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يب ّي قّيمل ا ا ّيّييف اا ّيّيار ر ا ّيّيرا اللايفي ّيّييف اللق ّيّيإل اا الّي ّي ّيّييف ا ع ّي ّي ا ّيّيإل ا ّيّيا ر
بيال وس منر تايفييفه ال ابق ( ،)A/HRC/29/43ويايقم املثال الدولة إمجالا ل لإلصياا ال قدملها
آليّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد إلاّيّيإل ا ّيّيا منّيّير عّيّيا  .0202وتشّيّيا النل ّياىل إه ّيّيخ تّيّيد يّيّية
حت يناا ،باسلثناء ا فيفاج ر اآلو ة األ ا عن ال جناء ال ياسيمل عشية ال لخاباا اليفىلاسّيية
ال ّي ّيّيد ع ر عّيّيا  ،0202فيمّيّيا يلق ّيّيق بالإللّيّيم الشّيّيام ا ّيّيلحل م ّيّيإلر اللضّيّيييق ع ّي
اّيّيإل ا ّيّيا األساسّيّيية الّيّير فض ّي إه إ شّيّياء وليّيّية ا اّيّييف ااّيّيار ر عّيّيا  .0200ولّيّيرا
جيّيّيال السّيّيلميفا ر تمحلّيّيت األمّيّيم ا لحلّيّيد ع ّي ا ّيّيلإل الّيّير يّيّيلم بّيّيخ الي ّي اّ ،ي لة املثّيّيال
ب ّيّييال وس لللاامايف ّيّيا ر و ّيّيال ا ّيّيإل ا ّيّيا و اص ّيّية ر ل ّيّيإلء ال لخاب ّيّياا ال ا ي ّيّية الاا م ّيّية.
وخيلّيّيلم ا اّيّييف ااّيّيار تايفيّيّييفه بلاّيّيد تإلصّيّيياا آ ّيّيرا ر اعلبّيّيا ه ال لخابّيّياا ال ا يّيّية الاا مّيّية ال ّي
سلجيف ر ي إلل/سبلم .0202
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أوالا -مقدمة
ألف -الخلفية
 -0ياّيّيد اّيّيرا اللايفيّيّييف إه و ّيّيإل اّيّيإل ا ّيّيا عم ّيالا با ّييفا ه  .01/09و غّيّيم اللايفيّيّييف
ي لند إه مق إلماا و ا ىت  30آذا /ما س  ،0202فإ خ يلناول فرت زمنية تلخق اللايفييف
ال ابق ل مايف ااار ( )A/HRC/29/43إذ إ خ يايقم م لإل املثال إلمة بيال وس ل لإلصّيياا
ال ّي حيف ّيّيع ع يهّيّيا آليّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد إلاّيّيإل ا ّيّيا ر ال ّيّينإلاا اامّيّيإل ا الّيّيية .وبّيّيرا،
اللغااا ا مجالية ال يف ا و ال تقيف  ،ع ّي ا ّيا الاّيا إلين
سق ا ايف ااار إه تاييم ق
وع مما ساا س قاا الدولة إلر اإل ا ا واإليفياا األساسية.
 -0وياّيّيد ا اّيّييف ااّيّيار اّيّيرا السّيّيلقيفا ل نل ّياىل ا لمخضّيّية عّيّين عّيّيإل األمّيّيم ا لحلّيّيد إه
ا رتا اإل ا ا ر بيال وس ر فرت فاص ة بمل د مل امسمل مهّيا ال لخابّياا اليفىلاسّيية
ال جيفا ر عا  ،0202وال لخاباا ال ا ية ا ايف إجيفاؤاا ر ي إلل/سبلم  .0202وقد
عمّي ّيّيدا إلمّي ّيّية بّي ّيّييال وس ،غّي ّيّيدا ال لخابّي ّيّياا اليفىلاسّي ّيّيية ال ّي ّي جّي ّيّييفا ر كّي ّيّيا إل األول /ي ّي ّيّيم
 ،0202إه اسّيّيلخدا القنّيّيف الشّيّيديد ل ّي قد زعمّيّياء ا قا لّيّية ومبيّيّيديهم .و عاّيّيال اعلاّيّيال سّيّيبقة
م ّيّين ا يفا ّيّيحلمل اليفىلاس ّيّييمل ا ّيّيإل بقيفيا ّيّية منهجي ّيّية وملقم ّيّيد بااىلم ّيّية إلي ّيّية م ّيّين ا ّيّيإل ا ّيّيا
األساسية.
 -3ور عا  ،0200ش و إل اإل ا ا  ،اسلنا ا إه تايفييف ممإللة األمم ا لحلد
ال ّيّيامية إلاّيّيإل ا ّيّيا ( )A/HRC/20/8وبنّيّياءا ع ّي قّييفا ه  ،03/02وليّيّية ا اّيّييف ااّيّيار ا قّي
حبالة اإل ا ا ر بيال وس ،و ال من ا ف بالإللية ياد تاا ييف سندية إه اجمل إل
واجلمقية القامة .ومنّير ذلّيا اإلّيمل ،جّي قد اجمل ّيإل ت ّيا الإلليّية ّيالمل مّييفااّ ،يد عّيا وا ّيد ،ر
قيفا ات ّيّيخ  ،02/03و ،02/02و .01/09كمّي ّيّيا قّي ّيّيدمع ايئّي ّيّياا وآلي ّيّياا ّي ّيّييف تابقّي ّيّية ل مّي ّيّيم
ا لحل ّيّيد ر و ّيّيال ا ّيّيإل ا ّيّيا  ،ومنه ّيّيا الميفي ّيّيق القام ّي ا ق ّي بالس ّيّيلقيفا ال ّيّيدو الش ّيّيام ،
القدي ّيّيد مّي ّيّين اللإلصّي ّيّيياا اليفامي ّيّية إه حت ّي ّيّيمل الّي ّيّية اّي ّيّيإل ا ّيّيا واملثّي ّيّيال إلمّي ّيّية بّي ّيّييال وس
لالللااماا الدولية ال تقهدا هبا الدولة.
 -4و ق ّيّيال ا اّيّييف ااّيّيار بّيّيا فيفاج عّيّين سّيّيلة سّيّيجناء سياسّيّييمل اّيّيم مي ّيّيال سّيّيلات يميل ،
ومي ّيّيال زيّيّيا وه ،وإيهّيّيا آلينيمّيّيل  ،ويّيّياوان فاس ّي إلفيل  ،وآ ت ّيّييإل بيفاكّيّيا بين ّيّيا ،ويّيّيإل و
بل ّيّيإل قب ّي ّي إج ّي ّييفاء ال لخاب ّيّياا اليفىلاس ّيّيية ر  00تش ّي ّييفين األول /كل ّيّيإلبيف  .0202ويال ّي ّي ا ا ّيّييف
ااار ا نظماا اإل إلمية الدولية ومنظماا اإل ا ا قد ق بع بقم ية ا فيفاج ت ا.

 -2كما يال ا ايف ااار ال لخاباا اليفىلاسية لقا  0202جيفا بدو متا س
الشّييف ة عنمهّيا وبّيّيدو اعلاّيال ل مقا لّيّيمل ال ياسّييمل ّيّيالف مّيا ّيّيدمل ر ال لخابّياا اليفىلاسّيّيية
ال اباة ال ا ا ر عا .0202
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 -2ور مل يقيفب ا ايف ااار عّين ا تيا ّيخ يّيال اّيره اللنّيازلا فإ ّيخ يشّيقيف بّيالا ق أل ق
إ ّيّيال س ّييفاس ال ّيّيجناء ال ياسّيّييمل ا ّيّيركإل ين آ م ّيا قّيّيد ّيّيدمل بالقيفياّيّية اللق ّيّيمية ذايفّيّيا ال ّي متّيّيع
عنّيّيد اعلاّيّياوم .وعّيّيالو ع ّي ذلّيّيا ،فّيّيإ عم يّيّية ا فّييفاج تّيّيدعم ،حبّيّيال ،يفيّيّية ال لخابّيّياا ظّييفا
أل م ّيّين ح ّيّيق سّي ّييفا هم ت ّيّييف و ّيّيم ا ّيّيإلقهم ا د ي ّيّية و ال ياس ّيّيية .و ليج ّيّية ل ّيّيرلا ،ي ّيّيلم ن
ا يفاّيّيحلإل ال ّيّيبقة إه ال لخابّيّياا اليفىلاسّيّيية الّيّيرين اعلا ّيإلا بقّيّيد ا لخابّيّياا عّيّيا ّ ،0202يّيالف
غّيّياام مّيّين ال ّيّيجناء ال ياسّيّييمل الّيّيرين مض ّيإلا مّيّيد ا إلي ّيّية ر ال ّيّيجن والّيّيرين حعمّيّيي ع ّيّينهم ر
ع ّي ّيّيا ( 0204ا ظ ّي ّيّييف  ،A/HRC/29/43الما ّي ّيّييف  ،)23مثّي ّي ّي آ س ّي ّيّيبيا لت ّي ّي ّي ي ،م ّي ّيّين ّي ّيّيإل
ال لخاباا ال ا ا ر عا .0202
 -1وع اليفغم من ايئاا إ ماذ الاا إل ت لخد القنف فإ منظمة األمن واللقّياو
ّيّيال
ر و وبّيّيا ا الايّيّيإل الّي فيفلّيّيع ع ّي ال لخابّيّياا اليفىلاسّيّيية لقّيّيا  ،0202ل تاّي ق ،بّي
( )1
مّين األ ّيإلال ،عّيّين الايّيّيإل الّي فحيفلّيّيع ع يهّيّيا ّيّيالل ال لخابّيّياا الّي جّيّييفا ر عّيّيا ، 0202
كم ّيّيا لاىلجه ّيّيا ل تبق ّيّيد ع ّيّين مظن ّيّية الش ّيّيبهة متام ّيا كم ّيّيا ّيّيدمل ر ع ّيّيا  .0202وع ي ّيّيخ ،ف ّيّيإ
إ ال سيفاس ال ّيجناء عشّيية ال لخابّياا بّيدو ي ّيرتقوا اإلّيق ر اللاّيد إليهّيا حق ّيا يّيبق إلق
إه تقميق مناخ ااإلف الر ايمن ع سّي إلب اإل ّيم ّيإلال عاّيإل  .ذلّيا ا ّيا الاّيا إلين
الامقّيّيي يّيّيا إل ص ّييفامة منّيّير عّيّيا  ،0202كمّيّيا و ر تاّيّيا ييف ا اّيّييف ااّيّيار ال ّيّياباة ،واّيّيي
عديّيّيد  ،وكّيّيرلا الش ّي بالن ّيّيبة إه ال ج ّيإلء إه فّيّييف القاإلبّيّياا اجلناىليّيّية وا ا يّيّية ع ّي اا ّيّيإل
وا د يقيفب عن خمالف ولإل كا ذلا بقيفياة س مية.
والناقدين ،و ع
 -8وسّيّيل إل القيفياّيّية ال ّي سّيّيلجيف هبّيّيا ال لخابّيّياا ال ا يّيّية لقّيّيا  0202وكّيّيرلا النل ّياىل
ال سللمخض عنها ثابة احملا الر سيإللم ع يخ قيفا اليفىليإل بش إصالس اإلإلكمة ر وال
اإل ا ا ر بيال وس .ويحقد بيف ا بيال وس الإل يد ر الاا األو وبية الّير ل ي ّيلاقال
مقا لة ىت ولإل كا ع لئي ة بّي يب ّيم ع ّي كّي قّييفا اا الّييفىليإل .وكّيا اّيرا اّيإل ب كّي
بيف ّيّيا ر حب ّيّييف ال ّيّينإلاا القشّي ّييفين ا ال ّيّيية سّي ّيإلاء اول ّيّيع ا قا ل ّيّية ا ش ّيّياكة و ق ّيّييف ا ا اا ق ّيّية
ا لجاجا ع الايإل ا ميفولة.
 -9وي مّي ا اّيّييف ااّيّيار لق ال ّيإل ال لخابّيّياا ال ا يّيّية الاا مّيّية مّين القنّيّيف والامّيّيم فحل ّيّيال
ت مح كرلا با ف اس عّين آ اء سياسّيية ّييف مغّياييف آل اء الّييفىليإل وبّيرا تّيلم ن الاّيإل
ب
ال ياسية من ك ال مااعد ب عدا تلناسال مم األصإلاا ا لحلاق منها ال زقكلها.
 -02ويظ وجإل عاإلبة ا عدا ال قداىلم ر قا إل القاإلباا وتإلقيقها بش مل يف منقا آ يف
من مناط عد الملثال قايا اإل ا ا  ،ال جتق من ولة بيال وس السلثناء الإل يد ر
الاا األو وبية .ويشجال ا ايف ااار جلإلء احملاكم إه تإلقيم عاإلبة ا عدا  .ومن األمث ّية ع ّي
م هبا ر اآلو ة األ ا يإل  02اباط/ف اييف  ،0202بقّيد يّيإل وا ّيد
ذلا القاإلبة ال
من فم و إل الحتا األو ويب قظم القاإلباا ال وققها ع فيفا وايفكاا من بيال وس.

__________
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 -00و ّيّيالل المّيّيرت قيّيّيد السّيّيلقيفا  ،يال ّي ا اّيّييف ااّيّيار ّيّيدومل تغيّيّيا ر النظّيّيا
الر حي م يفياا اللجمم واللقبا وت إلين اجلمقياا وساىليف اإل ا ا  ،واإل ظا "ياإل
ع ّي ّي ّيّيال ا ذ ل اي ّيّيا ب ّي ّي ا ّيّييء" .وا ّيّيرا النظ ّيّيا ا ّيّيلحل م ا ّيّيإل ،ر ا ا ّيّييف اا ّيّيار،
اول ّيّية لإلعّي ّييفاب ع ّيّين اآل اء
األس ّيّياس ال ّيّير يا ّيّيإل ع ي ّيّيخ من ّيّياخ اا ّيّيإلف ال ّي ّياىلد ال ّيّير يق ّيّيإل
و اللجمهيف و ت إلين اجلمقياا مما تقل ه اإل إلمة ميفا غا ميفغّيإلب فيّيخ .واّيرا النظّيا يلمثّي ر
اللجّيّييف الاّيّيا إلين ل ّي شّيّياط عمّيّيإلمي ل حيظّي برت ّيّييت م ّيّيبق مّيّين ا ا  .وال ّي قاا م ّيّيها
اّيّيي ال ّي تاّيّييفق  ،ر ك ّي الّيّية ،إذا مّيّيا كّيّيا اللجّيّييف الاّيّيا إلين سي ّيّيبح جتيف ّيا حب ّيّيم الإلاقّيّيم ل،
والشّي الّيّير يلخّيّيره ذلّيّيا اللجّيّييف بال ليّيّيا بّيّيمل اىلمّيّية واسّيّيقة مّيّين القاإلبّيّياا الّي تّيرتاوس بّيّيمل
القاإلباا ا ا ية واجلااىلية ،وبّيمل فّييف الغيفامّياا وال ّيجن وفاّيدا اإلاّيإل ا د يّية الّي ل عالقّية
و ّيّيا ب ّيّيرلا .وق ّيّيد ظ ّيّيع كّي ّي ق اللغيّي ّيااا الّي ّي ّيّييف ا ،ر القا ّيّيدين ا ال ّيّييملّ ،يّيا ر ذل ّيّيا آ ّيّييف
اللق يماا ال ت الها ايئاا إ مّياذ الاّيا إل  ،ر إ ّيا اّيرا النظّيا  .بّيمل مّي قد وجّيا ر ّيمل ظ ّيع
اإل إلمة م يقيف متام ا ع اإليا القامة.
 -00ور  4يا /مايإل  ،0202ضقع بيال وس لسلقيفالّيها الّيدو الشّيام الثّياين .وإذا
لىل مشجقة ر م ّيلإل تقّيا ي ال ّي قاا مّيم القم يّية فإ ّيخ ل ّي
كا ا ايف ااار قد
اللإلصياا ال تادمع هبا الدول األ يفاف كا ع مشّياهبة بّي مقاباّية ل لإلصّيياا الّي قحّيدمع
ر السّيّيلقيفا ال ّيّيابق ممقّيّيا يق ّيّيإل عّيّيد ّيّيدومل تغّي قّيا ر الإللّيّيم القّيّيا إلاّيّيإل ا ّيّيا ر
الب ّيّيد .ذل ّيّيا ّيّيخ ححي ّيّييفز ،اص ّيّية ،تا ّيّيد بشّي ّي اللإلص ّيّيياا الّي ّي قب له ّيّيا الدول ّيّية والّي ّي تقّي ّي
منظماا اجمللمم ا دين من غا ا نظماا ال ش يفا اإل إلمة.
 -03ومّيّيا زال األمّيّييف ينلظّيّييف إ شّيّياء مبس ّيّية و نيّيّية إلاّيّيإل ا ّيّيا كمّيّيا وص ّي بّيّيرلا الميفيّيّيق
القام ّي ّي ا ق ّي ّي بالس ّي ّيّيلقيفا ال ّي ّيّيدو الش ّي ّيّيام ر ع ّي ّيّيا  0202وم ّي ّيّييف ّي ّيّييف ر ع ّي ّيّيا 0202
(ا ظيف  A/HRC/15/16و .)A/HRC/30/3ومن ا إ شاء مبس ة و نية باّي ا بّيا ب بّيا يإل
ي ّيّياعد اإل إلمّيّية ع ّي تّيّيالر النا ّياىلت ومتهيّيّيد القيفيّيّيق مّيّيا الملثّيّيال اللّيّيد جيي ل مقّيّيايا الدوليّيّية.
وي س ا ايف ااار لقد إ يفاز تاد ذ بال حنإل إ شاء ت ا ا بس ة.
 -04ول ينبغّيّيي يّيّيب ا ف ّييفاج الّيّير ّيّيدمل ر اآلو ّيّية األ ّيّيا عّيّين ال ّيّيجناء ال ياسّيّييمل،
واألواميف الّي صّيد ا إه ايئّياا إ مّياذ الاّيا إل بقّيد اسّيلخدا القنّيف لّي قد ا لظّياايفين ال ّي ميمل
إه مإل اياة األولاع القامّية إلاّيإل ا ّيا  .ويّييف ا اّييف ااّيار ال ّي قاا تحظهّييف،
منر ال لخاباا اليفىلي ية ،عا ع اللخميف بش كبا مّين الايّيإل الشّيام ة ا ميفولّية ع ّي
ا ّيّيإل ا ّيّيا كم ّيّيا ّ ،يّيا تب ّيّيد  ،كم ّيّيا وص ّيّييع ب ّيّيخ ،ر اللق ّيّياو م ّيّيم اآللي ّيّياا الدولي ّيّية إلا ّيّيإل
ا ا ( .)2وع يخ فإ ا ايف ااار ياد تإلصياتخ و يغم ت ا العلبا اا.
__________
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باء -المنهجية
 -02حي ا ايف ااار ب تقاو كا من قب س قاا بّييال وس غّيم الق بّياا ا ل ّييف
مإلجه ّيا إه
ال ّي
ق
وجههّيّيا ع ّي ال ّيّينمل .وآ ّيّييف ّيّيال تاّيّيد بّيّيخ ر  01اّيّيباط/ف اييف  0202كّيّيا ق
ا مث ّي ال ّيّيداىلم لب ّيّييال وس ل ّيّيد م ل ّيّيال األم ّيّيم ا لحل ّيّيد ر جني ّيّيف وك ّيّيا يلق ّيّيق ب ّيّيإجيفاء زي ّيّيا إه
بيال وس إلق خ ي ق ا ىت  30آذا /ما س  .0202ويقيفب ا اّييف ااّيار عّين سّيمخ وّيرا
نّيخ
الإللم ذلا أل اللقا ي مّيم ا ّيف بالإلليّيةّ ،يىت ولّيإل كّيا ع ّي ميفا ّي  ،مّين اّي خ
مّيّين اإل ّيّيإلل ع ّي مق إلمّيّياا مبااّيّييف و ي ّيّيإل مّيّيا ع ّي مقاجلّيّية الاضّيّيايا ال ّي يق ّي ق هبّيّيا ظّيّيا
اإل ا ا ر بيال وس حب ن ية.
 -02و ّيّيا كا ّيّيع الايّيّيا اا ا يدا يّيّية م ّييفا ملقّيّير ا فّيّيإ القم ّي الّيّير الّيّيق م بّيّيخ ا اّيّييف ااّيّيار
مّيّيا زال ي ّيّيلند إه ا ق إلمّيّياا ال ّي و ا مّيّين خمل ّيّيف الشّيّييفكاء واّيّيم ا مّيّيإل بالإلليّيّياا ولّيّيحلايا
ال لهاكّيّياا و قّيّيا هبم ،واجلهّيّياا الماع ّيّية ر اجمللمّيّيم ا ّيّيدين ،وممث ّيّيإل ا نظمّيّياا الدوليّيّية وا ق يميّيّية
والدب إلماس ّيّييإل  .وك ّيّيا ي ّيّيد ا ا ّيّييف اا ّيّيار ،وا ّيّيإل ي ّيّيق إه اإل ّيّيإلل ع ّي ّي ت ّيّيا ا ق إلم ّيّياا،
السرتا ّيّيا ب ّيّيا ب الس ّيّيلااللية والنااا ّيّية وا إلل ّيّيإلعية .وتقّي ّي قد م ّيّيا ا ق إلم ّيّياا الالزم ّيّية ل اي ّيّيا
باللحل ي والإلا ر ارا اللايفييف ميفا ل غىن عنّيخ .ويققّيق ا اّييف ااّيار مهيّية اصّية ع ّي سّيالمة
و من م ا ا ق إلماا ت ا.
 -01ويبّي قّيمل ا اّيّييف ااّيّيار ،كد بّيّيخ ر اللاّيّيا ييف ال ّيّياباة ،الش ّيإلاغ اليفىلي ّيّيية ا قيفو ّيّية ر و ّيال
اإل ا ا ر بّييال وس منّير تايفيّييفه ال ّيابق الّير قدمّيخ إه و ّيإل اّيإل ا ّيا  .وعّيالو
ع ذلا ،وكما ذكيف آ م ا ،فإ حت ي خ ييفقكا ع ّي مّيد املثّيال بّييال وس ل لإلصّيياا القديّيد الّي
قّيّيدملها آليّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد إلاّيّيإل ا ّيّيا  .وجّيّياء جتميّيّيم اللإلصّيّيياا تبق ّيا ّيّيا تلق بّيّيخ آليّيّياا
األمّيّيم ا لحلّيّيد إلاّيّيإل ا ّيّيا منّيّير عّيّيا  0202واّيّيإل ول سّيّينة ضّيّيقع فيهّيّيا بّيّييال وس ألول
اسلقيفا ر قب الميفيق القام ا ق بالسلقيفا الدو الشام .

ثاني ا -سيادة القانون واإلطار القانوني
 -08يلخ ّيّير ،ر عا ّيّياب ال لخاب ّيّياا اليفىلاس ّيّيية الّي ّي ا ا ع ّيّيا  ،0202إ إجّي ّييفاء تشّي ّييفيقي
بغيف حت مل الة اإل ا ا  ،يث ظقع الاإلا مل وا ما ساا الامقية ع ما اي ع يخ.
 -09وظ ّيّيع ا يفاس ّيّيم اليفىلاسّيّيية ت ّيّيد بإلصّيّيمها اآللي ّيّية اللش ّييفيقية اليفىلي ّيّيية ر بّيّييال وس (ا ظ ّيّييف
 ،A/HRC/26/44المايف  ،00و ،A/HRC/29/43المايف  .)00ول تقد وظيمة ال ا  ،الّير نّيم
فيخ ك ا من ا ال ا قا لة ،تإلافق ع ّي اللشّييفيقاا الّي تقّييفس ع يّيخ .و ّين ل ّييفىليإل،
قضّيّيية تحقّييفس ّيّيا ر ذلّيّيا
عّين يفيّيّيق ا يفاسّييم الّي ي ّيّيد اا ،يّيناض الاّيإلا مل الااىلمّية بشّيّيا
الاا إل الدسلإل .
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 -02وتلجااّي ّي إ ا الّي ّييفىليإل يضّي ّي ا مب ّيّيد الم ّي ّي ب ّيّيمل ال ّي ّي قاا وذل ّيّيا بلحلدي ّيّيد سياس ّيّياا
ال ّي قة اللنميريّيّية وإعّيّيدا مشّيّيا يم الاّيإلا مل الّي يقلمّيّيداا ال ّيّيا واللّي ا ع ّي احملّيّياكم عّيّين يفيّيّيق
إعقاء اللق يماا النظيفية بش سياسة الدولة ("اللإلجيهاا") .ول ي مح ا ا الاا إلين الاّياىلم
ب ّيّياللغيا إل إذا ك ّيّيا يا ّيّيإل ع ّي ّي إ ا الّي ّييفىليإل ال ياس ّيّيية .و ليج ّيّية ل ّيّيرلا ،ف ّيّيإ اإلا ّيّيإل ا د ي ّيّية
وال ياسية األساسية ،مث اإلاإل القل ا ية والثاافية والجلماعية ،سإلاء و ا ر الدسلإل و
ر ا قااّيداا الدوليّية ،ل ّيّين ل مّيإلا نمل إعماوّيا ّي قّيىت لّيإل ّيدمل اّيّيا ا إليهّيا اإل إلمّيّية ر
مقيف تقبيق سياساا الدولة.
 -00ويظ ا ايف ااار يشقيف بالا ق يال ظا تقيمل الاضا وا قدعمل القاممل ،كما اا
إه ذلا ر تايفييفه ال ابق إه و إل اإل ا ا ( ،A/HRC/29/43الماّييفاا  34إه .)42
ذلا بإم ا اليفىليإل ،ميف ه ،ييفقي و حيقط من تبة قا ٍ و م قدع عا  .وقد جيف
اللشّيّيديد ع ّي عّيّيد وجّيّيإل ف ّي بّيّيمل ال ّي قلمل اللش ّييفيقية واللنميريّيّية ر تايفيّيّييف الميفيّيّيق القامّي
ا ق ّي ّي بالسّي ّيّيلقيفا الّي ّيّيدو الشّي ّيّيام لقّي ّيّيا  ،A/HRC/15/16( 0202الماّي ّيّييف  )02-89مث ر
ع ّيّيا  ،A/HRC/30/3( 0202المايفت ّيّيا  14-001و .)12-001ور ع ّيّيا  ،0200ث ّيّيع
ال جنة ا قنية باإلاإل القل ا ية والجلماعية والثاافية ع لما السلاالل واإليّيا ال ّيام مل
ل قة الاضاىلية ،با ا ل مبا ب األساسية ا لق اة باسلاالل ال قة الاضاىليةّ ،يا ر ذلّيا عّين
يفيّيّيق إ شّيّياء ايئّيّية م ّيّيلا ة م ّيّيبولة عّيّين تقيّيّيمل الاضّيّيا وتّيّييفقيلهم وعّيّياوم (،E/C.12/BLR/CO/4-6
الماّيّييف  .)2و جيّيّييفّ ،يّيال ع ّيّيم ا اّيّييف ااّيّيار ،إ شّيّياء مثّي اّيّيره اويئّيّية بقّيّيد (بلّيّيا ي  30آذا /
ما س .)0202
 -00وما زال امإل ال قدفاع ،ع اليفغم من اللإلصياا القديد ال تاّيدمع هبّيا آليّياا األمّيم
ا لحلّيّيد  ،يقلمّيّيدو متام ّي ا ع ّي وزا القّيّيدل ال ّي تّيّيلحل م ر عم يّيّية الّيّيد إلل إه ا هّيّين الاا إل يّيّية.
و ّيّين تّيّيب م ّيااعم ا لهّيّياه الاإلاعّيّيد ،واّيّيي م ّيااعم تق ّيّيمية م ّيّيبقبة ،مث ّي اللقّيّياو مّيّيم آليّيّياا
األمم ا لحلد إلاإل ا ا  ،إه اقال مساء احملاممل مّين اّيابلهم لّيدواع ت يبيّية ر وقّيع
وبدو الاد ع الققن ر ذلا الايفا .
اهّيّيا مّيّين جّي اللقامّي مّيّيم إلمّيّية
 -03ويقيّيّيد ا اّيّييف ااّيّيار الل كيّيّيد ع ّي النّيّيداءاا الّي
متلث الاإلا مل لللااماا اإل إلمة الدوليّية
بيال وس ر إ ا ا صالس القا وذلا ل قم ع
ر وال اإل ا ا واإل يإلصي ب ت غي اإل إلمة مج ة من األ ا منهّيا ا ّيا 0-093
مّيّين قّيّيا إل القاإلبّيّياا الّي جتّيقّييف ال ل ّيّياب إه اجلمقيّيّياا غّيّيا ا يف ّيّية وال ضّيّيما إه اللظّيّياايفاا
القامّيّية وب ّي ت ّي ح مبّيّيا ب إلكمّيّية وس ّياىلط ا عّيّيال  ،واّيّيي مبّيّيا ب قمقيّيّية ،وذلّيّيا باللشّيّياو مّيّيم
مجيّيّيم وس ّياىلط ا عّيّيال واجلهّيّياا الماع ّيّية ر اجمللمّيّيم ا ّيّيدين ،و تإلقّيّيف ،قا إل ّيا و حلّيّيض إ ا يفّيّيا،
إ اال عاإلبة ا عدا بغية إلغاىلها.
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ثالثا -التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
 -04فحلّيّيت الميفيّيّيق القام ّي ا ق ّي بالسّيّيلقيفا الّيّيدو الشّيّيام الّيّية ب ّييال وس ل مّيّييف الثا يّيّية
ر  4يا /م ّيّيايإل  .0202وق ّيّيد ا ل ّيّيإلا ومإلع ّيّية الإل ّياىلق ال ّي ع ّيّيديفا ا مإلل ّيّيية ال ّيّيامية إلا ّيّيإل
ا ّيّيا ( )A/HRC/WG.6/22/BLR/2مق إلم ّيّياا ع ّيّين م ّيّيلإل تقامّي ّي ال ّي ّي قاا م ّيّيم ا نظإلم ّيّية
الدولية إلاإل ا ا بلّيا ي  4آذا /مّيا س  .0202ومنّير ذلّيا اإلّيمل ،ل ّي ا اّييف ااّيار
ّيّيخ حيّيّيدمل تقام ّي آ ّيّييف ر اّيّيرا ال ّيّيد  .وقّيّيد فضّيّيع ت ّيّيا ال ّي قاا ت ييّيّيد اللإلصّيّيياا
الاالّيّيية بلإلجيّيّيخ عّيّيإل اىلمّيّية إه ا مّيّيمل بإلليّيّياا ر إ ّيّيا ا ج ّييفاءاا اااصّيّية بايّيّيا بّيّييال وس
( ،A/HRC/30/3المايفاا  02-032إه .)38-032
إلم ّيّية ب ّيّييال وس س ّيّيع و يقّيّيدا اللإلص ّيّيياا ال ّي ق ّيّيدمها
 -02ويال ّي ا ا ّيّييف اا ّيّيار
الميفيق القام ا ق بالسلقيفا الدو الشام بش النظّييف ر الل ّيديق ع ّي التماقيّية الدوليّية
إلمايّيّية اّيّيإل مجيّيّيم القم ّيّيال ا هّيّياجيفين و ف ّييفا سّيّييفام و ال ض ّيّيما إليهّيّيا و تي ّيّيا اّيّيرا األم ّيّييف
( ،A/HRC/30/3الما ّييفاا  0-001إه  ،)2-001واتماقيّيّية اّيّيإل األاّيّيخار ذو ا عاقّيّية
( ،A/HRC/30/3الما ّي ّي ّييفاا  1-001إه  .)00-001غّي ّي ّيّيا ا اّي ّي ّيّييف ااّي ّي ّيّيار يشّي ّي ّيّيا إه
إلمة بيال وس قد يدا تإلصّيياا مما ّية قّيدمع ّيالل الّيدو األوه مّين السّيلقيفا الّيدو
الش ّيّيام (ا ظ ّيّييف  ،A/HRC/15/16المايفت ّيّيا  0-91و ،)0-91كم ّيّيا يش ّيّيا إه ّيّيخ حي ّيّييفز
تاّي ّيّيد م مّي ّيّيإلس فيمّي ّيّيا عّي ّيّيدا تإلقيّي ّيّيم بّي ّيّييال وس ع ّي ّي اتماقيّي ّيّية اّي ّيّيإل األاّي ّيّيخار ذو ا عاقّي ّيّية ر
ي إلل/سبلم .0202
 -02ومن ا ايف الضم بيال وس ،ر عا  ،0202لسلقيفا من قب جلنة الاضاء ع ّي
اللمييا القن يف ومن قبّي ال جنّية ا قنيّية حباّيإل األاّيخار ذو ا عاقّية .وقّيد قّيدمع بّييال وس
تايفييفاا اجلامم إه ال جنة ا قنية حباإل األاخار ذو ا عاقة ،وسي لند اسّيلقيفا ال جنّية إه
اليف و ال سلادمها الدولة قب  04يا /مايإل  0202ع قاىلمة ا اىل األولية.
 -01ومنّيّير قّيّيد ا اّيّييف ااّيّيار تايفيّيّييفه ال ّيّيابق ،جّيّييف ت ّيّيجي عّيّيد مّيّين الاضّيّيايا إلجّيّيال
ال وتإلكّيّيإلل ال ليّيّيا ا حلّيّيق بالقهّيّيد الّيّيدو ل حلاّيّيإل ا د يّيّية وال ياسّيّيية .واعلمّيّيدا جلنّيّية اّيّيإل
ا ّيّيا  ،ر و يفّيّيا  002ا نقاّيّيد ر تشّييفين األول /كلّيّيإلبيف  ،0202آ اء بش ّي سّيّيلة بالغّيّياا
الت بيال وس مقظمها يلق ق با لهاكاا إليفية اللقبا واللجمم وت إلين اجلمقياا(.)3
ق
 -08ويد ه ا ايف ااار متاما عد ا مّين اّياا القمّي واإل اّياا الد اسّيية الّي ظملهّيا
إلمة بيال وس حعادا بدعم من ايفكاء وليمل .وقد صبحلع مما سّية تنظّييم تظّياايفاا ق ّيا
األمد بش قضايا اإل ا ا ال يحثااا الشيفكاء الرين يلقام إل مم اآلليّياا (ا ظّييف اصّية

__________
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 ،A/HRC/30/3المايف  )04مّين األمّيإل ا قمّيإلل هبّيا ر بّييال وس ل ّينإلاا عديّيد  ،غّيا ا اّييف
ااار ل ل ا مق إلماا تشّيي حبّيدومل تغّيااا م مإلسّية ع ّي ا ّيال ر ا ّيا الاّيا إلين
و مما سّيّياا م ّيّيبو الدولّيّية ر عاّيّياب مثّي ت ّيّيا ال اّيّياءاا .ومّيّين األمث ّيّية ر اّيّيرا ال ّيّيد  ،عاّيّيد
م ّي ّيبمتيف عّي ّيّين عاإلبّي ّيّية ا ع ّي ّيدا ر مين ّي ّيّيا ،ر  02آذا /مّي ّيّيا س  .0202وقّي ّيّيد لاّي ّيّيي عّي ّيّيد مّي ّيّين
الشخ ّيّيياا اليففيقّيّية ا ّيّيلإل بيا ّيّياا ّيّيالل تظّيّياايف اسّيّيلغيفقع يإلم ّي ا وا ّيّيدا واّيّيا ه ر تنظيمهّيّيا
ا لال الاقيف اللّيابم ل ّيام األمّيم ا لحلّيد ا منّياىلي وسّيما ا م ّية ا لحلّيد ل يقا يّيا القظمّي
وآييفلندا الشمالية ر بيال وس .و تإلجخ الدعإل إه ا ايف ااار إلضإل ت ا اللظاايف .

رابعا -الشوووا ل التووي أعربوول عنهووا اليووات األمووإل المتحوودة لحقوووق اإلنسووان
ومدى االمتثال
ألف -حرية الرأي والتعبير وحرية وسائط اإلعالم
ّ -09يّيالل المّيّيرت قيّيّيد السّيّيلقيفا وع ّي الّيّييفغم مّيّين اللإلصّيّيياا ا ل ّيّييف الّي تاّيّيد هبّيا ا اّيّييف
ااار وعد من آلياا األمّيم ا لحلّيد إلاّيإل ا ّيا ع ّي مّييف ال ّينمل ،ظ ّيع يفيّية اللقبّيا ر
بيال وس ماامة بش اديد ليجة ويمنة وسي ة ا عال الإل نية الإل يّيد ر و وبّيا الّي ت ّييقيف
ع يه ّيّيا اإل إلم ّيّية و غاا ّيّيا ،وا ّيّيره ال ّيّييقيف متل ّيّيد إه ا ذاع ّيّية والل يماي ّيّيإل وال ّيّيحلافة ووسّي ّياىلط
ا عّيّيال ع ّي صّيّيمحلاا ا رت ّيّيع .و تّيّيد يّيّية تغي ّيااا قا إل يّيّية و تقّيّيد وّيّيا ااقّيّيط للقّيّيدي
منّيّياخ الامّيّيم الّيّير ي ّيّيإل إ ا ت ّيّيا الإلس ّياىلط ويظ ّي ظّيّيا ت ّيّيجي منافّيّير ا عّيّيال قاىلم ّيا ع ّي
" ّيّيال ا ذ ل اي ّيّيا ب ّي ا ّيّييء" ب ّيّيدلا م ّيّين يا ّيّيإل ع ّي "ا ق ّيّيا " ،كم ّيّيا ا ّيّيإل مإلص ّي ب ّيّيخ،
مما جيق مّين ا ّيلحلي  ،فقّيالا ،ع ّي "ا شّييفوعاا النااّيئة" تقمّي بّيدو اإل ّيإلل ع ّي مإلافاّية
تنّيّير وتإلقّيّيف ّيّيإلع مّين ّيإلاع ال يا ّيّياا القام ّيّية
ال ّي قاا .ومتل ّيّيا ال ّي قاا الاّيّيد ع ّي
ر وال وساىلط ا عال  ،ا ر ذلا ال يا اا القام ة ع اب ة ا رت ّيع ،جّييف ا اّيا إه
احمللّيإل "ي حلّيّيق األذ بالدولّية" .وجيّيّيإلز ل يا ّياا القام ّيّية ر وّيال وسّياىلط ا عّيال الققّيّين ر
مث ّي اّيّيره الا ّييفا اا مّيّيا احملّيّياكم ا ا يّيّية ال ّي ت لمّيّيي جّيّييف النظّيّييف ر مّيّيا إذا كا ّيّيع ال ّي قاا
متل ا و ل متل ا الاد ع إصدا مث اره األواميف .و ليجة لرلا ،فإ احملاكم تا قّييف با لظّيا
جتشم عناء ر احمللإل المق ي لإلساىلط ا عال ر اإل با .
ت ا األواميف بدو
ق
 -32وسّيّيل قال اللقد يّيّية و يفيّيّية اللقبّيّيا و ا اسّيّيم األمهيّيّية ر إ ّيّيا ال لخابّيّياا ال ا يّيّية الّي
سّي ّيّيلجيف ر ي إلل/سّي ّيّيبلم  .0202ول ت ّي ّياال اللإلصّي ّيّيياا ال ّي ّي تاّي ّيّيد هبّي ّيّيا م لّي ّيّيال ا بس ّي ّيّياا
الد ايفا ي ّيّية و ا ّيّيإل ا ّيّيا الل ّيّيابم نظم ّيّية األم ّيّين واللق ّيّياو ر و وب ّيّيا بشّي ّي إلكم ّيّية وسّي ّياىلط
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ا عال  ،ر اللاا ييف الّي ولّيقها ّيإلل ال لخابّياا ال ا يّية ال ّياباة الّي
وال لخاباا اليفىلاسية ال جيفا ر عا  ،)4(0202تنلظيف اللنمير.

ا ا ر عّيا 0200

 -30ور متإلز/يإلليّيّيخ وآب /غ ّيّيقإل  0202فيفلّيّيع غيفامّيّياا ع ّي سّيّيبقة صّيّيحلميمل للقّيّياو،م
مّيّيم وس ّياىلط ا عّيّيال األجنبيّيّية غّيّيا ا قلمّيّيد  .ور  00كّيّيا إل الثاين/ينّيّياييف  ،0202فيفلّيّيع ع ّي
ال ّيّيحلمية ل ي ّيّيا اّي ّيااكإلفا غيفام ّيّية مالي ّيّية إلج ّيّيال ا ّيّيا  9-00م ّيّين الا ّيّيا إل ا ا  .و ّيّيإلكم
كن ّيّيلا لمل زوكإلسّي ي ،واّيّيإل صّيّيحلمي م ّيّيلا  ،غيابيّي ا و ميفتّيّيخ مّيّية اىلّيّييف كالين افيشّيّيي( )5بّيّيدفم
غيفامة مالية لحلمة.
 -30وم ّيّين اللق ّيّيإل اا ال ّي تبق ّيّيث ع ّي الا ّيّيق البي ّيّيا ال ّيّير ص ّيّيد ه وزي ّيّييف الدا ي ّيّية ر اآلو ّيّية
األ ا والر ا قع فيّيخ ،ر  0آذا /مّيا س  ،0202بقّيض وسّياىلط ا عّيال ّين يحاّيال
فيها إ،ا انع " يفبا إعالمية" ع الشيف ة الّي سّيرتق ب ّي الإلسّياىل الاا إل يّية ّيا ر ذلّيا االّياذ
ا جيفاءاا الاا إل ية.
 -33وبا ث ّي  ،فاّيّيد اسّيّيلاب وزيّيّييف ا عّيّيال  ،ر  0آذا /مّيّيا س  ،0202ا نّيّيمل مّيّين ال ّيّيحلميمل
قّيّيدما لّيّيخ عيفيضّيّية وققهّيّيا  022اخ ّيا حيلجّيّيإل فيهّيّيا ع ّي القنّيّيف الّيّير متا سّيّيخ الشّيّييف ة ع ّي
وبيف اللدابا ال االريفا الشيف ة حباخ.
ال حلميمل ،و اا إه قضية بافي وبيفوفإلل ي ق

 -34وي ّيّيركيف ا ا ّيّييف اا ّيّيار مض ّيّياياة ال ّيّيحلميمل م ّيّين ا ما س ّيّياا الّي ّي ب ع يه ّيّيا النظ ّيّيا
و وصّي ّي ب ّي ّي ت م ّي ّي ال ّي ّي قاا الاض ّي ّياىلية ع ّيّين ت ّيّيا ا ما س ّيّياا (ا ظ ّيّييف  .)A/70/313ول تق ّيّيإل
البيا اا ال يد هبا الإلز اء تغيا يقيف ع النه ا لبم .وكمّيا اّيإل مبّيمل مّين اإلّيالا ا ّيركإل
آ م ّيّيا ،ف ّيّيإ ا ض ّيّياياة ّيّين تلخ ّيّير اّي ّي العلا ّيّيال اللق ّيّيمي ،و اللمل ّيّيي ا ا و م ّيّيا
واا ومإلا القم  ،و فيف الغيفاماا وتملي م حلة الضيفاىلال و السلدعاء لالسلجإلاب.
 -32ولاّيّيد ّيّييط ع م ّيا ،ر عّيّيا  ،0202ما سّيّياا الرتايّيّيال ا ّيّيركإل آ م ّيا لّيّيد ال ّيّيحلميمل
عن يفيق االاذ ا جيفاءاا الاا إل ية عنّيدما وصّييع بّييال وس ،ر إ ّيا اسلقيفالّيها الّيدو الشّيام
األقول ،ب ّي تيفاجّيّيم قإلا ينهّيّيا الإل نيّيّية لضّيّيما الملثّيّيال إليفيّيّية اللقبّيّيا ،ولّيّيما ت ّيّياو يفيّيّية واسّيّيلااللية
ال حلافة مم ا قايا األو وبية والدولية ( ،A/HRC/15/16المايفاا  01-98إه .)30-98

 -32وبق ّي ّيّيد و ّي ّيّيإل س ّي ّيّينإلاا م ّي ّيّين ذل ّي ّيّيا ،و ّي ّيّيالل ال ّي ّيّيدو الثا ي ّي ّيّية م ّي ّيّين الس ّي ّيّيلقيفا ال ّي ّيّيدو
الشّيام  ،وصّيع ولّيّية بّييال وس ،مّييف ّيّييف  ،يفاجقّية قإلا ينهّيّيا لضّيما زيّيا ا ّيرتا يفيّية اللقبّيّيا
( ،A/HRC/30/3الما ّييفاا  21-009إه  .)22-009وحعي ّيّيع بّيّييال وس إه حت ّيّيمل الإلل ّيّيم
القّيّيا إليفيّيّية وسّياىلط ا عّيّيال  ،وإه تقّيّيدي قّيّيا إل وسّياىلط ا عّيّيال ّيّيىت يل ّيّيق مّيّيم ا قّيّيايا الدوليّيّية
ومم الاإلمياا ال تاد هبا ممث منظمة األمن واللقاو ر و وبا ا ق حبيفية وساىلط ا عال .
__________
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 -31وقّيّيد تا ّيّيد ا ا ّيّييف ااّيّيار بالقدي ّيّيد م ّيّين اللإلصّيّيياا بش ّي يفي ّيّية الّيّييف واللقب ّيّيا و اص ّيّية
يفيّيّية وس ّياىلط ا عّيّيال وذلّيّيا ر آ ّيّييف تاّيّيا ييفه إه اجلمقيّيّية القامّيّية ( )A/70/313الّيّير كّيّيا ع ّي
اره الاضية.
 -38ومّيّين ا هّيّيم بقثّيّية ميفاقبّيّية ال لخابّيّياا اللابقّيّية لّيّيال منظمّيّية األمّيّين واللقّيّياو ر و وبّيّيا
ا ق با بس اا الد ايفا ية و اإل ا ا  ،قد وصع ال قاا ر تايفييفاا عن ال لخاباا
اليفىلاسية ال ا ا ر عا  ،0202بإعا النظيف ر اّييفط اعلمّيا ال ّيحلميمل الّيرين يقم ّيإل ر
وساىلط ا عال احمل ية وال ماس وم يضّي ا بالقمّي إل ّياب وسّياىلط ا عّيال األجنبيّية و الإلسّياىلط
البيال وسية القام ة بااا ج.
 -39وقد قدمع قنا بي اا الل يمايإل ية ،ال تبث بال غة البيال وسية مّين بإللنّيدا ،عّيد ا مّين
الإل ّياىلق إه وزا الشّيّيبو ااا جيّيّية ر  00آذا /مّيّيا س  ،0202ت ّيلمإل فيهّيّيا اعلمّيّيا صّيّيحلمييها
ق ع ّي ذل ّيّيا ّيّيىت وق ّيّيع إع ّيّيدا ال ّيّييغة
وم ّي قّيإل يها ل قم ّي ر ب ّيّييال وس .و تا ّيّيد ال ّيّيإلزا
النهاىلي ّيّية و ّيّيرا اللايفي ّيّييف .وق ّيّيد س ّيّيقع قن ّيّيا بي ّيّياا ّي ّيإلال ع ّيّيد س ّيّينإلاا إه اإل ّيّيإلل ع ّي ّي ذل ّيّيا
العلما (ا ظيف  ،A/HRC/29/43المايف .)48
اإل إلمّيّية تلخّيّير تّيّيدابا ل ّيّيرتوي ل ّيّيحلف ا م إلكّيّية ل دولّيّية
 -42ويشّيّيد ا اّيّييف ااّيّيار ع ّي
ر مل ،ا تضيق ع وساىلط ا عال ا ّيلا ة .ومّين األمث ّية ر اّيرا ال ّيد  ،إ ا إ ّيد
الش ّيّييفكاا والق ّيّيام مل ر مبس ّيّياا ساليهإل س ّيّيا حم ّيّييفوا بالا ّيرتاه ر ع ّيّيد م ّيّين "ا نش ّيّيإل اا ال ّي
ت يقيف ع يها الدولة"(.)6
ا يفس
 -40وييفكا ا ايف ااار ع الة يفية المنا مل ر اللقبا ر بيال وس .ويال
اإليف ر بيال وس ما زال ظإل ا .ومّيا زالّيع الميفقّية ،الّي تل ّيد م ّييف يايفا ل اضّيايا الجلماعيّية
ق
ا قاصيف ر بيال وس ،تاد عيفولّيها وإ كّيا ذلّيا حتّيع جنّياس ال ّييفية يّيث إّ،يا ل تق ّين عّين
تاد ها يف يايفا (ال تقيف ر الشاق ال نية بإلجخ عا ) إلق ر اليإل ذاتخ .واناه ا عاءاا
بلقيف عضاء الميفقة ومبيديها ضايااا ال قاا.
 -40ومّيا عّيّيد مت ق ّين سّيّيميلال ا آل ّيّيييميل  ،اإلّياىلا ع ّي جّياىلا إلبّي لّي ب لقّيّيا 0202
من شيف ك عماوا ر بيال وس سإل لي ع ّي مّيد حتجّييم يفيّية الّييف وا عّيال والمّين عّين
يفيق واب من الاإلا مل القاابية وال إلاىلح ا ا ية وإجيفاءاا ا يفاقبة ال تلخراا اإل إلمة.
 -43ور  09ك ّي ّيّيا إل الثاين/ين ّي ّيّياييف  ،0202ح ّي ّيّيم ع ّي ّي ّي فياكاس ّي ّيّيالو كاس ّي ّيّييناو ،وم ّي ّيّييم
بياكا س ّي ي وفّيّيا ز جا وم ّي ي ،واّيّيم مّيّين النشّيّيقاء الشّيّيباب ،بّيّيدفم غيفامّيّياا ماليّيّية لّيّيحلمة مّيّين
جا ّيّيال مّيّية إق ّيّييم فيفو ايين ّي ي ،لّيّييفمسهم ،ر آب /غ ّيّيقإل  ،0202لإل ّيّياا غيفافيليّيّية إبداعيّيّية
األفيفا الرين حاإلاع مبا يهم بالغيفاف ع اللقإليض ال امّي ع ّي
ع بقض ا باين .ما
األليفا ّيىت قّيدمإلا بّيا ل لنّيازل عّين الاضّيية .وكّيا با م ّيا إسّيااط الاضّيية إل النيابّية القامّية
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واص لها بلهمة قيا ا لهممل "بالشغال" (الاا إل اجلناىلي ،ا ا  .)339و الل ج اا احملاكمّية
اّيّيا الناىلّيّيال القّيّيا ّ ،يّيال ال عّيّياءاا ،إه م ّيإلا بقضّيّيها يح مّيّيح إه قيّيّيا احملااّيّيمل باللن ّيّيع ع ّي
قا اإلاتف ا لهممل احملمإللة ر يا /مايإل  0202من قب تيفسم لإل اا الغيفافي صالا.

باء -حرية تكوين الجمعيات
 -44وص ّي ا اّيّييف ااّيّيار ،منّيّير الّيّيقالعخ ب عبّيّياء وليلّيّيخ ،بقّيّيد ّيّييف ل لخميّيّيف مّيّين الايّيّيإل
ا نهجي ّي ّيّية ا ميفول ّي ّيّية ع ّي ّي ّي اإل ّي ّيّيق ر ت ّي ّيّيإلين اجلمقي ّي ّيّياا ر ص ّي ّيّيإل قّي ّي ّيإلا مل ومما س ّي ّيّياا مبس ّي ّيّيية
وا لهاكاا تق مية مل يف .
 -42وقّيّيد قب ّيّيع ب ّيّييال وس ،عنّيّيد ض ّيّيإلعها لالس ّيّيلقيفا الّيّيدو الش ّيّيام ر ع ّيّيا ،0202
خمل ّيّيف اللإلصّيّيياا ا لق اّيّية بلحل ّيّيمل ا ّيرتا يفيّيّية ت ّيّيإلين اجلمقيّيّياا والشّيّييفوط الاا إل يّيّية ما سّيّية
شقة اجمللمّيم ا ّيدين .إلق ّيخ جّييف  ،منّير عّيا  ،0202اعلمّيا صّي إله قا إل يّية وقّيإلا مل جديّيد
وتش النشاط ا دين تايفيب ا.
تايقد من يفية ت إلين اجلمقياا ق
ب ّيّياا بالل ّيّيجي من ّيّير اعلم ّيّيدا
 -42ويق ّيّييفب ا ا ّيّييف اا ّيّيار ع ّيّين س ّيّيمخ لق ّيّيد قب ّيّيإلل
اللقديالا ا د ة ع قا إل اجلمقياا القامة واأل ااب ال ياسة ر  02اّيباط/ف اييف ،0204
ويقإل ذلا ،ساس ا ،إه القيفاقي ا ا ية ال ثا ا لباية وإه عد وجإل ا ا ال ياسية.
 -41وان ّيّياه ال ّيّية قي ّيّيإل ىلي ّيّيية تا ّيّيإل اإل ّيّيق ر يفي ّيّية ت ّيّيإلين اجلمقي ّيّياا وا ّيّيي األ ّيّيا
ا لق ا ّيّية بقم ي ّيّية الل ّيّيجي  ،و ف ّيّيض الل ّيّيجي ا لش ّيّييف  ،وجت ّيّييف األ ش ّيّيقة ا د ي ّيّية غ ّيّيا ا ّيّيج ة
واللمإلي غا ا ج  .ومن األمث ّية الالفلّية ل نظّييف كثّييف مّين غااّيا ا ّيا  0-93مّين الاّيا إل
شّي ّيّياط يضّي ّيّيق م بّي ّيّيخ منظمّي ّيّية غّي ّيّيا إلميّي ّيّية غّي ّيّيا م ّي ّيّيج ة و يضّي ّيّيق م بّي ّيّيخ
اجلن ّي ّياىلي جتّي ّيّييف
" عضّيّياؤاا" .وك ّي األ شّيّيقة واللظّيّياايفاا القمإلميّيّية حتلّيّياج إه إذ م ّيّيبق مّيّين قب ّي ايئّيّياا ع ّي
خمل ّيّيف م ّيّيلإلياا اإل إلمّيّية ال ّي متّيّيا س س ّي قلها ع ّي حنّيّيإل اسلن ّيّيايب كام ّي  .وانّيّياه القديّيّيد مّيّين
القابّيّياا ال ّي تقيفق ّي عم يّيّية اللاّيّيد بق بّيّياا مّيّين ج ّي الل ّيّيجي  .وتإلاجّيّيخ بّيّياا الل ّيّيجي ال ّي
تلاد هبا مجاعّياا اجمللمّيم ا ّيدين بّياليففض بشّي مل ّييف وتق ّيمي خل ّيف األسّيباب الّي ل يّييف
ال ثا منها ىت ر الاإلا مل و ال إلاىلح ذاا ال ة.
 -48واسلميف ا ايف ااار ر اإل إلل ع مق إلمّياا عّين ا ّياعال الّي يإلاجههّيا ال ثّياو
ممّين ييفغبّيإل ر إ شّيّياء مجاعّياا حبيفيّيّية ومّين األمث ّيّية ر اّيرا ال ّيّيد  ،ال جنّية اللنميريّيّية دينّية مين ّيّيا
فضع ،ر  0كا إل األول /ي م  ،0202ت جي الدولة جلمقية  New Alternativeواّيي مجقيّية
عامّية اافيّية وتق يميّيّية .مّيا ال ّيبال الّيّير عقّيي لل يّييف اّيّيرا الاّييفا فإ ّيخ يقّيّيإل إه اسّيم ا نظمّيّية
غا مقابق ل اداف ا بينة ر ميثاقها.
 -49ور كّي ّيّيا إل األول /ي ّي ّيّيم  0202يض ّي ّيا ،ماّي ّيّيع اجلم ّي ّيّية ا د يّي ّيّية "قّي ّيّيإلل اإلاياّي ّيّية"،
ل م ّيّييف اليفابق ّيّية ،ر اإل ّيّيإلل ع ّي ّي الل ّيّيجي ل ّيّيد الدول ّيّية كجمقي ّيّية عام ّيّية .وا ع ّيّيع وزا الق ّيّيدل
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بقّيّيض ا يففاّيّياا ا حلاّيّية بالق ّيّيال ا اّيّيد ت ّيّين ممهّيّيإل بلإلقيقّيّياا .وعنّيّيدما ّيّيال ممث ّيّيإل اّيّيره
اإليفكّيّية اإل ّيّيإلل ع ّي مق إلمّيّياا عمّيّيا سّيّياط بالضّيّيبط مّيّين ا يففاّيّياا فضّيّيع س ّي قة الل ّيّيجي الّيّييفق
ع ذلا.
ّيّيد ممث ّيّيي جامقّيّية الدولّيّية القبيّيّية ر بّيّييال وس
 -22ور  01اّيّيباط/ف اييف  ،0202حزعّيّيم
ع ّيّين ّيّيالمل منظمّيّياا غّيّيا إلميّيّية تل ّيّيد لشّيّيبو القّيّيالب اّيّيي منظمّيّياا "غّيّيا ميف ّيّية"
و"غ ّيّيا قا إل ي ّيّية" .وق ّيّيد عقي ّيّيع تق يم ّيّياا ،بق ّيّيد ذل ّيّيا ،بإقام ّيّية " ّيّياو اا وقاىلي ّيّية" م ّيّيم الق ّيّيالب
للحلرييفام مّين ا شّياكة ر شّيقة ت ّيا ا نظمّياا الّي وصّيمع ب ّ،يا ت لضّييف عناصّييف منااضّية
ل حل إلمة .ويقيفب ا ايف ااار عن فاعخ ا من قيا إ ا كيا تق يمي ما سة لغط مّين
ج اإلد من يفية ت إلين اجلمقياا وما ذلا إلق لي آ يف ع ّي اللّيقها ا نهجّيي ا مّيا س
ر بيال وس.
 -20وت ّي حل اإل ّيّيالا ا ّيّيركإل ع ّيّياله للن ّيّيار الللاام ّيّياا الّي ّي قققله ّيّيا ب ّيّييال وس ع ّي ّي م ّيّيها
ّيّيالل اسلقيفال ّيّيها م ّيّين قب ّي الميفي ّيّيق القام ّي ا ق ّي بالس ّيّيلقيفا ال ّيّيدو الش ّيّيام  .بد اس ّيّية ع ّيّيد
م ّيّين اللإلص ّيّيياا بشّي ّي حت ّيّيمل مما س ّيّية ول ّيّيما يفي ّيّية ت ّيّيإلين اجلمقي ّيّياا (ا ظ ّيّييف ،A/HRC/30/3
الماّي ّي ّي ّييفاا  20-009و 24-009و ،81-009وغاا ّي ّي ّيّيا) ،ول س ّي ّي ّيّييما ع ّي ّي ّيّين يفي ّي ّي ّيّيق إلغ ّي ّي ّيّياء
ا ا  0-093من الاا إل اجلناىلي.
 -20وقّيّيد وصّيّيع جلنّيّية الاضّيّياء ع ّي اللمييّيّيا لّيّيد ا ّيّييف ر عّيّيا  ،0200يض ّيا ،ب ّي تنّيّياع
بيال وس صّيمة اجلّييف عّين ا شّياكة ر شّيقة اجلمقيّياا القامّية غّيا ا ّيج ةّ ،يا فيهّيا اجلمقيّياا
الن ّي ّي ّي ّياىلية ،وب ّي ّي ّي ّي تا ّي ّي ّي ّيّييم منا ّي ّي ّي ّي ا مت ينيّي ّي ّي ّي ّي ا و تض ّي ّي ّي ّيّيمن ف ّي ّي ّي ّيّييفر متإلي ّي ّي ّي ّي اجلمقي ّي ّي ّي ّيّياا الن ّي ّي ّي ّي ّياىلية
( ،CEDAW/C/BLR/CO/7المايف .)08

جيإل -حرية التجمع السلمي
 -23ييف ال ا ايف ااار بقد إفضاء اإلشإل القامة ال ت إل ّيع إه ّيدومل عمّيال عنّيف
و اعلاّيّيالا فإل يّيّية مّيّين قب ّي الشّيّييف ة منّيّير تش ّييفين األول /كلّيّيإلبيف  .0202ويبّيّيدو األولإليّيّية قّيّيد
ّي ّيّياب
عقيّي ّيّيع ر اللق يم ّي ّيّياا األ ّي ّيّيا  ،لم ّي ّيّييف غيفام ّي ّيّياا ماليّي ّيّية إ ا ي ّي ّيّية غ ّي ّيّيا ملناس ّي ّيّيبة ع ّي ّي
العلاالا المإل ية ،مم كال النهجّيمل ا لبقّيمل يظّي مّييفا غّيا قّيا إلين .وقّيد بّيمل وزيّييف الدا يّية،
ر ت يفيح ه بخ ر  0آذا /مّيا س  ،0202الّيإلزا قّيد "عّي قدلع منهجهّيا يّيال ا ظّياايفاا
غا ا يف ة" وال بال ال امن و اء ارا اللغيا اّيإل "ا ّيلالف اللإلجّيخ ر إ ّيا ال ياسّية ااا جيّية
الاّيّيا إل وغايلّيّيخ ا لمث ّيّية ر عّيّيد تشّيّيجيم اإلشّيّيإل القامّيّية
والدا يّيّية" ،غّيّيا الّيّيإلزييف كّيّيد ع ّي
غا ا يفغإلبة يظال ع ما مها ع يخ.
 -24غ ّيّيا ع ّيّيد األا ّيّيخار ال ّيّيرين لإل ا ّي ّيإلا إ ا ي ّي ّي ا وغحقيفم ّي ّيإلا ش ّيّياكلهم ر تظ ّيّياايفاا غ ّيّيا
ميف ّيّية يّيّينخمض منّيّير ال لخابّيّياا اليفىلاسّيّيية الّي ا ا ر تشّييفين األول /كلّيّيإلبيف .ويظّي ولّيّيم
الميف ر ا جيفاءاا اجلناىلية ،قا إل ا ،وفاا ل مّيا  0-093مّين الاّيا إل اجلنّياىلي ،و تغيّيا كمّيا
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ّيع
إجيفاءاا الرت يت ا لقاد ا لق اة باإلشإل القامة واجملال الإلاسم ا لاس ما ال ّي قاا ل ب ق
ر مد مناسبة مإلقم للنظيم ا ظاايفاا ما زالع من األمإل الّي تّيب إه الّييففض اللق ّيمي
للنظ ّيّييم اللظ ّيّياايفاا القامّي ّيّية( .)7وق ّيّيد بّي ّيّيع ال ّي ّي قاا احمل ي ّيّية ع ّي ّي ف ّيّيض مّي ّيّينح ال ّيّييف ت لقاّي ّيّيد
ّي قد يفا وّيّيرا الغّيّييف ر قيفا ايفّيّيا .واّيّيره اإلّيّيالا
اللجمقّيّياا ّيّيىت ر األمّيّياكن ال ّي سّيّيبق وّيّيا
( )8
ذحكيف ،ا يف ع ر بيا وزا وفيل ب ا وبا ا افيلشي وغا ذلا من ا د .
 -22وع النايض من اآلمال ال بحقثع ليجة لقد الامم المإل ل لجمقاا الّي ّيد ع
ناء فرت ال لخاباا فاد حو قجهّيع ،ع ّي حنّيإل جقّيي ،حيفّيم إ ا يّية ،بقّيد ال لخابّياا ،إه منظمّيي
اللجمقّي ّي ّي ّيّياا القامّي ّي ّي ّيّية ر آب /غ ّي ّي ّي ّيّيقإل ،و ي إلل/سّي ّي ّي ّيّيبلم  ،وتش ّي ّي ّي ّييفين األول /كلّي ّي ّي ّيّيإلبيف وتش ّي ّي ّي ّييفين
الثّيّياين /إلفم وفحيفلّيّيع ع ّيّييهم غيفامّيّياا ماليّيّية لّيّيخمة( .)9و ح ّيّيم ع ّي فياااسّيّيالو سيإلتشي ّيا
غيابي ّي ا بّيّيدفم غيفامّيّية ماليّيّية لّيّيخمة شّيّياكلخ ر ا ظّيّياايفاا ال ّي ظمّيّيع يّيّيإلمي  02و 00تش ّييفين
األول /كلإلبيف ر ميدا اللحليفيّييف وميّيدا كاسرتيشّيني ايا يّيإل ا قاّيا ال لخابّياا اليفىلي ّيية .و ّيم
غيابيا ع الّييفىليإل ا شّيا ه ل حلّياب الّيد ايفا ي ا ّييحلي ،بافيّي سّيبميا ينلإل ،بّيدفم غيفامّية ماليّية
شاكلخ ر م ا حظمع ر  04تشيفين الثاين /إلفم .0202
 -22ومنر كا إل الثاين/يناييف  ،0202حو قجهع يفم إ ا يّية إه شّيقاء ا قا لّية شّياكلهم ر
ا لجاجاا واعل اماا ر الشإلا ع.
 -21ور  2كّي ّيّيا إل الثاين/ينّي ّيّياييف ،فيفلّي ّيّيع ع ّي ّي م ّي ّيّييم فينيا س ّي ّي ي غيفامّي ّيّية ماليّي ّيّية لّي ّيّيخمة
شّيّياكلخ ر م ّيّيا البيّيّية حظمّيّيع ر  0ك ّيّيا إل األول /ي ّيّيم  .0202ور اليّيّيإل ذاتّيّيخ ،حغ ّي قّييف
ليا يد كإللكإلف للنظيمخ اعل ام ا ناسبة اليإل الدو إلاإل ا ا .
 -28ور  09ك ّي ّيّيا إل الثاين/ين ّي ّيّياييف ،ح ّي ّيّيم ع ّي ّي ّي ليي ّي ّيّيا د ماك ّي ّيّيايإل ب ّي ّيّيدفم غيفام ّي ّيّية مالي ّي ّيّية
إلج ّي ّيّيال ا ّي ّيّيا  34-03م ّي ّيّين الا ّي ّيّيا إل ا ا ش ّي ّيّياكلخ ر م ّي ّيّيا حظم ّي ّيّيع ر  04تش ّي ّي ّييفين
الثاين /إلفم  0202ر مين ا ا لمالا بالقيد ال نإل لسّيلملاء عّيا  0992وت يف ّي ا لّيركيف
ال ياسيمل الرين ا لمإلا ر عامي  0999و .0222وايفم م يم فينيا س ي باأل شّيقة ذايفّيا
وحميف بدفم غيفامة مالية لحلمة .و حيف د منظمي ا ا القالبية ،ا يّيال فّياي إلل ،مّين جامقّية
الدولة البيال وسية .وذكيف النااط ا ضايااا وا عالقة ب شقلة ا دينة.
 -29و ا اللجمقاا ال لجاجية ا ل يف ال ظمهّيا صّيغا ملقهّيد ا شّيا يم ومبيّيدوام
لد فيف اللاييداا اللجا ية اجلديد إه تاد القديد من الاضايا اجلديد إه احملّياكم وصّيدو
ّي ّيّيا بش ّي ّي ،ا مقظمه ّي ّيّيا غيفام ّي ّيّياا مالي ّي ّيّية .وق ّي ّيّيد حظم ّي ّيّيع ت ّي ّيّيا اللجمق ّي ّيّياا ر م ّي ّيّيد مين ّي ّيّيا
وبا ا افيشي وفي يب ا واإلميي وبإلله ر كا إل الثاين/يناييف واباط/ف اييف .0202
__________
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 -22ور آذا /مّيّيا س ،مّيّيع مّيّية إق ّيّييم مين ّيّيا ا يفكّيّيا بمّيّييف غيفامّيّياا ماليّيّية ع ّي
م يم فينيا س ي ولإل يد كإللكإلف وفياايالف سيملشيا وبافي سّييماينلإل وبافيّي سّييفغيي.
ويإلاجخ ممث إل اإلاب ا دين ا إل ق د يفما يف تلق ق جبيفاىلم إ ا يّية شّياكلهم ر جتمقّياا تضّيامنية
مم ملقهد ا شا يم.
 -20ويّيّيركيف ا اّيّييف ااّيّيار س ّي قاا بّيّييال وس واصّي ع ،قب ّي إج ّييفاء ال لخابّيّياا اليفىلاسّيّيية ر
ع ّي ّيّيا  ،0202تايي ّي ّيّيد اللقيفي ّي ّيّيف الا ّي ّيّيا إلين ل لظ ّي ّيّياايفاا القمإلمي ّي ّيّية ،ملر ع ّي ّيّية ب ّي ّيّيالايإل ا نقبا ّي ّيّية ع ّي ّي ّي
اللجمق ّيّياا القام ّيّية ال ّي ّيإلا ص ّي ّيالا ر ق ّيّيا إل اإلش ّيّيإل القام ّيّية ( ،A/HRC/29/43الما ّيّييف  .)81وقّي ّيّيد
جياا تاييداا جديد ا يفا منها اللإلسم ر تقيفيف عبا "اللظاايفاا القمإلميّية" وحتديّيد األمّياكن
ال ّي جي ّيّيإلز فيه ّيّيا تنظ ّيّييم ا ظ ّيّياايفاا وق ّيّيد ح ظ ّيّييف ب ّيّيث ا ق إلم ّيّياا ع ّيّين اللجمق ّيّياا القام ّيّية ّيّيىت تإلاف ّيّيق
ال ّي قاا ع يهّيّيا( .)10و ليجّيّية لّيّيرلا ،فّيّيإ قّيّيا "اللظّيّياايفاا" غّيّيا ا يف ّيّية ال ّي ت ّيّيلدعي حتم ّي
ا بولية ا ا ية قد تإلسم ليشم تإلزيم ا إلا ا قبإلعة و ر ال ّيإل المإلتإلغيفافيّية .وانّياه إفّيا اا
صقيفس هبا فقالا(.)11
حبدومل الا ا لجاز ومال اة قا إل ية ل مشاكة ر تظاايفاا ح
 -20ور عّيّيا  ،0204عّيّيا ا اّيّييف ااّيّيار سّي قاا بّيّييال وس إه ولّيّيم ّيّيد لقيفق ّيّية ومقاقبّيّية
ومضّي ّيّياياة ا نظم ّي ّيّياا غ ّي ّيّيا اإل إلمي ّي ّيّية ال ّي ّي ت ّي ّيّيلخد اه ّي ّيّيا ر اللجم ّي ّيّيم ال ّي ّي مي (،A/69/307
المايف (93ه)) .ور عا  ،0202ل ا ايف ااار تقبيّيق ا ايّيد مّين اللاييّيداا ع ّي يفيّية
اللجمّي ّيّيم ر األمّي ّيّياكن القامّي ّيّية ( ،A/HRC/29/43الماّي ّيّييف  .)81ومّي ّيّين واعّي ّيّيي األسّي ّيّيف الايّي ّيّيإل
ا ميفولّيّية ع ّي مما سّيّية يفيّيّية اللجمّيّيم ال ّي مي تيففّيّيم كمّيّيا تاّيّيإل األمث ّيّية الّي سّيّيبق ذكيفاّيّيا اّيّياادا
ع ذلا.
 -23و ّيّيالل الس ّيّيلقيفا ال ّيّيدو الش ّيّيام األول لب ّيّييال وس ،ر ع ّيّيا  ،0202وص ّيّيي بّي ّي
تقدل الدولة قإلا ينها اااصة باللظاايفاا القمإلمية وذلا لضما الملثال أل ّيا القهّيد الّيدو
ااّي ّي ّيّيار بّي ّي ّيّياإلاإل ا د يّي ّي ّيّية وال ياسّي ّي ّيّيية وتب ّي ّي ّيّييط ت ّي ّي ّيّيا يح عاّي ّي ّيّيد اجلمقيّي ّي ّيّياا (،A/HRC/15/16
المايف  .)34-98وقد عيد تاد اللإلصية ر عا  ،0202بنّياءا ع ّي عّيد إ ّييفاز تاّيد بشّي
تقدي الاإلا مل اااصة بل إلين اجلمقياا القمإلمية وتنظيم اللجمقاا القمإلمية ّيىت تل ّيق ت ّيا
الاّيإلا مل مّيّيم ا قّيّيايا الدوليّيّية (ا ظّيّييف  ،A/HRC/30/3الما ّييفاا  21-009و 20-009و22-009
و 10-009و 11-009و 92-009و 90-009إه .)94-009

__________

()10
()11

GE.16-06579

ا ظّييف Human Rights Watch, Human Rights Watch UPR Submission to UNHRC: Belarus, 17
.September 2014
Viasna Human Rights Center, “Situation of Human Rights in Belarus in December 2014”, 13
.January 2015

15

A/HRC/32/48

دال -حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان
 -24مّيّيا زالّيّيع تّيّييف ا اّيّييف ااّيّيار تاّيّيا ييف تّيّيدعإل إه المّيّياع بش ّي الّيّية ا ّيّيدافقمل عّيّين اّيّيإل
ا ا الل المرت قيّيد السّيلقيفا  .وقّيد واصّي ع ال ّي قاا فضّيها لل ّيجي منظمّياا ذاىلقّية
ال يع ر وال اإل ا ا مث منظمة فياسنا.
 -22ويش ّي ّيّيا ا ا ّي ّيّييف اا ّي ّيّيار إه اللايفي ّي ّيّييف ال ّي ّيّير قدم ّي ّيّيخ إه اجلمقي ّي ّيّية القام ّي ّيّية ر ع ّي ّيّيا 0204
ّي ّي في ّيّيخ باسلمال ّيّية ال ّيّية ا ّيّيدافقمل ع ّيّين ا ّيّيإل ا ّيّيا وق ّيّيد ع ّيّيد
( ،)A/69/307وال ّيّير
اللايي ّيّيداا
تإلصّيّيياا بش ّي لّيّيما يفيئ ّيّية بيئ ّيّية مت ق ّيّين النش ّيّيقاء مّيّين القم ّي  .غ ّيّيا ّيّيخ يال ّي
ا ميفولّيّية ظ ّيّيع ع ّي مّيّيا اّيّيي ع يّيّيخ وكّيّيرلا الشّي بالن ّيّيبة إه ا ما سّيّياا ا لمث ّيّية ر ا ضّيّيايااا
يقم إلا ر ما .
ال قداىلمة مما جيق من ا لحلي  ،تايفيبا ،ع ا دافقمل عن اإل ا ا

 -22ور  04تش ّي ّييفين الثّي ّيّياين /إلفم  ،0202و ّي ّيّيالل وقمّي ّيّية ا لجاجيّي ّيّية س ّي ّي مية ر ذكّي ّيّييف
السّيّيلملاء الّيّير حظّيّيم عّيّيا  0992والّيّير زا مّيّين صّيّيال ياا ال ّييفىليإل و إه إ ّيّيال ّيم
ا عّيال  ،وجهّيّيع اللهمّيّية إه ا نّيمل مّيّين مّييفاقا منظمّية فياسّيّينا ،مهّيّيا سّييفغيي كاسّيّيبيا وفين و اتاليّيّيا
سات ّيّيإلكيميل ب ،م ّيّيا ظم ّيّيا ت ّيّيا اللظ ّيّياايف غ ّيّيم ،م ّيّيا كا ّيّيا ييفت ّيّيديا ا ّيّيا حل ميفاق ّيّيال وع يهم ّيّيا
صإل تامها .ومها يإلاجها عاإلبة اللغيف ا ا و ال لجاز(.)12
 -21ور  02اّي ّيّيباط/ف اييف  ،0202مّي ّيّيد ا فّي ّيّيرت الاضّي ّيّيية اجلناىليّي ّيّية ل ّي ّي قد ا يفاّي ّيّيح اليفىلاسّي ّيّيي
ال ّيّيابق لّيّييإل ميخّيّياي ميل اّيّيهيفا آ ّيّييف .ور  04آذا /مّيّيا س حع اّيّيع قضّيّييلخ ،ال ّي افللحلّيّيع بقّيّيد
دامل عا  ،0202غا ،ا قد يقا فلحلها ر وقع.
 -28ور  02متإلز/يإلليّيّيخ  ،0202ح ِ ّيّيم ع ّي النااّيّيط ر وّيّيال اّيّيإل ا ّيّيا ميخاىلي ّي
جامشج ب ّيع سّينإلاا ر منّيا ق ا لجّياز اجملّييفممل بّيلهم ا ف ّياس ا لقمّيد عّين مق إلمّياا اّيي
مّيّين قبيّي األسّييفا اليفمسيّيّية واإليّيّياز غّيّيا الاا إل يّيّية ل إلسّياىل اليفاميّيّية إه اإل ّيّيإلل سّييفا ع ّي مق إلمّيّياا
ا ّيّيي م ّيّين قبي ّي األس ّييفا اليفمسي ّيّية واليفا ّيّيإل (وإ ل ّيّياج ت ّيّيا الإلس ّياىل ) .وع ّي ال ّيّييفغم م ّيّين احملاكم ّيّية
حع ِاّيّيدا ر ج ّيّياا س ّييفية ،وباللّيّيا كا ّيّيع غّيّيا اّيّيمافة ،فّيّيإ ا اّيّييف ااّيّيار يقلاّيّيد ،اسّيّيلنا ا إه
م ا مإل إلقة ،ق الاضية سياسية القابم.
 -29ويشا ا ايف ااار إه قضية ليا يد سإل الين ا ،واإل ّيد شّيقاء اّيإل ا ّيا وتيفمّيا
ا ضايااا ا نلظمة ال يلقيف وا إه اللقا ي مم ا دافقمل عن اإل ا ا  .ور ي ا  /بيفي
و يا /م ّيّيايإل وآب /غ ّيّيقإل  ،0202ض ّيّيقع الش ّيّييف ة و ّي قّييفاس اإل ّيّيدو ال ّيّييد س ّيّيإل الين ا ،م ّييفا ا
وت يفا ا ،ل لملي ر االخ وع ا قابيف اإلدو ية وصا ا اسإلبخ ويحاعم ،ا ما سع القنف ع يخ
ر مناسبة وا د ع األق  .وقد ساقع ،ر ،اية ا قاف ،ك ق ا ّيااعم ا لق اّية ببثقّيخ ّيإلا إبا يّية
__________
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وكرلا الش بالن بة جلميم اللهم ا لباية لده .وواجخ ال يد سإل الين ا يض ا يفم ا إ ا ية وجهلهّيا
إليخ س قاا الضيفاىلال غم ،ا ساقع ر ميف ة ل اة باعلبا اا يفما وااية.
 -12ويشّي ّيّيا ا اّي ّيّييف ااّي ّيّيار كّي ّيّيرلا إه الّي ّيّية النااّي ّيّيقة ا دافقّي ّيّية عّي ّيّين اّي ّيّيإل ا ّي ّيّيا آلينّي ّيّيا
تا ّيا تشّيإلفا الّي ح ق ّيع مّين بّييال وس ر اّيباط/ف اييف  .0202وقّيد قّيدمع ال ّييد تا ّيا تشّيإلفا
با قيا إه إ ا الشبو الدا ية ر مدينة مين ا ت لمإل فيّيخ ا ل ّيا مّيد ظّييف عإل يفّيا إه
بيال وس و فم امسها من قاىلمة األاخار احملظإل ع يهم إلل الب د .وقد فضع ا ا بها.
 -10وقد سبق ل دول وصع ،ر عا  ،0202ناء السّيلقيفا الّيدو الشّيام األول
لبيال وس ،ب تضمن س قاا بيال وس مت ُّ ّين ا نظمّياا ا د يّية وا ّيدافقمل عّين اّيإل ا ّيا
واأل ااب ال ياسية والنااباا مّين اللّيقالع ّيا ا سّيإل خ مّين شّيقة مشّييفوعة و ّيإلف مّين
ال لاّي ّيّيا و اللضّي ّيّيييق و ا ضّي ّيّيايااا الاض ّي ّياىلية و اللخإليّي ّيّيف ،و تضّي ّيّيمن اللحلايّي ّيّيق المق ّي ّيّيي ر
ال لهاك ّي ّيّياا الّي ّي ّي ت حل ّي ّيّيق با ّي ّيّيدافقمل ع ّي ّيّين ا ّي ّيّيإل ا ّي ّيّيا وذل ّي ّيّيا للا ّي ّيّيد اجلن ّي ّيّيا إه القدال ّي ّيّية
( ،A/HRC/15/16المايفاا  32-98إه .)32-98
 -10وبقّيّيد ذلّيّيا م ّيّيإل سّيّينإلاا ،قحّيّيدمع اللإلص ّيّيياا ذايفّيّيا مّيّييف ّيّييف و اصّيّية اللإلصّيّيياا ال ّي
تاضي بضّيما ال ّي قاا ل ّيالمة ا ّيدافقمل عّين اّيإل ا ّيا و اّيإلقهم ا ّيا ية ول سّييما يفيّية
اللقب ّي ّي ّيّيا وإجّي ّي ّي ّييفاء حتايا ّي ّي ّيّياا فإل ي ّي ّي ّيّية وا ّي ّي ّيّيمافة بشّي ّي ّي ّي اللا ّي ّي ّيّيا ييف الّي ّي ّي ّيإلا ع ّي ّي ّيّين اللخإلي ّي ّي ّيّيف واألعم ّي ّي ّيّيال
ال لااميّيّية واللهديّيّيداا والقنّيّيف ممّيّيا يإلاجهّيّيخ ا ّيّيدافقإل عّيّين اّيّيإل ( ،A/HRC/30/3الما ّييفاا -009
 21إه .)92-009
 -13و ّيّيع جلنّيّية منااضّيّية اللقّيّيريال يض ّيا ،ر عّيّيا  ،0200إه بّيّييال وس ينبغّيّيي
تلخّيّير ك ّي ااق ّيإلاا الالزمّيّية إلمايّيّية ا ّيّيدافقمل عّيّين اّيّيإل ا ّيّيا وال ّيّيحلميمل مّيّين اللخإليّيّيف
و القنف ب بال ما ا سإل خ من شّيقة و جتّييف حتاياّياا فإل يّية ايهّية وم لميضّية بشّي مثّي
اره األفقال ومال اة ميفت بيها ومقاقبلهم (.)CAT/C/BLR/CO/4
 -14و اا ا جلنّية الاضّياء ع ّي اللمييّيا القن ّييف  ،ر عّيا  ،0203إه بّييال وس ينبغّيي
تضّيّيمن اللايّيّيد ال ّيّيا بّيّيا ب و ّيّيا التماقيّيّية الدوليّيّية ل اضّيّياء ع ّي مجيّيّيم ا ّي ال اللمييّيّيا
القن يف ر تم ا وتقبيق قا إل م افحلة اللقيفف ،ور إ ماذه حبيث ل ي لهدف ا دافقمل عن
اّيّيإل ا ّيّيا ممّيّين يقم ّيّيإل ع ّي الاضّيّياء ع ّي اللمييّيّيا القن ّيّييف و يإلقّيّيم هبّيّيم الضّيّييف (ا ظ ّيّييف
 ،CERD/C/BLR/CO/18-19المايف .)02

هاء -المجتمع المدني
 -12لاد مت كبح اللقإل ال ّيحلي ل مجلمّيم ا ّيدين ر بّييال وس ّيإلال عاّيإل مّين الّيامن ليجّية
جيفمع اللمإلي يضا .و غم اليفىليإل وقم ،ر 0
ل إلاىلح اللنظيمية اللنميرية ال عيفق ع ،ل ب ق
ي إلل/سّيبلم  ،0202ميفسّيإلما بشّي الل عّيّياا األجنبيّية مّيف مّين بقّيّيض ا جّييفاءاا فّيإ كّي
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األمإلال جيال ت جي ها لد إ د إ ا اا م لال اليفىليإل .وما زال ال جإلء إه اللمإلي األجنا
بدو إذ ث جيف ة إ ا ية و ا ي بح حجْيفما إذا ت يف ر غضإل ال نة ذايفا .ومّيا زالّيع شّيقة
إ مّيّيا مّين اّيرا النّيّيإلع
اّيإل ا ّيا م ّيلبقد مّيّين قاىلمّية اّيداف ا مّيّيا ا ابإللّية مّيا جيقّي
ميفا إجيفامي ا بالاإل .
 -12وب ّيّيرا يّيحْبا ّيّيي ا يفس ّيّيإل اليفىلاس ّيّيي بشّي ّي اللمإليّي ّي ع ّي ّي ول ّيّيم متق الل ّيّيد ل ّيّيخ فقّي ّيالا ّيّيالل
السلقيفا الدو الشّيام األول لبّييال وس ،عنّيدما وصّيلها الّيدول بلاإليّية اللقّياو بّيمل اإل إلمّية
وبّي ّيّيمل منظمّي ّيّياا اجمللمّي ّيّيم ا ّي ّيّيدين فيمّي ّيّيا خيّي ّيّيت تقايّي ّيّيا و ايّي ّيّية اّي ّيّيإل ا ّي ّيّيا (،A/HRC/15/16
الماّيّييف  ،)42-91ولّيّيما مت ّيّيمل ال ّي قاا م ّيّين ال ّيّيماس بل ّيّيجي ا نظمّيّياا غّيّيا اإل إلمي ّيّية
و ّيااب ا قا لّيّية وتي ّيّياه (ا يفجّيّيم م ّيّيخ ،الماّيّييف  .)32-98ور عّيّيا  ،0202فّيّيا ا لميفيّيّيق
القام ّي ا ق ّي بالسّيّيلقيفا الّيّيدو الشّيّيام ب ّيّيخ ححيّيّييفز تاّيّيد فيمّيّيا يلق ّيّيق بل ّيّيا اللإلصّيّيياا
( ،A/HRC/30/3المايفاا  10-009إه .)88-009
 -11و ّيّيع جلن ّيّية ا ّيّيإل القمّي ّي  ،ر ع ّيّيا  ،0200إه ّيّيخ ينبغ ّيّيي لب ّيّييال وس تيفاج ّيّيم
قإلا ينه ّيّيا ولإلاىلحله ّيّيا ومما س ّيّيايفا الاضّي ّياىلية وا ا ي ّيّية لل ّيّيهي ت ّيّيجي وس ّيّيا عمّي ّي ا نظم ّيّياا غ ّيّيا
اإل إلمية وعد جتيف ال ضما إه عضإلية ا نظماا ال تح ج (.)CRC/C/BLR/CO/3-4

 -18وبا ثّي ّي  ،وص ّيّيع جلن ّيّية الاض ّيّياء ع ّي ّي اللميي ّيّيا القن ّيّييف  ،ر ع ّيّيا  ،0203بّي ّي تلش ّيّياو
إلمة بيال وس مم منظماا اجمللمم ا دين القام ة ر وال ايّية اّيإل ا ّيا و تإلسّيم مّين
إلا اا مقها و اصة ر م افحلة اللمييا القن يف ( ،CERD/C/BLR/CO/18-19المايف .)00
 -19ور عا  ،0204اا ا ايف ااار إه ليفو قيا سّي قاا بّييال وس بإزالّية كّي القابّياا
الاا إل يّيّية والقم يّيّية ال ّي تقّيّيإل تقّيّياو منظمّيّياا اجمللمّيّيم ا ّيّيدين ،ع ّي ال ّيّيقيد الّيّيدو  ،ال ّي ت ّيّيق إه
تقايا اللملم باإليفياا ا ن إلر ع يها ر ا قااداا والإل اىلق الدوليةّ ،يا ر ذلّيا القابّياا الّي تقّيإل
و تقيفق شاط ت ا ا نظماا و تضم ايفو ا ع ت ايهّيا م ّياعداا ماليّية مّين اّياياايفا ر ااّيا ج
بلجيف هّيا و مقاقبلهّيا ماليّيا لايامهّيا بّيرلا ( ،A/HRC/26/44الماّييف (039س)) ،ولّييفو ولّيقها إلّي قد
ّيّياب الّيّيبقض اآل ّيّييف،
ّيّيا بّيّيع ع يّيّيخ مّيّين ا قام ّيّية اللمضّيّيي ية لّيّيبقض ا نظمّيّياا غّيّيا اإل إلميّيّية ع ّي
ويفيئة بيئة آمنة ومإلاتية ل مجلمم ا دين ( ،A/69/307المايف .))0(93

واو -التعذيب و يره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 -82يال ّي ّي ّي ا ا ّي ّيّييف اا ّي ّيّيار ظ ّي ّيّييفه م ّي ّيّيا زال يح ّي ّيّيرتع إه ا ع ّي ّيّياءاا حب ّي ّيّيدومل تق ّي ّيّيريال.
وكمّيّيا كّيّيا اّيّيإل الشّي ر ال ّيّينإلاا ا الّيّيية وع ّي الّيّييفغم مّيّين ت ّييفا ايئّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد ا قنيّيّية
حباّيّيإل ا ّيّيا للإلصّيّييايفا ر اّيّيرا ا ضّيّيما  ،فّيّيإ ت ّيّيا ال عّيّياءاا ّيّيا ا مّيّيا تّيّيب إه إجّييفاء
حتاياّي ّيّياا جناىليّي ّيّية لّي ّيّيد اجلنّي ّيّيا  .ومّي ّيّيا زالّي ّيّيع ال ّي ّي قاا ل ت ّي ّيّيمح بإلصّي ّيّيإلل احملااّي ّيّيمل و ا ّي ّييفاقبمل
ا لا مل إه ظا ال جإل .
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 -80ومما ا ق ق ا ايف ااار البالغ اللاا ييف ال و ا ر  32آذا /ما س  0202بش
وفا يااإل بيفاتا سينيا البالغ من القميف  02عاما .فمي كا إل الثاين/يناييف  ،0202اول ال يد
بيفاتّيّيا سّيّيينيا ال لحلّيّيا ر سّيّيجن جإل زينّيّيا ا لجاجّيا ع ّي اللقّيّيريال واألذ ال ّيّيرين إلاّيّيا بّيّيخ ّيّيالل
ج اا اسلجإلابخ وفرت ا لجازه .وقد اعلا لخ ا دييفية القامة افحلة ا خد اا والجتا بالبشيف
ر ي ا  /بيفي  ،0202وح ضم مّييفا ا وت ّييفا ا لإليّيراء البّيدين ّيالل ا لجّيازه .ور  08كّيا إل
األول /ي م  ،0202ح ِّيم ع ّي ال ّييد بيفاتّيا سّيينيا بال ّيجن  04عامّيا .وممّيا يثّيا ق ّيق ا اّييف
ااار س قاا ال جن تلخر إجيفاء ل حلي إللة و اولا ال جمل قل م خ.
 -80ومما يثا ق ق ا ايف ااار اللاّيا ييف الّي و تّيخ والّي تميّيد ب جّيإلء لّيباط الشّييف ة با لظّيا
إه القنف لّيد حعشّيا كّييف الاّيد الّيرين ا لح ِجّيا  22مّينهم واقليّيدوا إه إ ا الشّييف ة .مث جّي وا
ع كلابة بيا اا تثبع ب ،م ليإل وم ما يدعإل بخ لد الشيف ة.
 -83ور  03تشّي ّييفين األول /كل ّيّيإلبيف  ،0202ا لج ّيّيا ا ّيّيدو في ل ّيّيا ي يل ّيّين ا و وس ّيّيقلخ
قإلاا األمن ليفب ا ر مدينة مين ا أل ره صإل لّيخ مّيا م ّيق بّيداىلي جّياء فيّيخ "جيّيال اكمّية
لإلكااّيّين ا" .و غّيّيم األ بّيّياء وجّيّيدوا إصّيّياباا ع ّي ج ّيّيم الضّيّيحلية فّيّيإ ال ّي قاا تّيّييففض فّيّيلح
قضية جناىلية لد لباط الشيف ة.
ّي ّيّيق س ّي ّييفاس ال ّي ّيّيجناء ال ياس ّي ّيّييمل ال ّي ّيّيابامل ي ّي ّيّياوان فاس ّي ّي إلفل  ،وإيه ّي ّيّيا
 -84وبق ّي ّيّيد
آلينيمّيّيل  ،ويّيّيإل وبل ّيّيإل ،ومي ّيّيال جيّيّيا وه ،عمّيّيد اّيّيبلء إه اإلّيّيديث ع ن ّيا عّيّين ظّيّييفوف
ا لجاز ال جناء وعن ا قام ة الااسية ا هينة ال يل اإل،ا.
تقيف القالال بافي اس ياكإل ل ضيفب
 -82ور وا يف اهيف كا إل األول /ي م  ،0202ق
ع ّي يّيّيد ااّيّيمل مّيّين إ ا الشّيّيبو الدا يّيّية ر إق ّيّييم كاسرتيشنل ّي ي ر مقّيّييف اسّيّيلجإلابخ
بش ّي قضّيّيية سّيّييفقة .و فضّيّيع جلنّيّية اللحلايّيّيق فّيّيلح قضّيّيية جناىليّيّية وممّيّيا عّيّيم م ّيااعم ّيّيدومل عنّيّيف
السلنلاجاا ال ح ت إليها ر إ ا المحلت القا.
اإلش عّيد شّيقاء ع ّي ج ّية اسّيلماع ر إ ّيا
 -82ور  02كا إل الثاين/يناييف  ،0202ق
قضية الغيفافي (ا ظّييف الماّييف  43عّياله) .وانّياه ا عّياء بايّيا لّيباط الشّييف ة بالعلّيداء بالضّييفب
ع ّي كّي مّين بافيّي سّييا اي وم ّيّييم اي ّيليا .كمّيّيا جّييف ا لجّيّياز بافيّي ابيفافإلل ّي ي ،واّيّيإل
ميفاس صحلمي كا يغقي احملاكمة إل اب وساىلط ا عال ا ل رتو ية ،واعلحّيد ع يّيخ بالضّييفب
وقضّيّيع مّيّية إق ّيّييم فيفو اين ّي ي ع ّي اليفجّيّيال الثال ّيّية بّيّيدفم غيفامّيّياا ماليّيّية بنّيّياءا ع ّي اّيّيها
لابط الشيف ة ،الر ياإلل عنخ األاخار ا دا إل إ خ اإل من اعلد ع يهم بالضيفب.

 -81وقّي ّي ّيّيد سّي ّي ّيّيبق ل ّي ّي ّيّيدول وصّي ّي ّيّيع نّي ّي ّيّياء السّي ّي ّيّيلقيفا الّي ّي ّيّيدو الشّي ّي ّيّيام لبّي ّي ّيّييال وس ،ر
ع ّيّيا  ،0202ب ّي ت ّيّيد ج تقيفي ّيّيف اللق ّيّيريال ال ّيإلا ر اتماقي ّيّية من ّيّيم اللق ّيّيريال وغ ّيّياه م ّيّين ل ّيّييفوب
ّيا القهّيد
ا قام ة و القاإلبّية الااسّيية و الالإ ّيا ية و ا هينّية ،ر قإلا ينهّيا الإل نيّية و حتّيرت
الّيدو ااّيّيار بّيّياإلاإل ا د يّيّية وال ياسّيّيية ،وذلّيّيا بّيّيالنت ع ّي اإلظّيّييف ا ق ّيّيق ل لقّيّيريال ،وتق يّيّيق
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ك فيفا الشيف ة ممن يلإل إل ر قضايا اللقريال ولما إجيفاء حتايااا كام ة و ايهّية ،وإ الّية
اجلنا إه القدالة ،كما تالضي ذلا ا ا  4من التماقية ( ،A/HRC/15/16الماّييفاا 02-91
و 08-91و 09-98و.)00-98
 -88ور عّيّيا  ،0202جّيّييف تاّيّيد اللإلصّيّيياا ذايفّيّيا ر السّيّيلقيفا
لبيال وس (ا ظيف  ،A/HRC/30/3المايفتا  20-001و.)20-001

الّيّيدو الشّيّيام الثّيّياين

 -89ور عّيّيا  ،0200وصّيّيع جلنّيّية منااضّيّية اللقّيّيريال ،ر مال ظايفّيّيا االاميّيّية بّي تقلمّيّيد
بيال وس ومإلعة من اللقديالا ع قإلا ينها ومما سايفا (ا ظيف .)CAT/C/BLR/CO/4
 -92ووصّيّيع ال جنّيّية يض ّيا ب ّي تض ّيّيمن بّيّييال وس فّيّييف اإلظّيّييف ا ق ّيّيق ع ّي اللقّيّيريال وغّيّياه م ّيّين
ل ّيّييفوب س ّيّيإلء ا قام ّيّية ر الا ّيّيا إل وا ما س ّيّية ،و تلخ ّيّير ت ّيّيدابا ا ّي ّييفا هب ّيّيا حتاي ّيّيق الت ّيّيا ب ّيّيمل ظ ّيّييفوف
ال لجاز ر ماكن سّي ال اإليفيّية وبّيمل ا بّيا ب النمإلذجيّية الّيد يا قام ّية ال ّيجناء وغّيا ذلّيا مّين ا قّيايا
الاا إل يّي ّي ّيّية الدوليّي ّي ّيّية والإل نيّي ّي ّيّية ذاا ال ّي ّي ّي ة ( ،A/HRC/26/44الماّي ّي ّيّييف  .)) (039و يإلجّي ّي ّيّيد ،ر المّي ّي ّيّيرت
ا ش ّيّيمإللة بالس ّيّيلقيفا  ،م ّيّيا ي ّيّيإل ي بإ ّيّيال إص ّيّيال اا ،ر ا ّيّيرا ال ّيّيد  ،و ي ّيّيإل ي ب ّي اس ّيّيلقدا
لرلا.

زاي -التوقيف واالحتجاز التعسفيان وحاالت االختفاء القسري
 -90إ ال جإلء ،بش منلظم وع قا واسم ،إه ال لجّياز اللق ّيمي ّيد ق ّيا  ،قّيد
 ،لمرت إلي ة من الامن ،إه ا بااء ع مناخ ااإلف الر ييفع الناس عن تمقي اإلقهم
ر اللملّيّيم باإليفيّيّياا ا د يّيّية .وممّيّيا يثّيّيا ق ّيّيق ا اّيّييف ااّيّيار اإل إلمّية تقّيّياأ يّي ا مّيّين اللإلصّيّيياا
ّيّيإلر ال لجّيّياز اللق ّيّيمي و اصّيّية
ال ّي تاّيّيدمع هبّيّيا آليّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد إلاّيّيإل ا ّيّيا
ا لجاز ال حلميمل وا دافقمل عن اإل ا ا  ،و تل قد ما سة اإلّيبإل ال ليّيا ي .وع ّي
الّيّييفغم مّيّين اللق يمّيّياا ال ّي يبّيّيدو ّ،يّيا حعقيّيّيع ل ا ّياىلممل ع ّي إ مّيّياذ الا ّيإلا مل مّيّين ج ّي مإلاجهّيّية
مّيّيا يحاّيّيال ع ن ّيا بالسّيّيلدعاء ل مثّيّيإلل مّيّيا احملّيّياكم بّيّيدلا مّيّين ال جّيّيإلء إه وسّياىل القنّيّيف ،فّيّيإ ا اّيّييف
ااار ما زالع تيف ه ا عاءاا قّيا حبّيدومل ّيالا اعلاّيال بّيدو وامّييف قضّياىلية ،وال لجّياز
لقّيد سّيّياعاا ّيّيإلر يفّيّيم فيهّيّيا ظّيّييف تح ّيال لّي قد فّييفا ممّيّين يشّيّياكإل ر مظّيّياايفاا و جتمقّيّياا
عامة .ويقيفب ا ايف ااار عن ق اخ يال مااعم تشا إه دومل إ ا اا م ماة وإفّيالا فّييفا
الشيف ة ممن يلإللإل عم ياا العلاال و ال لجاز اللق مية من القااب.
ّيإلر ّي ق قضّيايا ال لمّياء
 -90وي رتعي ا ايف ااار ال لباه إه خ ححييفز تاّيد
الا ّيّييف قا لّيّيي ال ّييفىليإل ال ياسّيّييمل واّيّيي قضّيّيايا ل ت ّياال مققاّيّية .واّيّيره الاضّيّيايا ال ّي تقّيّيإل إه
عّي ّيّيامي  0999و 0222جتّي ّيّيد وّي ّيّيا ّي ّيالا بقّي ّيّيد (ا ظّي ّيّييف  ،A/HRC/29/43الماّي ّيّييف  ،)22تلق ّي ّيّيق
با لقّيّياف ال ياسّيّيي ا قّيّيا البيال وسّيّيي البّيّيا ز في لّيّيا اا شّيّيا واّييفي خ جّي األعمّيّيال اتّيّيال
كيفازوس ي ،ويإل زا ا ا وزييف الدا يّية ال ّيابق ،و يّيرت زافا سّي ي واّيإل م قّيإل  ،وانّياه
مّيّين اّيّيإل اّيّيااد ع ّي عم يّيّية ال لقّيّياف ت ّيّيا .وقّيّيد ّيّياا الاضّيّيية مّيّييف ّيّييف ّيّيالل السّيّيلقيفا
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الّيدو الشّيام الثّياين لبّييال وس ( ،A/HRC/30/3الماّييف  )2-009ر ضّيم مشّياعيف ق ّيق بّيّيالغ
ّيّيإلر م ّيّياءلة الاّياىلممل ع ّي إ مّيّياذ الاّيإلا مل ال ّيّيابامل واإلّيّياليمل ،بشّي ا فّيّيالا مّيّين القاّيّياب
الر يبدو س قاا الشيف ة تلملم بخ.
 -93ور  00آب /غ ّي ّيّيقإل  ،0202ا لجّي ّيّياا الشّي ّيّييف ة ر مدينّي ّيّية مي اايميشّي ّيّيي ليا يّي ّيّيد
كّي ّييفات يمل ال ّيّير ك ّيّيا ب ّيّيد مج ّيّيم اللإلقيق ّيّياا ل ّيّيائ ا لناف ّيّية ع ّي ّي ال لخاب ّيّياا اليفىلاس ّيّيية،
تات ّييا ا كّيّيا ت يمل حبجّية ّيّيخ كّيا حبالّيّية حسّي يف .وقّيد حجّي النااّيط ع ّي ااضّيإلع لمحلّيّيت ّيّيا
ظهيف خ ي ن خممإل ا وقلراه(.)13
 -94ور  9ي إلل/سّيّيبلم  ،0202ا لجّيّياا الشّيّييف ة ر مدينّيّية ج ّيّيا ،نقاّيّية اإلميي ّي ،
لي ّيا د يبااّين ا ،واّيإل مّين شّيقاء يفكّية ا قا لّية البيال وسّيية األو وبيّية ،حملاوللّيخ ّير صّيإل
قإلياا تدعإل إه ماا قّية ال لخابّياا .وقّيد ا لحجّيا ذلّيا النااّيط ر خممّييف الشّييف ة ّيإلال عّيد
ساعاا وح ق سيفا خ ر ،اية ا قاف و تحإلجخ إليخ يفمة(.)14

 -92ور  0آب /غ قإل  ،022منقع الشيف ة تنظيم م ة غناء ل يفوه بالايفب من مدينة
مين ا ،وا لجاا اباب ا وااباا باسلخدا القنف و س حلة غا فلاكة.
 -92ور  2تشيفين الثاين /إلفم  ،0202حلاي الابض ع تامّيا ا سّييا اي ،واّيي ىلي ّية ا بّيا
ا د ية "منااضة اايفوج عن الاا إل ر احملاكم وم اتال النيابّية القمإلميّية" ،الّي اولّيع تاّيد عيفيضّية
إه اليفىليإل لإلكاان ا ،بينما كا ع مإلجإل ر قة الاقا اا ا يفكاية ر مين ا(.)15
 -91وقّيّيد كّيّيا مإللّيّيإلع اللإلقيّيّيف وال لجّيّياز اللق ّيّيميمل مإللّيّيإلع ال ثّيّيا مّيّين اللإلصّيّيياا ال ّي
ّيع ا الّيّيية ع ّي
تاّيّيدمع هبّيّيا خمل ّيّيف آليّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد إلاّيّيإل ا ّيّيا ّ ،يإلال ال ّيّينإلاا ال ّي ق
ّيّيع إه سّي ّي قاا
قّي ّي تا ّيّيدييف .وم ّيّين األمث ّيّية ر ا ّيّيرا ال ّيّيد  ،جلن ّيّية ا ّيّيإل القمّي ّي
بّيّييال وس ينبغّيّيي وّيّيا حتاّيّيق ر ال لجّيّياز اللق ّيّيمي ل ن ّيّياء ر سّيّييا ال لخابّيّياا اليفىلاسّيّيية الّي
جّيّييفا ر  09كّيّيا إل األول /ي ّيّيم  .)CRC/C/BLR/CO/3-4( 0202وبا ثّي  ،عّيّيع الّيّيدول،
ّي ّيّيالل السّي ّيّيلقيفا الّي ّيّيدو الشّي ّيّيام األول لبّي ّيّييال وس ،إلمّي ّيّية اّي ّيّيره الدولّي ّيّية إه اللحلايّي ّيّيق ر
عم ياا مضاياة مقا لي اإل إلمة وا لجازام بش تق مي وتقريبهم ،وحتديد اإلياا اجلنا
( ،A/HRC/15/16الما ّي ّيّييف  .)03-98وت ّي ّيّيد الميفي ّي ّيّيق القامّي ّي ّي ّ ،ي ّيّيالل الس ّي ّيّيلقيفا ال ّي ّيّيدو
الشام الثاين لدولة بيال وس ،لاضية ال لجاز اللق مي ل حلميمل ،و عا اإل إلمة إه اللخ ي
ع ّيّين ت ّيّيا ا ما س ّيّياا (ا ظ ّيّييف  ،A/HRC/30/3الما ّيّييف  .)009ور ع ّيّيا  ،0204وصّي ّي ا ا ّيّييف
تإلجّيّيخ إلّيّييهم ،و ّيّينح اّيّيبلء
ااّيّيار بّيّيإبالا مجيّيّيم احمللج ّياين فّيّيإل ا ب سّيّيباب ا لجّيّيازام وب ّي يفّيّيم ق
__________

()13

Viasna Human Rights Center, “Collector of signatures for Tatsiana Karatkevich detained in
.Mikaševičy”, 13 August 2015

(.Viasna, “European Belarus activist detained in Jelsk”. 21 September 2015 )14
(.Viasna, “Human Rights Situation in Belarus: November 2015”, 2 December 2015 )15
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إم ا ي ّي ّي ّيّية اللإلاص ّي ّي ّي ا ل ّي ّي ّيّينظم م ّي ّي ّيّيم ّي ّي ّيّياممل م ّي ّي ّيّين ا لي ّي ّي ّيّيا ام وب س ّي ّي ّيّييفام ( ،A/HRC/26/44الما ّي ّي ّيّييف
(039ط)).

حاء -عقوبة اإلعدام
ّيث اإل إلمّية
 -98ما زالع بيال وس الدولة األو وبية الإل يد ال تنمّير عاإلبّية ا عّيدا  .ول تب ق
مق إلماا عن عد عم ياا ا عدا ا نمر  ،ال حتدمل وفا ا ل لاا ييف الّيإلا  ،بّيإ ال اليفصّيار
ع ّي ّي احمل ّيّيإلممل .ول يحق ّيّيم ال ّيّيجناء و ق ّيّيا هبم إلاعي ّيّيد تنمي ّيّير األ ّيّيا  ،كم ّيّيا ل جي ّيّييف إ ق ّيّيا
()16
األقّيّيا ب م ّيّيباا بّيّيرلا .ول تحقّيّيا اجلثّيّياممل إه اّيّياليهم وإمنّيّيا تّيّيدفن ر قبّيّيإل ل ا ّيإلااد وّيّيا .
واّيّيره ا ما سّيّية مّيّيا زالّيّيع ملبقّيّية غّيّيم اللإلصّيّيياا القديّيّيد ال ّي تاّيّيدمع هبّيّيا ايئّيّياا األمّيّيم ا لحلّيّيد
ميفا.
واويئاا ا ناظيف وا ع ال نمل ال ثا ال ق

 -99ومنّيّير اللايفيّيّييف ال ّيّيابق الّيّير قدمّيّيخ ا اّيّييف ااّيّيار إه و ّيّيإل اّيّيإل ا ّيّيا ع ّيّين عّيّين
صّيّيدو ال ّيّية ّيّيا بلإلقيّيّيم عاإلبّيّية ا عّيّيدا  .فمّيّيي  02تش ّييفين الثّيّياين /إلفم  ،0202صّيّيد ا
مّية منقاّية ايفو ّيا مّي ا بإعّيدا إيمّيّيا كّيإللي  .و يقّيدا احمل مّية الق يّيا ذلّيا اإل ّيّيم ر 09
آذا /مّي ّيّيا س  .0202ور  2كّي ّيّيا إل الثاين/ينّي ّيّياييف  ،0202صّي ّيّيد ا مّي ّيّية منقاّي ّيّية مين ّي ّيّيا
ما بإعدا اينا ز ياكافيل ي .ور  02اباط/ف اييف قضع مة منقاّية مين ّيا بإعّيدا
سيفغيي وي يم ي.

 -022وق ّيّيد متّي ّيّيا ا اإل إلم ّيّية ر اتبّي ّيّياع سياسّي ّيّيلها ا لمث ّيّية ر جتاا ّي ّي ا ّيّيداولا ال ّي ّي حتّي ّيّيدمل ر
إ ّيّيا ال جن ّيّية ا قني ّيّية حبا ّيّيإل ا ّيّيا وا ض ّيّيي ر تنمي ّيّير ّيّيا ا ع ّيّيدا  .ور  2تشّي ّييفين الث ّيّياين/
ّيّيع ال جنّيّية ا قنيّيّية حباّيّيإل ا ّيّيا إه تنميّيّير ا عّيّيدا ر بافي ّي س ّي يإل ،
ّيّيإلفم 0202
ر  01ي ّيّيا  /بيفي  ،0204غّيّيم ّيّيال االّيّياذ تّيّيدابا مبقلّيّية ل حلمايّيّية جّيّياء خمالمّيا ّيّيا ّيّيع ع يّيّيخ
ا ّيّيا  04مّيّين القهّيّيد الّيّيدو ااّيّيار بّيّياإلاإل ا د يّيّية وال ياسّيّيية ظّييفا لسّيّيلخدا اللقّيّيريال ،وخمالمّيا
ل ما  2من القهد ظيفا إليفما الشخت ا ق من اخ ر اإليا (،CCPR/C/115/D/2289/2013
البالا قم .)0203/0089
 -020و حتّي ّي اللإلص ّيّيياا الّي ّي قحّيّيدمع ر إ ّيّيا الس ّيّيلقيفا ال ّيّيدو الش ّيّيام الث ّيّياين بشّي ّي
الل ّيّيديق ع ّي ّي ال وتإلك ّيّيإلل ال ليّي ّيّيا الثّي ّيّياين ا حل ّيّيق بالقهّي ّيّيد الّي ّيّيدو اا ّيّيار بّي ّيّياإلاإل ا د يّي ّيّية
وال ياسية ( ،A/HRC/30/3المايفاا  0-032إه  )9-032بدعم إلمة بيال وس؛ وما زال
ا اّيّييف ااّيّيار تّييفاو ه اّي إله بالغّيّية ر ّيّين إلايّيّيا ال ّي قاا ،و كمّيّيا تق ّيّين اّيّيي عنّيّيخ ،ر ولّيّيم
ّي قد ل مما سّيّياا ا ّيّيركإل آ م ّي ا .وعّيّيالوا ع ّي ذلّيّيا ،فّيّيإ الميفيّيّيق القام ّي ال ّيّياين ا ق ّي بقاإلبّيّية
ا ع ّيّيدا  ،ال ّيّير اعلّي ّي ا ا ّيّييف اا ّيّيار إ ش ّيّياءه ،ر ع ّيّيا  ،0200م ّيّين ب ّيّيمل اللق ّيّيإل اا ا جيابي ّيّية،
يقيفس بّي ْق حد ية اسلنلاجاا بنقاء ر ارا ا ضما .
__________

(.Civil Rights Defenders, “Human Rights in Belarus”, 7 July 2015 )16
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 -020و حت ّيّييفز الدول ّيّية الق ّيّييفف تا ّيّيد بش ّي اللإلص ّيّيياا ال ّي ي ّيّيديفا مثّي ّي اللإلص ّيّيية بلنظ ّيّييم
ّيّيالا عام ّيّية لش ّيّييفس اإلجّي ّي الداعم ّيّية لغ ّيّياء عاإلب ّيّية ا ع ّيّيدا  ،وذل ّيّيا هب ّيّيدف الل ّيّيديق ع ّي ّي
ال وتإلكّي ّي ّيّيإلل ال ليّي ّي ّيّيا الثّي ّي ّيّياين ا حلّي ّي ّيّيق بالقهّي ّي ّيّيد الّي ّي ّيّيدو ااّي ّي ّيّيار بّي ّي ّيّياإلاإل ا د يّي ّي ّيّية وال ياسّي ّي ّيّيية
( ،A/HRC/30/3الما ّيّييف  ،)0-001كم ّيّيا حت ّيّييفز تا ّيّيد بش ّي اللإلص ّيّيياا ا لق ا ّيّية ب ّيّيالإلقف
ال ليا للقبيق عاإلبة ا عدا (ا يفجم م خ ،المايفاا  30-009إه .)49-009
 -023ور إ ا ظا صنم الايفا ر بّييال وس واّيإل ظّيا مغّييف ر ا يفكايّيةّ ،ين تم ّيا عّيد
إ ّييفاز تا ّيّيد بش ّي م ّي لة عاإلب ّيّية ا ع ّيّيدا مث ّي السلقال ّيّية عنه ّيّيا ب ّيّياإلبإل ا بب ّيّيد و ف ّيّييف
اللإلقيّيّيف ال ليّيّيا  ،عم ي ّيا ،لقم يّيّياا ا عّيّيدا  ،ع ّي ّيّيخ ،ساس ّيا ،عن ّيإلا ع ّي ا قّيّيدا ا ا
ال ياسية لد س قاا بيال وس.

طاء -النظام االنتخابي
 -024ا ّي ّي ّي ّيّييففع بقث ّي ّي ّي ّيّية اص ّي ّي ّي ّيّية يفاقب ّي ّي ّي ّيّية ال لخاب ّي ّي ّي ّيّياا ،الّي ّي ّي ّي ّي ا ا ر  00تشّي ّي ّي ّي ّييفين األول/
كلّيّيإلبيف  ،0202وفّيّيداا ا لّيّيال ا ق ّي با بس ّيّياا الد ايفا يّيّية و اّيّيإل ا ّيّيا اللّيّيابم نظمّيّية
األمّيّين واللقّيّياو ر و وبّيّيا ع ّي صّيّيد ت ّيّيا ال لخابّيّياا و صّيّيد ا تايفييفاّيّيا ر  08كّيّيا إل الثّيّياين/
ينّيّياييف  .)17(0202وقّيّيد اّيّيا ا البقثّيّية ،ر ذلّيّيا اللايفيّيّييف ،إه اللحل ّيّييناا ا ا يّيّية ال ّي ّيّييف ا
ن النيّية الّي ظهيفيفّيا ال ّي قاا فيمّيا خيّيت اللقّيا ي مّيم اّيره ا ّي لة .و اّيا ا
وبقض بإلا
إه إف ّيا ا لخابّياا عّيا ،0202
إه عد ّيدومل عنّيف لّيد جتمقّياا ا قا لّية ممّيا
غّيّيم ّ،يّيا اّي ىد ا ع ّي ا قّيّيدا إ ّييفاز تاّيّيد  ،إمجّيّيالا ،و اصّيّية ر اجملّيّيالا اإلامسّيّية األمهيّيّية ا لق اّيّية
حبا ّيّيإل وسّي ّياىلط ا ع ّيّيال  ،والا ّيّيد ع ّي ّي اللحلا ّيّيق م ّيّين ّيّيال ا ارتع ّيّيمل ،وا ّيّيمافية عم ي ّيّياا عّي ّي قد
األصإلاا وعضإلية ال جا ال لخابية ومد عد إق اىلها ل يفاف ا لناف ة.
 -022وقد كا ال ا البيال وسي ،ع مد عادين من الّيامن ،اويئّية اللشّييفيقية الإل يّيد ر
و وبا ال ل تضم عضاء من ا قا لة ،و ي ن وا صال ياا فق ية إلر اللشّييفيم
المق ي ظيفا لملاله اليفىليإل ل قة اإل م عن يفيق إصدا ا يفاسيم.
 -022ور لّيّيإلء ال لخابّيّياا ال ا يّيّية الاا مّيّية ال ّي سّيّيلجيف ر ي إلل/سّيّيبلم  ،0202يظ ّي
الا ق ي او ا ايف ااار بش س قاا اإل إلمة السلن ابية الإلاسقة ال الإلوا فض ت جي
ّيّياب
األ ّيااب ال ياس ّيّيية و ا ّيّيقبها م ّيّين ق ّيإلاىلم الل ّيّيجي  .و ت ّيّيج س ّي قاا ب ّيّييال وس
سياسّيّيي جديّيّيد منّيّير عّيّيا  0222كمّيّيا األ ّيااب ال ياسّيية كثّياا مّيّيا ححتّيّييف مّيّين الل ّيّيجي  .ومّيّين
األمث ة ر ارا ال د  ،وزا القدل فضع ،ر  04آب /غ قإل  ،0202ت جي اإلاب
الّيّيد ايفا ي ا ّيّييحلي البيال وسّيّيي ل مّيّييف ااام ّيّية .وبنّيّياء ع ّي ذلّيّيا ،قّيّيد زعمّيّياء اإلّيّياب ،ر 04
ي إلل/سبلم  ،0202ا إل لد احمل مة الق يا لد ذلا اليففض .ور كا إل األول /ي م
قد مبس إل اإلاب با ي لم إل فيخ ت جي اإلاب ل ميف ال ا سة.

__________

(.OSCE, “Belarus, Presidential Elections”, 28 January 2016 (see footnote 1) )17
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 -021وكثّي ّياا م ّيّيا تإلاج ّيّيخ ّي ّيااب ا قا ل ّيّية ال ياس ّيّيية ا ّيّيج ة ب ّيّييففض بايف ّيّيا ّيّيإلر عا ّيّيد
ّيّياب الي ّيّيا البيال وسّيّيي "عّيّيا عّيّيا ل"
الجلماعّيّياا القامّيّية .ومّيّين األمث ّيّية ،ر اّيّيرا ال ّيّيد ،
ب ّيّيغ ك ّي ّيّيال مّيّين باتّيّيخ ال  22ال ّي قّيّيدمها ل حل ّيّيإلل ع ّي ّيّيت لقاّيّيد اجلماعّيّياا مّيّيم
ا ارتعّيّيمل قّيّيد قإلب ّيّيع بّيّياليففض ،وا ع ّي اإلّيّياب ا ّيّيدين ا إل ّيّيد ك ّي باتّيّيخ الثما يّيّية ال ّي قّيّيدمها
حفضّيّيع ،كمّيّيا فضّيّيع ك ّي الق بّيّياا ال ّيّيلة عشّيّييف ال ّي قّيّيدمها عضّيّياء ال جنّيّية اللنظيميّيّية ل حلّيّياب
الد ايفا ي ا ّييحلي .ور ا اابّي  ،مسّيح ل ّيااب واجلمقيّياا الّي تبيّيد األ ّيااب اإلاكمّية بقاّيد
عد كبا من المقالياا(.)18
 -028ويال ّي ّي ا ا ّي ّيّييف اا ّي ّيّيار إ ش ّي ّيّياء ومإلع ّي ّيّية م ّي ّيّين اا ّي ّي اء مش ّي ّيّيرتكة ب ّي ّيّيمل ا ا اا ر 00
اّيّيباط/ف اييف  0202مهملهّيّيا اسّيّية اللإلصّيّيياا ال ّي تاّيّيد هبّيّيا م لّيّيال ا بس ّيّياا الد ايفا ي ّيّية
و اإل ا ّيا اللّيابم نظمّية األمّين واللقّياو ر و وبّيا بشّي اللّيدابا ال مي ّية بلحل ّيمل القم يّية
ال لخابية إل خ يقيفب عن سمخ أل اللإلصياا ا لق اة بلقدي الاا إل ال لخايب لن يحنظيف فيها
إل بقد ال لخاباا ال ا ية ا ايف إجيفاؤاا ر ي إلل/سبلم  ،وأل الميفيق القامّي ل يضّيم لّيمن
عضاىلخ من ث اجمللمم ا دين.
 -029ويش ّيّيا ا ا ّيّييف اا ّيّيار إه ال ّيّيجناء ال ياس ّيّييمل ال ّيّيلة ( ّيّين ف ّيّييهم بق ّيّيض ا يفا ّيّيحلمل
اّيّيإل مد يّيّية وع يّيّيخ فّيّيإ،م
ال ّيّيابامل ل يفىلاسّيّية) الّيّيرين ّيّيق س ّييفا هم مّيّيا زال ّيإلا ّيّييفوممل مّيّين
ل ي لقيقإل اللاد لال لخاباا.
 -002ور عا  ،0202قد ا اّييف ااّيار تاييمّيخ الشّيام إلالّية اّيإل ا ّيا ر عالقلهّيا
بال لخاباا (ا ظيف  .)A/HRC/29/43وقد ولقع اللإلصّيياا ر لّيإلء ال لخابّياا اليفىلاسّيية الّي
جيفا ر تشيفين األول /كلإلبيف  0202واي تنقبق يض ا ع ال لخاباا ال ا ية ال سلجيف
ر ي إلل/سبلم .0202
 -000ما كثيف قإلاا ا صالس ا يفغإلبة فللمث ر ال ماس بناّي ا ق إلمّية ال ياسّيية والناّياش بّيمل
اجلميم بدو إق اء لقيفف مقمل ر وساىلط ا عال ؛ وإلغاء قا إل عا  0203الّير جيّيىيف الّيدعإلاا
إه ماا قّيّية ال لخابّيّياا؛ ولّيّيما ت ّيّيجي األ ّيااب ومشّيّياكلها ر ال جّيّيا ال لخابيّيّية؛ والقمّي ع ّي
اللم ن من اللحلاق من ال ا ارتعمل و لاىل الل إليع (ا ظيف  A/HRC/29/43و.)A/70/313
ا قّيّيدا وقّيّيإلع ّيإلا مل عنّيّيف إمنّيّيا اّيّيإل اّيّييفط م ّيّيبق ول
 -000ويشّيّيد ا اّيّييف ااّيّيار ع ّي
لال ّيرتا ال ام ّي ل مّيّيا  02مّيّين القهّيّيد الّيّيدو ااّيّيار بّيّياإلاإل ا د يّيّية وال ياسّيّيية .وسّيّيل إل
ال لخاباا الاا مة ا ايف إجيفاؤاا ر عا  0202فيفصة ملا ّية مّيا ال ّي قاا ظهّيا اللاامهّيا
با صّيّيالس وذل ّيّيا ب ّي تض ّيّيمن تمضّيّيي ال لخاب ّيّياا ال ا يّيّية اإل ّيّييف القا لّيّية إه تش ّي ي ايئ ّيّية
تشيفيقية تقد ية قإلية.
__________

( )18ا يفجم م خ.
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ياء -ظروف العمل
 -003ا لاد ك من ا اّييف ااّيار ومنظمّية القمّي الدوليّية وعّيد مّين اويئّياا األ ّييف اسّيلميفا
وجّيّيإل القمّي الا ّيّييف ع ّي قّيّيا واسّيّيم ر بّيّييال وس ،واّيّيي الب ّيّيد األو ويب الإل يّيّيد الّيّير تشّي
فيخ ماله الدولة ما بمل  12و 82ر ا اىلة من القل ا .
 -004وي ّيّيلن يف ا ا ّيّييف اا ّيّيار إقّي ّييفا ا يفس ّيّيإل اليفىلاس ّيّيي ق ّيّيم  ،3ر  2يا /م ّيّيايإل  ،0202بشّي ّي
الإلقايّيّية مّيّين اللبقيّيّية الجلماعيّيّية الّيّير يهيّيّية األ لّيّيية الالزمّيّية ل لإلسّيّيم ر مما سّيّياا القم ّي الا ّيّييف ر
بيال وس .واإل ينت ع فم سإل من قب بقض فئاا من ا إلا نمل القا مل عن القمّي ّين فّييهم
الن ّيّياء الالىلّيّيي ي ّييفبمل مّيّيالا ّيّيىت سّيّين مقينّيّية ،واألاّيّيخار ذوو ا عاقّيّية ،وكبّيّيا ال ّي ا والقّيّيالب.
و ّيّينح ذلّيّيا ا يفسّيّيإل الشّيّييف ة اإلّيّيق ر اعلاّيّيال األاّيّيخار "ممّيّين تاّيّيم ع ّيّييهم اللاامّيّياا" (مثّي اآلبّيّياء ممّيّين
وم بناء تيفعاام اإل إلمة) ىت ولإل تغيبإلا ميف وا د عن القم  ،وإ ساوم إه القم ا جبا .
 -002وقّيّيد ت اّي ا اّيّييف ااّيّيار تاّيّيا ييف تميّيّيد بايّيّيا ال ّي قاا احمل يّيّية بالضّيّيغط ع ّي القّيّيام مل ر
ا شا يم اللجا ية وا نظماا احمل يّية بّيإلاامهم با شّياكة ر القمّي غّيا ا ّيدفإلع األجّييف مثّي تنظيّيف
الشإلا ع .واناه ا عاءاا بّي بقّيض القّيام مل ر إق ّييم كّييفواالج إللبّيإلا بّيالل ع يفتبّيايفم ر 01
تش ّي ّييفين األول /كل ّيّيإلبيف  ( 0202ناس ّيّيبة "ي ّيّيإل القم ّي ّي غ ّيّيا ا ّيّيدفإلع األج ّيّييف ر م ّيّيا القم ّي ّي ")
وإيداعها ر اب ار متل خ ال قاا احمل ية.
 -002وياإلل ا اّييف ااّيار إ ّيخ ل يّياال يشّيقيف بّيالا ق يّيال اللمييّيا ،ا مّيا س ر م ّيا القمّي
والر يإلاجهخ عضاء النااباا القمالية غا اليفمسية والنشقاء اآل يفو .
 -001ور ي إلل/سّيّيبلم  ،0202جّيّييف ّيّييف ّيّيد النشّيّيقاء الناّيّيابيمل مّيّين عم ّيّيخ أل ّيّيخ ذاّيّيال
يقم واإل ييفتد ز سجمل ا لجاجا ع ظيفوف القم (.)19
 -008وانّيّياه م ّيااعم بّي إ ا ّيّيد م ّيّيا م اجلّييفا اا ر مدينّيّية بابيفوج ّيّيا م ّيّيلميف ر ف ّي
النشقاء ا نل بمل إه احتا القمال األ يفا لبّييال وس عّين عم هّيم .ور آب /غ ّيقإل ،0202
تميد بقض ال عاءاا بم ّي ال ّية مّين عضّياء الناابّية عّين عم هّيم ر ا ّينم .وقّيد قّيدىمإلا قنّيا
إه ىليإل ال جنة اللنميرية ا ق يمية ول نخ يلخر قيفا ر ارا ال د (.)20
 -009ور السلقيفا الّيدو الشّيام الثّياين لبّييال وس ،ر عّيا ّ ،0202يا الميفيّيق القامّي
ا ق بالسلقيفا الدو الشام قضايا ظيفوف القم والقم الا يف و عا بيال وس إه االاذ
تّيّيدابا للنميّيّير اللإلصّيّيياا ال ّي قّيّيدملها ال جنّيّية ا قنيّيّية بّيّياإلاإل القل ّيّيا ية والجلماعيّيّية والثاافيّيّية،
ومن ت ا اللدابا إلغاء مجيم إلاع القم الا ّييف  ،وعّيد فّييف الغيفامّياا ا اليّية ب ّيبال البقالّية،
__________

()19

Viasna, “Baranavičy: Opposition activist fired over wearing prison uniform at work”, 27
.September 2015

(.Viasna, “Another trade union activist loses job in Babrujsk”, 16 September 2015 )20
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واللخ ي عن ا ما سة ا لشيفية ا لمث ة ر منح عاإل القم د ق ّيا لّييفع القمّيال عّين ا لاّيا
ظيفوف عم هم ( ،A/HRC/30/3المايفتا  82-001و.)92-009

كاف -التمييز
 -002غّيم سّيلإل بّييال وس يضّيمن مبّيد ين عّياممل مهّيا ا ّياوا وعّيد اللمييّيا إل ّيخ لّيّييإل
انّيّياه ،ر م ّيإلازا ذلّيّيا ،وجّيّيإل ّيّيا قّيّيا إلين افحلّيّية اللمييّيّيا .ول يّيّييف ذكّيّييف األسّيّيباب ا م نّيّية
ال امنة و اء اللمييّيا إل ر قّيا إل القمّي  ،غّيا قاىلمّية األسّيباب لي ّيع جامقّية ما قّية .وبّيالنظيف
إه ع ّيّيد وج ّيّيإل ق ّيّيا إل افحل ّيّية اللميي ّيّيا ر ب ّيّييال وس ف ّيّيإ احمل ّيّياكم ل تابّي ّي ظ ّيّياايف اللميي ّيّيا
ك س ّيّياس تنب ّيّيمل ع ي ّيّيخ الاض ّيّيايا الاا إل ي ّيّية ( ،A/HRC/29/43الما ّيّييف  .)002كم ّيّيا غي ّيّياب يفي ّيّية
ت إلين اجلمقياا ،بإلجخ عا  ،يحقد سبب ا من سباب اللمييا ر اجمللمم.

 -000ويبكد ا ايف ااار من جديد ع ّي تإلصّييلخ ،الّي تّييف صّيدااا ر عّيا ّ 0202يالل
الس ّي ّيّيلقيفا ال ّي ّيّيدو الش ّي ّيّيام ( ،A/HRC/30/3الماّي ّي ّييفاا  04-009إه  ،)08-009والّي ّي ّي
تاضي ب ت ن س قاا بيال وس قإلا مل اام ة افحلة اللمييا حتظّييف كّي ّيإلاع اللمييّيا ب ّيبال
القّيّييف و الّيّيدين و ا يّي اجلن ّيّيي واوإليّيّية اجلن ّيّيا ية ،و ال غّيّية ،و الاناعّيّياا ال ياسّيّيية و ا عاقّيّية
القا يّيّية ،وذلّيّيا ل ل ّيّيد بشّي فقّيّيال لظّيّياايف اللمييّيّيا وا فّيّيالا مّيّين القاّيّياب ،كمّيّيا تاضّيّيي ت ّيّيا
اللإلصّيّيية ،ر الإلقّيّيع ذاتّيّيخ ،بإ شّيّياء آليّيّياا لضّيّيما مبّيّيد ا ّيّياوا وعّيّيد اللمييّيّيا ال ّيّيرين ي ّيّينت
ع يهما الدسلإل والنت ع حسب ال ل اف الاا إل ية ر قضايا اللمييا.

 -1نوع الجنس

 -000غم اناه من الن اء من خيرت لشغ خمل ف ا ناصّيال ر جهّياز الدولّية فاّيد عّيع
ال جنة ا قنية بالاضاء ع اللمييا لد ا ّييف الدولّية ،ر مال ظايفّيا االاميّية بشّي بّييال وس ،ر
ع ّيّيا  ،0200إه النظ ّيّييف ر اعلم ّيّيا ق ّيّيا إل بش ّي ا ّيّياوا ب ّيّيمل اجلن ّيّيمل و س ّي قّين ق ّيإلا مل ا ّيّيام ة
إلر م افحلّية اللمييّيا ّيا ر ذلّيا ولّيم تقيفيّيف والّيح جلميّيم اّي ال اللمييّيا ا مّيا س لّي قد
ا ّيّييف ( ،CEDAW/C/BLR/CO/7الما ّيّييف  .)00وتظّي ّي م ّي ّياىل مثّي ّي القن ّيّيف ا ن ّيّيا والمّي ّيإلا ر
األجإل وا شاكة ر اإليا ال ياسية وعم ياا صنم الايفا من اللحلدياا ا ا ة باسلميفا .
 -003و ت ّي قّين بّيّييال وس بقّيّيد ق ّيإلا مل ّيّيإلر القنّيّيف ا نّيّيا والغل ّيّياب الاوجّيّيي( .)21وقّيّيد
اجتهّيّيع جهّيّيإل اإل إلمّيّية اليفاميّيّية إه م افحلّيّية القنّيّيف اجلن ّيّياين ،ساس ّي ا ،إه اإلي إللّيّية و وقّيّيإلع
ت ا اجليفاىلم وليإل إه اية الضحلايا و تاد ا اعد ون .وعالو ع ذلا ،فإ ال قاا
تل ّي قد ل س ّيّيباب الدفين ّيّية ال امن ّيّية و اء القن ّيّيف ومنه ّيّيا إ م ّيّيا ال حل ّيّيإلل ،والإلص ّيّيمة الجلماعي ّيّية

__________

(.Civil Rights Defenders, “Human Rights in Belarus”, 7 July 2015 )21

26

GE.16-06579

A/HRC/32/48

وال إل النمقية الااىلمة ع ّيإلع اجلّينإل( .)22وقّيد تقهّيد صّيندو األمّيم ا لحلّيد ل ّي ا بّيدعم
جهإل اإل إلمة من ج ولم واعلما قا إل بش القنف ا نا .
 -004وع ّي ّي ال ّيّييفغم م ّيّين ّيّيا ا ّيّيا  04م ّيّين ق ّيّيا إل القمّي ّي الّي ّي حتظ ّيّييف متيي ّيّيا ر إ ّيّيا
عالقّياا القمّي فّيإ عّيد ا ّيّياوا بّيمل اليفجّي وا ّييف ر سّيإل القمّي مّيا زالّيع متثّي مشّي ة .
ومّيّين األمث ّية ر اّيّيرا ال ّيّيد  ،ا نظمّيّياا الن ّياىلية غّيّيا اإل إلميّيّية ا ّيّيلا ة فّيّيا ا ب ّي ا ّيّييف
عما يلاالاه اليفج (.)24
تلاال جيفا يا بن بة  02ر ا اىلة ق
()23

 -002ور السلقيفا الدو الشام الثاين لبيال وس ،الر جيف ر عا  ،0202وصّيع
الّيّيدول بّيّييال وس بالسّيّيلميفا ر قلهّيّيا اليفاميّيّية إه م افحلّيّية اللمييّيّيا لّيّيد ا ّيّييف وب ّي تلمّيّيا ر
السّيّيلثما ر ايّيّية وتقايّيّيا اّيّيإل ا ّيّييف بغيّيّية تشّيّيجيقها ع ّي ا شّيّياكة ر عم يّيّياا صّيّينم الا ّييفا
(ا ظيف  ،A/HRC/30/3المايف .)001

 -2األشخاص ذوو اإلعاقة
 -002يث ّي ا اّيّييف ااّيّيار ع ّي بّيّييال وس للإلقيقهّيّيا ،ر  08ي إلل/سّيّيبلم  ،0202ع ّي اتماقيّيّية
اّيّيإل األاّيّيخار ذو ا عاق ّيّية .و ظ ّييفا إه عّيّيد وج ّيّيإل ظّيّييف ّي قد ل لميي ّيّيا ل ّي قد األاّيّيخار مم ّيّين
يقا إل إعاقاا بد ية و ية و ذانية و عا ية فّيإ األاّيخار ذو ا عاقّية ل ياالّيإل ي ّيقدمإل
بقابّيّياا بد يّيّية وتنظيميّيّية ويإلاجهّيّيإل حت ّي قدياا حتّيّيإلل و وصّيّيإلوم إه مّيّياكن عم هّيّيم واإل ّيّيإلل ع ّي
اللق يم ،كما ّ،يم يقّيا إل مّين ال ّيإل النمقيّية الّي تحققّي وّيم ،A/HRC/29/43( .الماّييف  .)04وع يّيخ،
يإلصي ا ايف ااار ب تقم ع حتايق ات ا الاإلا مل وا ما ساا مم ا التماقية.
 -3فئ ووة المثلي ووات والمثلي ووين ومزدوج ووي المي وول الجنس ووي وم ووايري الهوي ووة الجنس ووانية وح وواملي
صفات الجنسين
 -001غّيّيم القالقّيّياا بّيّيمل اخ ّيّيمل مّيّين اجلّيّينإل الإلا ّيّيد تقّيّيد حوقيفمّيّية فّيّيإ الاّيإلا مل اإلاليّيّية
اية لضحلايا اللمييا الااىلم ع ا يّيإلل اجلن ّيية و اوإليّية اجلن ّيا ية و يفياّية اللقبّيا
ل متنح
()25
عّي ّين ّيّيإلع اجل ّيّينإل  .و ظّي ّييفا اق ّيّياب ك ّيّييفه ا ث ي ّيّية ا لش ّيّييف وال ّيّير يلم ّي قّيإله ب ّيّيخ ّيّيىت ع ّي ّي ف ّيّيم
م ّيّيلإلياا اإل إلمّيّية ،فّيّيإ اللمييّيّيا ل ّي قد ا ث يّيّياا وا ث يّيّيمل وما وجّيّيي ا ي ّي اجلن ّيّيي ومغّيّياييف اوإليّيّية
اجلن ا ية و ام ي صماا اجلن مل ،الر كثّياا مّيا يّي ز ر اّي عنيّيف ،مّيا زال يشّي ظّياايف
ّيّيد الشّيّيباب يحّيّيدع ميخاىلي ّي
م ّيّيلحل مة ر بّيّييال وس .ومّيّين األمث ّيّية ر اّيّيرا ال ّيّيد  ،تقّي قّييف

__________

()22

United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices – Belarus,
)United States .25 June 2015 (available from www.refworld.org/docid/559bd58112.html
Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices – Belarus, 25 June 2015
).(available from www.refworld.org/docid/559bd58112.html

(.See ODB Brussels, “Global Call for Proposal 2015 under EIDHR Announced”, 14 September 2015 )23
(.United States Department of State, 2014 Country Reports – Belarus (see footnote 23 above) )24
Joint submission by GayBelarus and the Sexual Rights Initiative for the universal periodic review
()25
.of Belarus, May 2015
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بيشيإلسّي ي ،ر  02يا /مّيّيايإل  ،0204لالعلّيّيداء واّيّيإل يغّيّيا ا يّي ا ل مث يّيّيمل ر مدينّيّية مين ّيّيا
( ،A/HRC/29/43الما ّي ّيّييف  .)003وق ّي ّيّيد ت ّي ّيّيإلر ذل ّي ّيّيا الش ّي ّيّياب ر ا لش ّي ّيّيم ر تشّي ّي ّييفين األول/
كلّيّيإلبيف  0202مل ّي يفا جبيفا ّيّيخ .و غ ّيّيم الاات ّي اع ّيّيرتف ،عن ّيّيد اكمل ّيّيخ ،ب ّيّيخ ب ّيّيد ر اللحل ّيّييفش
بال ّي ّيّييد بيشيإلسّي ّي ّي ي ب ّي ّيّيبال مث يل ّي ّيّيخ ا اعإلم ّي ّيّية ،ق ّي ّيّييف ا احمل م ّي ّيّية اجليف ّي ّيّية إمن ّي ّيّيا كا ّي ّيّيع ب ّي ّيّيدافم
"السّيلهلا " ّيا يبّي قّيمل ال يفاايّية ل تحقّي قد عّيّيامالا مشّي قد ا ل قاإلبّية ر ّيّيالا اجلّييفاىلم ا يفت بّية لّي قد
ا ث يمل .وقد ح م ع اجلاين بال جن سنلمل ومثا ية اهيف غا خ ق سيفا خ بقد  00اهيفا
من صدو اإل م ع يخ.
 -008ور كا إل األول /ي م  ،0204ع اإل إلمة مشيفوع قا إل " افحلة اإلمالا
الدعاىليّيّية" حيظّيّييف تإلجيّيّيخ مق إلمّيّياا "تاقّي مّيّين ا ّي مبس ّيّية األسّيّييف " إه األ مّيّيال .و يّيّيركيف
مشّيّييفوع الاّيّيا إل
جّيّيااءاا عاابيّيّية و جناىليّيّية ر اّيّيرا ال ّيّيد  ،إل ّيّيخ ّيّين يش ّي ا ع ّي ا
()26
آ يف حيإلل و ا ناقشة الق نية ل مي اجلن ي واوإلية اجلن ا ية .

الم -الحقوق الثقافية
 -009ل ياال ا ايف ااّيار يشّيقيف بّيالا ق يّيال السّيلخدا احملّيدو ل غّية البيال وسّيية ر وّيا
اللق ّي ّيّييم واإليّي ّيّيا الثاافيّي ّيّية ( ،A/HRC/29/43الماّي ّيّييف  ،)002وإغمّي ّيّيال اإل إلمّي ّيّية ا نهجّي ّيّيي بّي ّيّيا ب
ا اوا بمل ال غاا.
 -032ور آب /غ ّيّيقإل  ،0202ظ ّيّييفا ال جن ّيّية ال ا ي ّيّية الداىلم ّيّية ا قني ّيّية ب ّيّياللق يم والثااف ّيّية
والق ّيّيم ،ر القق ّيّين ال ّيّير تا ّيّيدمع ب ّيّيخ اجلمقي ّيّية القام ّيّية لم ّيّييفع مجقي ّيّية ال غ ّيّية البيال وس ّيّيية ر مدين ّيّية
ساليهإل سّيّيا بشّي اإلاجّيّية إه لّيّيما ا ّيّياوا بّيّيمل ال غّيّية البيال وسّيّيية وال غّيّياا اليفوسّيّيية ر مجيّيّيم
مّيّين
منّيّيا ي اإليّيّيا  .و ّيّييفا ال جنّيّية الا ّيإلا مل اإلاليّيّية حت ّي قد مّيّين ّيّيق ا ّيإلا نمل ر اسّيّيلخدا
اره ال غاا(.)27
 -030ور عّيّيا  ،0203ااّيّيدا ال جنّيّية ا قنيّيّية بّيّياإلاإل القل ّيّيا ية والجلماعيّيّية والثاافيّيّية
فقّيالا إلمّيّية بّيّييال وس لّيّيما إتا ّيّية مث ّي اّيّيره المّيّييفر مّيّيا مّيّين ييفغبّيّيإل ر الد اسّيّية ر ف ّيّيإلل
ال غة البيال وسية ،ن فيهم مّين يد سّيإل ر م ّيلإل اللق ّييم القّيا  ،وتقايّيا زيّيا اسّيلخدا ال غّية
البيال وسّي ّي ّيّيية ر مجيّي ّي ّيّيم وّي ّي ّيّيالا اإليّي ّي ّيّيا ّي ّي ّيّيا ر ذلّي ّي ّيّيا اإليّي ّي ّيّيا الثاافيّي ّي ّيّية (،E/C.12/BLR/CO/4-6
المايف .)09

__________

()26

See ILGA-Europe, Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual,
.Trans and Intersex People in Europe, 2015

(.Viasna, “Parliament believes that language is settled perfectly by current legislation”, 12 August 2015 )27
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خامسا -االستنتاجات والتوصيات
 -030في ضوء المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالفترة المشمولة باالسوتعرا ،يورى المقورر
الخاص أن التضييق المنهجي على حقوق اإلنسان في بيالروس لإل يطرأ عليه أي ت يير.
 -033وقد تع ّذر الوقوف علوى حودوأ أي ت ييورات جوهريوة فوي اإلطوار القوانوني القمعوي
ر ووإل التوص وويات المتك ووررة الت ووي ق وودمتها الي ووات األم ووإل المتح وودة الكثي وورة المعني ووة بحق وووق
اإلنسوان بشو ن تنقويل القوووانين المحليوة حتوى تتسوق مووع المعوايير الدوليوة لحقووق اإلنسووان.
وما زالل القيود العميقة الجذور المضروبة على التمتع بحرية بحقوق اإلنسوان مت صولة فوي
الطريقة التي تنظإل بها الدولة سير عملها.
 -034ومووا زالوول بوويالروس بعوود سمضووي خمووس سوونوات علووى استعراضووها الوودوري الشووامل
األول ير متعاونة مع اليات األمإل المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان.
 -032ويعرب المقرر الخاص عن قلقوه حيوال االنطبواع السوائد بو ن حالوة حقووق اإلنسوان
واء علوى الت يورات المتفرقوة الثانويوة وأن ذلو االنطبواع يخفوي
في بويالروس قود تحسونل بن ا
انعدام اإلرادة السياسية للخوو ،فوي التعوديالت الجوهريوة التوي تموس إليهوا الحاجوة كثيورا.
يوور أن بضووعة موون التنووازالت التووي قوودمتها الدولووة وهووي تلقوى الترحوواب مثوول اإلفورا عوون
الس ووجناء السياس وويين عش ووية االنتخاب ووات الرئاس ووية أو المي وول إل ووى األخ ووذ بف وور ،ال رام ووات
المالية بدالا من احتجاز َمن يشاركون في التجمعات ير المرخصة إنما هي بارقة أمل فوي
أن تبوودأ الدولووة فووي نهايووة المطوواف فووي إعمووال مووا تعهوودت بووه منووذ موودة طويلووة موون امتثووال
للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.
 -032ويشجع المقرر الخاص سلطات بيالروس على ا تنام فرصة االنتخابوات البرلمانيوة
القادمووة لتعزيووز النظووام الوووطني لحمايووة حقوووق اإلنسووان حتووى لووو كووان ذل و علووى مراحوول.
ومووا التوصوويات التووي قوودمتها اوليووات الدوليووة واإلقليميووة المعنيووة بحقوووق اإلنسووان وهووي
كثيرة إال جملةا من األدوات المطروحة على السلطات.
 -031وعليووه يجووب اإلبقوواء علووى مسووتوى مووا تقوووم بووه األمووإل المتحوودة حالي وا موون نشووا
وتفحم موودى امتثووال بوويالروس اللتزاماتهووا فيمووا يتعلووق بحقوووق اإلنسووان خاصووة فووي ضوووء
لو ّ
االنتخابات البرلمانية القادمة.
 -038ويعرب المقرر الخاص مج ّددا عن استعداده للتعواون موع حكوموة بويالروس .وتظول
التوصيات التي تق ّدم بها في تقاريره السابقة على وجاهتها.
 -039وعالوة على ذل
()
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(ب) إل وواء الم ووادة  1-193م وون الق ووانون الجن ووائي الت ووي تض وويق عل ووى حريت ووي
التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛
(ج) تحويل نظام التسجيل القائإل على طلب اإلذن للقيام بكل شيء إلى نظوام
يقوم على اإلخطار حتى ينتهي توقف حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وكثير من
حقوق اإلنسان األخرى على قرارات الحكومة المسيّسة واالنتقائية والتعسفية؛

( ) تسجيل منظمات المجتمع المودني واألحوزاب السياسوية التوي سحرمول مون
االعتراف الرسمي بها؛
(ه)
بشكل كامل؛

الوقووف االختيوواري لعمليووات اإلعوودام بمووا يووءدي إلووى إل وواء عقوبووة اإلعوودام

(و) تنفيووذ كوول التوصوويات التووي تقوودمل بهووا اليووات حقوووق اإلنسووان عوون طريووق
وضع خطة عمول وطنيوة فوي مجوال حقووق اإلنسوان تصواا فوي نطواق الشوراكة موع األطوراف
الدولية واإلقليمية والمحلية بما فيها المجتمع المدني؛
(ز) إنشاء هيئة مستقلة تسنا بها مسوءولية تعيوين وترقيوة وتعليوق وعوزل القضواة
والم ّدعين العامين وذل طبق ا للمبادئ األساسية التي تحكإل استقاللية جهاز القضاء؛

(س) ضمان حماية جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء من إساءات
الدولووة أو القووائمين علووى إنفوواذ القوووانين والتصوودي لمسو لة اإلفووالت موون العقوواب فووي حووال
انتهاك هءالء لحقوق اإلنسان؛

(ط) تنفي ووذ التوص وويات الت ووي ق وودمتها بعث ووة منظم ووة األم وون والتع وواون ف ووي أوروب ووا
لمراقب ووة االنتخاب ووات وال ووواردة ف ووي تقاريره ووا بشو و ن االنتخاب ووات البرلماني ووة الت ووي ج وورت ف ووي
عام  2112واالنتخابات الرئاسية التي دارت في عام 2112؛
( )
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صيا ة قانون لمكافحة التمييز يشمل سك ّل األسباب الداعية إليه.
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