشدواخلع تبد احتفدداقة األعيددا الو نيددي الاامدديق وس  20ني،ددان/قمري  2019ددجات
احلمومددي مقددوا آقم األ ددطاص عل د ارشدداخلىلي س يددوا الام د الطددوعي اقمه دوخلح  )subbotnikو ددو
تابري ي،تطدا لوملي اليوا ارمريف ألنشطي التنظيي)ق وس مين،ب وحد ا اخلك  700 000طن
س قنشطي الام الطوعي س ذلب اليواق
 -76وياد احملبوسون س مرافه اقحتجاز مدن مدن الفئداة الذدايفي ارار دي مشدم منهجدي للامد
الق ،ددرحق ووفق داً للم ددا ا  100م ددن الق ددانون ارتال دده ينف دداذ الق ددانون اقن ددائي لب ددينخلويف ار دطخل  11ىل ددانون
الثاين/يندداير  2000حيدده قميددع األ ددطاص ار،ددلومي ح دريتهم قن يتلق دوا عددن عملهددم قج دراً ق يق د عددن
احلد األ لألجوخل احملد س مينخلويفق وس ىلانون الثاين/يناير  2020ىلدان احلدد األ الرمسدي لألجدوخل
و  375خلومنً مينخلوسياً س الشهر  177وقخلاً)ق وس الوتت نف،ه ووفقداً للمالومداة الدواخل ا تدةاوا
قجوخل ال،جناش س مرافه ال،جون ارطتلفي من خلومد مينخلوسدي واحدد وثنمثائدي خلومد دهردًق ويبددو قن
ماظددم الشددها اة تشددري إد قن متوسددط األجددر الشددهرح لل،ددجن س مددينخلويف يبل د ح دوايل  25خلوم دنً
مينخلوسددياً  10وقخلاة)ق وياددد ال،ددجناش واأل ددطاص احملبوسددون فيمددا ي،ددم راىلددز الاددنج ابلام د
ددافاش موجدده خدداص حيددث ق ميمددنهم اختيدداخل الام د ال د ح يط وندده وق توجددد آليدداة فاالددي للشددموقق
وابو افي إد ذلب ف م يتار ون للاقوابة إذا خلفذوا الام ق
 -77وتشري ارقرخلا ا املي إد قنه نظراً لل،ياساة القمايي إزاش النقاابة ار،تقلي ق ميمن للامال
الدفاع عن حقوتهم مشم فاال ومن حياول منهم اوتداا عل ذلدب تدد يواجده اقنتقدااق وتذديي قن
ذلب يمريف ال،ياساة ارنا ذي للنقاابة و ري ا من انتهاىلاة حقوي الامالق

التمييز د الاا لن عن الام
 -78ق يزال القله ي،اوخل ارقرخلا ا املي إزاش مماخلسي التمييز ارنهجدي دد الادا لن عدن الامد ()74ق
ووفق داً للمرس ددوا الرائس ددي خلت ددم  1مش ددقن تازي ددز عمال ددي ال ،ددمان ارا ددروم قيذد داً ابس ددم "ت ددانون منا ذ ددي
الطفيلين" يتان عل األ طاص اردخلجن س تائمي اروا نن األمل اش الاا لن عن الام قن يدفاوا
التملفي الماملي للطدماة اردعمي من الدولي مث التاز والتدفئي واريدا ال،داخنيق ووفقداً ل،حاداشاة
القائمي()75ق وتمرخل ارقدرخلا ا املدي القدول ن اررسدوا
ارتاحي ناك حوايل  500 000طن عل
مييز د األ طاص ري القا خلين عل إجيدا و يفدي م،دبا دروم ملد يي قو م،دبا خلعدايتهم ألتداخلهبم
ار،ددننق وتددد قُملتددت ارق درخلا ا املددي قالددي سدديدا ىلانددت ترع د والددديها ار،ددنن وش تددتممن ابلتددايل مددن
اقلت دداي مام د د خلمس دديق ونتيج ددي ل د د لب قُ خلج ددت د د ال ،دديدا س القائم ددي حي ددث واجه ددت الومل ددم
__________
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وا طرة إد فع التملفي الماملي للطدماةق ىلما قُ خلج س
اون،ان والااملن س منظماة استمع اردين ري ار،جليق

القائمي عد من اردافان عن حقوي

 -3احلق يف احلياة الثقافية

التمييز د اللتي البينخلوسيي
 -79وفقداً ل،حادداشاة ارتاحددي ياتددن  48س ارائددي مددن مدوا ين مينخلوسدديا اللتددي البينخلوسدديي لتددتهم
األاق وم ددع ذل ددب فد د ن  3س ارائ ددي فق ددط م ددن ال ،ددمان ي دددعون اس ددتطدامهم د د اللت ددي س ارن ددزل وس
تاامنهتم اليوميي( )76ق وتارن ارقرخلا ا املي عن القله إزاش اقستطداا احملدو للتي البينخلوسيي س التاليم
واألنشطي الثقافييق ومينما تقر موجو مرامج و نيي اعمي للتي البينخلوسيي ف ا سدي لاددا القيداا دا
يمفددي س ارماخلسددي الامليددي حلمايددي د اللتددي وتازيز دداق فاللتددي البينخلوسدديي ممثلددي متثددينً رتا داً س اليددع
اسدداقة الاامدديق و ندداك تادوخل ددائع ن د اللتددي ق ميمددن اسددتطدامها س ال،ددياتاة التقنيددي والطبيددي
واقتتاا يي والقانونيي و ري ا من ال،ياتاةق ووفقاً لدستوخل مينخلويف ف ن اللتتن الروسيي والبينخلوسديي
ماةم هبمدا ىللتتدن خلمسيتدنا ومدع ذلدب فد ن ارتملمدن ابللتدي البينخلوسديي يتار دون لتمييدز منهجدي س
ماظم ارطس،اة الااميق
 -80ومم ددا يث ددري القل دده مش ددم خ دداص التميي ددز ددد ارتملم ددن ابللت ددي البينخلوس دديي س جم ددال التال دديمق
فددالتاليم الاددايل والثددانوح ارتطاددن يقدددا ابللتددي الروسدديي فقددط ابسددتثناش الدخلاسدداة ارتطااددي س فقدده
اللتي البينخلوسييق وماد قن قعلن خلئي مينخلوسيا عدا وجو حاجي إد جاماي تمون لتي التدخلي فيها
ي البينخلوسيي قملبت من ري الوا ت ما إذا ىلانت اقاماي اليت ُسجلت مطخراً س مين،ب ست ا
عل الةخين النزا وتبددق الامد ق وفذدنً عدن ذلدب ووفقداً ل،حاداشاة الادا خلا مدطخراً فد ن  10س
ارائي فقط من ارداخليف الثانويي تقدا مررجماً تاليمياً ابللتي البينخلوسيي و 1,6س ارائي فقط مدن اردداخليف
س اردن تقوا مد لبق وي،دهم ذلدب س حددو انق،داا مدن ارددن وارندا ه الريفيدي مدن رحيدي اسدتطداا
اللتدي البينخلوسددييق وتاددد خيدداخلاة التالدديم تبد اقمتددائي ابللتددي البينخلوسدديي حمدددو ا للتايدديق وعلد سددبي
ارثددال ق يوجددد س مين،ددب سددوق خلو ددتن لأل فددال تامددنن ابللتددي البينخلوسددييق وتددد قرخلة اللجنددي
ارانيددي ابحلقددوي اقتتاددا يي واقجتماعيددي والثقافيددي د الش دوا س منحظاهتددا ا تاميددي مشددقن التقريددر
اقددامع للتقدداخلير الدوخليددي مددن الرامددع إد ال،ددا يف لبددينخلويفق وش يددتم حددىت ادن تندداول توملددياة اللجنددي س
ا الشقن()77ق
 -81وتمرخل ارقرخلا ا املي القول ن ما يفرذ من تيو عل تلقدي التالديم ابللتدي البينخلوسديي إد
جانددا مددا يو ددع مددن حدددو عل د اسددتطدامها س احلي دداا الاامددي ووسددائط اوع ددنا يار ددها للتهدي ددد
ابلةاجددع الشددديد قو ابلددزوالق و ددي تشددجع حمومددي مددينخلويف عل د التاهددد قمايددي وتازيددز اليددع لتدداة
األتلياة س البلدق

ارشاخلىلي س احلياا الثقافيي
 -82تشددري ارقدرخلا ا املددي إد قن التمييددز ددد اللتددي البينخلوسدديي س اسددال الادداا يددةك قثدراً سددلبياً س
تدددخلا اقميددع عل د ارشدداخلىلي س احليدداا الثقافيددي األمددر ال د ح تمفلدده ارددا ا  15مددن الاهددد الدددويل ا دداص
ابحلقددوي اقتتاددا يي واقجتماعيددي والثقافيدديق ووفقداً للمالومدداة الدواخل ا فد ن التمييددز ار،ددتمر ددد اللتددي
__________
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البينخلوسيي س اسالن الااا والثقاس وس وسائط اوعنا تد قسفر عن اضفاذ دديد س مارفدي سدمان
مدينخلويف ابأل ن البينخلوسدي والثقافدي البينخلوسدييق ووفقداً قستقاداش قجدرا احتدا المتدان البينخلوسددين
س الفددةا  2018-2017فد ن مددا جمموعدده  92س ارائددي مددن ار،ددتجيبن ش يتممندوا مددن ت،ددميي قح ىلاتددا
مينخلوسي مااملرق
 -83وفذنً عن ذلب تارن ارقرخلا ا املي عن القله إزاش الرتامدي علد اسدال الثقداس وتقييدد حريدي
الفنانن س التابريق ويتادرذ ممثلدو اسدال الثقداس الادرحاش لاقبداة مادطناي قمداا مماخلسدي حدردهتم الفنيدي
إذا سخلوج عملهددم للم،دداواا واحلددردة األساسددييق ووفق داً للمالومدداة ال دواخل ا يوجددد لدددق ال،ددلطاة مددا
ي،ددم ابلق دوائم ال،ددو اش للفنددانن والمتددان و ددري م مددن ممثلددي اسددال الثقدداس ال د ين ينبتددي قق يُ،ددمت
كددم متنظدديم فااليدداة عامددي وقق تُد ىلر قمسدداؤ م س وسددائط اوعددناق وعل د سددبي ارثددال س  6حزي دران/
يونيه  2019احتُجز قحد فناين األ اش س مينخلويف ماد قن تددا عر داً افدع فيده عدن اللتدي البينخلوسدييق
وق انتدده احملممددي متنظدديم فااليددي ددري مرخاددي وخمالفددي قوامددر ددامط ددر يا و ُددرا قحق داً بل د تدددخل 204
خلومددنة مينخلوسدديي  90وقخلاً)()78ق وس حالددي قخددرق س ني،ددان/قمري  2019خلفذددت ال،ددلطاة مددنت
قحددد اروسدديقين ددها اة للجددوقة مددزعم قن موسدديقا ذاة "م،ددتوق فددين مددنطفض"ق وتشددد ارق درخلا
ا املددي عل د وجددون قن تت ،ددم احليدداا الثقافيددي ابحلريددي وعل د ددروخلا قق تتدددخ ال،ددلطاة س مماخلس ددي
الاا اة الثقافييق
 -84ومن األمد وخل ارار دي للططدر موجده خداص متتدع ممثلدي جمتمدع ارديم ابحلدردة الفنيديق فقدد تلقدت
ارقدرخلا ا املددي عددد اً مددن التقدداخلير الدديت تفيددد ن الفددةا ارشددمولي ابلتقريددر ددهدة تقييددداً لقدددخلا الفنددانن
ارنتمددن ستمددع اردديم علد التابددري عددن مواتددي اجتماعيددي وسياسدديي مددن خددنل الفددنق وفذدنً عددن ذلددب
واملددلت سددلطاة الدولددي اسددتطداا عبدداخلاة ماا يددي للمثليددن ماددفتها الرمسيدديق وس  4قدخل/مددايو 2020
قملدددخلة وزاخلا الداخليددي ميددارً عل د موتاهددا الشددبمي تدددفع فيدده ن الددةويج اراددطنع رو ددوع الانتدداة
ارثليي مدمر وينتهب القواعد األخنتيي ويط ح إد زد ا اقرائم اقن،يي د األ فال()79ق وتارن ارقرخلا
ا املي عن القله مدن قن ار،دطولن يشداخلىلون س قعمدال ميمدن وملدفها دا حتدريض علد التمييدز القدائم
عل د اري د اقن،ددي واكويددي اقن،ددانيي س الوتددت ال د ح مياخلسددون فيدده مهددامهم الاامددي وابسددتطداا ار دواخل
الاامي األمر ال ح يتان م،اشلتهم عليهق

رابعا -االستنتاجات والتوصيات
 -85أتسف املقررة اخلاصة الستمرار سياسة عدم التعامل مع الوالية وأتمل يف إعادة النظرر يف
هذا املوقف .فالتعامل مع الوالية يشكل فرصة حقيقية أمام بيالروس لتُظهر اسرتعدادها للتردبر يف
قضااي حقوق اإلنسان والتعامل مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة من أجل حتسني حالة
حقوق اإلنسان.
 -86وأتس ررف املق ررررة اخلاص ررة لع رردم ح رردو تق رردم ملح ررويف ررو اي ررة حق رروق اإلنس رران يف
برريالروس .ورغررم حرردو تيفيررري طفيررف يف التشررريعات منررذ صرردور التقريررر السررابق ف ر ن املقررررة
اخلاصة تعرتف بوجود بعض أوجه التقدم امللحوظة يف املمارسة العملية .ويعترب تعامل بيالروس مع
__________
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اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان مشجع ا وأتمل املقررة اخلاصة يف زايدة االهتمام ابملشاركة اجملديرة
والبناءة.
-87
سارية.

ومل يتم تنفيذ معظم التوصيات الواردة يف التقارير السابقة للمقررة اخلاصرة وهري ال ترزال

-88

وتوصي املقررة اخلاصة كذلك حكومة بيالروس مبا يلي:

إنشرراء مؤسسررة وطنيررة مسررتقلة حلقرروق اإلنسرران دون أتخررري ال مررربر لرره تثررل
ق)
امتثاالا كامالا ملبادئ ابريس؛
ن) اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة التمييز يكون من شأهنا تقدمي احلماية الشراملة
مرن التمييرز علري يرع األسررس امبظرورة مبوجرب العهرد الرردوق اخلراي ابحلقروق املدنيرة والسياسررية
وتوفري سبل االنتصاف الفعالة من التمييز؛
ج) وضع واعتماد خطة عمل جديدة ومشرتكة بني الوكاالت حلقوق اإلنسان حتدد
اخلطوات اليت ّكن بيالروس من النهوض بتعزيز و اية هذه احلقوق؛
اسررتحدا وقررف للعمررل بعقوبررة اإلعرردام ك طرروة أوليررة ررو إليفا هررا والتصررديق
)
علي الربوتوكول االختياري الثاين امللحق ابلعهد الدوق اخلاي ابحلقوق املدنية والسياسية اهلادف
إىل إليفاء عقوبة اإلعدام؛
د) القيررام يف انتظررار إليفرراء عقوبررة اإلعرردام بضررمان عرردم فرررض هررذه العقوبررة علرري
و ينتهك العهد الدوق اخلاي ابحلقوق املدنية والسياسرية واإلعمرال الفعلري للحرق يف اسرتاناف
أحكررام اإلعرردام وكفالررة إطررالأ أفرراد أسررر املرردانني وامبكرروم علرريهم ابإلعرردام علرري رير ومكرران
اإلعدام وكذلك علي مكان الدفن؛
ضمان التحقيق يف يع مرزاعم التعرذيب وسروء املعاملرة علري رو سرريع وفعرال
و)
وشامل ونزيه وضمان مقاضاة اجلناة وتوفري أوجه اجلرب للضحااي؛
وضع تعريف حمدد للتعذيب يتوافق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ويتضمن
ز)
إنر رزال عق رروابت مبرتكبي رره وإدراع ه ررذا التعري ررف يف الق ررانون اجلن ررا ي لب رريالروس؛ وت رروفري الت رردريب
املنررتظم ألعضرراء النيابررة العامررة والسررلك القضررا ي وهياررات إنفرراذ القررانون بشررأن املسررا ل املتعلقررة
أبحكام اتفاقية مناهضة التعذيب؛ وتزويد املوظفني واملهنيرني الطبيرني مبعلومرات كاملرة عرن التعررف
علرري عالمررات التعررذيب وسرروء املعاملررة مبررا يتوافررق مررع دليررل التقصرري والتوايررق الفعررالني للتعررذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (بروتوكول اسطنبول)؛
ا)

اعتماد تيفيريات تشريعية لتجرمي االختفاء القسري بشكل فعال؛

) إج ر رراء حتقيقرررات نزيهر ررة ومسرررتقلة وفعالر ررة بشر ررأن مص ررري ومكر رران وج ررود ير رروري
زاخارنكو وأانلوق كراسوفسكي وفيكتور هونتشار ودميرتي زافادسكي؛
ح) ضررمان إمكانيررة حصررول أسررر السرريد زاخررارنكو والسرريد كراسوفسرركي والسرريد
هونتشار والسيد زافادسكي علي انتصاف سريع وفعال وعلي أوجه اجلرب مبا يشرمل رد االعتبرار
والرتضية وضماانت عدم التكرار؛
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ك) إهن رراء املمارس ررة املتمثل ررة يف إنر رزال عق رروابت جنا ي ررة وإداري ررة ابألشر ر اي ال ررذين
ينظمون جتمعات سلمية أو يدعون إليها أو يشراركون فيهرا؛ واسرتثناء االعتصرام الفرردي مرن نطراق
قانون الفعاليات اجلماهريية؛
ل) مراجعررة إج رراءات التسررجيل احلاليررة لض ررمان كررن األف رراد واجلمعيررات العام ررة
واألحزاب السياسية من ممارسة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات؛
اخترراذ ترردابري إلهنرراء التنمرري العرقرري مررن قبررل سررلطات إنف راذ القررانون وإج رراء
ا)
حتقيقات سريعة وفعالة ونزيهة يف يع مزاعم التنمي العرقي؛
ن) رفع يع القيود غري الضرورية يف القرانون واملمارسرة العمليرة علري إعمرال احلرق
يف حرية التعبري والرأي؛
يف) إ حررة تنرروأ اآلراء يف اجملررال العررام مررن خررالل عمررل وسررا اإلعررالم حبريررة ودون
رقابررة وبررال عوا ررق وإهنرراء مضررايقة الصررحفيني املسررتقلني واملرردونني واملراسررلني العرراملني مررع وسررا
اإلعالم األجنبية؛
ع) مراجعرة الشرروا الراهنرة لتسرجيل الطوا رف الدينيرة مرن أجرل ضرمان حرق يرع
األش اي يف ممارسة دينهم أو معتقدهم واجملاهرة هبما؛
م) مراجعررة التشررريعات والسياسررات ومعاجلررة املواقررف االجتماعيررة الرريت يررز بشرركل
فعلي ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية وتوصمهم؛
ص) حتسررني إمكانيررة حصررول السررجناء يف مرافررق االحتجرراز مبررن فرريهم القصررر علرري
الرعاية الصرحية واالرتقراء دود،را وزايدة عردد املروظفني الطبيرني املهنيرني املرؤهلني يف يرع مرافرق
االحتجاز وضمان استقالليتهم ونزاهتهم؛
ي) اختراذ يرع التردابري الالزمررة لرصرد ومنرع واملعاقبرة علرري ارتكراب أعمرال التمييررز
ضررد النسرراء واألش ر اي ذوي اإلعاقررة والرومررا وغررريهم مررن الفاررات الضررعيفة يف جمررال العمالررة؛
ومراجعة القا مة احلكومية للعمل الشاق والعمل يف ظروف ضارة و/أو خطرة مرن أجرل ضرمان أال
تشمل سوى القيود ذات الضرورة احلتمية من أجل اية األمومة ابملعىن الدقيق للكلمة.
مراجعة التشرريعات والسياسرات الريت ترنظم العمرل غرري الطروعي مبرا يتوافرق مرع
خل)
معايري حقوق اإلنسان املبينة يف املادتني  8و 9من العهد الدوق اخلاي ابحلقوق املدنية والسياسية
وضمان تلقي السجناء واألش اي امببوسني فيما يسمي مبراكز العالع ابلعمل احلد األدىن امبردد
لألجور عن عملهم؛
ش) اختاذ يع التردابري الالزمرة بطررق مرن بينهرا وضرع بررامة حكوميرة حمرددة مرن
أجررل ضررمان إ حررة التعلرريم قبررل االبترردا ي والتعلرريم الثررانوي والتعلرريم العرراق علرري ررو ُجمررد ابلليفررة
البيالروسية ومن أجل تعزيز است دام أوسع نطاقا هلذه الليفة يف احلياة العامة والثقافية ويف وسا
اإلعالم؛
ة) اختاذ يرع التردابري الالزمرة لضرمان التمترع السرلمي ابحلررايت الثقافيرة مرن قبرل
خمتلف ممثلي اجملال الثقايف يف بيالروس؛
)
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ضمان وجود شروا مسبقة للمشاركة احلرة يف احلياة الثقافية وتيسريها وتعزيزها.
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