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البند  4من جدول األعمال

حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام المجلس
إسبببببببب ان ا* ،وأسبببببببببت ال ا* ،وإسبببببببببتون ا* ،وألمان ا ،وأوك ان ا ،وأي لندا* ،وإيطال ا ،والب تغال* ،وبلج كا*،
وبلغاريا ،وبولندا ،وتشب ب ك ا ،والجبأل األسبببود* ،وجزر مارشبببال ،والدانم و ،ورومان ا* ،وسبببان مارينو*،
وسبببلويا ا* ،وسبببلويان ا* ،والسبببويد* ،وسبببويسب ب ا* ،وي نسبببا ،وينلندا* ،وقب ص* ،وك وات ا* ،وكندا*،
والتف ا* ،ولكسببببمب * ،ولاتوان ا* ،ول ختنشببببتاي * ،ومالطة* ،ومقدون ا الشببببمال ة* ،والمملكة المتحدة
لب يطان ا العظمى وأي لندا الشببببببببمال ة ،ومونا و* ،والن ويج* ،والنمسببببببببا ،وهنغاريا* ،وهولندا ،والواليات
المتحدة األم يك ة* ،وال ابان ،والاونان* :مش وع ق ار

حالة حقوق اإلنسبببببببان يي فا روف يي التت ة التي سببببببب ق االنتخابات

.../46

ال ئاس ة لعام  2020والتت ة التي تلتها
إن مجلس حقوق اإلنسان،

إذ يست ت ت رشت ت تتد بمقاصت ت تتد مألماق األمح الم بدد ومبابأح ،و احعان اإلعان اللالمق لبقوق اإلنست ت تتان،

واللهدين الدولألألن الخاصألن ببقوق اإلنسان ،و غألر ذلك من صعوك حقوق اإلنسان الواجبة ال طبألق،
وقد أجرى مناقش ت ت ت تتة عاجلة فق بورةح الخامس ت ت ت تتة واألر لألن ألجن بب

حالة حقوق اإلنس ت ت ت تتان فق

بألاروس فق الف رد ال ق سبقت االن خابات الرأاسية للان  2020والف رد ال ق ةل ها،

وإذ يشت تتألر إلى جميع الق اررات الصت تتابرد عن لجنة حقوق اإلنست تتان والجممية اللامة ومجلس حقوق

اإلنست ت ت تتان بشت ت ت تتان حالة حقوق اإلنست ت ت تتان فق بألاروس ،بما فق ذلك قرار المجلس  1/45المؤرخ  18أيلول/
سب مبر ،2020

وإذ يش ت تتألر أي ت تتا إلى البيانألن اللذين أبلت بهما مفوض ت تتة األمح الم بدد الس ت تتامية لبقوق اإلنس ت تتان

فق  12آب/أغست ت ت ت ت تتطس  2020و 25شت ت ت ت ت تتباط/فبراير  ،2021وإلى البيان الذي أبلى بح مع ب األمألن اللان

فق  13آب/أغس ت ت ت ت تتطس  ،2020والبيانات المش ت ت ت ت ت رىة ال ق أبلى بها المعلفون بواليات فق إتار اإلج ار ات
الخاصة منذ االن خابات الرأاسية ال ق ُنظمت فق بألاروس فق  9آب/أغسطس ،2020

__________
*

بولة غألر ع و فق مجلس حقوق اإلنسان.
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وإذ يرحّب باإلحاتة الش ت ت تتفوقة المؤق ة بالمس ت ت ت جدات ال ق قدم ها المفوض ت ت تتة الس ت ت تتامية إلى مجلس

حقوق اإلنست تتان فق  4ىانون األول/بيست تتمبر  ،2020و ال قرقر الاحق الذي قدم ح المفوضت تتة الست تتامية عن

حالة حقوق اإلنسان فق بألاروس فق سياق االن خابات الرأاسية للان  ،)1(2020و ال وصيات واالس ن اجات
الواربد فيتح ،بمتا فألهتا ال وصت ت ت ت ت ت تيتة بتان ةرفتن حعومتة بألاروس إج ار ةبسيقتات مست ت ت ت ت ت ت قلتة ون قهتة وست ت ت ت ت ت ترقلتة

ومست ت ي ت تتة وفلالة وموثوقة وشت تتفافة فق جميع ابعا ات ان هاحات حقوق اإلنست تتان فق ست تتياق االح جاجات

الست ت ت ت تتلمية ،بما فألها ةلك ال ق ةنطوي على ألست ت ت ت تتاأر فق األروال واإلصت ت ت ت تتابات بجرول ،وال لذيب أو ست ت ت ت تتو
وةقديح الجناد إلى اللدالة ومباسب َهح بشعن مناسب،
الملاملة ،بما فق ذلك أعمال اللنف الجنسق،
َ

وإذ يش تتألر إلى ةقرقر مقرر منظمة األمن وال لاون فق أورو ا ،الملألَّن بموجب آلية موس تتعو ،الذي

اس ت ُند إليح فيما ي للق بان هاحات حقوق اإلنستتان المدعى ارةرابها ألال االن خابات الرأاستتية ال ق جرت فق
بألاروس فق  9آب/أغسطس  ،2020وإلى ال وصيات الواربد فيح،
-1

يلرب عن شديد القلق إ از البالة اللامة لبقوق اإلنسان فق بألاروس وةدهورها فق الف رد

-2

يدين االن هاحات الخطألرد الم واصتلة ال ق تالت حقوق اإلنستان فق بألاروس فق ستياق

ال ق سبقت االن خابات الرأاسية للان  ،2020ال ق أجرقت فق  9آب/أغسطس  ،2020والف رد ال ق ةل ها؛

االن خابات الرأاست ت ت ت ية للان  ،2020بما فألها البرمان المنهجق من حقوق اإلنست ت ت تتان والبرقات األست ت ت تتاست ت ت تتية،

وحاالت االع قال واالح جاز ال لست ت تتفألألن ال ق اس ت ت ت هدفت أع ت ت تتا فق الملارضت ت تتة وصت ت تتبفألألن وعاملألن فق

حقوق اإلنستتان والبرقات
وستتاأا اإلعان ومدافلألن عن حقوق اإلنستتان ومواتنألن عموما بستتبب ممارس ت هح
َ
األساسية ،واألحعان بالسجن الصابرد فق حق عاملألن فق وساأا اإلعان بسبب أباأهح واجباةهح المهنية؛
-3

ِ
يلرب عن أس ت ت ت ت تتفح ألن حعومة بألاروس لح ةف بال اماةها فيما ي للق ببق ىن مواتن

فق أن يصت ت ت ت ت ّتوت وفق أن ُين َخب فق ان خابات بورقة حرد ون قهة ،ينبغق أن ةرون باالق ار اللان وعلى قدن
المست ت ت ت ت ت تتاواد ،و االق ار الست ت ت ت ت ت تتري ،بمتا ي ت ت ت ت ت ت تتمن حرقة ال لبألر عن إرابد النتاألبألن ،وتبقتا الل اماةهتا بموجب

المابد (25ب) من اللهد الدولق الخاص بالبقوق المدنية والس ت ت تتياس ت ت تتية ،ىما يلرب عن األس ت ت تتف للدن ةنفألذ
بألاروس ةوصت تتيات قدمها فق وقت ست تتابق مع ُب المؤس ت تست تتات الديمقراتية وحقوق اإلنست تتان ،ال ابع لمنظمة
األمن وال لتاون فق أورو تا ،بشت ت ت ت ت ت تتان إج ار ان ختابتات حرد ون قهتة ةلبق الملتايألر التدوليتة ،وللتدن ةلتاونهتا فق

ةوجيح بعود فق الوقت المناسب ،مما حال بون إيفاب ذلك المع ب بلمة لمراقبة االن خابات الرأاسية األألألرد؛
ٍ
هاحات لبقوق اإلنست ت ت ت ت تتان قد ارةُربت
يلرب عن بالغ القلق إ از وروب ةقارقر ةفألد بان ان
-4
فق بألاروس فق الف رد ال ق س ت تتبقت االن خابات الرأاس ت تتية للان  2020وفق الف رد ال ق ةل ها ،بما فألها اللديد

من أعمال ال لذيب؛ وحاالت األ فا قست ت تتري؛ وعمليات األ طا

وترب ةلست ت تتفق ،بما فق ذلك ترب أع ت ت تتا

فق مجلس ال نس تتألق من أ ارض تتق بألاروس ةلس تتفا لدوافع س تتياس تتية؛ وحاالت االع قال واالح جاز ال لس تتفألألن،

بما فق ذلك اع قال واح جاز قاصت ت ت ترقن؛ وأفلال عنف جنس ت ت تتق وجنس ت ت تتانق؛ والبرمان ال لس ت ت تتفق من البياد؛

واالع دا على أع تتا فق الملارضتتة الستتياستتية ،بمن فألهح أع تتا مجلس ال نستتألق ،ومدافلون عن حقوق

اإلنست تتان ،وممملون عن المج مع المدنق ،وصت تتبفألون وغألرهح من اللاملألن فق وست تتاأا اإلعان ،وأشت تتخاص
تاعون إلى ممارستتة حقوقهح المدنية والستتياستتية ستتلميا ،وم تتايق هح وةخوقفهح واح جازهح ةلستتفا؛ والبرمان
ست ُ
من البق فق حرقة ال جمع الس ت ت ت تتلمق؛ والبرمان من حرقة الرأي وال لبألر ،س ت ت ت توا على ش ت ت ت تتبعة اإلن رنت أو
وهاأفهح
ألارجها ،بوستاأن منها االع دا على وستاأا اإلعان وم تايقة الصتبفألألن بان ظان أثنا ممارست هح
َ

__________
()1
2
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المشت ت ت تتروعة فق ست ت ت تتياق ال جملات ،عن ترقق إلغا اع ماب اللاملألن فق وست ت ت تتاأن اإلعان األجنبية ،وحجب

المواقع اإلعامية المس قلة ،وإغاق شبعة اإلن رنت؛

يلرب عن القلق بوجح ألاص إ از ال قتارقر ال ق ةفألتد بارةرتاب اللتديد من أفلتال ال لتذيب
-5
وغألره من ض ت ت ت تتروب الملاملة أو اللقو ة القاس ت ت ت تتية أو الاإنس ت ت ت تتانية أو المهألنة من ِقبن موهفق إنفاذ القانون

وموهفق الس تتجون ،ح ى فق الس تتجون ومراح االح جاز ،وهو ما يست ت دعق إج ار ةبقألق مست ت قن على وجح

الس ت ت ت ت تترعة ،وقلرب عن األس ت ت ت ت تتف ألن بألاروس ،حس ت ت ت ت تتب ال قارقر الواربد ،لح ةم من الل اماةها بموجب ةلك

الملاهدد ،مما يلعس أنماتا قديمة وباأمة من االن هاحات واإلفات من اللقاب بشعن منهجق؛
-6

يدعو ست ت ت ت ت تتلطات بألاروس إلى الرف عن است ت ت ت ت ت خدان القود المفرتة ضت ت ت ت ت تتد الم ظاهرقن

الستتلمألألن ،وعن ال لذيب وغألره من ضتتروب الملاملة أو اللقو ة القاستتية أو الاإنستتانية أو المهألنة واالأل فا

القسري ،وإلى الرف عن ةنفألذ عمليات اع قال واح جاز وسجن ةلس ية فق حق األشخاص بسبب ممارس هح
س ت ت ت ت تتلطات بألاروس على اإلف ار فو ار وبون قألد أو ش ت ت ت ت تترط عن جميع الس ت ت ت ت تتجنا

حقوق اإلنس ت ت ت ت تتان ،وقب
َ
الستتياستتألألن والصتتبفألألن وغألرهح من اللاملألن فق وستتاأا اإلعان ،والمدافلألن عن حقوق اإلنستتان ،وأع تتا

لجان اإلضتراب ،والطاب ،وأولكك الذين اع ُقلوا ةلستفا فق الف رد ال ق ستبقت االن خابات الرأاستية وأثنا ةلك

حقوق اإلنسان والبرقات األساسية؛
االن خابات و لدها بسبب ممارس هح
َ
-7

يدعو أي ت ت ت ت تتا س ت ت ت ت تتلطات بألاروس إلى ىفالة إج ار ان خابات حرد ون قهة ،والدألول فق

حوار حسيقق مع الملارضت تتة الست تتياست تتية ،بما فق ذلك مجلس ال نست تتألق والمج مع المدنق ،من أجن اس ت ت لابد

س ت ت ت ت ت تتيابد القانون والديمقراتية واح ران قانون وملايألر حقوق اإلنس ت ت ت ت ت تتان والبفا علألها ،وال فاعن مع منظمة

األمن وال لاون فق أورو ا ةفاعا مجديا ،ةوأليا لهذه الغاية؛
-8

يست ت تلّح بالدور الهان الذي يؤبيح الصت ت تتبفألون والمج مع المدنق ،بمن فألهح المدافلون عن

حقوق اإلنسان ،وال سيما المدافلات عن حقوق اإلنسان ،فق مواصلة االضطا باللمن الذي ال غنى عنح

فق مألدان حقوق اإلنست ان ،بوستتاأن منها ال وثألق والرصتتد فق هرو

صتتمبة لابعا ات الم للقة بان هاحات

حقوق اإلنسان فق الف رد ال ق سبقت االن خابات وأثنا ةلك االن خابات و لدها؛
-9

يب

ستتلطات بألاروس على الوفا بال اماةها بموجب القانون الدولق لبقوق اإلنستتان،

وال ستتيما فيما ي للق ببرقة ال جمع الستتلمق وةروقن الجمميات ،وحظر ال لذيب وغألره من ضتتروب الملاملة

أو اللقو ة القاستتية أو الاإنستتانية أو المهألنة ،وحرقة الرأي وال لبألر ،ستوا على شتتبعة اإلن رنت أو ألارجها،

بما فق ذلك ال اماةها الم للقة ببرقة وساأا اإلعان وحرقة اإلعان؛
-10

يشتتدب على ضتترورد المستتا لة عن ان هاحات حقوق اإلنستتان ،ال ق ال بد منها لمنع وقو

الم قد من االن هاحات ،وقلرب عن األست ت ت ت ت تتف ألنح ال يوجد ح ى اىن ما يدل على إقامة بعاوى جناأية فق
بألاروس فق أعقاب آال

الشتعاوى ال ق قدمها من يدعون أنهح ضتبايا ال لذيب أو ِ
غألره من ضتروب ستو

يب

س ت تتلطات بألاروس على ىفالة إج ار ةبسيقات مست ت ت قلة وش ت تتفافة ون قهة فق جميع

الملاملة ،أو على ةوجيح ةهح جناأية فق وفاد أر لة أشخاص على األقن فق سياق االح جاجات؛
-11

ان هاحات حقوق اإلنست ت ت ت ت ت تتان ال ق ةقول ال قارقر إنها ارةُربت فق ست ت ت ت ت ت تتياق االن خابات ،بما فق ذلك ابعا ات
ال لذيب وغألره من ضت ت ت ت ت تتروب الملاملة أو اللقو ة القاست ت ت ت ت تتية أو الاإنست ت ت ت ت تتانية أو المهألنة فق حق مب ج قن

ومب ّجألن وابعا ات االأل فا القس تتري ،وعلى ض تتمان وص تتول ال تتبايا إلى اللدالة واالن ص تتا  ،ومس تتا َ لة
الجناد مسا لة ىاملة؛
-12

يب

بألاروس على ال لاون ال ان مع المقررد الخاصت ت ت تتة الملنية ببالة حقوق اإلنست ت ت تتان

فق بألاروس ،وال س تتيما ب معألنها من الدألول ال ان و برقة وبون عواأق إلى إقليح البلد ،بما فق ذلك بألولها
GE.21-03342
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بون عواأق إلى جميع أم تتاحن االح ج تتاز ،ىم تتا يبمه تتا على ال ل تتاون الر تتام تتن مع اإلج ار ات الخ تتاصت ت ت ت ت ت ت تتة
المواضيمية لمجلس حقوق اإلنسان؛
-13

يطلب إلى مفوض تتة األمح الم بدد الس تتامية لبقوق اإلنس تتان ،بمس تتاعدد الخب ار الملنألألن

(أ)

رصد حالة حقوق اإلنسان واإلباغ عنها ،وإج ار براسة شاملة لجميع ما يدَّعى ارةرابح

والمعلفألن بواليات فق إتار اإلج ار ات الخاصة ،السيان بما يلق:

من ان هتاحتات حقوق اإلنس ت ت ت ت ت ت تتان فق بألاروس منتذ  1أيتار/متايو  ،2020بمتا فق ذلتك األبلتاب الجنس ت ت ت ت ت ت تتانيتة
المب ملتتة لهتتذه االن هتتاحتتات ،وإثبتتات الوقتتاأع والظرو

المبيطتتة بتتاالن هتتاحتتات المتتدعتتاد ،وجمع المللومتتات

واألبلة وال بقق منها وحفظها وةبلأللها بغية المس تتاهمة فق مس تتا لة الجناد وةبقألق اللدالة لل تتبايا وةبديد
هوقة المسؤولألن ،ىلما أمعن ذلك؛
(ب)

ةقديح ةوصتيات عامة بشتان زقابد اح ران حقوق اإلنستان وحماي ها ،وةقديح ال وجيح بشتان

( )

اللمتن مع ست ت ت ت ت ت تتلطتات بألاروس وجميع الجهتات الملنيتة ،وال ست ت ت ت ت ت تتيمتا المج مع المتدنق

الوصول إلى اللدالة والمسا لة ،حسب االق

ا ؛

البألاروستق واإلقليمق والدولق ،والمنظمات الدولية لبقوق اإلنستان ،ووىاالت األمح الم بدد ،ومنظمة األمن
وال لتاون فق أورو تا ،والتدول الملنيتة ،بغيتة ةبتابل المللومتات ،حست ت ت ت ت ت تتب االق

ت ت ت ت ت ت تتا  ،وةقتديح التدعح للجهوب

الوتنية واإلقليمية والدولية الرامية إلى ةل ق المسا لة عن ان هاحات حقوق اإلنسان فق بألاروس؛
-14

يطلب ال نفألذ الفوري للوالية؛

-15

يش تتجع جميع الجهوب المبذولة فق س تتبألن ةوثألق ان هاحات وةجاوزات حقوق اإلنس تتان فق

بألاروس ،بما فألها جهوب مجموعات المج مع المدنق ال بألاروست ت ت ت ت تتق والدولق ،وال ست ت ت ت ت تتيما منها الجهوب ال ق

ُبذلت قبن ةفلألن الوالية المذىورد أعاه؛
-16

يطلب إلى المفوضتتية أن ةقدن إلى مجلس حقوق اإلنستتان ،فق بورةح المامنة واألر لألن،

ةقرق ار شت ت تتفوقا مؤق ا عن آألر المست ت ت جدات ،وةقرق ار ألطيا شت ت تتاما ،فق بورةح ال است ت تتلة واألر لألن ،وأن ةلُقب

حلألهما جلسة ةباور؛
-17

يدعو بألاروس إلى إةاحة االةصال بالمفوضية على نبو ىامن وشفا ؛

-18

يطل تتب إلى األمألن الل تتان أن ي وب المفوضت ت ت ت ت ت تي تتة بع تتن م تتا يل ن من بعح إباري وةقنق

ولوجس ق ومن موارب ل معألنها من االضطا بوالي ها.
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