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 الدورة الثانية والسبعون
 )ج( من جدول األعمال  72البند 

تعزيززززززززز ساززززززززو: ا نسززززززززان و اي  ززززززززا  
سززززززاق  سازززززززو: ا نسزززززززان وال ازززززززاري  
    املادمة من املا رين واملمثلني اخلاصني

 ا نسان يف بيالروس*سالة ساو:   
  

 مذك ة من األمني العام   
 

يتشــــاألم األمــــأب اليــــاا مع ة ــــم  ت ايمي ــــ  اليامــــ  لةايــــا املةــــا  ا ــــا  امليــــ   الــــ   ةــــ    
 .32/26اإلنساع يف ب ال وس، م كل س ها اسيت، عمال بةاا  جملس  ة   اإلنساع 

  

 
 

ُقدألا هذا التةايا بيد امل عد النهائي لكي أيخذ يف احلسباع امليل مات اليت للةاها املةا  ا ا  خالل زاي له  ت منسك يف  * 
  .2٠١7مت ز/ي ل ه 

https://undocs.org/ar/A/RES/32/26
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 تا ي  املا ر اخلاص املعين حبالة ساو: ا نسان يف بيالروس   
  

 م جز 
يُةـــدألا املةـــا  ا ـــا  امليـــ   الـــ   ةـــ   اإلنســـاع يف بـــ ال وس هـــذا التةايـــا عمـــال بةـــاا  جملـــس  

 .32/26 ة   اإلنساع 
مســات احلكــم الةايـدة يف بــ ال وس و الــ   ةـ   اإلنســاع   هــا.  ويبحـ  التةايــا يف اليالقــ  بـأب 

ــــ  حلةــــ   اإلنســــاع  وخيلـــىل  ت مع مــــن األســــبال اي كل ــــ  الائ ســــ   لكــــم مــــن اإلنتهــــا  املنه ــــي امل سأل
وم جات الةمع ايماعي الدو ي  يف البلد لاك ز كم السلطات ب د السلط  التنة ذي ، وعلى  مسها الـائ س 

اغم مــن مع الدســت   يــنىل علــى الةســم بــأب الســلطات وعلــى ا ــ اا  ةــ   اإلنســاع، و دا لــه. وعلــى الــ
 إع واقع احلال هـ  وجـ د ه كـم م ـادس للسـلط  ميـزألز بةـ انأب ون ـاا  كـم هـد هما اإلبةـا  علـى لاك ـز 
للك السلط ، وغ ال الضماانت الةيل   إل  اا  ةـ   اإلنسـاع. ونت  ـ  لـذلك، إل لكـ ع التحسـ نات 

  وهامش  ، يف  أب يربز جربوت احلكم املاكزس مـن  ـأب رخـا يف  ـكم بـالت بطـع م سألـي   إل مؤقت
 النطا  مولئك الذين يسي ع  ت مما س   ة قهم.

ولشهد  اإلت انتها   ة   اإلنساع األخرية ال ا دة يف التةايا على اراث  امل لب  علـى سـط ة  
ضــائ  . وقــد مامحلــا بلــ  الةمــع الشــديدة علــى امل ــاهاات الــائ س و دا لــه علــى الســلطتأب التشــايي   والة

والـيت للـا اعتةـال جمم عـ  جديـدة  2٠١7السلم   الضخم ، الـيت جـات يف  ـبارب/ ربايا ور/ا /مـا س 
  .2٠١٠من الس نا  الس اس أب و طال  ساا هم بيد /لك، معمال الينف اليت وقيا عاا 

 ةــ   اإلنســاع يف بــ ال وس متشــ ا مــع التزامــات ويةــدألا املةــا  ا ــا  ل تــ ات لتحســأب  الــ   
 البلد الدول  .

 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/32/26


A/72/493 
 

 

17-16691 3/25 

 

 مادمة  - أوق 
 معلوما  أساسية  - ألف 

ـــ   ةـــ   اإلنســـاع   جـــ  قـــاا    - ١ منشـــل جملـــس  ةـــ   اإلنســـاع وإليـــ  املةـــا  ا ـــا  امليـــ   ال
است اب  مل جـ  اإلعتةـاإلت ايماع ـ  وبلـ  الةمـع الـيت  ـنألها م اةـ   نةـا/ الةـان ع يف بـ ال وس  2٠/١3

. ولــــــــــ تأل املةــــــــــا  ا ــــــــــا  مهامــــــــــه يف 2٠١٠يف معةــــــــــال اإلنتخــــــــــاات الا ســــــــــ   الــــــــــيت جــــــــــات عــــــــــاا 
، وإليـــ  35/27، مــدد اسلـــس، يف قــاا   2٠١7 زيااع/ي ن ـــه  23. ويف 2٠١2الثــان/ن  مرب  لشــاين ١

 املةا  ا ا  ملدة سن  وا دة.
(، مبلــــق املةــــا  ا ــــا  A/HRC/35/40ويف م ــــدر لةايــــا مةــــدألا  ت جملــــس  ةــــ   اإلنســــاع ) - 2

بلـ  الةمـع املـن م ال اسـي  النطـا  الـيت ُ ـنألا بتده    ال   ة   اإلنساع يف ب ال وس، إل س ما عةـ  
علــى امليا  ــأب الــذين ل ــاهاوا ســلم ا  ــد لطب ــر ماســ ا   ســي عــاأل  احلةــ    2٠١7يف ر/ا /مــا س 

 اإلجتماع   واإلقتسادي  ملئات ارإلم من الب ال وس أب للخطا بس  ة مبا اة.
  يف  ــــها ر/ا /مــــا س قلــــر استمــــع وقــــد ماث ت التــــدخالت ا طــــرية الــــيت قــــاا  ــــا معــــ اع الدولــــ - 3

، و/كَّات  اكا  ب ال وس مع الةمع يف البلد يتألسم بطابع دو س:  بيد مع لتخألذ احلك مـ  بيـ  (١)الدويل
ا طـــ ات للتخة ـــف مـــن اإل ـــطهاد، كـــاع مـــن املمكـــن اعتبا هـــا لةـــدما، إل للبـــ  مع ليـــ د  ت مما ســـات 

 جمــال  ةـ   اإلنســاع والســحة أب، و ــا  ئتــاع مــن  سـكات األتــ ات امليا  ــ  واســتهدام النا ــطأب يف
 األ ااد دمبا احلك م  على مضايةتهما على مدى السن ات الثالر واليشاين املا   . 

والتسدير على الةاق    ة   األ خا  /وس اإلعاق  خط ة جدياة ال     سي ا  ت ا ـ اا  - ٤
ا  ا ـا  مع لـ جم م كـاا اإللةاق ـ   ت لشـاييات مكرب حلةـ   جـز  مـن استمـع الب ال وسـي. وأيمـم املةـ

 حمل   بساع ، ومع يلي /لك امتثال إللتزامات لةدمي التةا يا يف   نها.
 )قـــــــم احلة ةـــــــ ( يف ماي / “Tell the Truth”ويا ــــــ  املةـــــــا  ا ـــــــا  ميضـــــــا بتســـــــ  م  اكـــــــ   - 5

 ، بيد سبع سن ات من     لس  لها. 2٠١7 ماي 

__________ 

 ;www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsid=21375&langid=eان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  (١) 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22974/statement-spokesperson-recent-

protests-and-arrests-belarus_en; www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-

rights/305781; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23471/events-run-and-during-

todays-freedom-day-belarus_en; www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-

rights/307476; http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-

EN.asp?newsid=6565&lang=2&cat=137; www.gov.uk/government/news/foreign-office-statement-on-

demonstrations-in-belarus; www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/ 

Meldungen/2017/170328_BM_BLR.html?nn=479796; https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/ 

24141/eu-belarus-coordination-group-met-third-time_en. 

https://undocs.org/ar/A/RES/20/13
https://undocs.org/ar/A/RES/35/27
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/40
http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsid=21375&langid=e
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22974/statement-spokesperson-recent-protests-and-arrests-belarus_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/22974/statement-spokesperson-recent-protests-and-arrests-belarus_en
http://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/305781
http://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/305781
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23471/events-run-and-during-todays-freedom-day-belarus_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23471/events-run-and-during-todays-freedom-day-belarus_en
http://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/307476
http://www.osce.org/office-for-democratic-institutions-and-human-rights/307476
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6565&lang=2&cat=137
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6565&lang=2&cat=137
http://www.gov.uk/government/news/foreign-office-statement-on-demonstrations-in-belarus
http://www.gov.uk/government/news/foreign-office-statement-on-demonstrations-in-belarus
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170328_BM_BLR.html?nn=479796
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170328_BM_BLR.html?nn=479796
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170328_BM_BLR.html?nn=479796
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/24141/eu-belarus-coordination-group-met-third-time_en
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/24141/eu-belarus-coordination-group-met-third-time_en
https://eeas.europa.eu/delegations/belarus/24141/eu-belarus-coordination-group-met-third-time_en
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مــــه  ت جملـــس  ةـــ   اإلنســـاع ا طـــ  املشـــ ك  بــــأب وةلألـــم املةـــاأل   - 6 ا ـــا  يف م ـــدر لةايـــا قدأل
ال زا ات لتنة ذ ل ت ات خمتا ة من ل ت ات الةاير اليامم املي  اإلسـتياا  الـدو س الشـامم ول تـ ات 

ووزا ة خا ج تهـا بتشـ  ع ا طـ   (2)بي  ه ئات املياهـدات. ويةـ ا  ئـ س بـ ال وس ملكسـند  ل كا ـنك 
ك  بـأب ال كـاإلت ب تـةها خطـ  عمـم وطن ـ  حلةـ   اإلنسـاع، ولـذلك  هـي ليتـرب خطـ ة هامـ  لبـأب املش  

للشــاكا  الــدول أب التــزاا احلك مــ   ةــ   اإلنســاع. ب ــد مع ال مح ةــ  الةيل ــ  ل ســا مكثــا مــن قائمــ  ماجي ــ  
خ  يف جمــال مــن مائــ  وعــد كــا/ل، كثــري منهــا إل منحــى عملــي لــه، لت اهــم  ت  ــد كبــري الشــ اغم الااســ

  ة   اإلنساع. 
اد ة  جياب ــــ ، و ع ا لســــا به  2٠١5وكــــاع اإل ــــااج عــــن الســــ نا  الس اســــ أب يف مواخــــا عــــاا  - 7

 عادة حلة قهم. غـري مع مما سـ  اعتةـال امليا  ـأب وسـ نهم ا لت قأـلف. وهنـا  سـ نا  س اسـ  ع جـدد يف 
 2٠١7بلــ  الةمــع الــيت وقيــا يف ر/ا /مــا س بــ ال وس، وإل لــزال الــدعاوى اينائ ــ  الــيت اســتهلألا ممحنــا  

 جا ي ، مع ا تمال مع لنتهي  ت م كاا الس ن. 
ويســاأل املةــا  ا ــا  مع ية ــد مع  ك مــ  بــ ال وس ا ليــ   علــى مشــا كته يف الــدو ة الســن ي   - ٨

مت ز/ي ل ـه  7 ت  5لل مي   الربملان   ملن مـ  األمـن والتيـاوع يف مو وا، امليةـ دة يف م نسـك يف الةـ ة مـن 
. ويشـــكا املةـــا  ا ـــا   ئ ســـ  ايمي ـــ ، كايســـتأب م لـــ نن، ومم نهـــا اليـــاا،  وبالـــ  مـــ نت ال، علـــى 2٠١7

دع هتما  اي  حلض   الدو ة، ويشكا انئ   ئ س ايمي  ، ك نا هري تا، الذس ن ألم وقاد  لة  د اس   
املكلـف ال إليـ  منـذ لي  نـه للـذهال  عن  ال   ة   اإلنساع يف بـ ال وس، كانـا موألل  اتـ    ـي  ـا

  ت البلد والتحدر هنا  بسةته مةا ا خاتا. 
ويف  أب يا أل  املةا  ا ا  بنهج احلك م  املتسامح،  إنه إل ييترب مساح احلك م  له املشا ك   - ٩

متـه  ـدألدت يف للك الدو ة  كال من م كال التياوع، ن ـاا  ت مع وزا ة ا ا ج ـ  متـد ت ب ـاان ممحنـا   قا
  ه على مع اإل/ع اإلقام  ُمنح له بسب  انيةاد ايمي   الربملان   ملن م  األمن  ةط وإل ميثألم انةتا ا مـن 
جان  سلطات ب ال وس جتا  وإليته. ويف ال اقع، ا لاد سلطات ب ال وس  ىت ارع على املااسـالت الـيت 

 د. م سلها املةا  ا ا ،  ا يف /لك طلباله لزاي ة البل
(،  ت حتل ــم A/71/394وقــد ســيى املةــا  ا ــا ، يف لةايــا  الســابر املةــدألا  ت ايمي ــ  اليامــ  ) - ١٠

ممحـــا الن ـــاا اإلنتخـــاو وعـــدا وجـــ د باملـــاع  يلـــي علـــى  ةـــ   اإلنســـاع للمـــ اطنأب يف بـــ ال وس يف ســـ ا  
، والـيت  ـهدت السـماح ليضـ ين مـن امليا  ـ  مع 2٠١6ليت جات يف ميل ل/سبتمرب اإلنتخاات الربملان   ا

  يسبحا عض ين يف الربملاع. و  أل  املةا  ا ا  بغ ال األعمال اليدوان   من جان  ه ئات  نةا/ الةان ع.
باهنــا علــى مع احلك مــ  قــد عــادت  ت  2٠١7ومــن دواعــي األســف مع م ــدار ر/ا /مــا س  - ١١

املتيلة  اإلعتةاإلت ايماع   واإلهتامات امللةألة . وييتةد املةا  ا ا  مع من املهـم لة ـ م طـابع  مما ساهتا
احلكم يف ب ال وس من مجم  هم مسبال أتمحري  السليب غري املتغـري علـى  الـ   ةـ   اإلنسـاع،  ضـال عـن 

__________ 

-http://eng.belta.by/president/view/address-of-belarus-president-alexander-lukashenko-to-osce-pa ان ــــــــــــــــــــــــــــا (2) 

plenary-session-in-minsk-103056-2017/. 

https://undocs.org/ar/A/71/394
http://eng.belta.by/president/view/address-of-belarus-president-alexander-lukashenko-to-osce-pa-plenary-session-in-minsk-103056-2017/
http://eng.belta.by/president/view/address-of-belarus-president-alexander-lukashenko-to-osce-pa-plenary-session-in-minsk-103056-2017/
http://eng.belta.by/president/view/address-of-belarus-president-alexander-lukashenko-to-osce-pa-plenary-session-in-minsk-103056-2017/
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لةايــدة يف بــ ال وس ســب  املنطـر الكــامن و ا  بــالت الةمــع الدو يــ  يف البلــد. وقـد لةســا مســات احلكــم ا
عــدا   ــااز البلــد مس لةــدا ملمــ س يف   ــع اي انــ  املتيلألةــ   ةــ   اإلنســاع ألكثــا مــن عشــاين عامــا. 
 يلــى الــاغم مــن اســتيداد احلك مــ  ال ــاها ملناقشــ  مســائم مي ألنــ  مــن مســائم  ةــ   اإلنســاع، مــن قب ــم 

الةمي ـــ  املت ـــذأل  والاقابـــ  الســـا م  علـــى احل ـــاة اإلجتـــا  البشـــا مو عة بـــ  اإلعـــداا،  إل مع ن ـــاا الةـــ انأب 
ال  م ــ  للنــاس جيــم منهــا حمــاو ا غــري م محــ   بــه عنــدما يتيلــر األمــا اإللتــزاا التغــريات اإلجياب ــ  يف جمــال 

  ة   اإلنساع. 
، بيد انةضا    ة وج زة على امل اهاات “مكا ح  التطةألم”وما قاا  الائ س ب قف حتس م  ايب   - ١2
أي ـــــاع  إل ، ســـــ ى دل ـــــم علـــــى مع الـــــائ س و دا لـــــه   ـــــا2٠١7جـــــات يف  ـــــبارب/ ربايا ور/ا /مـــــا س الـــــيت 

لســاخات ال ــلس الــيت ييــرب عنهــا ايمهــ    إل  /ا بلغــا  ــدا مي نــا. ب ــد مع املةــا  ا ــا  يــاى مع  د الةيــم 
بـ ال وس يهــدم الامسـي علـى األ ـدار، الـذس ياكـز علـى الةمـع  ت  ـد كبـري،  ىـا يـدل علـى مع احلكـم يف 
   ت باي  جتم ع السلطات يف يد الائ س و دا له بدإل من ل  ري   ألز لطاح األ كا  البديل .

ولــذلك، ةلألـــم املةـــا  ا ـــا  ميضـــا يف هـــذا التةايــا، مـــن خـــالل عـــا  م ـــدر احلـــاإلت، أتمحـــري  - ١3
ئ س ل كا ــنك  احلكــم اإلســتبدادس الــذس لي شــه بــ ال وس علــى  الــ   ةــ   اإلنســاع منــذ انتخــال الــا 

 ألول ماألة. 
 

 املن جية - ابء 
يف س ا   عداد التةا يا، جيمع املةا  ا ا  مكرب قـد  ممكـن مـن امليل مـات مـن مسـاد  خمتلةـ   - ١٤

من ب نها سلطات ب ال وس وايهات الةاعل  يف استمع املدن داخم بـ ال وس وخا جهـا وارل ـات الدول ـ  
ت بــ ال وس املــذك  ة واإلقل م ــ  حلةــ   اإلنســاع واألوســارب الدبل ماســ  . ويف خــالل زاي ة املةــا  ا ــا   

رنةــا، اســتطاص احلســ ل علــى ميل مــات مــن النا ــطأب مبا ــاة، و ضــ   منتــدى ملن مــات استمــع املــدن 
امليـــ  البيـــد  “م ســـك  رل ـــ ”عةـــد علـــى هـــامع مـــؤمتا من مـــ  األمـــن والتيـــاوع يف مو وا لطـــاأل   ت لةايـــا 

. (٤) ــد النا ــطأب يف جمــال  ةــ   اإلنســاع؛ وزاي ة حمكمــ  ممحنــا  حماكمــ  م(3)2٠١١اإلنســان الســاد  عــاا 
وممحنا   عداد هذا التةايا، م ا  املةـا  ا ـا   ت نـد ة البحـ ر األكادمي ـ  املتا ـ  عـن هـذا امل  ـ ص. ويةـدا 

 التةايا بي  املن   ات التا خي   للةا ئ ل ك ع على د اي  جب ان  مي ن  لنش   احلكم احلايل يف البلد.
ا  عـن مسـةه ألع احلك مـ  إل لتيـاوع مـع املكلـف ال إليـ . ويؤكألـد مـن جديـد وييال املةا  ا ـ - ١5

اسـتيداد  لليمــم، و ع لـد جي ا، مــع احلك مـ  بــد ا  يايـ  املســائم الـيت يةــاأل كـم منهمــا م ـا  ــ اغم لتيلــر 
  ة   اإلنساع.

  

__________ 

 .https://spring96.org/files/misc/parallel-cs-forum-resolution_minsk_4-july-2017_eng.pdfان ا  (3) 

 ./www.advocatenvooradvocaten.nl/12753/belarus-trial-against-oleg-volchekن ا ا (٤) 

https://spring96.org/files/misc/parallel-cs-forum-resolution_minsk_4-july-2017_eng.pdf
http://www.advocatenvooradvocaten.nl/12753/belarus-trial-against-oleg-volchek/
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 تطور احلكم اقس بدادي يف بيالروس  - اثنيا 

، اكتســح   ــع  ــاوص الســلط  ال اقيــ  ١٩٩٤مةال ــد احلكــم يف عــاا  ــ   لــ يل الــائ س ل كا ــ نكا  - ١6
حتـــا اإلدا ة الا ســـ   وق ادلـــه الشخســـ  ، إل بســـ  ة لد جي ـــ  ولكـــن مـــن خـــالل ا ـــا/ خطـــ ات مةاجئـــ . 
ومو د املةــــا  ا ــــا  يف   ــــع لةــــا يا  وتــــةا حلــــاإلت لــــدخم الســــلط  التنة ذيــــ  يف الســــلطتأب التشــــايي   

 .والةضائ   يف ب ال وس
، كما ـح خـا جي  ـد الـائ س ك ب ـتع ١٩٩٤وقد انُتخ  الائ س ل كا ـ نكا يف  زيااع/ي ن ـه  - ١7

رنـــذا . وقـــد انل ليـــاطف النـــاخبأب بةضـــم م قةـــه املتيمـــد يف لةـــدمي نةســـه علـــى منـــه م ـــد مبنـــا  البلـــد ، 
 ايلـه، والسـمي  وخطابه عن اراث  السلب   إل  ا  اإلحتـاد السـ   اا الـذس كانـا بـ ال وس مـن مغـ   ه  

اليت اكتسبها كشخىل إل غبا  عل ه من خالل منسبه كائ س لل ن  الربملان   ملكا حـ  الةسـاد. وكـاع مـن 
املسلَّم به على نطا  واسع يف /لك ال قـا مع الن ـاا اإلنتخـاو يف بـ ال وس ييـزز  ةـ   اإلنسـاع، متامـا 

لســما األط ــام الس اســ   بتيدديــ  نســب  ، نزيهــ  و ــاة. واملثــم، ا ١٩٩٤مثلمــا اعتُــربت انتخــاات عــاا 
 وكانا وسائط اإلعالا لغطي بالت   ع املا حأب بطاية  مت ازن   ت  د مية ل. 

تمـــــد  جملـــــس الســـــ   ات األعلـــــى يف واع ١٩٩3وكـــــاع دســـــت   بـــــ ال وس قـــــد تـــــ ق منـــــذ عـــــاا  - ١٨
لتسـام اي ئـات ” على مبـدم الةسـم بـأب السـلطات، وعلـى مع 6. ولنىل املادة ١٩٩٤ر/ا /ما س  ١5

احلك م ــ ، يف  ــدود ســلطاهتا، بســ  ة مســتةل  ولتيــاوع   مــا ب نهــا، ولة ــد بيضــها بيضــا ولــ ازع بيضــها 
. ومــــع /لــــك، كــــاع نطــــا  تــــال  ات الــــائ س قــــد متــــبح يف ال اقــــع واســــيا يف تــــ غ  الدســــت   “بيضــــا
الــ ز ا  و قــالتهم دوع  . وكــاع ةــر لــائ س ايمه  يــ  بســةته  ئ ســا للســلط  التنة ذيــ  لســم  ١٩٩٤ ليــاا

م ا ةـــ  الربملـــاع؛ ولي ـــأب الةضـــاة؛ و عـــالع  الـــ  الطـــ ا ئ )  ا ةـــ  الربملـــاع(؛ ونةـــ  النســـ   الةان ن ـــ . 
وللائ س ميضا تال    منع اليمل ات التشايي   الاام    ت و ع مشـا يع الةـ انأب الـيت مـن  ـل ا مع لـؤمحا 

 (.٩٩الة انأب  إل   ا ة  الائ س )املادة على مم ال الدول ،  / إل ميكن الن ا يف هذ  
ــــه مبا ــــاة . ومجــــاس اســــتةتا   مول يف  - ١٩ ــــدع م ســــلطته  ــــ   انتخاب ــــائ س ل كا ــــ نكا  ت ل وســــيى ال

و  ـــي   ا ةـــ   اهرييـــ  واســـي  النطـــا . وُمنحـــا   جبـــه اللغـــ  الاوســـ   ماكـــز  اللغـــ   ١٩٩5ماي /مـــاي  
ت بيـ   مـ ز الـ إلايت لتسـبح  ــب ه  بامـ ز احلةبـ  السـ   ال  ، وجـاى ليزيـز ا ليالقـات مــع الامس ـ ، وُغـريأل

اإلحتاد الاوسي. وكاع لابط البلد بة م املا ي، اليت  مى   ها الكثـريوع م هـاا مـن م ـاها اإلسـتةاا ، ممحـا  
يف عزل الت جهات حن  املستةبم. ويف واقـع األمـا،  ـإع مـا لبةـى مـن م ـاها امليا  ـ  كـاع وإل يـزال ي سـم 

    الثان  . منه ع دة للحاكات امل ال   للنازي  خالل احلال اليامل
، مس بيــد مسـاب ع مــن  شــم  جــاا ات عــزل  ١٩٩6ومجـاس اســتةتا  اثع يف لشــاين الثــان/ن  مرب  - 2٠

اســتهد ا الــائ س. وكــاع ايــدم مــن اإلســتةتا  هـــ  ليزيــز تــال  ات الــائ س الــيت كانــا متــال واســـي  
لســلط  التشــايي    ت نطــا ، ومتديــد وإليتــه ملــدة ســنتأب مخــايأب. ومتثلــا التيــديالت يف نةــم تــال  ات ا

الـائ س. واسـتي   عـن جملــس السـ   ات األعلـى بربملـاع مؤلــف مـن جملسـأب كـاع سلــس النـ ال   ـه عــدد 
(، يف  ــأب مع   ــع معضــا  جملــس الشــ  د البــالق عــددهم 2-٩7حمــدد مــن جمــاإلت اإلختســا  )املــادة 

م ا ةـ  مسـبة  مـن الـائ س. ومنـذ  عض ا  ما ُع ألنـ ا مـن قبـم الـائ س مو انتخبـ ا يف عمل ـ  انطـ ت علـى 6٤
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، لنطبـــر املااســـ م الا ســـ   يف مس جمـــال مـــن جمـــاإلت اإلختســـا  ولكـــ ع يـــا ق مـــ  ١٩٩6اســـتةتا  عـــاا 
(؛ ولُنةــم ســلط  الربملــاع 25-٨٤لشـايي  ؛ وجيــ ز للــائ س مع يلغــي مس عمــم مــن معمــال احلك مــ  )املــادة 

 ت املاكزي   ت الائ س. يف لي أب معضا  احملكم  الدست  ي  وين  اإلنتخاا
ماكز وط  ”، واتم الائ س ل كا  نكا جتايد الربملاع من دو   عن طاير  نشا  ١٩٩7ويف عاا  - 2١

اتبــع  للـائ س ولديــه تــال    ســن الةــ انأب. وهـذ  الســلط  لةتســا علــى جملــس  “لسـ اغ  مشــا يع الةــ انأب
 ج حمكم  ب ال وس الدست  ي  هذا التيا  .، ا ليال   الن ال   ج  الدست  . و س  علم املةا  ا ا 

ـــــ  الســـــلط  الةضـــــائ  ،  - 22 ومدى اإلســـــتةتا ، بـــــنةس الةـــــد ،  ت لضـــــخ م ســـــلطات الـــــائ س مةا ن
متــبح يســمي   ــع قضــاة احملــاكم الياديــ  وجيــ ز لــه عــزيم يف مس وقــا. وييــأبأل  ئــ س ايمه  يــ   ئــ س   /

 ي ،  ضــال عـــن نســف قضـــاهتا. وكانــا احملكمـــ  الدســـت  ي  احملكمــ  اليل ـــا ون ا ــا و ئـــ س احملكمــ  الدســـت  
. ومت خةـــ  عـــدد مـــن م ـــكال احلمايـــ  املنســـ   عل هـــا يف دســـت   ١٩٩6هـــد ا خاتـــا إلســـتةتا  عـــاا 

لنطبــر ارع  ةــط  “مس لــدخم يف منشــط  الةضــاة”، مس متــبحا اليةــ ات الةان ن ــ   ــد ١٩٩٤ عــاا
. وملغ ـا “ةضـاة   مـا يتسـم بتنة ـذ اإل ـاام الدسـت  سالضغط املبا ا مو غري املبا ا على ال”يف  ال  

م ــكال احلمايــ  مــن اإلعتةــال التيســةي مو احملاكمــات التيســة  . واإل ــا    ت /لــك، ملغــي احلــر الــذس 
عضـــ ا يف الربملـــاع احلـــر يف الل ـــ    ت  7٠، النائـــ  اليـــاا ومقل ـــ   مـــن ١٩٩٤م ـــن ح،   جـــ  دســـت   عـــاا 
    كم.احملكم  الدست  ي  إلستسدا

املةــ ح مــن حمتــ ى منــاه  للدميةااط ــ ،  ةــد   ــي  ١٩٩6وعلــى الــاغم ممــا لضــمنه اســتةتا  عــاا  - 23
يف املائـ  مـن النـاخبأب، ولـئن كانـا النتـائج مـزو ة، كمـا م ـاد   ـع املـااقبأب  7٠بةب ل  نسب   م  د عنهـا بلغـا 

 ت ل ا  يال لساحل هذا التغ ري يف الن اا.  الدول أب،  إع املةا  ا ا  إل يشك يف مع مغلب   الب ال وس أب
، م كــــم الـــائ س ل كا ــــ نكا قبضـــته علــــى الســـلط  مــــن خـــالل  جــــاا  اســــتةتا  2٠٠٤ويف عـــاا  - 2٤

يســمح لــه ال  ــح ل إليــ    ســ   مخــاى وقلغــا  احلــد األقســى البــالق وإليتــأب الــذس يــنىل عل ــه الدســت  . 
الل الةـــان ع )ينـــ    ن ســـ ا( قـــد  ـــذ ت مـــن  جـــاا  هـــذا وكانـــا املة  ـــ   األو وب ـــ  للدميةااط ـــ  مـــن خـــ

 .(5)اإلستةتا  على اعتبا  مع مد  ص  سلح  الائ س الشخس  
، ا يطام مس لغ ري قـان ن، سـ ا  كـاع /لـك   جـ  ماسـ ا مو   جـ  قـان ع، ١٩٩6ومنذ عاا  - 25

علـى الربملـاع والن ـاا الةضـائي، خيةف من لاك ـز السـلطات يف ميـدس الـائ س و دا لـه. و ع سـ طاة الا سـ  
، قــد (6) ـا يف /لــك احملكمــ  الدسـت  ي ، اإلقــ اع مــع  عــادة لن ـ م الةــ ات األمن ــ  املدن ـ  منهــا واليســكاي 

 موتلا ب ال وس  ت ن اا  كم استبدادس. 

__________ 

 (5) www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)029-e. 

 Pavelو  Alexander Feduta, ”Lukashenko: Politicheskaya Biografiya“ (Moscow: Referendum 2005)ان ــــــــا  (6) 

Sheremet and Svetlana Kalinkina ”Sluchainyi Prezident“ (Moscow: 2004). 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)029-e
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سـنأب  اإلنتهاكات املنه    حلة   اإلنساع يف ب ال وس اليت مبلق عنها املةا  ا ا  على مـا ال - 26
ا لكبتها سـلطات قان ن ـ  و دا يـ   ـديدة املاكزيـ ،  ـدم غـري خـام  يتمثـم يف  لغـا  مس  ـماانت متبة ـ  

 لتلك احلة   اسم حتة ر الكةا ة يف  دا ة احلك م . 
 

عزززدم ال بزززل بزززني السزززلطا  علزززء  زززو اعزززاسس و سزززاءة اسززز  دام امل سسزززا   - اثلثا 
  الدميا اطيةس وآاثرمها علء ساو: ا نسان

، الــذس معةبتــه ليــديالت اعُتمــدت يف ١٩٩٤مدى   ــا  الةســم بــأب الســلطات يف دســت   عــاا  - 27
،  ت ق ـــاا ن ـــاا   ســـي اســـتبدادس اعـــ ام ايم ـــع. ويف هـــذا الةســـم، يةـــ ح 2٠٠٤و  ١٩٩6عـــامي 

ةـــ   املةـــا  ا ـــا  د اســـ  اراث  امل لبـــ  علـــى عـــدا وجـــ د ه اكـــم دميةااط ـــ  يف بـــ ال وس   مـــا يتيلـــر  
 اإلنساع للسكاع.

والةســـم بـــأب الســـلطات هـــ  م ـــد  ـــاورب  عمـــال ســـ ادة الةـــان ع، ألنـــه يتـــ ح مســـا ل  الســـلط   - 2٨
التنة ذي  وحماسبتها دست  اي وقان ن ا عن األ يال التيسة  . وه  ميضا م د  اورب التغ ري الدميةااطي، مـن 

 ك ييرب عن لطليات استمع احمللي. خالل  جاا  انتخاات  اة ونزيه  وب ج د باملاع انلج عن /ل
و ع مسـاد ة الســلط  التنة ذيــ ، وإل ســ ما الــائ س، للسـلط  التشــايي  ، وعــدا وجــ د  ســم  يــال  - 2٩

ــم  يال ــ  ســ ادة الةــان ع يف البلــد؛ ونت  ــ  لــذلك، إل ميكــن  ــماع مس  بــأب الســلطات يف بــ ال وس، يُبط 
مل اطنأب لالعت اد على اليـ ع دوع مؤسسـات مسـتةل   ر من احلة   األساس  . وقد ا طُا مج ال من ا

قاد ة على باي   ة قهم. وإل ميكن مع يك ع احلر يف احملاكم  اليادل   ة ة ا يف ام ن اا قضائي لُيأبأل  
، ا لضـــــع احملكمـــــ  ١٩٩6  ــــه الســـــلط  التنة ذيـــــ  معضـــــا   وليـــــزيم. ومنـــــذ التيـــــديالت الدســـــت  ي  ليـــــاا 

د ة األعمـال الـيت قــاا  ـا الـائ س مو الربملـاع علــى جـدول معمايـا، وكـاع /لــك الدسـت  ي   إل يف  ـاإلت ان
بشــلع مســائم غــري خال  ــ . واملثــم، اــم عمــم الربملــاع يف  عــداد النســ   الةان ن ــ  هامشــ ا، واحنســا يف 

 املسائم اليت م/ع  ا الائ س.
ــــذس2٠١١ميل ل/ســــبتمرب  ١2املــــؤ د  ٤٠٩ومدى املاســــ ا الا ســــي  - 3٠ ــــ   ، ال ــــه ين منشــــئا   جب

التحة ــر،  ت م اتــل  ليزيــز الاقابــ  الــيت متا ســها الســلط  التنة ذيــ  علــى منشــط  الســكاع. ومنشــئا ينــ  
التحة ــر عـــن طايـــر دمــج و ـــدات التحة ـــر التابيـــ  لــ زا ة الشـــؤوع الداخل ـــ   كتــ  املـــدعي اليـــاا وينـــ  

 .(7)“ســـــلط  مســـــتةل ”منشـــــئا ب تـــــةها مع الل نـــــ   2٠١3املااقبـــــ  احلك م ـــــ . و/كـــــا الـــــائ س يف عـــــاا 
/لك، لُةدألا الل ن  لةا ياهـا مبا ـاة  ت الـائ س، ممـا يثـري  ـ اغم بشـلع اسـتةالل   هـذ  اي ئـ . وم ـا   ومع

لةايــاا مــن  ئــ س ينــ  التحة ــر  ت حتة ــر  ُــتح  2٠١7ماي /مــاي   22الــائ س ل كا ــ نكا لــدى للة ــه يف 
م ا ةــ  الــائ س  ــاو ي  لبــد  حتة ــر بشــلع ”التنة ذيــ ، ومعلــن مع  ــد م ــد املمثلــأب احملل ــأب عــن الســلط  

وميكــن للةــاص التنة ــذس وقــف مو بــد  التحة ةــات بشــكم ا ــ ازس  .(٨)“األ ــخا  املةــابأب مــن الــائ س
__________ 

 ./http://sk.gov.by/en/istoria-sledstvenih-organov-en ان ا (7) 

-http://president.gov.by/en/news_en/view/report-of-chairman-of-investigative-committee-ivan ان ا (٨) 

noskevich-16232/. 

http://sk.gov.by/en/istoria-sledstvenih-organov-en/
http://president.gov.by/en/news_en/view/report-of-chairman-of-investigative-committee-ivan-noskevich-16232/
http://president.gov.by/en/news_en/view/report-of-chairman-of-investigative-committee-ivan-noskevich-16232/
http://president.gov.by/en/news_en/view/report-of-chairman-of-investigative-committee-ivan-noskevich-16232/
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دوع لـــدق ر مســـتةم مو  مكان ـــ  الطيـــن. و ع مســـت ى   ـــاام الـــائ س علـــى قـــ ى التحة ـــر يف بـــ ال وس 
   من  ل ما عاقل  األمحا التسح حي املنت ا من الةضا .وعدا وج د مس ق ة مضادة  يال

ويال ظ املةا  ا ا  مع الن اا اإلستبدادس يف ب ال وس إل خيضع بشكم نشـط للمسـا ل  مـن  - 3١
 ـإع األمحـا املـؤدس  ت الشـلم النـاجم عـن طـ ل غ ـال  جان  غالب   السكاع. بم على اليكـس مـن /لـك،

احلكـــم الـــدميةااطي يف بـــ ال وس واملةـــ ع  ـــا لـــاوج لـــه الســـلطات عـــن طايـــر وســـائط اإلعـــالا امل جهـــ  مـــن 
احلك مــ  مــن خمــاوم بشــلع مــا  لةــه عمل ــات التحــ ل الــدميةااطي يف منطةــ  وســط و ــا  مو وا ييــ   

  مــا يتيلــر  ةــ   اإلنســاع وغريهــا مــن املســائم. وُلســتخدا  ســبم  جــاا  مناقشــات بشــلع ســ م الــائ س
متــ ات األغلب ــ  مداة  للســخاي  مــن امليا  ــ  و دعهــا، ممــا يــؤدس  ت م اتــل   غــال  الســب م ممــاا  ــا  

واإلنتخـال الامـزس ليضـ ين يف امليا  ـ   “قم احلة ةـ ”التيبري عن السخط. وليم اإلع ام مؤخاا  اك  
ميكن اعتبا  ا على وجه التحديد ل س  ثاب  انةتـاح  2٠١6ربملان   يف سبتمرب/ميل ل خالل اإلنتخاات ال

علـــى ا ســـ ا بـــم أتك ـــدا مـــن الـــائ س منـــه يـــتحكم متامـــا يف اليمل ـــات اإلنتخاب ـــ . ولـــذلك متـــبح  جـــاا  
 اإلنتخــاات واإلســتةتا ات عنســاا لةن ــا يف الس اســات املســتخدم  لكــي لاســ  احلك مــ    ــةا  احلك مــ 

 الشاع   على نةسها.
ول جـــد اليديــــد مــــن اي انــــ  الشــــكل   للدميةااط ـــ  يف بــــ ال وس:  اإلنتخــــاات ليةــــد انت ــــاا،  - 32

وي جـــد ن ـــاا قضـــائي، ول جـــد حمكمـــ  دســـت  ي ، وجيـــ ز للنـــاس الســـةا  ايـــ  ن عـــا مـــا، وميكـــن اإللســـال 
يــ  لممـم املتحــدة يف جمــال  ةــ   اإلن نـا، ويســدأل  البلــد علـى املياهــدات وييمــم مــع رل ـات خمتــا ة اتب

اإلنساع. ومع /لك، ي ها التحل م الذس مجاس عرب السنأب ل اقع   ع هذ  اي انـ  مع هـذ  الك ـاانت 
واليمل ــات يســتةاد منهــا لتحة ــر نتــائج متيمــدة مياكســ  للدميةااط ــ . ولت اهــم الســلطات بشــكم اــاها 

يتيــأب علــى من مــ  األمــن والتيــاوع يف مو وا/مكتــ   متطلبــات املســا ل  الدميةااط ــ .  يلــى ســب م املثــال،
املؤسســات الدميةااط ــ  و ةــ   اإلنســاع م اتــل  لةــدمي نةــس الت تــ ات بيــد كــم انتخــاات والــدع ة  ت 
 جـــاا  انتخـــاات  ـــاة ونزيهـــ  ألع احلك مـــ  ل اتـــم عـــدا لطب ـــر الت تـــ ات. ويشـــكم   ـــ  الت تـــ ات 

  ما و د حتل له يف لةايا املةا  ا ا  املةدا  ت جملـس  ةـ   الساد ة عن رل ات األمم املتحدة، على حن
( جـــز ا مـــن املي قـــات الـــيت حتـــ ل دوع هت ئـــ  الةـــا  لتحة ـــر A/HRC/32/48) 2٠١6اإلنســـاع يف عـــاا 

 التةدا يف جمال  ة   اإلنساع.
ا طـــ  املشـــ ك  بـــأب ينـــد ج يف اإلطـــا  نةســـه.  ةـــي  ـــأب يُـــاوَّج ويـــاى املةـــا  ا ـــا  مع اعتمـــاد  - 33

للخطـــــــ  علـــــــى م ـــــــا لةـــــــدبا  تـــــــ ل  عمـــــــال  ةـــــــ   اإلنســـــــاع يف بـــــــ ال وس، يُ هـــــــا حتل ـــــــم  دق ـــــــر  يـــــــا 
لةســــ   املنه  ــــ  يف م ــــا إل لغةــــم ميايــــ  موجــــه ا( 3١ ت  27الةةــــاات مــــن  (A/HRC/35/40) )ان ــــا

 ة   اإلنساع يف ب ال وس  حس ، بم   ا ميضـا لي ـد أتك ـد منـه لـن يسـمح  إل األنشـط  الـيت هتـدم 
ُتَّبع  ىت ارع يف جمال املما سات املتيلة   ة   اإلنساع.

  ت ليزيز  ج احلك م  امل

https://undocs.org/ar/A/HRC/32/48
https://undocs.org/ar/A/HRC/35/40
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 أث  ت كيز السلطا  يف جماس احلوكمة علء ساو: ا نسان  - رابعا 

كاع إلبد لتيزيز الن اا اإلستبدادس مع ي ا  ر  مع ب ئ  لُة ألد التمتـع احلةـ   واحلـاايت. و / ن ـا  - 3٤
 ت احلاايت الةادي  اعتبا ها هتديدا للسلط  التنة ذي ،  ةد اعتمدت هـذ  األخـرية قـ انأب ومما سـات حتـاا 

   اليت تدقا عل ها ب ال وس.امل اطنأب يف واقع األما من مما س  احلة   املنس   عل ها يف السك  
وللةــى املةــا  ا ــا  لةــا يا مستة ضــ  لة ــد  ــدور انتهاكــات حلةــ   اإلنســاع ا لكبهــا مساســا  - 35

،  ضـال 2٠١7م اة ع مكلة ع قنةا/ الة انأب، و/لـك يف معةـال م ـاهاات  ـبارب/ ربايا ور/ا /مـا س 
وهـــذ  التةـــا يا لُبـــأبَّ مع انتهاكـــات  ةــــ    عـــن لةـــا يا عـــن املســـائم املتلتـــل  يف ن ـــاا احلكـــم الب ال وســـي.

 اإلنساع هي انتهاكات منه     وحتدر يف ب ال وس بغ  الن ا عن امل اهاات الضخم  وغري املل/وع  ا.
 

 ا عالم وسائط وس ية وال عبري ال أي س ية - ألف 
 الســلطات ســ طاة نمــ بــ ال وس  ل ــه وتــلا الــذس للمســت ى مثــ ال   كلهــا مو وا ليــام لكــاد إل - 36
. عنه اإلبالغ اإلعالا ل سائم مسم ح ه  وما عنه، وييربوا   ه ويةكاوا امل اطن ع ييا ه مع جي  ما على
 والتيبـري الكالا  اي  من مية ل بةد  لتسم بب ئ  لتمتع ب ال وس كانا ل كا  نكا، الس د انتخال وقبم
 . الس   يت اإلحتاد ا  ا  بيد ال سطى مو وا بلداع مي م غاا  على  عالا، سائط يف
 و دا لــه، الــائ س يــدس يف الســلطات لاكــز وبيــد ،١٩٩٤ عــاا منــذ متــبحا، بــ ال وس مع غــري - 37
 ا ـــا  للةطــاص ممل كــ   عالمــي بــ  ملنا ــذ لــااخ ىل قتــدا    ــه يســمح إل الــذس ال   ــد األو وو البلــد
 الســلط  لســد ها الــيت لإلنــذا ات خاتــا ن امــا البلــد و ــع وقــد. األمــ  نطــا  علــى  ــامل  لغط ــ  و/ات

 الةـان ن األمحـا يكـ ع اإلنـذا ات لكـاا   الـ  ويف التغط ـ ، لتيلـر مسـائم بشـلع اإلعالا ل سائط التنة ذي 
 يف لةسـم إل ممامهـا الةـاا ات هـذ  يف الطيـن جيـ ز الـيت اإلدا يـ  احملـاكم يسمى وما. اإلغال  ه  امل ل 

 ال إليــــ  نطــــا  يف لتســــام الســــلطات كانــــا  /ا   مــــا  ةــــط حتةــــر بــــم ال قــــائع،  ت اســــتنادا الشــــكاوى
 . اإلعالا وسائط ق انأب   ج  يا املخ ل  الةضائ  

 مما ســــ  بشــــدة لة ــــد الــــيت الةــــ انأب مــــن جمم عــــ  ١٩٩٤ عــــاا منــــذ تــــد ت /لــــك،  ت و  ــــا   - 3٨
 الس اسـات بشـلع اليامـ  للمناقشـات متـنةس مس بـذلك لتغلـر والتيبـري، الـامس حلاي  ب ال وس يف امل اطنأب

 .التنة ذي  السلط  لةا ها اليت
 لةاعســــــا (،A/HRC/32/48 )ان ــــــا الــــــدويل استمــــــع وجههــــــا الــــــيت املتكــــــا ة النــــــدا ات و غــــــم - 3٩

 مما سـ  يـن م الـذس لةـان نا اإلطـا  حتسـأب عـن احلك مـ ،  ـاوص مـن  ـاص مس من ميا    دوع السلطات،
 .السدد هذا يف الدول  م اةي ملما سات  دا لضع وا والتيبري، الامس  اي 
 األتـــ ات  ســـكات حماولـــ  يف اســـتخدامها علـــى الســـلطات دمبـــا الـــيت الشـــهرية األ كـــاا ومـــن - ٤٠

ــــــائ س(، )التشــــــهري 367 املــــــ اد يــــــا، املنتةــــــدة  املــــــ اةأب ) هانــــــ  36٩ و الــــــائ س(، ) هانــــــ  36٨ و ال
 اإلنتخـاات قبـم ،2٠٠١ عـاا يف 36٨ و 367 املـادلأب ليـديم مت وقـد. اينـائي الةان ع من اليم م أب(

 لسـم ملـدة الس ن على املاداتع ولنىل. الناقدة األت ات جتامي  دم الياا، /لك يف جات اليت الا س  

https://undocs.org/ar/A/HRC/32/48
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  ـك ى لةـدمي  ت الـائ س يضـطا مع دوع املنسـ   كم الةضائي الن اا ويستخدمها سن ات، مخس  ت
 اسـت ائهم عن التيبري ةاول ع قد الذين مولئك بأب ا  م ز ص املتناسب  غري األ كاا هذ  ولتيمد. بنةسه
 بـ ال وس يف الدسـت  ي  احملكمـ  مع ا ـا  املةـا  ويال ظ. الةساد قضااي بشلع س ما وإل السلطات، من
 الــدول مما ســات مــع الســاقا مكثــا ييلهــا املــ اد هــذ  بتيــديم 2٠٠3 عــاا يف بــ ال وس باملــاع موتــا قــد

 السـلط  مع يثبا ما وه  تدو ها، من عاما ١5 حن  بيد مهمل  زالا ما الت ت   هذ  مع غري. األخاى
 .التنة ذي  للسلط  خض عها بسب  ب ال وس لدست   و ةا التسام على حتا  إل التشايي  

 وقيــا الــيت امل ــاهاات يف األو وب ـ  بــ ال وس املســماة امليا  ــ   اكـ  مــن عضــ ين مشــا ك  وبيـد - ٤١
 عل همـــا كـــاع الـــائ س، لنتةـــد إل تـــ  ةمـــالع كـــاان   ـــ  ،2٠١7 مـــا س/ر/ا  -  ربايـــا/ ـــبارب الةـــ ة يف

 بيــد،   مــا الــتهم هــذ  مســةطا وقــد. (٩)اينــائي الةــان ع مــن 36٨ املــادة  ت اســتنادا جنائ ــ  هتــم م اجهــ 
. (١٠)التحة ةـــات مـــن ونســـف  ـــهاين بيـــد عمـــال نةابـــ  و ئـــ س معمـــال  جـــم  ـــد ممامحلـــ  هتـــم أتك ـــد ومت

 36٨ املـــادة   جـــ  امل جهـــ  الـــتهم يف التحة ةـــات ملـــدة املـــرب ة غـــري اإلطالـــ  علـــى ا ـــا  املةـــا  ويشـــدد
 . التحة ر ين  قبم من يا املكاس  الضخم  وامل ا د
 الل نـــ    ـــات الســـ ا ، هـــذا ويف. خطـــا منـــه علـــى الةـــ  التيبـــري لةســـا الســـلطات زالـــا ومـــا - ٤2

 يف عةـدها املةـا  مـن كـاع دزاين ساو، مل س الشهري وامل س ةي للسحايف م س ة    ةل  للمدين  التنة ذي 
 .للسلطات دائما هد ا النا ط وكاع. (١١)م نسك

 يف  ــــاو ي  ل ســــا اليســــكاي  اليــــاو  مع يــــاوع الــــذين األ ــــخا  الــــد اص وزا ة ممثــــم و ــــها - ٤3
 .(١2)للنازيأب خلةا   ايهم ب تةه ب ال وس

 ب ال وس، يف عةدين من مكثا منذ ملضايةات السحا   استةالل يؤمن ع تحة  ع ليا  وقد - ٤٤
 النشــطا  علــى ويتيــأب. عل ــه احلســ ل يســي  الســلطات مــن ميتمــد لســايح بــدوع اليمــم يســتط ي ع وإل

 اســتدعا ات  ــكم لتخــذ وقضــائ    دا يــ  عةبــات م اجهـ  الدولــ  ن ــاا خــا ج ييملــ ع الــذين والسـحة أب
 . اه   وغاامات متكا ة
  اتـ   ثاب  2٠١7 ما س/ر/ا  -  ربايا/ بارب الة ة يف وقيا اليت احلا دة امل اهاات وكانا - ٤5

. األ ــكال مــن  ــكم مس  ــا املــل/وع غــري األ ــدار لغط ــ  عــن اإلمتنــاص الســحة أب لتــذكري للســلطات
 حلةـــ   انتهاكـــا ١23  ت يســـم مـــا ســـ م  ةـــد الب ال وســـ   الســـحة أب  ابطـــ  عـــن تـــاد  لتةايـــا وو ةـــا

  البسـهم الةمي ـ  بلـتهم الةـان ع  نةـا/ مسؤول  واستهم. (١3)ا ت از  ال  ٩6 /لك يف  ا السحة أب،
 ومت. مكمله 2٠١6 عاا يف اعتةل ا  خسا ١3 مةابم  خسا، ١٨ اعتةال ما س/ر/ا  ١2 يف املدن  

__________ 

 (٩) http://spring96.org/en/news/87367. 

 .http://spring96.org/en/news/87524ان ا  (١٠) 

 ./https://charter97.org/en/news/2017/7/25/257547ان ا  (١١) 

 .https://zapraudu.info/by/kollektivnoe-obrashhenie-v-sud-podpisatان ا  (١2) 

 .https://baj.by/en/analytics/media-problems-belarus-between-present-and-futureان ا  (١3) 



 A/72/493 

 

12/25 17-16691 

 

 مــع احملتــ ى ولةاســم (١٤)“ عالم ــ  مــ اد  نتــاج” بســب  ولغــاميهم احملكمــ   ت الســحة أب مــن اليديــد نةــم
 .(١5)قان ن غري بشكم األجنب   اإلعالا وسائم
 بيـــ  لةضـــ م لـــه ويـــاو  اإلعـــالا، ب ســـائط املتيلةـــ  املســـائم ميايـــ  يف نةســـه الـــائ س ويشـــا   - ٤6

 ومع ،(١7)“مدن ـــ  مســـؤول  ”  ـــم لنـــارب اإلعالم ـــأب مع علــى مـــاا ا يشـــدد وهـــ . (١6)غريهـــا علـــى ال ســائط
 الســلط  لــدخم لتربيــا ميضــا ويســتخدم ع مســؤولأب، غــري الامســي ا طــال خدمــ  يف ل ســ ا الــذين مولئــك

 .اإلعالم   املسائم يف التنة ذي 
 

 اجلمعيا  تكوين س ية - ابء 
  ايـــ  بـــ ال وس ســـلطات لةســـا وايماع ـــ ، الةاديـــ  األنشـــط  علـــى الســـا م  الاقابـــ  منطلـــر مـــن - ٤7

 املاسـ ا ل كا ـ نكا الـائ س متـد  ،١٩٩٩ ينـايا/الثـان كـان ع 26  ةي. تا ما لةسريا ايمي ات لك ين
 الاقابـ  وحتسـأب األخـاى اليامـ  والاابطـات اليمـال ونةاات الس اس   األ زال منشط  لن  م بشلع 2  قم

 الاابطــــات لتســـ  م ،١٩٩٩ مغســـطس/رل ١  ـــىت قســـرية، مهلـــ  املاســـ ا وماتح. األنشـــط  هـــذ  علـــى
 . لشك لها على الائ س ي ا ر للتس  م  ك م   ين    اام حتا لس  لها،  عادة مو اليام 
ووزا ة اليــدل هــي ايهـــ  الــيت لســد  اإل/ع بتســـ  م األ ــزال الس اســ   والاابطـــات اليامــ ، ب نمـــا  - ٤٨

التنة ذي  احملل  ، مما يت ح هامشا للسلط  التنة ذي  يسمح مينح اإل/ع بتك ين الاابطات احملل   من قبم الل اع 
يــا التةــاعس عــن لســ  م ميــ   ابطــ  عامــ  لنتةــد الســلطات. وا يســمح ألس  ــزل جديــد التســ  م منــذ 

 .(١٨)2٠١6 . واستمات س اس      اليديد من طلبات التس  م خالل عاا2٠٠٠ عاا
 وامليـدل ،١٩٩٤ مكتـ با/األول لشـاين ٤ بتـا ي  اد السـ اليامـ  الاابطـات قان ع لاك ز وينحسا - ٤٩
  نشـا  يف احلـر على الةان ع وينىل. نةاات مو س اس   م زاا ل سا اليت ايمي ات يف ،2٠١١ عاا يف

 لشــــايي   قــــ انأب” و معــــال  املــــذك   والةــــان ع للدســــت   و ةــــا ليمــــم مع ينبغــــي الــــيت (2 )املــــادة الاابطــــات
 ب ـد. اليامـ  الاابطـات معمـال يف الدولـ  سـلطات لـدخم عـدا علـى الةـان ع مـن 6 املـادة ولـنىل. “مخـاى

 لـــدخم الـــيت الشـــؤوع يف احلك م ـــ  غـــري املن مـــات لـــدخم بيـــدا يةضـــي  ـــارب علـــى ميضـــا لـــنىل املـــادة مع
ــــ  ســــلطات اختســــا   ــــمن ــــ  هــــ  احلكــــم وهــــذا. الدول  بــــأب املنتةــــدة لمتــــ ات للةــــائي  ســــكات  ثاب

 . استمع نطا  على الذال   الاقاب  إلنتشا  الائ س   األسبال م د ومتبح احلك م  ، غري املن مات
__________ 

-www.svaboda.org/a/28425222.html; http://belsat.eu/news/zhurnalistku-belsatu-volgu-chajchytsان ا  (١٤) 

ashtrafavali-na-40-bazavyh-velichynyau/; http://spring96.org/en/news/87106. 

 .http://spring96.org/en/news/86878ان ا  (١5) 

-http://president.gov.by/en/news_en/view/president-attends-the-plenary-meeting-of-the-19th-worldان ــــــــــــــــــــــا  (١6) 

congress-of-the-russian-press-16663/. 

-http://president.gov.by/en/news_en/view/greetings-to-personnel-of-sovetskaya-belorussiyaان ا  (١7) 

newspaper-16777/. 

 .https://drive.google.com/file/d/0Bwh6rJZ1JOWsV0lUV3JiOUx3UkE/viewان ا  (١٨) 
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 علـى ل لـ  ع اقـ  علـى يـنىل مـا 2  قـم الا سـي املاسـ ا مو اليامـ  الاابطـات قـان ع يف ياد وإل - 5٠
  ــا، مســاح غــري منشــط  املســ ل  وغــري منهــا املســ ل  الس اســ   واأل ــزال احلك م ــ  غــري املن مــات ق ــاا
 جتـاا أل ا ن اا بشدة انتةدت اليت اينائي الةان ع من ١-١٩3 املادة يف الةان ن   الي اق  هذ  لاد ب نما
 رل ـات جانـ   ت ماا ا، ا ا  املةا  دعا وقد. سنتأب  ت لسم ملدة الس ن به يؤ/ع ا عاا نشارب مس

 الاابطـات لسـ  م ن ـاا مـن واإلنتةـال اينـائي، الةـان ع مـن احلكـم هـذا  لغـا   ت اإلنساع، حلة   مخاى
 الـــامس  ت خاتـــ  بســـة  ا ـــا  املةـــا  ويشـــري. اإلخطـــا  علـــى قـــائم ن ـــاا  ت اإل/ع علـــى الةـــائم اليامـــ 
 ينـ  اعتمـدهتا الـيت اإلنسـاع، حلةـ   الدول ـ  امليـايري مع اينائي الةان ع من ١-١٩3 املادة بت ا ر املتيلر
 يف احلــر لة ــد” املين ــ  املــادة مع علــى ب  ــ ح لــنىل والــيت ،(١٩)2٠١١ مكتــ با/األول لشــاين يف   ن ســ ا
 الامس مع ا ا  املةا  وييترب. “دميةااطي جمتمع يف لستة م إل” و ،“مساسه من ايمي ات لك ين  اي 
 ١-١٩3 املــادة مع  ت الن ــا ســ ما إل تــاحلا، زال مــا 2٠١١ عــاا يف   ن ســ ا ينــ  عنــه معابــا الــذس

 .قميها على الشاع   و  ةا  ايمي ات لك ين  اي  على للةضا  لستخدا
 لضــطلع كمؤسســات للتســ  م احلك م ــ  غــري املن مــات مــن عــدد اجتــا  ا ــا  املةــا  ويال ــظ - 5١

 بـد  ومنـذ. السـلطات مـن تـاام  مقم لاقاب  خيضع ايمي ات من الن ص هذا  ع     اجتماع  ،  شا يع
 مدخــم الــذس التيــديم سـ ما وإل ،2٠١5 مغســطس/رل 3١ بتــا ي  الســاد  5  قـم الا ســي املاســ ا نةـا/
 خــــالل مــــن التم يــــم لتيبئــــ  حماوإلهتــــا احلك م ــــ  غــــري املن مــــات عــــززت ،2٠١6 مــــا س/ر/ا  ٤ يف عل ــــه

اإلجتماعي  لالندماج النسب   جياب   ب اد  اإلجتا  هذا مثم ةمم وب نما. (2٠)اإلجتماعي الت اتم وسائط
الذس مبدله السـلطات جتـا  املن مـات اإلجتماع ـ  غـري احلك م ـ  املين ـ  بةضـ   يذ  املن مات،  إع التساهم 

وا ـــدة يكشـــف عـــن اســـ ال     لامـــي  ت لةل ـــم عـــدد املن مـــات غـــري احلك م ـــ  الياملـــ  يف الةضـــااي املدن ـــ  
 والس اس  ، مو نزص مس طابع س اسي عن جدول معمايا مةابم السماح يا  زاول  نشاطها.

 الطة ةـ ، الـزايدة ليكـس وإل. 2٠١١ عـاا منـذ لغ ـري دوع الاابطـات لتسـ  م اليـاا ن ااال وام - 52
 مس 2٠١5 بيــاا مةا نــ  2٠١6 عــاا يف املســ ل  احلك م ــ  غــري املن مــات عــدد يف املائــ ، يف 2.5 بنسـب 
 وقبــم. واه ــ    ــج الاابطــات لســ  م   ــ  عــن لةــا يا للةــي ا ــا  املةــا  وواتــم. لليةبــات  ة ــف
 /ر/ا  ويف. املؤسســــ  اســــم علــــى مســــبةا اليــــدل وزا ة ل ا ــــر مع ينبغــــي الاابطــــات، لســــ  م واثئــــر لةــــدمي
 والـيت ،“واإلسـتةالل الدولـ  بنا  مجم من” اسم حتمم  ك م   غري من م  لس  م     2٠١6 ما س

 للمن مـ  املختسـا اإلسم ألع األدل، يف ن بم جبائزة الةائزة مل كس ة تع، سة تالان أتس سها يف  ا كا
 . التس  م استما ة ويف املؤسسأب قائم  يف ال ا د اإلسم مع يتطابر إل احلك م   غري
 الةضــــااي مثــــم اإلجتماع ــــ ، الةضــــااي بشــــلع اليمــــم يف الااغبــــ  احلك م ــــ  غــــري املن مــــات و ــــىت - 53

  قامــ  ه ئــ    ضــا ،2٠١6 ي ن ــه/ زيــااع ويف. احملتــ ى مســاس علــى الــا   لةابــم مــا غالبــا اينســان  ،
 مع  ت اســــتنادا “ وز” اينســــان   الد اســــات ماكــــز اليامــــ  الاابطــــ  لســــ  م مــــاه ل   يف اإلقل م ــــ  اليــــدل
ــــز ب جــــ د اإلقــــاا   التشــــاييات يف عل هــــا املنســــ   الة اعــــد مــــع يتيــــا   بــــ ال وس يف اينســــأب بــــأب مت  

__________ 

 .www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)036-eان ا  (١٩) 

 .http://www.actngo.info/article/organizacii-grazhdanskogo-obshchestva-belarusi-8-tendenciy-2016-godaان ا  (2٠) 
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  تــد عمل ــات  جــاا  يف املتمثــم للمن مــ  املزمــع النشــارب واعتــرب. واملــامة الاجــم بــأب املســاواة يتيلــر   مــا
ـــادين املتيلةـــ  الب ـــاانت مـــن وغريهـــا واإلقتســـادي  اإلجتماع ـــ  للب ـــاانت  علـــى وحتل لهـــا و يهـــا النشـــارب   
 كـم بـه يضـطلع اينسان   الس اسات لنة ذ”  ع     الةائم ، للتشاييات مناقضا حمدد جنسان مساس
 .(2١)“اختساته جمال يف كم بذلك له مل/وع  ك مي جهاز

 
 السلمي ال جمع س ية - جيم 

 2٠١7 مـا س/ر/ا   ت  ربايـا/ ـبارب مـن الةـ ة م ـدار خـالل وقـع الـذس ايماعي الةمع كاع - 5٤
   جـ  املةاو   للة  د مثاإل ماي ،/ماي  ١ بـ  ا لال تةال مزمي  كانا اليت املسريات مسري  ل ه رل وما

   ــــــع خضــــــيا وقــــــد. اينــــــائي الةــــــان ع مــــــن 3-36٩ واملــــــادة اإلدا س، الةــــــان ع مــــــن 3٤-23 املــــــادة
 الت ميــات األ/وع  تــدا  عنــد قاا هتــا  ــمنا الــيت التنة ذيــ  الل ــاع قبــم مــن  ــديدة لاقابــ  الت ميــات

 . للتنة ذ قابل  األ/وع هذ  لسبح مع عمل ا ميها يستح م للمن مأب جمحة      اوطا
 املســــريات؛  قامــــ  قبــــم النشــــطا  اعتةلــــا مع (22)اســــتباق   بطايةــــ  قميهــــا الســــلطات وما ســـا - 55
 يف واإلدا س الةضـائي الن امأب مع ولبأب. وبيدها امل اهاات ممحنا  ليسةي بشكم املشا كأب اعتةلا كما

 حماكمـات اسـتغاقا   ـ  اعتةلـ ا، الـذين األ ـااد مـن الكبـرية األعداد مع للتيامم جاهزين كاان ب ال وس
 ا ت ـاز وجـاى. (23) ةط مساب ع محالمح    ها املشا ك  يف  غب ا مو امل اهاات يف  ا ك ا ممن  خىل ٩٠٠

 اللتأب امل اهالأب يف للخاوج م د منهم يت اجد ا مث ومن ،“وقائي كتدبري” ولغاميهم األ خا  عشاات
 مدانـا الـيت الةضائ   األ كاا وكانا. 2٠١7 ماي /ماي  ١ و ما س/ر/ا  25 يف  ما الة اا مزميا كاع

 .املستةبم يف سلم   جتميات مس يف املشا ك  عن  ادعا سابة  م اهاات يف املشا ك 
ــــنةس وحتة ةــــا - 56  جانــــ  مــــن ملضــــايةات املــــدن استمــــع يف ا زة  خســــ ات ليا ــــا الغــــا ، ل

 يف  ـها مـن مكثـا   ل بـ   تع، ماكسـ م يـدعى  ـهري،   ـدي  مـدوع قضى املثال، سب م  يلى. السلطات
 . (2٤)األقم على  داانت محالر عن الس ن،

 األ ــزال ســ ما وإل ميضــا، الك ــاانت اســتهدم بــم  حســ  األ ــااد يســتهدم الةمــع يكــن وا - 57
 مجـم من” و اك  امل  د املدن واحلزل الشيب   ايبه   زل من كم وللةى. املمامحل  واحلاكات الس اس  
 يف م نســـك يف عةـــد الـــذس ايمـــاهريس الت مـــع يف مشـــا كتهم بســـب  اليـــدل وزا ة مـــن حتـــذياات “احلايـــ 
. وللمحكم  اليل ا يف ب ال وس سلط  لسـة   مس  ـزل س اسـي بيـد سـن  وا ـدة مـن 2٠١7ر/ا /ما س  25

 من قان ع األ زال الس اس  (. ١٠تدو  حتذيا من وزا ة اليدل  /ا ا يست   احلزل املي  للتحذيا )املادة 

__________ 

 .https://drive.google.com/file/d/0Bwh6rJZ1JOWsV0lUV3JiOUx3UkE/view ان ا. (2١) 

 .http://spring96.org/en/news/86878ان ا  (22) 

 .http://spring96.org/en/news/86596ان ا  (23) 

 .http://spring96.org/en/news/86878ان ا  (2٤) 
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ـــزاا متتثـــم مع ميضـــا النةـــاات علـــى ويتيـــأب - 5٨ . ســـلم   م ـــاهاات بتن ـــ م  /ع علـــى احلســـ ل لاللت
 ،2٠١7 ليــاا لةاياهــا يف الدول ــ ، اليمــم من مــ  ول تــ ات الةاق ــات بتنة ــذ املين ــ  ا ــربا  ينــ  ومعابــا

عن مسـةها ألع  ك مـ  بـ ال وس لةاعسـا، لـ س ألول مـاة، عـن لةـدمي ليل ةاهتـا علـى اإلدعـا ات ايديـدة 
زالــا ميلةــ ،   إل/ع   ــاهاات لنةــاات اليمــال والــاد علــى   ــع اإلدعــا ات الــا   الــيت مــابشــلع   ــ  ا

  .(25)ا لةدا مي  ميل مات عن ا ط ات املتخذة للتحة ر يف  اإلت الا   مع املن مات املين   كما
 الت مــــع يف احلــــر قمــــع يف للحك مــــ  التــــابع الةضــــائي الن ــــاا دو  علــــى ا ــــا  املةــــا  ويشــــدد - 5٩

 م ــد سـاقها   ـج يف الن ـا بــدمت قـد كانـا ان ـاب إل ، يف حمكمـ  قــا ت املثـال، سـب م  يلـى. السـلمي
 يف الن ـــا عـــن التخلـــي   ـــاهاة، اإل/ع بيـــدا احملل ـــ  الســـلطات قـــاا   ـــد اإلنســـاع  ةـــ   عـــن املـــدا يأب
 واملثـم،. (26)الةضـ   يف الن ـا احملكمـ  اختسـا  بيـدا زو ا، السـلطات، لـنةس ممثـم ادعـا  بيـد الةض  
 مسـاح غـري م ـاهاة يف املشـا ك   ت دعا لنا ط ساي  حماكم  قجاا  ليسة ا قاا ا ماه ل   يف قا  متد 
. و  ضا احملاكم ميضا طيـ ع األ ـزال الس اسـ   الـيت للةـا حتـذياات مـن وزا ة اليـدل. (27)ماي /ماي  ١ ا يف 

جانــ  الســلط  الةضــائ   للن ــا يف الشــكاوى أليــ  ن ــ  تــادق  مــن  (2٨)وبســ  ة معــم، كــاع هنــا  غ ــال وا ــح
زالــا اإلداانت مســتماة، كمــا يتبــأب مــن م كــاا اإل ت ــاز اإلدا س  املتيلةــ  انتهاكــات احلةــ   الدســت  ي . ومــا

 اليت تد ت  د محالمح  ان طأب بيد عةد ايمي   الربملان   ملن م  األمن والتياوع يف مو وا.
 ويف. الةضـــا  اســـتةالل وعـــدا التة  ديـــ ، الةـــ انأب بـــأب اخمالتـــد  خســـ ا ا ـــا  املةـــا  و ـــهد - 6٠

 حماكمــ  ممحنــا  احلا ــاين  هــ   بــأب ا ــا  املةــا  كــاع ي ل ــه،/متــ ز ٤ يف م نســك يف  اونزنســكي حمكمــ 
 يف املشــا ك  جباميــ    لشــ ك واهتــم. ط يلــ   ــ ة منــذ اإلنســاع  ةــ   جمــال يف ان ــط وهــ    لشــ ك، مول ــق

 قــدمها  ــك ى وبيــد ي مــا، ١3 ملــدة الســ ن البدايــ  يف غ اب ــا عل ــه  كــم وقــد مــا س،/ر/ا  م ــاهاات
 مــن بغ ابــه الةــ ل علــى د اعــه وا لكــز. ا ــا ج يف يــزال إل كــاع ب نمــا حماكمتــه قعــادة ممــا تــد  حمام ــه،
 يف ب ج دهم الةا ي ومبلق  ه د  ممسا    لش ك وعأب. الشاط   هادة  ددله الذس ال قا يف م نسك
 لســـتند ا الـــيت التهمـــ  مســـداق   يف للتحة ـــر دا يـــا   لشـــ ك مقـــ ال لكـــ ع مع املةـــ   مـــن وكـــاع. الةاعـــ 
 جهــ  لةــدا وا امل ــاهاة، يف   لشــ ك  ــاهد منــه امســه   ــ   ــاط  م اــف بــه تــاح ادعــا   ت ســ ى

 يف الةا ــي  ـكك /لــك و غـم. مــا س/ر/ا  م ـاهاات مــن عديـدة مســاب ع بيـد  إل التســايح هـذا اإلدعـا 
. احملكمـ  جلسـ  قبـم اإلدعـا  جهـ   ت منةسـهم لةـدمي عـن عمـدا لةاعس ا م م ا  ا  على الشه د نزاه 
  عــادة بنتــائج حمام ــه مو   لشــ ك مول ــق  بــالغ يــتم ا ألنــه بــذلك الة ــاا مــن يتمكنــ ا ا  ــإ م الضــح، وكمــا

. (2٩)ب ـــ مأب ي ل ــ  جلســـ  قبــم  إل ايا يـــ  احملاكمــ  قعـــادة احملكمــ   طـــاهم ا كمــا الةضـــ  ، يف التحة ــر
__________ 

 (25) www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ 

wcms_543646.pdf.. 

 .http://spring96.org/en/news/86878ان ا  (26) 

 .http://spring96.org/en/news/87106 ان ا  (27) 

 .http://spring96.org/be/news/86998 ان ا  (2٨) 

 .http://www.advocatenvooradvocaten.nl/12753/belarus-trial-against-oleg-volchekان ا  (2٩) 
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 الةا ــي وممــا. الةا ــي  مس علــى بنــا  التهمــ  ميــد /لــك ومــع /لــك،  ة ةــ  يف اإلدعــا  ممثــم يشــكك وا
 دوع وتــا هما الشـاهدين، لسـ  م   ـ  عـاد، وعنـدما دق ةــ ، 2٠ ملـدة احملكمـ  قاعـ  وغـاد  اسـ ا  ،

 للهـ ا ، مك ـف مـن خلـا احلـاا ة  ـديدة قاعـ  يف ساعات سا ملدة احملاكم  واستمات. األسبال  بدا 
. اإلجاائ ــ  الةـاا ات ا ـا/ قبـم الةاعـ  يغـاد  كـاع مـاة كـم ويف رخـا  ـأب مـن اسـ ا ات الةا ـي وممـا

ــــأب م غانســــتاع و اإلحتــــاد الســــ   اا يف  ــــذين متــــ ب ا يف احلــــال ب وقــــد كــــاع   لشــــ ك مــــن احملــــا بأب الةــــدامى ال
يف  ايــ  ايلســ ، ســةط مايضــا بســب  ايةــام، وا لةــاص  ــغط الــدا، وعــدا الثمان ن ــات مــن الةــاع املا ــي. و 

انت ـــاا  ـــاات الةلـــ ، و ةـــد وع ـــه لبضـــع دقـــائر، ونةلتـــه ســـ ا ة طـــ ا ئ. ومـــع /لـــك،  ـــإع الةا ـــي ا يؤجـــم 
 احملاكم ، و كم على   لشك غ اب ا بغاام  اه   عن التهم  األتل   وهي املشا ك  يف امل اهاات.

 
 املعاملة وسوء ال عذيب  - داس

 امليا  ــأب ولتخ يــف مزع مــ  اع ا ــات انتــزاص  ــدم املياملــ ، وســ   التيــذي   ت الل ــ   كــاع - 6١
 وهنــا . 2٠١٠ عــاا يف بــدم الــذس اليةــد بدايــ   ــىت واســع نطــا  علــى بــ ال وس يف منتشــاا  ســكاهتم، مو

   هــا، الدول ـ  ارل ـات بـا ولنت ـا الضـح   و ـاة  ت مدت الـيت املياملـ  وسـ   التيـذي   ـاإلت مـن عـدد
 ينـ  وقـا ت. اإلدعا ات هذ  بشلع  امم حتة ر  جاا  يا   ب ال وس يف الةضائي الن اا يزال إل ب نما

 يف لـ يف الـذس  ـداانو مل ـه املـدع  و ـاة يف التحة ـر وقف ،2٠١7 ي ن ه/ زيااع يف م نسك، يف التحة ر
 .  ت از ا ممحنا  2٠١6 ينايا/الثان كان ع
  نةــا/ سـلطات متا سـه الـذس التيــذي  اسـتخداا نطـا   ـ ةا قــد بـ ال وس سـلطات مع ويبـدو - 62

  اتـــ  الدولــ  ملــ اةي ومات ــا 2٠١7 مــا س/ر/ا  -  ربايـــا/ ــبارب يف وقيــا الــيت واأل ــدار. الةــان ع
 املةــا  وييــال. متةلأل بــا منحــى يتخــذ بــ ال وس يف الةمــع مع علــى رخــا مثــاإل لشــكم التيــذي   ت الل ــ  
 .التط   هذا  زا  مسةه عن ا ا 
 3  قـــم الا ســـي املاســـ ا  ـــد امل ـــاهاات يف  ـــا ك ا الـــذين األ ـــااد مـــن عـــددا مع التةـــا يا ولبـــأب - 63

 التةــا يا ولبــأب. ليســةا   مت /لــك مع ا ــا  املةــا  ويــذكأل ا وا ت ــازهم، اعتةــايم ممحنــا  ســ ئ    مياملــ    ع ملـ ا
ـــــى مع ميكـــــن احلـــــاإلت بيـــــ  مع  واســـــتخداا احملت ـــــزين،  ـــــال   هـــــا  ـــــدر  / التيـــــذي   ـــــد  ت لاق

 علــى كـ س ا لـدا  علـى واإلجبــا  الطب ـ ، الاعايـ  مـن واحلامـاع املــا ، مـن واحلامـاع الكهاائ ـ ، السـدمات
 لل نـ  التابيـ  اإل ت ـاز ماا ـر  ت خاتـ  بسـة  التةـا يا ولشـري. لـ ال واإليةـا  اإلسـت  ال، ممحنـا  الامس
 يف عضــ ة وهــي  ية كــا، اتلســ اان اإلنســاع  ةــ   عــن الشــهرية املدا يــ  وقامــا. م نســك يف الدولــ  ممــن

 اـــاوم بشـــلع م نســـك يف اليـــاا املـــدعي مكتـــ   ت  ـــك ى بتةـــدمي احلك م ـــ ، غـــري “  اســـنا” من مـــ 
 جسـدي  رإلما   قاسا     الشاط ، مةا يف إل ةا  ا ع ملا اليت والطاية  ما س/ر/ا  26 يف اعتةايا
 األيـــدس مكبَّلـــي والـــ ا الشـــاط  يـــد علـــى للضـــال ليا ـــ ا رخـــاين ان ـــطأب مع التةـــا يا ولة ـــد. ونةســـ  

 مةاطيــ  يف التنة ذيــ  لل نــ  التــابع اإل ت ــاز ما ــر يف ال  ــع مع ويبــدو. ســاعات عــدة طــ ال األتــةاد
 امل ــا  مــن مو التد ئــ  مــن مايا ليــدة احملت ــزوع ُ ــاا  ةــد جــدا، ســ ئا   كــاع لســ ن ال  مةاطيــ  ويف غ م ــم
 التيـــذي   ـــاإلت عـــدد وا لةـــاص امله نـــ  املياملـــ  ســـ   نطـــا  إللســـاص ون ـــاا. لالســـتحماا الالزمـــ  ايا يـــ 

ــــــ س اإلنســــــاع  ةــــــ   عــــــن املــــــدا ع م ســــــم املزع مــــــ ،  اليــــــاا املــــــدعي  ت عامــــــ   ــــــك ى ب اللســــــكي مل



A/72/493 
 

 

17-16691 17/25 

 

 عــدا علــى ا ــا ، املةــا   مس يف /لــك، ويــدل. حتة ــر  جــاا    ــ  اليــاا املــدعي مع غــري. (3٠)لبــ ال وس
 .النبُ م   املسائم اإلع ام يف الدول  سلطات  غب 
 يف ا ت ـازهم اـاوم بشـلع م ـااد عـدة مـن  ـكاوى للةـي معةـال يف منـه، ا ـا  املةا  ويد   - 6٤

 ونت  ـــ    سل لســـك، مةاطيـــ  يف ســـ ما وإل لةتـــ ع، عمل ـــات اليـــاا املـــدعي مكتـــ  بـــدم الشـــاط ، ممـــاكن
 الســما الةســ   موجــه بيــ  مليايــ  املبذولــ  ايهــ د مع غــري. التحســ نات بيــ   ــدور لــ  ظ لــذلك
  جــاا  يتطلــ  ايغاا  ــ ، مو امل  ــ ع   النا  ــ  مــن ســ ا  الشــكاوى، نطــا  مع  ــأب يف عشــ ائي، بطــابع

 الـــيت النطـــا  ال اســـي  الةمـــع بلـــ  معةـــال يف ســـ ما إل البلـــد، نطـــا  علـــى اإل ت ـــاز ل ـــاوم اســـتياا 
 . 2٠١7 ما س/ر/ا  يف وقيا
 التحة ــر ينــ  قــاا  يف اإلســتئنام طيــن   هــا قُبــم بةضــ   علــم علــى ا ــا  املةــا   ــإع واملثــم، - 65
 يف ليا ـا وزوجتـه الةض   للك يف املدعي مع ب د. (3١)امليامل  بس   املتيلة  اإلدعا ات يف التحة ر بيدا
 املن مــــ  عالقتهمــــا بشــــلع مســــئل  عل همــــا وطُا ــــا  كــــ م أب، مســــؤولأب مــــن ملضــــايةات إل ــــر وقــــا
 .اإلستئنام الطين ت اغ  يف ساعدهتما اليت احلك م   غري
 املضــايةات مو املياملــ  ســ   مو التيــذي  حتــا اإلع ا ــات انتــزاص عــن الــ ا دة التةــا يا لــد ع وقــد - 66

 بنةـم للزمـه مثأل، ومـن الدولـ ، ممـن ينـ  لـدى  ه نـ  الضـح   من جتيم “لياوع الةاقات” ل ق ع  ت م  اان
 .(32)اإلنساع  ة   عن املدا يأب النا طأب مو زمالئه منشط  عن  ساس  ميل مات  

 قامــــا  وســــي، مـــ اطن وهــــ  عماي ــــف، مـــااد قضــــ    زا  الةلــــر يشـــيا ا ــــا  املةــــا  يـــزال وإل - 67
 الة ـــاا عـــدا  ت عديـــدة دعـــ ات   للةأل هـــا مـــن الـــاغم علـــى الاوســـي، اإلحتـــاد  ت ب   لـــه بـــ ال وس ســـلطات
 .هنا  للتيذي  لتيا ه كبري ا تمال ل ج د ن اا بذلك،

 
 ا عدام عاوبة - هاء 

من دست   ب ال وس على مع عة ب  اإلعداا ميكن مع ُلطبَّر،  يثما يـتم  لغاههـا،  2٤لنىل املادة  - 6٨
الــــــيت يُياق ــــــ  عل هــــــا  علــــــى ايــــــاائم ا طــــــرية كية بــــــ  اســــــتثنائ  . ويــــــنىل الةــــــان ع اينــــــائي علــــــى ايــــــاائم

 اإلعداا.  بية ب 
وقـد الـا  ك مـ  بـ ال وس لةـ ة ط يلـ  احلك مـ   ال   ـدة يف مو وا واإلحتـاد السـ   اا الســابر  - 6٩

الـــيت لطبـــر احلامـــاع مـــن احل ـــاة ب تـــةه عة بـــ  قان ن ـــ . واســـتنكات دعـــ ات  إل  ســـا يـــا مطلةتهـــا رل ـــات 
وع جدوى  ـىت ارع، هـذا األمـا  ودعـا البلـد  ت اإلنضـماا املتحدة ومن مات  ة   اإلنساع، د األمم

 ت الت ا ــر املتزايــد يف ار ا  يف جمــال  ةــ   اإلنســاع بشــلع  ــاو ة ا ــ اا احلــر يف احل ــاة  ــىت يف  الــ  
 اياائم ا طرية.

__________ 

 .http://spring96.org/be/news/86998ان ا  (3٠) 

 .http://spring96.org/en/news/87524ان ا  (3١) 

 (32) http://belarusdigest.com/story/the-belarusian-kgb-recruiting-from-civil-society. 
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 ولتبـــع ســـلطات بـــ ال وس   ـــا غامضـــا  زا   لغـــا  عة بـــ  اإلعـــداا.  ةـــد معلـــن الـــائ س ل كا ـــ نكا يف - 7٠
إل ميكـن ”منـه  2٠١7ا طال الذس ملةا  ممـاا ايمي ـ  الربملان ـ  ملن مـ  األمـن والتيـاوع يف مو وا يف مت ز/ي ل ـه 

ألس دول  مع ليا     ادة  يبها بيد مع تـ ت مغلب ـ  سـا ة  يف اسـتةتا  اإلبةـا  علـى هـذ  الية بـ ، ومنـه 
يف ال قــا نةســه مع بــ ال وس حتتــاج وقتــا إللغــا  وم ــام  .“إل ميكــن ألس بلــد مو وو متحضــا مع يةــ ا بــذلك

 الية ب  مض ةا  نه على يةأب من مع سلطات ب ال وس ستت تم، لد جي ا  ت  م يذ  املسلل . 
  طــا ا ةــدد ا  إنــه املســتةبم، يف اإلعــداا عة بــ   لغــا  علــى يــنىل الدســت   مع مــن الــاغم وعلــى - 7١
 البلــد، ن مهــا الـيت املســلل  املتيلةــ  املـؤمتاات علــى ل لــ  وا. يـ واق  ة ةــ  اإللغــا    ـه يســبح مي نــا زمن ـا
 .اإلعداا عة ب  قلغا  قاا  ا ا/ ا تمال بشلع نت    مي  الشاكا ، من بدعم
 اإلســـتةتا  يف عنهـــا ُعـــربأل  الـــيت “بـــ ال وس  ـــي    ادة”  ت ل كا ـــ نكا الـــائ س يشـــري مـــا وغالبـــا - 72

 املشـا ك ع   ـ  وقـد. اإلعـداا عة بـ    ـا  بيـدا ١٩٩6 نـ  مرب/الثـان لشـاين 2٤ املؤ د األسئل  املتيدد
 اإلســتةتا ،  جــاا  وقــا يف منــه، ب ــد. املائــ  يف ٨٠ لةــ   بنســب  اإلعــداا عة بــ   لغــا  اقــ اح اإلســتةتا  يف

 /األول كــــــان ع يف اينـــــائي الةــــــان ع ُعـــــدل مث. عامــــــا ١5 لتيـــــدى إل الةســــــ ى الســـــ ن عة بــــــ  كانـــــا
ـــــ   ل ـــــه وُم ـــــ ةا ١٩٩7 ديســـــمرب ـــــد الســـــ ن عة ب ـــــذلك،. املؤب ـــــاى ول  اإل ت ـــــاج مع ا ـــــا  املةـــــا  ي

 .وج ه مساس  ت يستند إل اإلعداا عة ب   لغا  ليدا كسب  اإلستةتا 
 ُمبـدين اإلعـداا، عة بـ    ـا    منةسـهم للةا  من احلك مات مو الدول  هسا  من اليديد قا  وقد - 73

 للح ــاة، الةان ن ــ  اي انــ    ــع عمل ــا التنة ذيــ  الســلط   ئــ س   ــه يةــا  بلــد ويف. الة ــادس دو هــم بــذلك
 عةبــ    األمــا واقــع يف يشــكم اإلعــداا عة بــ    ــا  علــى عزمــه عــن ب  ــ ح بــ ال وس  ئــ س ليبــري عــدا  ــإع

  ســري يــالبط بــم للمســلل ، امل  ــ ع   األســس هــذا اإل ادة إلنيــداا عالقــ  إل مع   املااقبــ ع ويــاى. كــلدا 
 منـه علـى الائ س  ل ه يشري الذس /اله اإلستةتا  خالل من ميضا عل ها ُ سم اليت األول قااط   اإلمت ازات

 .اإلعداا عة ب   لغا  دوع حت ل عةب 
 م كــاا محالمحــ  بســدو  علــم علــى ا ــا  املةــا  كــاع التةايــا، يــذا النهائ ــ  الســ غ  و ــع ولــدى - 7٤

 مل اكســـاس علــى اإلعـــداا ه م ــم يف اإلقل م ـــ  احملكمــ   كمــا  ةـــد. 2٠١7 عــاا بدايـــ  منــذ اإلعــداا
 يف اإلســـــــــــتئنام احلكـــــــــــم يف طينـــــــــــه اليل ـــــــــــا احملكمـــــــــــ  و  ضـــــــــــا. 2٠١7 مـــــــــــا س ١7 يف م خال ن ـــــــــــا

 بــــريازن وســــ ام  ع هري ــــانك   يهــــا  علــــى مــــاه ل   يف اإلقل م ــــ  احملكمــــ  و كمــــا. ي ن ــــه/ زيــــااع 3٠
  ــــها مــــن مــــا وقــــا يف بــــ ال وس يف   ســــ يكاو ســــ ا هي ومُعــــدا. 2٠١7 ي ل ــــه/متــــ ز 2١ يف اإلعــــداا
 ومل اكسـاس كازا ـ   كرييـم  ـا  خسـاع، هنـا  كـاع التةايـا، هـذا  عداد ولدى. 2٠١7 مبايم/ن ساع

 ا ـا  املةـا  وةـ .  ةهمـا يف اإلعداا  كم لنة ذ ينت ااع اإلعداا عل هم احملك ا  وا  يف م خال ن ا،
 .األقم على املؤبد الس ن م كاا  ت اإلعداا م كاا  ة ف على مخاى ماة ب ال وس سلطات

 
 السياسيون والسجناء ال عس يان واقس جاز اقع ااس - واو 

 الطاية  يف لغ ري   منه يبدو ما  ت اليام ، ايمي    ت املةدا األخري لةايا  يف ا ا ، املةا  م ا  - 75
 عــن اسـتي    ةـد. (A/71/394 ال مح ةـ  مـن 77 الةةـاة )ان ـا  ـا املـل/وع غـري الت ميـات قمـع يف املتبيـ 
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ــدة اليامــ  األنشــط  يف املشــا ك ع األ ــااد يــا يتيــا  الــيت املنه  ــ  التيســة   اإلعتةــاإلت  للس اســات املنتة 
  اد ـــ  لغاامــات املنه ــي التطب ــر - األساســ   الةـــ انأب يف لغ ــري مس /لــك يســا   مع دوع - اليامــ 
 الغاامـ  د ع ليدا نت      احلبس  ت  ما  م ينتهي األما مع لد ج  د يها املدانأب مي م على جدا يسي 

 .ممتلكاهتم ملساد ة التيا   ت مو
  ربايـــــا/ ــــبارب يف امل ـــــاهاات معةــــال يف لن  مهـــــا ود جــــ  ايماع ـــــ  اإلعتةــــاإلت   ـــــم وكــــاع - 76

، عنــدما قامــا الســلطات بةمــع 2٠١٠ممــاا غــري مســب   منــذ كــان ع األول/ديســمرب  2٠١7ور/ا /مــا س 
املت اهاين و بس املئات مـنهم. وو ةـا لةـان ع اإلجـاا ات اينائ ـ  يف بـ ال وس، إل للـزا السـلطات اإل سـاح 

 .  املدن   والس اس   من اليهد الدويل ا ا  احلة   ٩عن مسبال اإل ت از، وه  ما يتيا   مع املادة 
 املت ـــاهاين مئـــات مع مـــن 2٠١7 عـــاا يف وقيـــا الـــيت الةمـــع ألعمـــال املتيمـــد الطـــابع ويتضـــح - 77

 الغالـــ  يف اإلعتةـــاإلت  ـــذ  قـــاا وقـــد البلـــد، محنـــا    ـــع يف مايا، غضـــ ع يف ليســـةا اعُتةلـــ ا الســـلم أب
 منــازل دو ــا ،2٠١٠ عــاا يف احلــال عل ــه كانــا مــا غــاا  وعلــى. مــدن بــزس الةــان ع إلنةــا/ م اةــ ع
 وللمضــــايةات، ال  شــــي لالســــت  ال النةــــاات معضــــا  وليــــا  اإلنســــاع،  ةــــ   جمــــال يف النا ــــطأب

 . م ا ات  امليل مات لكن ل ج ا ميدات على اإلست ال  ومت
  ــد دو يــ  وبســ  ة واســع نطــا  علــى البدن ــ  اإلعتــدا ات مما ســ  لكــاا  مع ا ــا  املةــا  ويــاى - 7٨

 ويهـدم ييـزى  ىـا جددا ، س اس أب س نا  اعتةال مع والتزامن  ة قهم، مما س  قا وا الذين األ خا 
 الن ــاا بــه يتســم الــذس احلامــاع طــابع علــى لغ ــري، دوع احملا  ــ ، و ت الةــاا  تــنع عمل ــ  لاك ــز  ت جزئ ــا

  ت الن ـا اإلنسـاع، حلةـ   األساسـ   امليـايري مـع الة انأب هذ  لتسر وإل. احلماي  بن اا مةا ن    الةان ن،
 منشـط    مما سـتهم سـاد كانـا،  ـ ة مس يف السكاع، من كبري جز  جتامي يتم  س م  ا  ا طبةا ل  م ا
 مخـذان لـ  الةـان ع،  كـم جمـامأب سـُ يتربوع السكاع من كبريا جز ا  إع ال اقع، ويف.  ا مل/وع غري عام 

 املت اتــم اإلبةــا   ــإع احلــال، وبطب يــ .  ــا املــل/وع غــري اليامــ  األنشــط  جتــاألا الــيت للةــ انأب الضــ ر امليــ 
 ادعـــا  مـــن ســـ  يم احلك مـــ  عـــن املســـتةلأب والنا ـــطأب الس اســـ أب امليا  ـــأب ســـ ن علـــى انةطـــاص بـــال

 مع  ت اينائ ـــ  الةـــ انأب هـــذ  ولامـــي. جـــدال بـــال اطـــال ادعـــا    اإلنســـاع  ةـــ    يـــايري اإللتـــزاا   بـــ ال وس
 مــن كبــرية  ــاائح لــدى ا ــ م مشــاعا نةســه، ال قــا يف لبــ ، مع و ت اليامــ  احل ــاة   نطاقهــا يف لشــمم

 اسـتخدامها، عـن م  ـاان ، لتـ ا،،  السلطات. ال  م   اليادي  املدن   األنشط   مأل   ت يؤدس مما امل اطنأب،
 ممـــا لـــ   الةاتـــل  الةـــ ات ويف رخـــا،  ـــأب مـــن الســـكاع ممـــاا املاكزيـــ  الســـلط  قـــ ة اســـتياا  لةـــ ا مث

 .قسرية لة ات واإل ت از التيسةي واإلعتةال املضايةات  ت السا ا الن اا هذا على احملا   
  ةـــ   عـــن املـــدا يأب إلســـكات حماولـــ  يف خمتلةـــ  م كـــاا اســـتخداا  ت الســـلطات يـــلت وقـــد - 7٩

 و ــا  متكــا ة، لةــ ات اإلدا س اإل ت ــاز عمل ــات /لــك يف  ــا اليــاديأب، واملــ اطنأب والنشــطا  اإلنســاع
  اعـــات  نشـــا  مو الشـــغ  ألعمـــال اإلعـــداد مو البلط ـــ ، اينائ ـــ  اإلهتامـــات ول ج ـــه ايربيـــ ، اإلقامــ 
 التهمتــــأب  ــــالأب الةضــــائ  ، الســــلط  مــــن  ســــاعدة التنة ذيــــ ، الســــلط  ولــــذ عا. قان ن ــــ  غــــري مســــلح 
 و ـا  ا ت اط ـ  بسـ  ة اإل ت ـاج و اكـات امليا    يف ا زة  خس ات اعتةال على لإلقداا األخريلأب
ــــال ســــ ة ا ين تس، وا ــــم املتحــــد، املــــدن احلــــزل زعــــ م ل اب ــــدزكا، مانلــــ ل ومــــنهم: علــــ هم، غاامــــات  و  ت
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 مجم من”  اك   ئ س ه ا ية تع، وي  س الب ال وس  ، املس ح   الدميةااط    زل زع ما  ميا   سكي،
 املن مـات يف التـال ع األعضـا  اعُتةـم وكـذلك،. ستالك ة تع م كاإلس السابر ا سيال واملا ح ،“احلاي 
   ــــدى )وهــــي الب ال وســــ   هلســــنكي ينــــ  مــــن ل ة نــــاو، ا ــــم ليســــة  : بســــ  ة ومُدينــــ ا احلك م ــــ  غــــري

 عــــددهم يبلــــق وم ــــااد احلك مــــ (، لــــدى اعُتمــــدت الــــيت الةل لــــ  احلك م ــــ  غــــري اإلنســــاع  ةــــ   من مــــات
 يف “  اســــنا” احلك م ــــ  غــــري املن مــــ  مبــــان مدا ــــ  ممحنــــا  اعُتةلــــ ا مجانــــ ،  عــــااي مــــنهم  خســــا، 57
 . سلم   بت ميات الة اا ك ة   بشلع اجتماعا ليةد كانا ب نما ،2٠١7 ما س/ر/ا  25
 هتـــم ل ج ـــه دوع اعتةــايم، مـــن ســاعات عـــدة بيــد احملت ـــزين، األ ــخا  مي ـــم عــن مُ ـــاج وقــد - ٨٠
 مايا محالمحـ  بـأب لـ اوح ملدد اإلدا س اإل ت از رخاين على وُ كم. عنهم اإل ااج مسبال ل   ح مو  ل هم

 اعُتةــــم  ةــــد /لــــك، ومــــع. الال ةــــ  الت ميــــات يف املشــــا ك  مــــن ملــــنيهم الةســــ ى(، )املــــدة ي مــــا 25 و
 الداخل ـ ، ووزا ة الدولـ  ممـن لل نـ  التابيـ  للمحاكمـ  السـابر اإل ت ـاز ماا ـر يف وا ُت ـزوا  خسا ١6
   يـا سـاا هم ومُطلـر. قان ن ـ  غـري مسـلح   اعـ   نشـا  بسـدد كـان ا م م ملةألة  ادعا ات مساس على
 .بيدُ  يُغل ر ا الةض   ملف مع غري ي ن ه،/ زيااع  اي   ل ل
 الب ئـــ  جمــال يف ان ـــط وهــ  ال  نكــا، دمي ـــ س قضــ    زا  البـــالق قلةــه عــن ا ـــا  املةــا  وييــال - ٨١

 على لش ع سلم   م اهاة يف  ا   مع بيد ،2٠١6 مبايم/ن ساع 2٩ يف ليسةا اعُتةم املدن   واحلة  
. وكانـا عة بـ  السـ ن (33)2٠١٤ ك ل الد اجات. وقد ليا  ال  نكا ليدة اعتةاإلت ليسة   منذ عاا 

ك ملغـا وقـف مشـة ع   ب قـف التنة ـذ، غـري مع حمكمـ  م نسـ 2٠١6ملدة سنتأب اليت تـد ت  ةـه يف عـاا 
مــن قــان ع  ١-١7)املــادة  “البلط ــ  الطة ةــ ”  ــ  منــه مــذن  ا لكــال  2٠١7التنة ــذ يف ن ســاع/مبايم 

  ، عندما تد  احلكم يف قض   مت اها.“اي ل ليا !”اياائم اإلدا ي (:  ةد تاح ال نكا قائال 
  ةــــــي. بــــــ ال وس يف الســــــ ن يف يةبــــــع يــــــزال إل احلك مــــــ  منتةــــــدس مــــــن رخــــــا منتةــــــد وهنــــــا  - ٨2
 سـن ات سـا ملـدة تـا ا، ن ـاا حتـا السـ ن، زامتشـ زن م خائ ـم علـى ُ كـم ،2٠١5 ي ل ـه/مت ز ١٠
  ةـه يف الساد  احلكم عل ه وة ا. “ مس   مساا    شا  على التحاي ” بتهم   دانته بيد م ها، وست 
 . م ها ومثان   سنتأب ملدة واإلدا ي  التن  م   املهاا بتنة ذ السل  /ات املنات  ل يل ميضا
 اليمال ـ  النةـاات ومعضـا  النةاب أب ليا  عن منبا  من و د ما  زا  الةلر ا ا  املةا    ويساو  - ٨3

 اإل/اعـــات يف لليـــاملأب املســـتةل  الب ال وســـ   النةابـــ  وكانـــا. وللمضـــايةات التيســـةي لال ت ـــاز البـــا زين
 ،3  قــم الا ســي املاســ ا علــى اإل ت اجــات طل يــ  يف املســتةل  الب ال وســ   والنةابــ  اإللكــ ون، والةطــاص
 مســــــؤول ع مجــــــاى ،2٠١7 مغســــــطس/رل بدايــــــ  ويف. الت ق يـــــات مــــــن ارإلم عشــــــاات جبمــــــع وقامتـــــا

 وتـــاد وا ومنـــازيم، اليمال ـــ  النةـــاات هـــذ  معضـــا  مـــن اليديـــد مكالـــ  يف لةتـــ ع عمل ـــات  ك م ـــ ع
 النةابـ   ئـ س   ـادين تع، ه نـادز اعُتةم مغسطس،/رل 2 ويف.  م ا ات  امليل مات لكن ل ج ا ميدات

 يف احملاســــبأب كبــــري ك مل ــــك، و يهــــا  اإللكــــ ون والةطــــاص اإل/اعــــات يف لليــــاملأب املســــتةل  الب ال وســــ  
 يف مســا     ســاات  ــتح خــالل مــن الضــاييب، التهــال ا لكــال ملةألةــ  ادعــا ات مســاس علــى النةابــ ،

__________ 
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ـــاا   ـــهعل لالـــ  مجنب ـــ  بلـــداع ـــاج وقـــد.  خســـي  مح ـــادين تع عـــن مُ   يـــزال إل  ـــأب يف نةســـه، ال ـــ ا يف   
  مس ا ــا  املةــا  ويشــاطا. عالةــ  النا ــط أب كــال  ت امل جهــ  الــتهم لــزال وإل. اإل ت ــاز  هــن ك مل ــك
 نةســـها الـــتهم ألع  تـــ ، س اســـ   دوا ـــع اعتةـــايم دوا ــع مع اإلنســـاع  ةـــ   عـــن املـــدا يأب بايـــ  ماتــد

 سن ات م بع ملدة الس ن عل ه ُ كم الذس ب ال السكي، مل س امليا    د 2٠١١ عاا يف اسُتخدما
 . (3٤)ليسة   كانا م ا التيسةي اإل ت از املي  اليامم الةاير ومقا م ها، وست 

 
 واقج ماعية اقق بادية احلاو: - زاي 

 خسخسـ  ليمل ـ  خيضع ا الذس السابر الس   اا اإلحتاد بلداع من ال   د البلد هي ب ال وس - ٨٤
 الةلـ   كـم راث  عن  نلى ب ال وس مع ا ا  املةا  ييتةد إل /لك، ومع. لالقتساد الائ س   الةطاعات
 . اإلنساع  ة   التمتع على ع اق  من عل هما ي ل  وما والةساد

 بــأب اإلنةســاا علــى دلــ ال 2٠١7 مــا س/ر/ا  -  ربايـا/ ــبارب يف جــات الــيت امل ــاهاات وكانـا - ٨5
 ممــن ارإلم ملئــات اإلجتمــاعي والتحةــر الا ــا ، هت ئــ  علــى قــاد  املاكــزس اإلقتســاد مع الســلطات ادعــا 
 .الةاس   اإلقتسادي  الس اسات   اهتم لتلمحا
ــــــ ال وس يف  ــــــخىل ٤7٠ ٠٠٠ حنــــــ  مع  ت التةــــــدياات ولشــــــري - ٨6  لضــــــايب  مبا ــــــاة خضــــــي ا ب
 األ ـخا  مياقبـ  منهـا ايـدم كـاع الـيت ،3  قـم الا سـي املاسـ ا   جـ  املةاو ـ  “التطةم مكا ح ”

ـــذين  قـــان ع وميثـــم. اليمـــم عـــن عـــاطلأب ب تـــةهم مســـ لأب غـــري لكـــنهم ي مـــا ١٨3 مـــن مقـــم ييملـــ ع ال
 الدولـــ  لـــؤمألن مع يةـــ     ـــ  الســـ   اا اليهـــد يف اإلنســـام  كـــاة ل هـــ   عـــ دة “التطةـــم مكا حـــ ”

ــم والتــايل لل م ــع، اليمــم  التماســك وييــاأل  ارخــاين نةةــ  علــى ييــ ع منــه عمــم لديــه لــ س مــن ي س 
 مـن وسـ طاة  ـديدة ماكزيـ  دوع الل جست   النا    من لس أل   ميكن إل الةان ع وهذا. للخطا اإلجتماعي

 .اإلقتساد على الدول 
  ت جزئ ــا يام ــاع   جبــه املةاو ــ  والضــايب  “التطةــم مكا حــ ” قــان ع مع ا ــا  املةــاأل  ويــاى - ٨7

 بـم  حس ،“  اة معماإل يزاول ع الذين املنشةأب” لـ املس ل  غري اإلقتسادي  األنشط  على إل التض  ر
 املن مـــات يف النا ـــطأب مثـــم  ـــا مـــل/وع غـــري واـــائف يف ييملـــ ع الـــذين املـــدن استمـــع م ـــااد علـــى ميضـــا
 . الةنانأب عن  ضال املستةلأب، والسحة أب اليمال، ونةاات احلك م   غري
 اإلقتسـادي  احلالـ   ت ن ـاا للغايـ  واقيـي غـري  قم وه  ،(35)املائ  يف ١  مس ا البطال  ميدل ويبلق - ٨٨
 بشــل ما لتــ ا ا إل )اللــذين الةةــا وجــ د بيــدا اإليهــاا والتــايل البطالــ  وجــ د بيــدا اإليهــاا و ع. البلــد يف

 ر ا  وجـ د عـدا عـن يُـزعم مـا بشـلع للتيددي  الةاقد الربملاع ميا سه الذس لإليهاا ي ازس متا  ( ميل مات
 . خمالة  س اس  

__________ 

 .http://spring96.org/en/news/87741ان ا  (3٤) 
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 وم ـا ت. اليامـ  املن مـات قنشا  املتيلر الياا للتن  م معال ، مبأب ه  كما النةاات، و ضع - ٨٩
 هـــذا مع  ت 2٠١7 ليـــاا لةاياهـــا يف والت تـــ ات اإللةاق ـــات بتطب ـــر املين ـــ  الدول ـــ  اليمـــم من مـــ  ينـــ 

 بــــ ال وس  ك مــــ  مع ا ــــا  املةــــا  ويال ــــظ. التســــ  م عــــن اليمال ــــ  النةــــاات يثــــ  التة  ــــدس الــــنهج
 ليزيــز مث ومــن اليمال ــ ، النةــاات لشــك م حتايــا ل ــتم الةــان ع بتغ ــري الل نــ  ل تــ ات لت اهــم  تئــا مــا

 . واإلجتماع   اليمال   احلة  
 عالمـــ  مســ م علـــى اليمــال لنةـــاات الــدويل لالحتـــاد اليامل ــ  احلةـــ   مؤ ــا يف بـــ ال وس وحتســم - ٩٠
 .(36)اليمال  ة   ا  اا يتيلر   ما (“للحة    ماانت إل” )مس
 الةضـ    ت ويشري. واإلجتماع   اإلقتسادي  للحة   انتها   اإلت للةي ا ا  املةا  وواتم - ٩١

 ك ـز  للبطـاطس قطا هـا ممحنـا   ـا ن ، تـدمتها مع بيـد ل   ـا الـيت ابشـ ن ا   كت  اي للتلم ذة امللساوي 
 م ـــكال مـــن رخـــا  ـــكم هـــي “ســـ ب لن كس” ومايا. “ســـ ب لن كس” مايا خـــالل اليمـــم مزاولتهـــا مـــن

 النا  ــ  مــن والطــالل الدولــ  م اةــ  ُيشــ َّع   ــ  الســ   اا، اليهــد يف اســُتحدمحا الــيت الةســاس اليمــم
. بـــذلك اليمل ـــ  النا  ـــ  مـــن يُلزمـــ ع ولكـــن مةابـــم دوع  نتاج ـــ  مو  اع ـــ  معمـــال مزاولـــ  علـــى الةان ن ـــ 
 وسـائر عامـا ١3 اليمـا مـن البالغـ  الةتـاة ميلمـي مـن امحنأب مع  ت الةض   يف الساد ة األ كاا وخُلسا
 الةـاوص لن مـه الةسـاس اليمـم هـذا مع  ت ا ـا  املةـا  ويشـري. احلـادر عن مسؤول ع  ةط هم الشا ن 
 .للدول  ممل ك  مز ع  يف البطاطس لةطف كانا الشة   الةتاة ومع التنة ذي ( )الل اع للحك م  احملل  

 
 ال مييز عدم - ساء 

 علـــى يياقـــ  مع  ـــلنه مـــن التم  ـــز ملناهضـــ  حمـــدد قـــان ع اعتمـــاد بـــ ال وس علـــى يتيـــأب زال مـــا - ٩2
 اينس   م  يم مو الياق    ئتهم مو عاقهم مو جنسان تهم مساس على األ ااد  د التم  زي  األ يال ا لكال

 األخالق ـ  النـا  تأب مـن التنة ذيـ  السـلط  ا تةـا  و ع. البدن   مو اليةل    عاقتهم مو الدي  ميتةدهم مو
 السـلط س الطـابع مـن ينبـع “سـائد غـري” مو “طب ي ـا” ييتـرب مـا حتديـد بسـلط  سـ ا   ـد علـى والةان ن  
 احملـددة اإلجياب ـ  املياملـ  مو املياملـ ، يف الةيل ـ  املسـاواة مـن حماومـ  استمع من كبرية  اائح و ع. للحكم
 بـذلك يتسـم عمـا  ضـال اإلختال ـات، اإلعـ ام     و ع. احلة   التمتع يف املساواة لتحة ر الالزم 

  ت هااياــا اإلسـتناد ماكـزاي، وم جـه مت ـانس ب ال وسـي لشـي  التنة ذيـ  السـلط   هيـ    جيسألـد مت  ـز، مـن
 .“التةل دي  الة م”

 
 اجلنسانية الش ون - ١ 

 عناتــا يتضــمن الــذس اإلنســاع  ةــ   جملــس  ت املةــدا األخــري لةايــا   ت ا ــا  املةــا  ويشــري - ٩3
 الةضــا  املين ــ  الل نــ  حتل ــم يف الــ ا د النحــ  علــى بــ ال وس، يف للمــامة اإلنســاع  ةــ   بشــلع مساســ  

 . 2٠١6 مكت با/األول لشاين يف املامة  د التم  ز على

__________ 
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 علـى املسـت ى الا  يـ  الس اسـ   الشخسـ ات لستخدمه الذس التم  زس ا طال مست ى ويشهد - ٩٤
. الةلــر علــى اليمــم مكــاع يف املــامة و ــع يبيــ  ا ســ  ، وجــه وعلــى. املــامة حلةــ   اليامــ  احلالــ  ســ  
 مع  ت ســن ات عــدة منــذ والت تــ ات اإللةاق ــات بتنة ــذ املين ــ  الدول ــ  اليمــم من مــ  ينــ  م ــا ت وقــد
 “املـــامة بتطليـــات املتيلةـــ  النمط ـــ  اإل  ا ـــات جانـــ   ت استمـــع يف املـــامة دو  جتـــا  التا خي ـــ  امل اقـــف”

 مخـاى مـاة مسـةها عـن الل نـ  ومعابـا. (37)املـنخة  الـدخم /ات لل اـائف النسـا  اخت ـا   ـ  ص لةسـا
 علـــى ا ـــا  املةـــا  ويشـــدد. األجـــا يف املســـاواة املتيلةـــ  ل تـــ اهتا علـــى احلك مـــ  مـــن  دود و ود ليـــدا

 ســــن يف األج ــــال يف والةت ــــات الةت ــــاع بــــأب الةــــا  بتكــــا ؤ املتيلةــــ  للمســــائم احلك مــــ  جتاهــــم اســـتماا 
 .املستةبم يف اليمم مكاع يف املساواة عدا موجه من /لك على ي ل  وما الد اس ،

 
 الدينية اجملموعا  - ٢ 

 ١6 املـادة  ـإع ومما سـته، ديـ  ميتةـد مس اعتنـا   ايـ  ميـنح ب ال وس دست   مع من الاغم على - ٩5
 املــدن، وو مهــا الدســت  س ون امهــا بــ ال وس،  ه  يــ  ســ ادة  ــد امل جهــ ” الدين ــ  األنشــط  حت ــا منــه
 ومخالق ــاهتم بســحتهم لضــا مو واليائل ــ  واليامــ  احلك م ــ  لل اجبــات م اطن هــا لنة ــذ لياقــم الــيت (...) مو

 علــى بنــا    ق ــ دا ُلضــمألنه مع التنة ذيــ  للســلط  يتــ ح كا  ــا   ــزا احل ــا يــذا املــبهم الطــابع ويــ  . “اليامــ 
املتيلـر الــدين  2٠٠2سـلطتها التةديايـ  الكاملـ . واإل ـا    ت /لـك،  ــإع األ كـاا التة  ديـ  لةـان ع عـاا 

بــأب الكن ســ  األ مح /كســ   الب ال وســ   واحلك مــ  لشــكم مسســا   ــا    لتــ ح للحك مــ   2٠٠3وعةــد عــاا 
واملتزايــد  “احلاسـم الـدو ”لك  ـا   ـدود علـى احلايـ  الدين ـ . وعـالوة علـى /لــك،  ـإع املكانـ  املتم ـزة وكـذ

 .(3٨)للكن س  األ مح /كس   الب ال وس   يف البلد يثرياع الةلر أل ما يزيداع التم  ز الدي 
 وة ـــا. دين ـــ  منشـــط  مس مما ســـ  مـــن لـــتمكن كـــي التســـ  م الدين ـــ  ايماعـــات علـــى ويتيـــأب - ٩6

 علـــى احلســـ ل يلـــزا /لـــك، علـــى وعـــالوة. املســـ ل  غـــري ايماعـــات متا ســـها الـــيت األنشـــط    ـــع الةـــان ع
 ل اتـــم ولـــذلك. التبشـــري /لـــك يف  ـــا الدين ـــ  ايماعـــات مبـــان خـــا ج املناســـبات لتن ـــ م مســـبر لـــاخ ىل
  ـــا مــل/وع غــري مناســـبات يف يشــا ك ع الــذين األ ـــااد وا ت ــاز لغــامي يف املتمثلـــ  املما ســ  البــاص احلك مــ 

ت التســ  م امليةــدة والســاص نطــا  مســبال الــا   مــن اليةبــات لة مهــا ايماعــات الدين ــ . وإل لــزال متطلبــا
الائ س   اليت لي    قام  األنشط  الدين ـ . واإل ـا    ت /لـك، لةتضـي عمل ـ  لسـ  م ايماعـات الدين ـ  
من األقل ـات الكشـف عـن معضـا  هـذ  ايماعـات، ممـا قـد يثـ  األ ـااد عـن مما سـ   ـايتهم الدين ـ . ونت  ـ  

 زوم كبري جدا عن لس  م ايماعات الدين   بسب  ا  م من ا طهاد الدول .لذلك، هنا  ع
 دين ــ   اعــات” منــه لســةه مــا جتــا  التم  زيــ  الس اســات  ت  ــمنا اإل ــا ة احلك مــ  ول اتــم - ٩7
 التم  ـز علـى ال ا ـح  األمثلـ  ومـن. باولستانت   دين   ط ائف عدة لس  م     ويستما. “لةل دي  غري

 بــزاي ة األخـاى “التةل ديـ  غــري” واألدايع والربولسـتانا املسـلمأب الـدين لاجــال اإل/ع مـنح   ـ  م اتـل 
__________ 

 ..www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543646.pdfان ا  (37) 

ــــــــــــــــــــــ  ليــــــــــــــــــــــاا  (3٨)  ــــــــــــــــــــــ  الدول  ــــــــــــــــــــــ  الدين  ــــــــــــــــــــــ إلايت املتحــــــــــــــــــــــدة األما 2٠١6لةايــــــــــــــــــــــا احلاي ــــــــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــــــــ . ي. وزا ة ا ا ج  ك 
https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2016&dlid=268792#wrapper. 
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 الـــاوا مو الب ال وســـ   األ مح /كســـ   الكن ســـ  مـــن الـــدين  جـــال علـــى ينطبـــر إل وهـــذا الســـ  ع، يف النـــزإل 
 الدين ــــ  ايماعــــات”  ــــد مت  زيــــ  م اقــــف الد اســــ   الكتــــ  لتضــــمن التيل م ــــ ، املاا ــــر ويف. الكامح ل ــــك

 .والتيس  النمط   الة ال   دام   ت يؤدس مما ،“التةل دي  غري
  
 وال وصيا  اقس ن اجا  - خامسا 

 ال ائسززيةس وا دارة الزز ئي  سززيما وق ال ن يذيززةس السززلطة تززوي أن  ىل اخلززاص املازز ر خيلزز  - ٩٨
 حلاززو: املن جززي اقن  ززا  مززن لكززل ال ئيسززية اهليكليززة األسززبا  أسززد ميثززل تا يبززاس السززلطا  مجيززع

 بزززني ال بزززل علزززء الدسززز ور يزززن  سزززني ويف. البلزززد يف اجلمزززاعي للامزززع الدوريزززة واملوجزززا  ا نسزززان
 أسزززادي هيكزززل وجزززود هزززو احلزززاس واقزززع اززز ن ا نسزززانس سازززو: اسززز ام علزززء يزززن  ألنززز  السزززلطا س

  عمززاس امل عمززد ال  ززادي مثززل متامززا السززلطةس ت كيزز علززء احل ززا   ىل هتززد  وسوكمززة باززوانني للسزلطة
 م ق ززا  ق ا جيابيززة ال غيززريا  سززدو  عززدم سززبب أيضززا ي سزز  مززا وهززذا. ا نسززان ساززو: ضززما  

 يف آخزز   ىل سززني مززن وين جزز  دميا اطززي غززري احلكززم نظززام جززوه  يزززاس ق سززني يف اهلززوام س وعلززء
 . ساوق م ممارسة حياولون من ضد النطا: واسع قمع أعماس شكل
 ا نسززان حلاززو: وطنيززة وم سسززة مسزز الةس قضززائية وسززلطة اعززاسس ب ملززان وجززود عززدم و ن - ٩٩

 علزء قزائم العامزة الكيا   ل سجيل ونظام ال مييزس ملكااحة حمدد وقانون ابري س مبادئ مع ت وااق
 السياسززة عليزز  تاززوم الززذي األسززاس هززو س ال اخززي علززء الاززائم املوجززود النظززام مززن بززدق ا خطززارس

 .بيالروس يف ا نسان حلاو: العامة
 /وآذار اربايزززززز /شززززززبا  يف السززززززلمية املظززززززاه ا  أعاززززززب الززززززذي الشززززززديد الامززززززع وأظ زززززز  - ١٠٠
 قززانوي إبطززار ت سززم الززي بززيالروسس يف ا نسززان ساززو: قن  اكززا  الززدوري الطززابع ٢0١7 مززارس
 ومضزاياا  ت هيب أعماس وت ااا  موج ةس قضائية سلطة تن ذه وقمعيس ال اخي  علء وقائم اثبت

 .الاانون  ن اذ سلطا  قبل من م ك رة
 علزء وش كاؤها ا نسان ساو: آليا  خم لف وج   ا الي النداءا  تك ر من ال غم وعلء - ١٠١
 ا نسزانس سازو: جمزاس يف الدوليزة البلزد ال زامزا  مزع ي مشزء الازانون جلعزل املاضزيني العازدين مدى

 تعزززز بززيالروس يف ال ن يذيززة السززلطة ا ئززت مززا املعززايريس تلزز  تن  زز  الززي للممارسززا  سززد ووضززع
 علء احملااظة يف الايود هلذه األساسية الوظائف معاجلة  ىل ال نب  مع ا نسانس حلاو: اهليكلية الايود
 خم زارة توصزيا  تن يذ بشأن الوزارا  بني املش كة العمل خطة ق اءة وينبغي. ال اسخ السلطة هيكل
 قائمززة تزز دي الززن اخلل يززة  تلزز  ضززوء يف الشززامل الززدوري واقسزز ع ا  املعاهززدا  هيئززا  لززبع 

 ساززززو: سززززجل يف كبززززري حتسززززني  ىل ابلكامززززلس ن ززززذ  و ن نشززززا س ١00 عززززددها البززززال  األنشززززطة
 .بيالروس يف ا نسان
 ت يزد الزي امل ناقضزة احلايازة  ىل اقن بزاه اخلزاص املاز ر يوجز  هزذهس النا  أوج  ذك  ولدى - ١٠2
 سالزة حتسزني  زو أوىل ق ززة ل حايزق  ىل بسز ولة سز بادر بزيالروس يف جزدا امل كزيزة احلكم هياكل أبن
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 تااسزززم علزززء امل سسزززي الطزززابع  ضززز اء سزززي طلب ال حسزززن علزززء احل زززا  أن رغزززم ا نسزززانس سازززو:
 .املعنية واملدنية السياسية الاوى جلميع ال عالة واملشاركة الدميا اطية السلطة
 ا نسززان ساززو: عززن واملززدااعني املززدي اجمل مززع يف ال اعلززة اجل ززا  اخلززاص املازز ر ويشززجع - ١٠3
  ىل بزيالروس سلطا  أخ ى م ة ويدعو. ما سد  ىل معادية بيئة يف ولئن الباه  عمل م مواصلة علء

 تازززاري ه يف قزززدم ا الزززي ال وصزززيا   ىل واب ضزززااة تدرجييزززةس بط يازززة ولزززو سزززى الوقيزززة مزززع ال عزززاون
 يلي  مبا بيالروس سلطا  كذل  يوصي الساباةس
 علزء اس جاجزا سزلميا تظزاه وا الزذين األشز اص ضزد املوج زة ال  م مجيع  ساا  )م( 
 مش وعة؛ غري مسلحة مجاعة ب شكيل امل  مون اي م مبن س3 رقم ال ائسي امل سوم

 من العماس؛س ألن  ين  علء ال مييز ضد ائا  معينة 3 لغاء امل سوم ال ائسي رقم  )ل( 
 املوج زة الز  م و سزاا  ساليا احمل جزين السياسيني والناشطني الناابيني عن ا ا اج )ج( 

 سياسية؛ دوااع ذا  ألهنا  لي م
 املنظمززا  ممارسززة علززء تعاقززب الززي العاززواب  قززانون مززن ١-١93 املززادة سززحب )د( 

 عام؛ نشا  أي املسجلة غري
 سازززو: معزززايري مزززع م وااازززة وجعل زززا ال شززز يعا  جلميزززع شزززامل اسززز ع ا   جززز اء (ه) 
 اي ا؛ ط اا بيالروس تشكل الي ا نسان
 املازز ر اس ع اضزز ا خززالس العنبزز ي ال مييززز علززء الاضززاء جلنززة يف البنززاءة املشززاركة )و( 

 للجنة؛ وال سعني ال ابعة الدورة يف عاده
 ال أخري؛ من مزيد دون هبا العمل وقف األقل علء أو ا عدامس عاوبة  لغاء )ز( 
 ابري ؛ مبادئ مع ت وااق ا نسان حلاو: وطنية م سسة  نشاء )ح( 
 أعاله؛ املذكورة اهليكلية الاضااي بشأن الش كاء أمام امللموس ال ادم حتايق  ثبا  )رب( 
يف هذا البددس ت سيخ خطة العمل املش كة بني الوزارا  عزن ط يزق  شز ا  املنظمزا   (س) 

  نسانس سى تل  غري احلاصلة علء اع مادس يف وضع اس ورصد ال ن يذ؛غري احلكومية حلاو: ا
 املزززززدي اجمل مزززززع وأاززززز اد ا نسزززززان سازززززو: عزززززن املزززززدااعني مضزززززاياة عزززززن الكزززززف ( ) 

 .املس الني والبح يني
 


