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  املنهجية  -أوالً  
أعدت وزارة العدل هذا التقرير يف إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل              -١

ومـن الغرفـة    استناداً إىل املواد املقدمة من األجهزة املختصة التابعة للـسلطة التنفيذيـة،             
  . ومفوض حقوق الطفل،)أمني املظامل (مفوض حقوق اإلنسانو، اعيةاالجتم

ويعكس هذا التقرير نتائج املضي يف تعزيز األساس التنظيمي واهليكلـي للنـهوض               -٢
حبقوق اإلنسان ومحايتها يف كامل إقليم االحتاد الروسي، فضالً عن نتـائج تنفيـذ روسـيا                

  . نتائج التقرير الوطين األوليف ضوء لطوعية للتوصيات اليت اعتمدهتا يف إطار االلتزامات ا
 مشاورات مـع    ،يف إطار إعداد التقرير   أُجريت،  ،  ٢٠١٢نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٣

 الغرفة االحتادية لكّتاب العـدل، والغرفـة   مسؤويلكبار املنظمات غري احلكومية شارك فيها      
،  للمعـوقني  عية عموم روسـيا    من قبيل مج   جتاريةاالحتادية للمحامني، وممثلو مؤسسات غري      

روس، والصندوق االجتماعي الدويل املعروف باسم الصندوق الروسـي         ال احلقوقينيورابطة  
للسالم، والصندوق اخلريي األقاليمي ملساعدة احملتجزين، ومكتب موسكو حلقوق اإلنسان،          

ى ذلـك   اجملتمع املدين، والصندوق الوطين ملنع إساءة معاملة األطفال، وسـو           شؤون ومعهد
  .املؤسسات من

  ريات األساسيةاحل حقوق اإلنسان ولتعزيز ومحايةاألسس التنظيمية   -ثانياً  

ـ    القانونيةالضمانات الدستورية وااللتزامات      -ألف    حقـوق   احترام الدولية املتعلقة ب
  ريات األساسية ومحاية تلك احلقوق واحلرياتاحلاإلنسان و

  )٣٣ و٢١-١٩ و١٤ و٧  أرقامالتوصيات(    
 مـن   تتكـون  القـانون،    عمادهروسيا دولة دميقراطية احتادية ذات نظام مجهوري          -٤

  . يف احلقوقمتساوية  احتاديةكيانات 
 يشكل  ،وق وحريات مبا لديه من حق    ، من الدستور على أن اإلنسان     ٢وتنص املادة     -٥

 تلـك   احتـرام  و ،ويعترب االعتراف حبقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتما     . أمسى قيمة جمتمعية  
والفصل الثـاين مـن الدسـتور       .  بتنفيذه الدولةتتعهد   التزاماً   ،احلقوق واحلريات ومحايتها  

 حلقوق اإلنسان وحرياته، وهو ينص على قائمة عريضة من          همكرس بكامل ) ٦٤-١٧ املواد(
قابلة للتصرف، وهي ختص كل فـرد منـذ         الواحلقوق األساسية غري    . املزايا الواجبة احلماية  

 ملبادئ  تطبيقاًاالعتراف باحلقوق واحلريات وضماهنا     يأيت  و. اً مباشر نفاذاًترب نافذة   الوالدة وتع 
  . القانون الدويل ومعايريه املتعارف عليها



A/HRC/WG.6/16/RUS/1 

3 GE.13-10649 

وينص الدستور على أن ألحكام املعاهدات الدولية اليت يدخل االحتاد الروسي طرفـاً               -٦
  . ليها، األولوية على التشريع الوطينفيها، إىل جانب مبادئ القانون الدويل ومعايريه املتعارف ع

ية املتعلقة حبقوق  رئيسوروسيا طرف يف األكثرية الغالبة للمعاهدات الدولية الشاملة ال          -٧
، املبـادرة   واألعـراف اإلنسان، وهي تعتزم، يف ضوء النتائج املالية وضرورة تغيري التشريع           

  . اية حقوق اإلنسانتدرجيياً إىل توسيع نطاق التزاماهتا الدولية يف ميدان مح
وخالل السنوات األخرية، صدق االحتاد الروسي على عدد من املعاهدات الدولية يف              -٨

  .ميدان حقوق اإلنسان، أو دخل طرفاً فعلياً يف تلك املعاهدات
، صـدقت روسـيا علـى امليثـاق االجتمـاعي األورويب؛ ويف             ٢٠٠٩ففي عام     -٩
امللحق باتفاقية محايـة حقـوق اإلنـسان         ١٤ على الربوتوكول رقم  صدقت  ،  ٢٠١٠ عام

  . واحلريات األساسية، اهلادف إىل إصالح احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
، انضم االحتاد الروسي إىل االتفاقية املتعلقـة باجلوانـب املدنيـة            ٢٠١١ويف عام     -١٠

  . لالختطاف الدويل لألطفال
  . ِألشخاص ذوي اإلعاقةا، صدقت روسيا على اتفاقية حقوق ٢٠١٢ويف عام   -١١
، انضم االحتاد الروسي إىل اتفاقية الهاي املتعلقة باالختصاص،          أيضاً ٢٠١٢ويف عام     -١٢

  . والقانون املطبق، واالعتراف، والتنفيذ، والتعاون يف جمال املسؤولية الوالدية وتدابري محاية الطفل
تفاقية حقـوق   الختياري  روسي على الربوتوكول اال   االحتاد ال ، وقع   نفسهعام  الويف    -١٣

يف املواد اإلباحية، وكذلك على     األطفال واستغالل األطفال    بغاء  وبيع األطفال   املتعلق ب الطفل  
  . اجلنسيواالعتداءمحاية األطفال من االستغالل اجلنسي شأن اتفاقية جملس أوروبا ب

ألمني العام  وشهدت السنوات األخرية ما يلي من زيارات قام هبا املمثلون اخلاصون ل             -١٤
لـس حقـوق    جملاإلجراءات اخلاصـة    املكلَّفون بواليات يف إطار      نوقررِّامللألمم املتحدة و  

 زيارة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          ،٢٠٠٩يف عام   : اإلنسان
ـ      ٢٠١٠للشعوب األصلية؛ ويف عام      حقـوق اإلنـسان    سألة  ، زيارة املمثل اخلاص املعين مب

، زيـارة املمثـل     ٢٠١١؛ ويف عام     األعمال من مؤسسات وغريها  لشركات عرب الوطنية    وا
يف جمـال   ، زيارة املقرر اخلـاص      ٢٠١٢اخلاص املعين مبسألة العنف ضد األطفال؛ ويف عام         

  . احلقوق الثقافية
الـسامية  وتواصل السلطات الروسية التعاون عن كثب مع مفوضية األمم املتحـدة         -١٥

 ، حلقوق اإلنـسان    السامية ، زارت مفوضة األمم املتحدة    ٢٠١١ففي عام   . حلقوق اإلنسان 
، تساهم روسيا بتربعات ملفوضية ٢٠٠٦واعتباراً من عام .  االحتاد الروسي،بيالي. نالسيدة  

  .  مليوين دوالر أمريكيةسنويالحقوق اإلنسان تبلغ قيمتها 
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غري الطوعي، يتعـاون     وألقسري  ومنذ إنشاء الفريق العامل املعين حباالت االختفاء ا         -١٦
ويتحرى االحتاد الروسي بدقة مجيـع حـاالت        . االحتاد الروسي تعاوناً وثيقاً مع هذه اآللية      

وتعتزم روسيا املضي مستقبالً    . هذا الشأن يف  االختفاء ويزود الفريق العامل مبا لديه من مواد         
  . يف التعاون الوثيق مع اآللية الدولية املذكورة

  يات املؤسسية حلماية حقوق اإلنسان اآلل  -باء  

  )١٧-١٥ و١١  أرقامالتوصيات(    
 املؤسسات املعنية حبماية حقوق     إصالحعلى  بدأب  تواصل السلطات الروسية العمل       -١٧

  .  تلك املؤسساتاإلنسان وتعزيز
ويتم تنفيذ إجراءات محاية حقوق اإلنسان يف إطار السلطات التـشريعية والتنفيذيـة               -١٨

  . ورئيس االحتاد الروسي هو الضامن للدستور وحلقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتما. ةوالقضائي
أنشئ وبغية املضي يف تطوير اهليكل املؤسسي لألجهزة املعنية حبماية حقوق اإلنسان،   -١٩
  مفوض حقوق الطفل ومفوض حقوق أصحاب املشاريع لدى رئاسة االحتاد الروسي           امنصب

. ضافة إىل منصب مفـوض حقـوق اإلنـسان        باإل،  التوايل على   ٢٠١٢ و ٢٠٠٩يف عامي   
 وأنشئتالحتاد مناصب مفوضني إقليميني حلقوق اإلنسان،       ا من كيانات    ٦٧ يف   أنشئت كما
  .  كياناً مناصب ملفوضي حقوق الطفل٨٣ يف
ويف إطار النهج الذي تسلكه السلطات الروسية يف سبيل توسيع فرص التعاون بـني           -٢٠

احلكومـة  " مـشروع    ٢٠١٢يف عام   أُطلق  احلكومية،  املؤسسات  ية و املؤسسات االجتماع 
ويساهم نشاط الغرفة االجتماعية لالحتاد الروسي واجملالس االجتماعيـة امللحقـة       ". املفتوحة

  . ةبأجهزة السلطة يف تكثيف احلوار البناء بني اجملتمع والسلط
ة اجملتمع املدين وحقوق    إىل جانب ذلك، يعمل لدى رئاسة االحتاد الروسي جملس تنمي           -٢١

  .اإلنسان املكون من ممثلي املنظمات غري احلكومية ذات املرجعية، فضالً عن خرباء مستقلني
 بشأن االجتاهات   ٢٠١٢مايو  / أيار ٧الصادر يف    ٦٠١ووفقاً للمرسوم الرئاسي رقم       -٢٢

ة بنشر معلومات حكم الدولة، تلتزم األجهزة االحتادية التابعة للسلط   منظومة  الرئيسية لتحسني   
  .ة العامة لتلك التشريعاتناقشامل اجلاري صياغتها ونتائج النصوص التشريعيةعن مشاريع 

، أقرت الرئاسة الروسية أسس سياسة الدولة حيال النهوض   ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٢٣
بالتثقيف احلقوقي للمواطنني وتوعيتهم القانونية، وهو شأن يهدف تطبيقه إىل رفع مـستوى             

  .  وتنمية اجملتمع املدينملام بالنواحي القانونيةاإل
  . وتعمل يف االحتاد الروسي مؤسسات مستقلة للمحاماة وكتابة العدل  -٢٤
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، دخل حيز النفاذ قانون املساعدة القانونيـة اجملانيـة   ٢٠١٢يناير /ويف كانون الثاين   -٢٥
 مؤهلة جمانيـة    قانونية حلق املواطنني يف احلصول على مساعدة         الدولة الذي ينص على ضمان   
  .يف كامل إقليم روسيا

ويتزايد تدرجيياً عدد شكاوى املواطنني اليت تنظر فيها احملـاكم بـشأن القـرارات                -٢٦
 عدد القضايا   زادففي حني   . والتصرُّفات غري القانونية الصادرة عن أجهزة السلطة ومسؤوليها       

 تلـك  جممـوع  وصل قضية، ٥٨ ٩٠٠ على   ٢٠٠٨اليت نظرت وبتت فيها احملاكم يف عام        
 يزيد ما أن إىل احملاكم إحصاءات وتشري .قضية ١٤١ ٠٠٠ من أكثر إىل ٢٠١١ عام يف القضايا
 مـن  املائـة  يف ٧٠ على يزيد وما املسؤولني بتصرفات املتعلِّقة الشكاوى من املائة يف ٦٠ على

  .باالستجابة حظي قد واإلدارات السلطة أجهزة بقرارات املتعلِّقة الشكاوى
 من الدستور، حيّق لكل شخص، وفقـاً        ٤٦ومبوجب أحكام اجلزء الثالث من املادة         -٢٧

للمعاهدات الدولية اليت وقّعها االحتاد الروسي، اللجوء إىل اهليئات احلكومية الدولية حلمايـة             
ت وسائل احلماية القانونية كافة داخل مؤسـسات        َدحقوق اإلنسان وحرياته يف حال اسُتنفِ     

وى إىل احملكمـة    ا بـشك  ٢٠١١ مواطن يف عام     ١٢ ٤٠٠عماالً هلذا احلق، تقدَّم     وإ. الدولة
يف الوقت نفسه، يالحظ أن عدد الشكاوى       و. األوروبية حلقوق اإلنسان ضد االحتاد الروسي     

  .اخلاضعة لنظر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ضد روسيا آخذ يف التضاؤل
 ٢٠١١مـايو   / أيـار  ٢٠يف   الروسي، صدر    وينالقانوبغية املضي يف حتسني النظام        -٢٨
هـو  الغرض منه   و بشأن رصد إنفاذ القوانني يف االحتاد الروسي،         ٦٥٧رئاسي رقم   الرسوم  امل

.  سليمة  أُسس وقائم على متساوق    موحَّدة تتيح االضطالع بنشاط تشريعي     قانونيةإنشاء آلية   
النـصوص  عديالت على   وجيري خالل عملية الرصد وضع اقتراحات ملموسة بشأن إدخال ت         

قرارات احملكمة  نفاذ   إل  يف هذا الشأن   ويوىل اهتمام خاص  . ب اليت حتتاج إىل تصوي    التشريعية
  .حلقوق اإلنسان الدستورية لالحتاد الروسي واحملكمة األوروبية

 جلنة التحقيق التابعة لالحتاد الروسي، وهي هيئة حكومية         أنشئت،  ٢٠١٠ويف عام     -٢٩
 وتتمّتع بصالحيات يف جمال القضاء اجلنائي       ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٥احتادية تعمل منذ    

بصرف النظر عن اهليئات االحتادية أو أجهزة السلطة احلكومية التابعـة لكيانـات االحتـاد               
  .هيئات احلكم احمللي الذايت أو املنظمات أو أي أجهزة أخرى أو
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  ياتهالتطوُّرات يف جمال محاية حقوق اإلنسان وحر  -ثالثاً  

  احلقوق املدنية والسياسية    

  التصدِّي للتطرُّف واإلرهاب. احلق يف احلياة  -ألف  

  )٤٢ و٢٥ و٢٤ و٢٢ أرقامالتوصيات (    
  .ينّص الدستور على أن لكل شخص احلق يف احلياة  -٣٠
. تجميد تطبيق حكم اإلعدام كنوع من أنواع املعاقبة اجلنائية        بتواصل روسيا التقيُّد    و  -٣١

 حتـت   ٢٠٠٩نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٩ار اختذته احملكمة الدستورية بتاريخ      ومبوجب قر 
وقد توَّج هـذا    . إصدار عقوبات اإلعدام املفروض على احملاكم     حظر  أُقر  ،  O-R-1344 رقمال

  .القرار عملياً احلظر القانوين هلذا النوع من العقوبة يف روسيا
ل لاللتـزام األساسـي إزاء الربوتوكـول        وبذا يتبيَّن أن االحتاد الروسي ميتثل بالكام        -٣٢

  .االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ولو أنه مل ينضم إليه
تصدِّي الدولة لإلرهاب والتطرُّف، وهو نظـام        ُوضع يف االحتاد الروسي نظام ل      وقد  -٣٣

 وأجهزة السلطة احلكوميـة وكيانـات       ،القواننييقوم على التعاون الوثيق بني أجهزة إنفاذ        
مـع  وتتفق القوانني االحتادية املعمول هبا بشأن مكافحة اإلرهاب والتطـرُّف           . احلكم الذايت 

  . جذريةالتزامات االحتاد الروسي الدولية وال تتطلّب بالتايل مراجعة
ـ   الكراهيـة ووفقاً ألحكام القانون اجلنائي، يعترب ارتكاب جرمية بدافع           -٣٤ داوة  أو الع

أو عداوة جتـاه فئـة   كراهيٍة السياسية أو العقائدية أو العرقية أو القومية أو الدينية، أو بدافع           
  .اجتماعية ما، ظرفاً مشدِّداًً للعقوبة

 جلنـة   أنشئت،  ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٦رَّخ   املؤ ٩٨٨رئاسي رقم    ال رسوماملومبوجب    -٣٥
ووزارة التعليم ووزارة    القواننيهزة إنفاذ   إدارية مشتركة ملكافحة التطرُّف تضم ممثلني عن أج       

 حل املشاكل   وجيري إشراك مؤسسات اجملتمع املدين بنشاط يف      . الثقافة وسواها من اإلدارات   
  .املتصلة مبظاهر التطرُّف

تحليـل وتنـسيق    لمشتركة دائمـة    ية  قد أُنشئت يف مناطق البلد أفرقة عمل إدار       و  -٣٦
ويف إطار اإلجراءات اهلادفـة إىل مكافحـة اجلرميـة،      . اإلجراءات املتصلة مبكافحة التطرُّف   

 من التطرُّف وكره األجانب، كما جيري اختاذ خطوات من          الختاذ تدابري تقي   خطط   تضعُو
  .أجل قطع الطريق على قنوات متويل التطرُّف
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وتويل أجهزة إنفاذ القوانني مزيداً من االهتمام للكشف عن اجلـرائم ذات الطـابع                -٣٧
 ٢٠ نسبة تنـاهز  ب ٢٠١١يف عام   شف عنها   وقد ازداد عدد اجلرائم اليت كُ     . وقمعهااملتطرِّف  
  .٢٠٠٩ مقارنة بعام يف املائة

وُيعَترب اإلشراف على تنفيذ التشريع املتعلِّق مبكافحة النشاط املتطرِّف أحد االجتاهات             -٣٨
رائم التطـرُّف   صلة جب وختضع القضايا اجلنائية املت   . ذات األولوية يف عمل أجهزة االدعاء العام      

 خاص من جانب املدعني العامني اإلقليميني وكـذلك مـن جانـب اإلدارة              كافة إلشراف 
  .للدولةاملتخصصة التابعة ملكتب املدعي العام 

 نـشاط عـّدة     قمـع  من   ٢٠١٢ و ٢٠١١يف عامي    القواننيومتكّنت أجهزة إنفاذ      -٣٩
 الكراهية القومية   ارتكبت بدافع طرية  عشرات من اجملموعات اإلجرامية املتورِّطة يف جرائم خ       

  .وقد سيق الضالعون يف تلك اجلرائم إىل القضاء اجلنائي. أو العرقية أو الدينية
احملكمة العليـا   عن   ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨يف  الصادر   ١١قرار رقم   الوورد يف     -٤٠

 صلةايا اجلنائية املت  القضائي يف جمال القض   عرف  بكامل هيئتها شرح للمسائل اجلدلية املتعلِّقة بال      
  .جبرائم التطرُّف

، استناداً إىل قرارات صـادرة عـن احملـاكم          ٢٠١٢سبتمرب  /وقد متّ حبلول أيلول     -٤١
وتشري قـرارات   .  منظمة متطرِّفة  ٢٩ منظمة إرهابية و   ١٩  ما جمموعه  الروسية، حظر نشاط  

  . عناوين١ ٤٠٥  تشململواد املتطرِّفةقائمة ااحملاكم إىل أن 

   أو املهينة األخرىالقاسيةماية من التعذيب والعنف وضروب املعاملة احل  -باء  

  )٣٥ و٢٩ و٤أرقام التوصيات (    
 الدستور عدم تعرُّض أي شخص للتعذيب أو للعنف أو ألي ضرب آخر من              كفلي  -٤٢

  .  أو املهينةالقاسيةضروب املعاملة أو العقوبة 
 وفود اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب       ا اليت تقوم هب   زياراتالوتستقبل روسيا بانتظام      -٤٣

 ١٩٩٨وقد ُسجِّل يف عام . هبدف االطالع على ظروف معيشة املواطنني يف أماكن االحتجاز   
 زيارة  ١٢ زيارة لوفود اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل روسيا، مبا يف ذلك             ٢٣ جمموعه ما

 املماثلة إىل البلدان األخرى األعضاء إىل منطقة مشال القوقاز، وهذا يفوق بكثري عدد الزيارات
  .يف جملس أوروبا

وجتري السلطات الروسية باستمرار تغيريات تساهم يف احليلولة دون طابع اخلدمة             - ٤٤
العسكرية االنعزايل وإضفاء الطابع اإلنساين عليها مبا يؤثِّر إجياباً يف تصحيح املناخ النفسي             

ع انتهاك حقـوق املـواطنني الـذين يقـضون     للمجتمع العسكري واحلد من اجلرائم ومن   
  .العسكرية  خدمتهم
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  القواننياستعمال القوة بصورة غري قانونية من جانب العاملني يف أجهزة إنفاذ     
  )٢٩رقم  التوصية(

 من القانون   ١١٧وتتضمن املادة   . ينص التشريع اجلنائي الروسي على جترمي التعذيب        -٤٥
للتعذيب يتيح تصنيف اجلرمية على حنو يتالءم وما هو منصوص          اجلنائي تعريفاً قانونياً واضحاً     

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية             ١عليه يف املادة    
  .الالإنسانية أو املهينة أو
 ينطبـق عليهـا تعريـف   ويف حال تورط أشخاص مسؤولني يف ارتكاب أعمـال        -٤٦

 مـن   ٢٨٦هؤالء أيضاً للمساءلة اجلنائية وفقاً ألحكام املـادة         ، ميكن أن خيضع     "التعذيب"
 ١٠تـصل إىل    ، وهي مادة تنص على عقوبة       ")جتاوز الصالحيات الرمسية  ("القانون اجلنائي   

  .سنوات من احلرمان من احلرية
، حددت احملكمة العليا املنعقدة بكامل هيئتها النظام اإلجرائي لنظر          ٢٠٠٩ويف عام     -٤٧

 األشخاص   شكاوى شكاوى األشخاص املشتبه هبم واملتهمني احملتجزين، وكذلك      احملاكم يف   
 يتعلق بتصرفات املسؤولني عن أماكن االحتجاز أو املؤسـسات          فيمااحملكوم عليهم بالسجن    

  .احلاالتمثل هذه اإلصالحية، مما أتاح للمحاكم النظر بشكل أكثر تفصيالً يف 
 يف  أُقـر وقـد   . ظومة أجهزة األمن الداخلي   وجتري حالياً عملية إصالح جذري ملن       -٤٨
 القانون االحتادي املتعلق بالشرطة واهلادف      ، على أثر نقاش واسع داخل اجملتمع      ،٢٠١١ عام

أفـراد  من جانب   قوق اإلنسان وحرياته    ح لكفالة احترام إىل إرساء ضمانات إجرائية فاعلة      
القانون اجلديد علـى احلظـر      ويؤكد  . هؤالءالشرطة وتعزيز الرقابة االجتماعية على نشاط       

  .ا من ضروب املعاملة القاسية أو املهينةاملطلق للجوء الشرطة إىل التعذيب أو العنف أو غريمه
، صدر أمر عن وزارة الداخلية يقر النظام اجلديد للحقوق          ٢٠١٢ أبريل/ويف نيسان   -٤٩

ويـنظم  . أقـسامهم والواجبات اليت على رجال الشرطة إعماهلا لدى اقتيادهم املواطنني إىل           
ذها كمـا يرسـخ     الصك املشار إليه بالتفصيل ترتيب اإلجراءات اليت جيدر باملسؤولني اختا         

  .عمال حقوق احملتجزينالضمانات الكفيلة بإ
لتلقـي بالغـات   " خط سـاخن " يف إطار وزارة الداخلية      أنشئ،  ٢٠١٢ويف عام     -٥٠

  . كبها أفراد األجهزة األمنيةاملواطنني بشأن اجلرائم وسواها من االنتهاكات اليت يرت
إىل توسيع أشكال التعاون بشكل ملمـوس مـع          القواننيوقد بادرت أجهزة إنفاذ       -٥١

قطع الطريق  بغية  وضماناً للشفافية و  . املنظمات احلقوقية ووسائط اإلعالم وممثلي اجملتمع املدين      
 من العقاب، يقوم أعضاء      القانونية من أفراد األجهزة األمنية     فعال غري أمام إفالت مرتكيب األ   

 االجتماعي بانتظام بالكشف على أماكن االحتجاز، وفقاً للقانون االحتـادي           شرافجلان اإل 
املتعلق باإلشراف االجتماعي على إعمال حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجـاز القـسري             

  .ومساعدة األشخاص املوجودين يف تلك األماكن
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تع أعضاء اللجان باحلق يف زيارة أماكن االحتجاز القسري         ووفقاً للقانون املشار إليه، يتم      -٥٢
. بدون إذن خاص والتحدث إىل األشخاص احملتجزين هناك يف املسائل املتعلقة بإعمال حقـوقهم             

ويزيد عدد أعـضائها    .  منطقة من مناطق روسيا    ٧٩وتعمل جلان اإلشراف االجتماعي حالياً يف       
، قام أعـضاء    ٢٠١٢ النصف األول من عام    و ٢٠١١وخالل عام   .  شخص ٧٠٠اإلمجايل على   

 حمادثـة   ٩ ٠٠٠  زيارة ألماكن االحتجاز أجروا خالهلـا      ٢ ٤٠٠جلان اإلشراف مبا يزيد على      
  . طلب اتُّخذت على أثرها تدابري حتقيق١ ٧٠٠املواطنني املوجودين هناك وتسلموا منهم  مع
حلبس، وقّع مفـوض     حقوق اإلنسان يف أماكن ا     احترامعلى  شراف   تعزيز اإل  غيةوب  -٥٣

 قـراراً مـشتركاً     ٢٠١١مارس  /حقوق اإلنسان والدائرة االحتادية لتنفيذ العقوبات يف آذار       
  .  يتعلق باحترام حقوق احملتجزينفيمات املذكورة رابإنشاء فريق عمل لتنسيق إجراءات اإلدا

 تعاون بني مفوض حقوق اإلنسان وأعضاء جلان        أُقيمت عالقات على ذلك،   عالوة    -٥٤
 وقسم اهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات اإلصالحية والشرطة         ،إلشراف، من جهة  ا

  .ة يف جملس أوروبا، من جهة أخرىقانونيالتابع ملكتب املدير العام حلقوق اإلنسان واملسائل ال
، القـوانني ويف سبيل مكافحة املعاملة القاسية من جانب العاملني يف أجهزة إنفـاذ               -٥٥

ار هيكل جلنة التحقيق فرع خاص للتحقيق يف القضايا اجلنائية املرتبطة بالتعذيب            يف إط أنشئ  
  . وغريه من ضروب املعاملة القاسية للمواطنني احملتجزين يف السجون

 عملية تفتيش بناًء علـى بالغـات        ٣ ٠٠٠وتنفذ جلنة التحقيق سنوياً ما يوازي         - ٥٦
ويف . يف نظـام تنفيـذ األحكـام اجلنائيـة        بشأن املعاملة القاسية اليت ميارسها العاملون       

، ٢٠١١ قضية جنائية على أثر النظر يف تلك البالغات، ويف عام            ٢١، ُرفعت   ٢٠١٠  عام
  .ة قضية جنائي٣٠ُرفعت 

يف إقليم مقاطعة مشال القوقاز االحتادية عناية مركزة ملسائل          وتويل أجهزة إنفاذ القوانني     -٥٧
 ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١فخالل الفترة املمتدة من     . اإلشراف على احترام حقوق احملتجزين    

 عملية  ٤٤٤ وحدها، أجرت األجهزة التابعة ملكتب املدعي العام         ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٠إىل  
حتقق من شرعية اإلجراءات يف غرف التحقيق واملؤسسات اإلصالحية يف تلك املنطقة، صـدر              

  . مت الكشف عنها بياناً بإزالة االنتهاكات اليت١٩١على أثرها 

  واحملكوم عليهم املقبوض عليهم  احتجاز األشخاصظروف     
  )٣٥رقم  و٤  رقمالتوصيتان(

تتخذ السلطات الروسية جمموعة من التدابري املتساوقة اهلادفـة إىل حتـسني وضـع               -٥٨
وأقرت احلكومة مفهوم تطوير منظومة العقوبات اجلنائية       . األشخاص املوجودين يف االحتجاز   

، وكذلك برنامج العمل االحتادي املتعلق بتطوير منظومة إنفـاذ          ٢٠٢٠وسيا لغاية عام    يف ر 
، الذي ينص على إجراء إصالحات شاملة للمجاالت قيـد      ٢٠١٦-٢٠٠٧العقوبات للفترة   

  .النظر بغية مواءمتها مع املعايري الدولية املتعارف عليها
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مـن   اً كيان ٢٤ أماكن يف    ١٧ ٧٠٧  سع ل ي اً حتقيق جديد  مرفق ٢٦وقد تقرر بناء      -٥٩
إضافة إىل ذلك، ُيتوخى تشييد وبنـاء  . مجيع املعايري الدولية  تستويف  الحتاد الروسي،   كيانات ا 

  . شخصا١٧ً ٣٦٧  جممعات يف مرافق التحقيق العاملة تسع ل
 ٩ ٣٠٠  ل الربنامج املذكور إنشاء وتشغيل مرافق إضافية تـسع          فترةوقد مت خالل      -٦٠

مساحة احليز الصحي املخصص لكل فرد حمتجـز يف         متوسط  فوق  يلك،  ونتيجة لذ . شخص
  . التشريع الروسي والبالغ أربعة أمتار مربعة للفرد الواحدلياً الرقم املنصوص عليه يفروسيا حا

إىل جانب ذلك، اُتخذت تدابري تتعلق باحلبس الفردي لألشخاص احملكوم علـيهم              -٦١
  .للمرة األوىل وكذلك ألصحاب السوابق

  وحرمته احلق يف حرية الشخصي   -جيم  

  )٣٠  رقمالتوصية(    
تتخذ السلطات الروسية إجراءات منتظمة هبدف حتسني التشريعات وممارسات إنفاذ            -٦٢

يف سبيل احلد من عدد األشخاص احملتجزين رهن احملاكمة وأولئك احملكوم علـيهم              القوانني
  .بقرار من احملكمة

 من قانون اإلجراءات    ١٠٨دخلت تعديالت على املادة     ، أُ ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -٦٣
بارتكـاب  تطبيق احلبس االحتياطي على األشخاص املتـهمني  تنص على عدم جواز     اجلنائية

  .منصوص عليها يف القانون اجلنائي جرائم اقتصاديةجمموعة 
 على،  )حتديد اإلقامة  (١٠٧و) الكفالة (١٠٦ تنيوأُدخلت أيضاً تصويبات على املاد      -٦٤

  .اإللزاميني ينتدبريال ينتوسيع نطاق تطبيق هذحنو ساهم يف 
وقد تضاءل عدد األشخاص الذين طبقت احملاكم حبقهم طلبات اللجوء إىل تـدبري               -٦٥

، ٢٠٠٩ يف عام     قرار هبذا الشأن   ١٨٧ ٨٠٠أصدرت  قد  احملاكم  فكانت  . احلبس االحتياطي 
 احملبوسـني أي أن عـدد     . ٢٠١١ يف عـام     ١٣٥ ٩٠٠ مل يتجاوز عدد الطلبات هذا       بينما

، مما يدل على اتزان النهج الـذي        ٢٠٠٩ يف املائة منذ عام      ٢٧,٧احتياطياً قد تقلص بنسبة     
  .اإللزاميك التدبري لتسلكه أجهزة التحقيق واحملاكم إزاء اللجوء إىل ذ

، دخلت حيز النفاذ تـصويبات علـى قـانون          ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٦
 االحتياطي بتدبري أخف وطأة احلبسئية تنص على جواز االستعاضة عن تدبري   اإلجراءات اجلنا 

وتطويراً هلذا القـرار،    .  حيول دون احتجازه   خطرييف حال إصابة املشتبه به أو املتهم مبرض         
 قائمة األمراض املندرجة يف إطـار      ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١٤ احلكومة الروسية يف     أقرت

  .هذا احلكم
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 ذلك، يواصل االحتاد الروسي عملية إضفاء الطابع اإلنساين على نظـام            يف غضون   -٦٧
  . العقوبات اجلنائية

، جيري تطبيق نوع جديد من العقوبة ال عالقة له بـالعزل عـن              ٢٠١٠فمنذ عام     -٦٨
من قبيل عدم (اجملتمع، يتمثل يف تقييد احلرية على حنو ُيلزِم احملكوم عليهم بالتقيد حبدود معينة             

من املرتل يف أوقات حمددة من اليوم، وعدم تغيري مكان السكن أو مكـان العمـل                اخلروج  
وقد مت يف الفتـرة     ).  وسوى ذلك من القيود    ،الدراسة بدون موافقة جهاز الدولة املختص      أو

 ٣٦ ٠٠٠ تطبيق هذا النوع من العقوبة على        ٢٠١٢يوليه  / إىل متوز  ٢٠١٠يناير  /من كانون الثاين  
  .من اجلناة

 العقـايب ، ُيعتزم العمل بنوع جديد من العقوبة هو العمـل  ٢٠١٤باراً من عام  واعت  -٦٩
وُيعدُّ هـذا   . الذي سيقوم به احملكوم عليهم يف مراكز إصالحية منشأة خصيصاً هلذا الغرض           

ومن شأن تطبيقه أن يساهم يف زيادة تقليص أعداد احملكوم          . النوع من العقوبة بديالً للحبس    
  .عليهم باحلبس

، أُدخلت على القانون اجلنائي تصويبات تنص على إلغـاء          ٢٠١١مارس  / آذار ويف  -٧٠
 أخرى،  مبخالفات يتعلق   فيما، أما    خمالفة ١٠٠ عن أكثر من     لعقوبات باحلبس لاحلدود الدنيا   

وقد أتاح إقرار القانون املـذكور      . فقد مت العمل بعقوبات غري ذات صلة بالعزل عن اجملتمع         
 غـري املـرتبط     أقصر عن اجملتمع والتوسع يف تطبيق االحتجـاز       للمحاكم تطبيق ُمدد عزل     

  .باحلرمان من احلرية
، نص القانون املتعلق بإدخال تـصويبات علـى         ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٧١

كما نص  .  اجلرائم اخلفيفة واملتوسطة   ضمنالقانون اجلنائي على توسيع فئة اجلرائم املندرجة        
عالوة على ذلك،   . ضة القاضي عن فئة اجلرمية بفئة أخف منها       هذا القانون على جواز استعا    

 احلاالت اليت جيوز يف إطارها إخالء املسؤولية اجلنائية عن أشخاص يرتكبون للمـرة              ُحددت
  .هافي عن اخلسارة اليت تسببوا يقدموا تعويضاًاألوىل جرائم اقتصادية معينة بعد أن 

 ٢٠١١عدد احملكوم عليهم باحلبس خالل عـام  وعلى أثر التدابري اآلنفة الذكر، بلغ    -٧٢
، يف حني كان    ) يف املائة من جمموع احملكوم عليهم      ٢٩أي  ( شخصاً   ٢٢٧ ٠٥٠ما جمموعة   

 يف  ٣٢,٤أي ما نـسبته     ( شخصاً   ٢٨٩ ٢٠٢ ما جمموعة    ٢٠٠٩هذا الرقم قد بلغ يف عام       
  ).املائة من جمموع احملكوم عليهم

ففـي  .  بـاحلبس  ند النساء احملكوم علـيه    ل تدرجيي يف عد   ؤكذلك، يالحظ تضا    -٧٣
، )٢٠٠٩ يف عام ٢٧ ٣٧٠بلغ هذا الرقم  ( امرأة٢٠ ٧٨٣، ُحِكَم باحلبس على     ٢٠١١ عام

من ) ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٠,١شكَّلت هذه النسبة    ( يف املائة    ١٧,٧أو ما تعادل نسبته     
  . خالل الفترة موضع البحثن كافةاحملكوم عليه
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ففي حني أن عدد القـرارات      . قبل احملاكمة اً ظاهرة احتجاز النساء     وتتضاءل تدرجيي   -٧٤
 يف  ٩ ١٥٣ قراراً، مل يتجاوز هـذا العـدد         ١٤ ٣٩٤ بلغ   ٢٠٠٩باحتجاز النساء يف عام     

وتشكل النساء املتهمات بارتكاب جرائم خطرية أو شديدة اخلطورة ما يزيـد            . ٢٠١١ عام
جانب ذلك، ال تبادر احملاكم يف معظم احلـاالت  إىل .  يف املائة من الرقم املشار إليه      ٧٠ على

 طلبـاً مـن     ٣ ٩٦٦، مل ُتقّر احملـاكم سـوى        ٢٠١١ففي عام   . د فترة االحتجاز  إىل متدي 
  .لتمديد فترة احتجاز النساء)  يف املائة٣٥,٩أي ( طلباً ١١ ٠٥١ أصل
لعليا عن احملكمة ا ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٩ الصادر يف ٢٢ووفقاً للقرار رقم   -٧٥

 يف حالة املؤقتسألة تطبيق تدبري االحتجاز ملاملنعقدة بكامل هيئتها، ينبغي إيالء اهتمام خاص  
 اإللزامـي فلدى تلقي احملكمة اللتماسات تطبيق التـدبري        . النساء اللوايت لديهن أطفال قُصَّر    

ر لدى احملكمة   حبق أولئك املشتبه هبن أو املتهمات، ينبغي أن يتوف        املؤقت  املتمثل يف االحتجاز    
يعتنون باألطفال أو أن أولئـك األطفـال        سن  ي آخر اًأن مثة أقرباء أو أشخاص    تثبت  بيانات  

  .موجودون يف مؤسسات ُتعىن هبم
أما فيما يتعلق باحلوامل والنساء اللوايت لديهن أطفال تقل أعمارهن عـن الرابعـة                -٧٦

 من القانون اجلنائي الذي     ٨٢ عشرة، ُيطبق على نطاق واسع احلكم املنصوص عليه يف املادة         
ينص على إرجاء تنفيذ العقوبة إىل حني بلوغ الطفل سن الرابعة عشرة، وهو أمـر يهـدف                 

إىل جانب ذلك، تنص املادة املذكورة      . بالدرجة األوىل إىل محاية حقوق الطفل وتأمني تربيته       
ة، إىل إعفاء احملكوم    من القانون اجلنائي على قيام احملكمة، لدى بلوغ الطفل سن الرابعة عشر           

، أو االستعاضة عن اجلزء احلكمعليها من قضاء عقوبتها أو اجلزء املتبقي من عقوبتها مع إلغاء 
  .املتبقي من العقوبة بعقوبة أخف

، أوردت سـجالت الــدوائر اجلنائيــة  ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثـاين ١وحبلـول    -٧٧
وتتوىل هذه الدوائر بالتعاون مـع    . ة العقوب إيقاف تنفيذ  ُمنحت حق     امرأة ٧ ٧٥٠ جمموعه ما

ال سيما اجلزء   و العقوبة،   إيقاف تنفيذ شروط  اإلشراف على   األجهزة اإلقليمية لرعاية الطفولة     
ويف حال عدم االمتثال لتلك . املتعلق بتنفيذ النساء اللتزاماهتن حيال تربية األطفال والعناية هبم    

  .االلتزامات، ُتتخذ تدابري حلماية حقوق الطفل

   باألشخاصمكافحة االجتار   -دال  

  )٣٤  رقمالتوصية(    
تواصل السلطات الروسية اختاذ تدابري فعالة على الصعيدين الوطين والـدويل هبـدف               -٧٨

مكافحة االجتار بالبشر، وفقاً التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب الوطنيـة               
  .شخاص، وخباصة النساء واألطفال املكمل لالتفاقيةولربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باأل
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وعلى مستوى رابطة الدول املستقلة، أُقر قانونان منوذجيان بشأن مكافحة االجتار             - ٧٩
بالبشر وتقدمي املساعدة لضحايا هذه اجلرمية، فضالً عن توصيات لتوحيد ومواءمة تشريعات 

وقد أُعدَّت القـوانني النموذجيـة   . الالدول األطراف يف رابطة الدول املستقلة يف هذا اجمل     
املشار إليها استناداً إىل التجربة الدولية يف جمال مكافحة هذا النوع من اجلرائم، وهي تغطي       
كامل التدابري اهلادفة إىل منع هذه اجلرمية والكشف عنها وقمعها ومعاقبة املذنبني وتقـدمي              

  .املساعدة للضحايا
 الدول  رابطةنفيذ برنامج التعاون بني الدول األطراف يف        وتتوىل السلطات الروسية ت     -٨٠

كما يقوم مكتب املـدعي     . ٢٠١٣-٢٠١١املستقلة يف جمال مكافحة االجتار بالبشر للفترة        
 الدول املستقلة،   رابطةالعام، يف إطار اتفاقية التعاون بني املدعني العامني للدول األطراف يف            

ويقوم بزيارات إىل ن ذي الصلة، كما يعقد لقاءات عمل بتبادل املعلومات والتجارب يف امليدا
  . اليت توجد فيها هذه املشاكل احلدوديةاملناطق

  )٣٨-٣٥  أرقامالتوصيات(احلق يف حماكمة عادلة   -هاء  
 لالحتاد الروسي عمل السلطة القضائية      النصوص التشريعية ينظّم الدستور وسواه من       -٨١
سعياً منـها    قامة العدل بشدة باملعايري الدولية الناظمة إل    سيا  وتتقيد رو . يف البلد إقامة العدل   و

  . إىل حتقيق أقصى درجة ممكنة من محاية حقوق اإلنسان وحرياته

  إصالح النظام القضائي     
  )٣٧-٣٥  أرقامالتوصيات(

بغية النهوض بنوعية وفعالية النظر يف الدعاوى وتنفيذ القرارات القضائية، وكـذلك          -٨٢
  .سكان يف السلطات القضائية الروسية، جيري العمل على إصالح النظام القضائيتعزيز ثقة ال

 يف العادية، أُقرَّ القانون الدستوري االحتادي املتعلق باحملاكم       ٢٠١١فرباير  /ففي شباط   -٨٣
والتنظيمية لعمل منظومة احملـاكم     القانونية  االحتاد الروسي، وقد أرسى هذا القانون األسس        

تدابري قانونية وتنظيمية ملواءمة عمل احملاكم املختلفة       اتُّخذت  الً عن ذلك،    وفض. ذات الصلة 
االختصاصات والوصول به إىل املستوى األمثل، مبا يشمل إدراج االستئناف يف اختـصاص             

يف عمل احملـاكم    االستئناف  ، يندرج   ٢٠١٢ومنذ عام   . جلميع فئات القضايا  العادية  احملاكم  
 يتعلـق  فيمـا  ٢٠١٣منذ عـام  كذلك ضايا املدنية؛ وصار ُيعمل به  القاليت تنظر يف العادية  

  .بالقضايا اجلنائية
 قانون ُينشئ، يف إطـار منظومـة هيئـات          أُقر،  ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٨٤

الرتاعـات  التحكيم، حمكمة للحقوق الفكرية، مبا يتيح النظر بأقصى درجة من الفعاليـة يف              
  .ام من العالقات االجتماعيةاملتعلِّقة هبذا امليدان اهل
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، ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٧املؤرَّخني   ١٩٤ ورقم   ١٩٣ووفقاً للقانونني االحتاديني رقم       -٨٥
 لالستعانة بإجراء بـديل لتـسوية       ، يف إطار ممارسة إنفاذ القوانني الروسية      ُهيئت الظروف، 

  ). ما ُيدعى إجراء الوساطة(املنازعات مبشاركة شخص مستقل هو الوسيط 
 علـى قـانون     ٢٠١٠ديـسمرب   /ووفقاً للتصويبات اليت أُدِخلت يف كانون األول        -٨٦

من وقـوع   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     ما ختلص إليه    اإلجراءات املدنية، ميكن اعتبار     
 إلعادة النظر يف القرار     اًته األساسية أساس  احكام اتفاقية محاية حقوق اإلنسان وحري     ألانتهاك  

وتنّص املواد ذات الصلة من قانون اإلجراءات اجلنائيـة وقـانون   . جلديدةيف ضوء الظروف ا 
  .هذه اإلمكانيةإجراءات التحكيم كذلك على 

 الذي ينّص على    ٢٠١٠ نيسان أبريل    ٣٠املؤرَّخ   FZ-68وأُقرَّ القانون االحتادي رقم       -٨٧
 تنفيذ قرار   لمواطنني احلق يف حماكمة ضمن مهلة معقولة واحلق يف        ات تعويضية تكفل ل   ضمان

وُيعدُّ . احملكمة القاضي باقتطاع املوارد من امليزانية العامة لالحتاد الروسي ضمن مهلة معقولة           
  القـضائي  لعـرف ويؤكِّد العديد من أمثلة ا    . انتهاك املهل املعقولة أساساً ملنح التعويض املايل      

جانب احملكمة األوروبيـة    عترف هبا من    امل فعالية الوسيلة املنشأة للحماية القانونية و      الروسي
  .حلقوق اإلنسان

 ١ويف إطار تطبيق مبدأ العلنية والشفافية يف عمل احملاكم، دخل حيِّـز النفـاذ يف                  -٨٨
وينصُّ هـذا   .  القانون االحتادي املتعلِّق بنشاط احملاكم يف االحتاد الروسي        ٢٠١٠يوليه  /متوز

 يتعلَّـق   فيمـا ومات هتمهم   القانون على ضمانات حلصول أي أشخاص معنيني على أي معل         
  .بعمل النظام القضائي الروسي والعاملني فيه

 وهيئات التحكـيم    العاديةوتوضع املعلومات املتعلِّقة بالقضايا اليت تنظر فيها احملاكم           -٨٩
  .تارات القضائية، على شبكة االنترنواحملكمة الدستورية، فضالً عن نصوص القر

 تعـديالت   ٢٠٠٩يوليه  /يف متوز أُدخلت  طة القضائية،   وضماناً ملبدأ استقاللية السل     -٩٠
وتنصُّ هذه التعديالت على إلغاء مدة      . على القانون املتعلِّق مبركز القضاة يف االحتاد الروسي       

التعيني األولية للقاضي االحتادي لفترة ثالث سنوات، وجواز تعيينه يف هذا املنصب لفترة غري              
حنوٍ ملموس يف تعميق أثر مبدأ عدم جواز عزل القاضـي،           حمدَّدة هلذا املنصب مبا يسهم على       

  .وهو مبدأ يضمن استقالليته
 يف  العاديةعالوةً على ذلك، أُدخلت تعديالت على القانون االحتادي املتعلِّق باحملاكم             -٩١

االحتاد الروسي تلغي احلدَّ األقصى لسن بقاء رئيس احملكمة العليا يف منصبه، وتتيح تعيني نّوابه   
  .ثر من مرةأك
 ٢٠ يف يتعلَّق بضمان استقاللية السلطة التنفيذية، اختذت احملكمة الدستورية          فيماأما    -٩٢
بعدم دستورية األحكام القانونية اليت جتيز رفع        ،P-19 رقم   ، هو القرار   قراراً ٢٠١١يوليه  /متوز

 من القانون   ٣٠٥قضية جنائية على قاضٍ استناداً إىل توصيف اجلرمية املنصوص عليه يف املادة             
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 يف حال دخـل  ،)إصدار حكم أو قرار أو أي أمر قضائي غري قانوين عن سابق علم          (اجلنائي  
 لألصول املرعيـة يف     احلكم القضائي املتهم القاضي بإصداره حيِّز النفاذ ومل يتم إلغاؤه وفقاً          

  .القانون اإلجرائي
، ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرَّخ P-9 رقم   ا يف قراره  ،وأشارت احملكمة الدستورية    -٩٣

ئي، يف  خطأ قـضا  بإهناء خدمته مبكراً بسبب      إلجراء تأدييب    ضيإىل عدم جواز إخضاع القا    
القضائي ومل يرتكب انتهاكات خطرية لدى تطبيـق        حال جاء بتصرُّف يف إطار االستنساب       

  .عذِّراً القضائية أمراً متممارسة مهامهعل استمراره يف جتأحكام القانون الوضعي واإلجرائي 
أُدخلـت   دون ارتكاب القضاة انتهاكات تندرج يف إطار الفـساد،           احليلولةوبغية    -٩٤

ـ "تعديالت على قانون مركز القضاة يف االحتاد الروسي أدرجت مفهوم             "ضارب املـصاحل  ت
كذلك أُدرِج بند يتعلَّق بالتزام القضاة      . الذي حيول دون مشاركة القاضي يف النظر يف القضية        

  .لومات عن مداخيلهم وممتلكاهتم وما عليهم من التزامات عقاريةبتقدمي مع
، أُدِخلت تعديالت على التشريع اإلجرائي تنصُّ على نظام   ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -٩٥

 أي تـأثري    ُيستبعد حبيث   ،القضاة عمل وختصُّص عبء ال تشكيل هيئة احملكمة على حنو يراعي       
حة يف نتائج احملاكمـة، ويـشمل ذلـك         أشخاص هلم مصل  من جانب    ذلك التشكيل    على

  .استخدام ُنظم املعلومات اآللية
 القـانون الدسـتوري االحتـادي املتعلِّـق         أُقر،  ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٩٦

 مكوَّن مـن قـضاة       خاص باإلجراءات القضائية التأديبية اليت متّ مبوجبها إنشاء جهاز تأدييب        
 هيئات تأهيل القضاة  قرارات  الطعون املقدمة ضد    ا للنظر يف    احملكمة العليا وهيئة التحكيم العلي    

  .مبكراً القضاة بإهناء خدمة يتعلَّق فيما

  النظر يف قضايا القصَّر     
  )٣٨  رقمالتوصية(

 تنظـر يف  سألة إنشاء حماكم خاصة لألحـداث       ملأوىل التشريع الروسي عناية دقيقة        -٩٧
أن جمموعة تدابري هتدف إىل محاية األحداث استناداً  قرار بشاتُّخذونتيجةً لذلك . قضايا القصَّر

  . يف النظام القضائي الوطين القائمةاملؤسساتإىل 
ويستند القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية احلاليان إىل مبـادئ القـانون الـدويل                -٩٨

  .محاية حقوق القصَّرومعايريه يف جمال قضاء األحداث، وينصُّ القانونان على ضمانات فّعالة لزيادة 
عـدداً مـن اخلـصائص      ) ٩٦-٨٧الفصل اخلامس، املواد    (وحيدِّد القانون اجلنائي      -٩٩

فال جيوز حتميل املسؤولية اجلنائية لشخص مل يبلغ حلظة ارتكـاب           . اجلوهرية ملسؤولية القصَّر  
يد عقوبـة    من القانون اجلنائي، ال بّد لدى حتد       ٨٩ووفقاً للمادة   . اجلرمية سن الرابعة عشرة   

القاصر مراعاة ظروف حياته وتربيته، ومستوى منوه النفسي، وسوى ذلك مـن خـصائص              
  . ظرفاً خمففاً للعقوبةوتشكل صفة القاصر. شخصيته، فضالً عن تأثري البالغني عليه
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 من القانون اجلنائي على جواز إعفاء القاصر الذي         ٩٠إىل جانب ذلك، تنصُّ املادة        -١٠٠
رة من املسؤولية اجلنائية يف حال أُقّر بإمكان إصالحه         ة أو متوّسطة اخلطو   كب جرميةً بسيط  يرت

  .عن طريق تطبيق تدابري التربية اجلربية
وسواه من أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية      ) ٤٣٢-٤٢٠املواد   (٥٠وحيدِّد الفصل     -١٠١

 احلماية على جواز    وينص حق املتهم القاصر يف    . القصَّربخصائص احملاكمات اجلنائية املتعلِّقة     
 منذ وذلك يف التحقيق والنظر يف القضية، ،إىل جانب حماميهممثلي القاصر الشرعيني،    ةمشارك

  .حلظة أول استجواب للقاصر يف حال اعتباره مشتبهاً به أو متهماً
ولدى استجواب القصَّر الذين مل يبلغوا السادسة عشرة من العمـر، ال بـّد مـن                  -١٠٢

ولدى النظر يف قضية القاصر يف احملكمة، ال ُيطبَّق نظـام           . مشاركة مربٍ أو طبيب نفساين    
وعدم ضرورة إجراء   اعتراف املدعى عليه بالتهم املنسوبة إليه       احملاكمة اخلاص الذي يستوجب     

  .حتقيق قضائي
، أنشأ جملس قضاة روسيا فريق عمل معنياً بوضـع          ٢٠٠٩أكتوبر  /ويف تشرين األول    -١٠٣

وتتمثَّل مهمة هذا الفريق    . آليات قضاء األحداث وإدماجها يف نظام القضاء الروسي وتطويرها        
يف املساعدة على إدماج املعايري القانونية الدولية لقضاء األحداث يف ممارسة احملاكم الروسـية،              

  .ن النهوض بالتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدين لدى النظر يف اإلصالحات ذات الصلةع فضالً
 العاديـة ويف الوقت احلايل، يتّم اللجوء إىل تدابري قضاء األحداث يف عمل احملـاكم        -١٠٤

  .الحتادمن كيانات ا كياناً ٥٢  ل
 جرائم األحـداث،    ، وبغية تعميم املمارسة املتعلِّقة بقضايا     ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -١٠٥

بشأن املمارسة القضائية لتطبيق التـشريع  " بكامل هيئتها قراراً  املنعقدةأصدرت احملكمة العليا 
ووجَّهت احملكمة العليا انتبـاه     . "الذي ينظِّم خصائص املسؤولية اجلنائية لألحداث ومعاقبتهم      

ألحداث اجلنائية، وإىل جانب    احملاكم الدنيا إىل أنه ال بّد هلذه احملاكم، لدى النظر يف قضايا ا            
مراعـاة أحكـام    من  التقيُّد بالتشريع اجلنائي الوطين والتشريع املتعلِّق باإلجراءات اجلنائية،         

إىل جانب ذلك، ويف حال نّصت معاهدة دولية تدخل . ة الدولية ذات الصلةقانونيالصكوك ال 
 احملاكم، وفقاً ملا هـو      روسيا طرفاً فيها على ما خيالف أحكام التشريع الروسي، وجب على          

 من قانون اإلجراءات اجلنائيـة، تطبيـق قواعـد    ١منصوص عليه يف اجلزء الثالث من املادة    
  .املعاهدة الدولية

ينبغي أن ينظر يف قضايا األحداث      ،   بكامل هيئتها   املنعقدة ملوقف احملكمة العليا  ووفقاً    -١٠٦
 تطـوير كفـاءهتم   حداث ضرورة    ختصص القضاة يف قضايا األ     يتطلبو. أكثر القضاة خربة  

فحسب بـل ويف املـسائل      القانونية   عن طريق تثقيفهم وإعادة تأهيلهم ال يف املسائل          ةاملهني
املتعلِّقة بالتربية، وعلم االجتماع، وعلم نفس القصَّر، وعلم اجلرمية، وعلم نفس الـضحايا،             

  .جرائي باألحداث املستخدمة يف إطار التشريع اإلاصةوتطبيق التدابري اخل
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  احلق يف احترام احلياة اخلاصة   -واو  

  )٤١  رقمالتوصية(    
وال شيء ميكن أن يشكِّل أساساً      . ووفقاً للدستور، حتمي الدولة الكرامة الشخصية       -١٠٧

 حياته الشخصية، وخـصوصيته  حرمة انتهاكولكلِّ فرد احلق يف    . لالنتقاص من هذه الكرامة   
  .تهومسعالشخصية واألسرية، ومحاية شرفه 

 بالدفاع عن الشرف    تعلق قضية مدنية ت   ٥ ٠٠٠ يزيد على    فيماوتنظر احملاكم سنوياً      -١٠٨
  .والكرامة والسمعة املهنية

ويف الوقت نفسه، تويل أجهزة إنفاذ القوانني عنايةً متزايدة للتحقيـق يف القـضايا                -١٠٩
قوق واحلريات  انتهاكات احلق يف الشرف والكرامة الشخصيني وسوى ذلك من احل         باملتصلة  

 أشـخاص يف    ١٠( شخـصاً    ٢٢، ُحكـم علـى      ٢٠١١ففي عام   . الدستورية للمواطن 
 سـرية    آخرون بانتـهاك   ١١٥ اتُّهِمبينما  بتهمة انتهاك أمن احلياة الشخصية،      ) ٢٠٠٩ عام

وسـائل االتـصال    سوى ذلك من     وأاملراسالت الربيدية    وأاحملادثات اهلاتفية    وأاملراسالت  
  .)٢٠٠٩ام  يف ع٦٧مقابل  يف(

، طرأت على قانون اإلجراءات اجلنائية تغيرياٌت حتدِّد بوضوح نظام          ٢٠١٠ويف عام     -١١٠
 رّد االعتبار هلم يف إطار احملاكمات اجلنائية، على حنـو سـاهم يف             يف حالة تعويض املواطنني   

  .إنشاء آلية فّعالة للحصول على املوارد املالية ذات الصلة

  السكن  وأل واختيار مكان اإلقامة احلق يف حرية التنقُّ  -زاي  

  )٥١رقم  و٤٠رقم التوصيتان (    
حيقُّ لكلِّ شخصٍ موجود شرعاً يف إقليم االحتاد الروسي التنقُّل حبرية واختيار مكان               -١١١

  .إقامته وسكنه، ومغادرة حدود االحتاد الروسي حبرية والعودة إليه دون عراقيل
اإلبالغ عن تسجيل مكان اإلقامة والسكن، وهـو        ويتواصل يف روسيا العمل بنظام        -١١٢

والقانون، إذ ينيط مبواطين االحتـاد      . نظام يكفل احلق يف التنقُّل حبرية واختيار مكان السكن        
أن علـى    يف الوقت نفـسه      ينصالروسي التزام التسجيل وفق مكان اإلقامة والسكن، إمنا         

 وحريات املـواطن أو شـرطاً       قوق ح التسجيل أو انعدامه ال ميكن أن يشكِّل أساساً لتقييد        
  .إلعمال تلك احلقوق واحلريات

، أقرَّت رئاسة االحتاد الروسي مفهوم سياسة الدولة املتعلِّقة باهلجرة          ٢٠١٢ويف عام     -١١٣
املواطنني مساعدة ، وهو مفهوم ينطوي على أحكام هتدف إىل         ٢٠٢٥للفترة املمتدة حىت عام     

  .اجملتمع الروسيدماج يف االنتكيف و على الاألجانب
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املشورة يف مجيع كيانات االحتاد الروسي للمواطنني األجانب بشأن أسـس   وتسدى    -١١٤
التشريع الروسي املتعلِّق باهلجرة استناداً إىل املراكز املتعدِّدة الوظـائف لتقـدمي اخلـدمات              

  .احلكومية والبلدية
 ألطرافتصة يف الدول ا    السلطات الروسية التعاون الدويل مع األجهزة املخ       وعززت  -١١٥

 املنظَّم  التعيني يتعلَّق بعقد االتفاقات الثنائية اهلادفة إىل تطبيق آلية          فيما الدول املستقلة    رابطةيف  
  .للقوى العاملة األجنبية

، وقّعت روسيا على اتفاقية الـدول األطـراف يف         ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -١١٦
 للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واليت تـنظِّم        لوضع القانوين با الدول املستقلة املتعلِّقة     رابطة

  .العاملة ومحاية حقوق العمال املهاجريناليد مسائل التعاون يف جمال هجرة 
 مواطن ومنظمة لعقوبات إدارية النتهاكهم أنظمة ١٨ ٠٠٠أُخضع  ٢٠١١ويف عام   -١١٧

 ٢٠٠٩بني إدارياً يف عـام      عدد املعاقَ بلغ  (تشغيل املواطنني األجانب يف إقليم االحتاد الروسي        
  ).١٠ ٠٠٠ يناهز ما

   حرية الفكر والوجدان والدين  -حاء  

  )٤١  رقمالتوصية(    
واجلمعيات . وفقاً للدستور، ال جيوز فرض أي دين بوصفه ديناً للدولة أو ديناً إلزامياً              -١١٨

حرية املعتقد مكفولتـان  وحرية الوجدان و. الدينية منفصلة عن الدولة ومتساوية أمام القانون     
 الدين  املوقف من وكذلك املساواة يف حقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتما بصرف النظر عن           

  . الدينيةاملعتقداتأو 
ويكرِّس القانون االحتادي املتعلِّق حبرية الوجدان واجلمعيات الدينية مفهوم اجلمعيات            -١١٩

 الدولـة    أي من  فضالً عن ضمان عدم تدخُّل     ،نشاطهااملتعلقة ب ضمانات  الالدينية وأشكاهلا و  
  .خراجلمعيات الدينية يف شؤون اآل أو

إىل .  طائفـة  ٦٠وتوجد حالياً يف إقليم االحتاد الروسي مجعيات دينية مسجَّلة متثِّل             -١٢٠
جانب ذلك، ال تقتصر حرية عمل اجلمعيات الدينية على تلك املسجَّلة حسب األصول، بل              

  .غري املسجَّلة أيضاًتتعداها إىل اجلمعيات 
 على عاتقه لدى االنضمام إىل      روسيويف إطار تنفيذ االلتزامات اليت أخذها االحتاد ال         -١٢١

 الدينية املوجودة يف    األمالك ذات الصبغة   قانون ينظِّم حتويل     ٢٠١٠ يف عام    أُقرجملس أوروبا،   
  . الدينيةاملنظماتالبلديات إىل  وأعهدة الدولة 

 على جواز االستعاضة عن اخلدمة العسكرية اإللزامية خبدمـة          احلايليع  وينصُّ التشر   -١٢٢
  .ةالدينيعقيدته  املواطن أو معتقداتمدنية بديلة يف حال تعارضت تلك اخلدمة مع 
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 ، جيري يف إطار منهاج الصف الرابع للمدارس العامة تدريس مادة          ٢٠١٢ومنذ عام     -١٢٣
ويتوىل تدريس هذه املادة أساتذة     ".  املدنية خالقياتواألأسس الثقافات الدينية     "إلزامية بعنوان 

 إىل تزويد التالمذة ال باملعارف الالهوتية بل باملعارف الثقافيـة            هذا املقرر  هدفيمدنيون، و 
ومن شأن دراسة هذه املادة أن تساهم يف تعزيز روح التسامح لدى التالمـذة إزاء               . املختلفة

  . بني القومياتالتواصلوى ممثِّلي الثقافات األخرى والنهوض مبست

   حرية التعبري عن الرأي  -طاء  

  )٥٠ و٤٧-٤٣  أرقامالتوصيات(    
وال جيوز إرغام أي شخص على التعبري عـن         . كفل الدستور لكل فرد حرية التعبري     ي  -١٢٤

ولكلِّ فرد احلق يف التماس املعلومات واحلصول عليها        . آرائه ومعتقداته أو االمتناع عن ذلك     
  .تاجها ونشرها بأي وسيلة مشروعة كانتونقلها وإن

 بشأن ضـمان احلـصول علـى        ٢٠٠٩ووفقاً للقانون االحتادي الذي أُقرَّ يف عام          -١٢٥
املعلومات املتعلِّقة بنشاط أجهزة الدولة وهيئات احلكم الـذايت احمللـي، تتـضمَّن املواقـع               

 األجهزة، مبا يف ذلـك      اإللكترونية الرمسية لإلدارات معلومات تفصيلية دائمة عن نشاط تلك        
  .مشاريع الصكوك القانونية اليت تعمل على وضعها

إىل أجهزة الدولة وهيئات احلكم الذايت احمللي أو أي         اً  ولكلِّ فرد احلق يف اللجوء جمان       -١٢٦
 إىل تلك األجهزة أو أولئـك       دمسؤول عن تلك األجهزة واهليئات، وهذا يشمل توجيه النق        

تعديالت على القانون املنظِّم لعملية النظر يف طلبـات         أُدخلت   ،٢٠١٠ويف عام   . املسؤولني
  .املواطنني على حنو يتيح التخاطب إلكترونيا ويقلِّص ُمدد إعداد الردود على تلك الطلبات

ويتضمَّن املوقع اإللكتروين الرمسي ملفوض حقوق اإلنـسان يف االحتـاد الروسـي               -١٢٧
 إىل اهليئات الدوليـة حلمايـة حقـوق اإلنـسان،           معلومات عن األنظمة املتعلِّقة باللجوء    

. لشكاوى، فضالً عن أحكام الصكوك الدولية املتعلِّقة حبقوق اإلنـسان         ليتضمَّن مناذج    كما
  . املعلوماتتلكوجيوز لكلِّ فرد االطالع على 

ويرد يف املناهج التعليمية للمدارس املتوسطة واملعاهد العليا سرد للمسائل املتعلقـة              -١٢٨
ويف .  معهداً عالياً روسـياً    ٤٠ يف   ُيدرَّس" حقوق اإلنسان "فمقرر  . وق اإلنسان وحرياته  حبق

  .مقررات خاصة بشأن حقوق اإلنسانُتدرَّس بعض املعاهد العليا 
 ٨٨ ٠٠٠ ويعمل يف إقليم روسيا ما يزيد علـى     . والرقابة حمظورة . وحرية اإلعالم مكفولة    -١٢٩

  . وسيلة إعالم مطبوعة وإلكترونية
وبغية توسيع نطاق إعالم املواطنني بشكل موثوق وشامل، جيـري حاليـاً وفقـاً                -١٣٠

 العمل على إطـالق القنـاة       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٧ املؤرخ   ٤٥٥للمرسوم الرئاسي رقم    
  ".العامتلفزيون روسيا "التلفزيونية املستقلة 



A/HRC/WG.6/16/RUS/1 

GE.13-10649 20 

ت املساواة بـني    ، دخل حيز النفاذ القانون االحتادي املتعلق بضمانا       ٢٠٠٩ويف عام     -١٣١
 على نشاطها من جانب القنوات التلفزيونيـة واإلذاعيـة          يف إلقاء الضوء  األحزاب الربملانية   

العامة، وهو قانون ُيرّسخ مبدأ نشر املعلومات عن نشاط كل حـزب ُممثّـل يف الربملـان                 
  .هنفس لقدراب

مجلتـها  يف  و عديدة محاية حقوق الصحفيني ومصاحلهم املـشروعة،         هيئات وىلوتت  -١٣٢
وزارة االتصاالت واإلعالم اليت حتقق يف مجيع املـسائل املتعلقـة           التابعة ل الوحدات املختصة   

ففي الفتـرة   . بإعاقة عمل الصحفيني ومنعهم من احلصول على املعلومات، واالعتداء عليهم         
 حالة تتصل   ٨٥، مت النظر يف     ٢٠١٢سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠١٠يناير  /املمتدة من كانون الثاين   

ومن بني هـذه    . حاوالت إعاقة النشاط املدين لوسائط اإلعالم وانتهاك حقوق الصحفيني        مب
  .ياة الصحفيني وصحتهمباملساس حبتتصل حماولة  ١٧احلاالت 
وافُتتح على موقع وزارة االتصاالت واإلعالم اإللكتروين خط ساخن للمحـررين             -١٣٣

، جيـري   حرية الصحافة  فاع عن للد مؤسسة غالسنوست ويف إطار التعاون مع     . والصحفيني
  .تبادل املعلومات بشأن حاالت منع الصحفيني من ممارسة نشاطهم املشروع

 مشّدد من جانـب أجهـزة إنفـاذ         نظاموختضع اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني ل       -١٣٤
  .الروسية القوانني
ـ         -١٣٥ سالف ونتيجة التحقيق الناجح يف القضية اجلنائية املتعلقـة مبقتـل احملـامي ستاني

، ٢٠٠٩يناير  / أنستاسيا بابوروفا يف كانون الثاين     "نوفايا غازيتا "ماركيلوف ومراسلة صحيفة    
 نيكيتا تيخونوف وييفغينيـا خاسـييس   ٢٠١١مايو / أيار ٦ حمكمة مدينة موسكو يف      أدانت

وأثبتت احملكمة أن جرمية قتل     . بالسجن ملدتني خمتلفتني  وُحكم عليهما   . بارتكاب تلك اجلرمية  
امي ماركيلوف ارُتكبت بسبب ممارسته لنشاطه املهين يف محاية حقوق املواطنني املناهضني            احمل

أما الصحفية بابوروفا اليت كانت ترافق احملامي ماركيلوف حلظة قتله، فقـد متـت              . للفاشية
  .تصفيتها لكوهنا شاهداً على تلك اجلرمية

قتـل الـصحافية     يف م  ٢٠٠٦أكتـوبر   /ويف إطار التحقيـق يف تـشرين األول         - ١٣٦
، اهتمت أجهزة التحقيق ستة أشخاص اعتـرف        "نوفايا غازيتا  "بوليتكوفسكايا جبريدة   آنا

أحدهم بذنبه كامالً وهو يتعاون تعاوناً وثيقاًً مع التحقيق يف سبيل إثبات الوقائع احلقيقية              
  .يف هذه القضية

 عن  ةختطاف ومقتل املدافع   يف القضية اجلنائية املتعلقة با     القواننيوحتقق أجهزة إنفاذ      -١٣٧
 القـوانني وقامت أجهـزة إنفـاذ      . ٢٠٠٩يوليه  /حقوق اإلنسان ناتاليا إستيمريوفا يف متوز     

 حتليل جنائي، ونظرت يف     ١٠٠ شاهد، وأجرت ما يربو على       ١ ٣٠٠باستجواب أكثر من    
وصدر أمر دويل بالبحث عن الشخص    .  بيان وارد من املواطنني واملنظمات     ٤ ٠٠٠أكثر من   

  .شتبه بارتكابه اجلرميةامل
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يف تـشرين   الـذي وقـع     ويتواصل التحقيق يف القضية اجلنائية املتعلقة باالعتـداء           -١٣٨
. "كومريسـانت "يف أوليغ كاشني العامـل يف صـحيفة         اعلى الصح  ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

ملهين إىل أن فعل االعتداء وقع بسبب النشاط ا القواننيوأشارت الرواية الرئيسية ألجهزة إنفاذ   
  .الذي كان كاشني ميارسه بوصفه صحفياً

  معيات تكوين اجلاحلق يف حرية   -ياء  

  )٤٢  رقمالتوصية(    
معيات، مبا يف ذلك احلق     تكوين اجل  من الدستور، لكل فرد احلق يف        ٣٠وفقاً للمادة     -١٣٩

  .  مكفولةحرية نشاط اجلمعياتو. يف إنشاء نقابات للدفاع عن مصاحله
 شكالً من أشكال املنظمات غـري الرحبيـة،         ٢٠ع على ما يزيد على      وينص التشري   -١٤٠
 املنظمات الدولية غري احلكومية واألجنبية      فروعيف ذلك اجلمعيات، واملؤسسات الدينية، و      مبا

  .غري الرحبية
 منظمة غـري رحبيـة      ٢١٠ ٠٠٠ويف الوقت احلايل، يوجد يف روسيا ما يزيد على            -١٤١

تبلغ نسبة املؤسسات الدينيـة أكثـر       بينما  تقريباً من اجلمعيات،     يف املائة منها     ٥٠مسّجلة،  
  .إىل جانب ذلك، يتزايد منو عدد اجلمعيات املنشأة حديثاً.  يف املائة١٠ من

 فرعاً وممثلية للمنظمات الدولية التابعة ملنظمات غري حكومية         ٢٤٥ويعمل يف روسيا      -١٤٢
  .غري رحبية

درة عن رئاسة االحتاد الروسي تقدمي الدعم املايل        وجيري سنوياً مبوجب قرارات صا      -١٤٣
عن طريق  كومية غري الرحبية املشارِكة يف تطوير مؤسسات اجملتمع املدين،          للمنظمات غري احل  

ويف الفتـرة   . ختصيص هبات ملساعدهتا على تنفيذ مشاريعها ذات األمهية االجتماعية اخلاصة         
 مليارات روبـل مـن      ةزيد على أربع  ما ي ُخصص  ،  ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٩املمتدة من عام    

  .امليزانية االحتادية هلذه األغراض
 على القانون االحتادي    ٢٠١٢أبريل  /وقد سامهت التعديالت اليت أُدخلت يف نيسان        -١٤٤

املتعلق باألحزاب السياسية مسامهة فعالة يف ختفيف الشروط املفروضة على أنظمة إنشاء تلك             
عـضاء  األت الصيغة اجلديدة للقانون يف خفض عدد    وبوجه خاص، سامه  . األحزاب وعملها 

عالوة على ذلك، أُلغيت    .  شخص ٥٠٠ إىل   ٤٠ ٠٠٠احلزب السياسي من     الالزم لتسجيل 
وُرفع سقف مدة تقدمي    . الشروط املتعلقة بعدد أعضاء األحزاب السياسية يف الفروع اإلقليمية        

  .من سنة إىل ثالث سنواتلتقارير وخضوعها للتفتيش من جانب وزارة العدل لاألحزاب 
، كان مثة أربعون حزباً سياسـياً ُمـسّجالً         ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١وحبلول    -١٤٥

  . هلاة إقليميأفرع ١ ٨١٠و
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عدد من التعديالت على قانون انتخابـات النـواب يف          أُدخل  وباإلضافة إىل ذلك،      -١٤٦
دىن الذي يتيح ألي حـزب أن       وُخفضت نسبة احلد األ   . دوما التابع لالحتاد الروسي   الجملس  

عالوة علـى  .  يف املائة٥  إىل٧من  يتقدم لالنتخابات للحصول على مقاعد يف جملس الدوما         
 تعديالت على التشريع تـنص علـى        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١ذلك، دخلت حيز النفاذ يف      

  .الحتاد الروسيااقتراع مواطين االحتاد الروسي مباشرة النتخاب كبار مسؤويل كيانات 

   التجمُّعاحلق يف حرية   -كاف  

  )٤٩رقم  و٤٢  رقمالتوصيتان(    
يكفل التشريع الروسي احلق يف التجّمع السلمي، دون سالح، وعقد االجتماعـات              -١٤٧

ويشكّل احلق الذي يكرسه الدسـتور يف       .  واملسريات واالحتجاجات  ظاهراتواحلشود وامل 
ة املواطنني ومجعياهتم يف إدارة شـؤون       القيام بتحركات عامة شكالً هاماً من أشكال مشارك       

وينص القانون االحتادي املتعلق باالجتماعات واحلـشود واملظـاهرات واملـسريات           . الدولة
خطار بتنظيم التحركات العامة بغية تأمني النظام العام، مما يعين          لإلواالحتجاجات على نظام    

هذا التحرك إىل جهاز الـسلطة      التزاماً من جانب منظم التحرك العام بإرسال إخطار بإجراء          
  .التنفيذية التابع لكيان االحتاد أو جهاز احلكم الذايت احمللي

 على القانون االحتادي املتعلق     ٢٠١٢يونيه  /ووفقاً للتغيريات اليت أُدخلت يف حزيران       -١٤٨
 واملسريات واالحتجاجات، ال جيوز جلهاز الـسلطة أن         ظاهراتباالجتماعات واحلشود وامل  

جراء التحرك العام إال يف احلاالت اليت يكون فيها اإلخطار مقدماً من شخص يـنص               ُيعيق إ 
 التحـرك   إجراء  القانون حيظر  القانون على عدم أحقيته يف تنظيم حترك عام، أو يف حال كان           

  . املكان املشار إليه يف اإلخطار يفالعام
قليمية يف حتديد عالوة على ذلك، تنص هذه التعديالت على صالحية السلطات اإل           - ١٤٩

األماكن املخصصة لتجّمع املواطنني من أجل التعبري عن آرائهم دون إبـالغ الـسلطات              
  .بذلك  مسبقاً
 واحلكـم   ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٨ املؤرخ   P-12وينص قرار احملكمة الدستورية رقم        -١٥٠
يف على ضمانات إضافية إلنفاذ احلق       ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١يف  عنها  الصادر   O-O-705 رقم
  . ة التجّمعحري
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  احلقوق االجتماعية والثقافية واالقتصادية  -رابعاً  

  احلق يف الضمان االجتماعي   -ألف  

  )٥٤ و٥٣ و٢٦  أرقامالتوصيات(    
لضمان االجتماعي والنهوض   لوطنية  الستراتيجية  اال لوضع   انالرئيسياملرجعان  كمن  ي  -١٥١

حلقوق االقتـصادية   اخلـاص بـا    الدويل    يف العهد   تلك االستراتيجية،  تنفيذلبرفاه السكان و  
  .واالجتماعية والثقافية وإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

، جتاوز االقتصاد الروسي آثار األزمة االقتصادية، مربهنـاً         ٢٠١١وحبلول هناية عام      -١٥٢
وقد نفذت التزامـات الدولـة      . عن منو مضطرد يف اإلنتاج الصناعي والناتج احمللي اإلمجايل        

املمولة  مستويات أجور العاملني يف املؤسسات       تفععالوة على ذلك، رُ   . جتماعية برمتها اال
فع احلد األدىن لألجور، وفاق مـستوى مؤشـرات          يف املائة، كما رُ    ١٣امليزانية بنسبة   من  

املعاشـات التقاعديـة   زادت عالوة على ذلك،  . االجتماعية مستوى التضخم  االستحقاقات  
  .  ال يوجد يف روسيا متقاعدون يقل دخلهم عن حد الكفافواليوم،. كبريةبنسبة 
عمالة خالل فتـرة األزمـة طابعـاً        الوتكتسي السياسة اليت تنتهجها الدولة بشأن         -١٥٣

 وقد اختذت الدولة تدابري إضافية دعماً هلذه السياسة، واستفاد من           .اجتماعياً ملموساً كذلك  
وأسفر ذلك عن تراجع البطالة إىل      . شخص مليون ونصف مليون     ٤٢تلك التدابري أكثر من     
 يف  ٥,٨أو ما توازي نـسبته      ( شخص   ماليني ٤,٤، أي    قبل األزمة  مستوى ما كانت عليه   

  ).املائة من جمموع السكان الناشطني اقتصادياً
 إىل  ٢٠٠٧ونتيجة للتدابري اليت اختذهتا السلطات الروسية خالل الفترة املمتدة من عـام               -١٥٤
 نسبة السكان ذوي الدخول اليت تقل عن مستوى الفقر املطلق اخنفاضـها             ، واصلت ٢٠١١ عام

 مليـون   ١٨,١  إىل ٢٠٠٧ مليون شخص يف عام      ١٩,٥من  ( يف املائة    ١٢,٨حبيث وصلت إىل    
 ٢٠١٠ووفقاً لبيانات اإلحصاء السكاين لعموم روسـيا، مت يف عـام            ). ٢٠١١شخص يف عام    

 يف املائـة    ٠,٠٤تتجـاوز     يشكل نسبة ال   وهذا.  أسرة معيشية بدون مأوى    ٣٤ ٠٠٠تسجيل  
  .٢٠٠٢وقد اخنفض عدد هؤالء املواطنني إىل النصف منذ عام . جمموع سكان روسيا من

  محاية حقوق األسرة واألطفال والنساء   -باء  

  )٣٩ و٣٣ و٣٢ و٣٠  أرقامالتوصيات(    
ـ   تتحمل الدولة الروسية املسؤولية الدستورية عن         -١٥٥ ويـنظِّم  . ةمحاية األسرة والطفول

التشريع العالقات ذات الصلة وفقاً لألحكام املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق             
  .الطفل وسواها من املعاهدات الدولية اليت دخل االحتاد الروسي طرفاً فيها
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 ملفوضـية   توجد مكاتب تابعة  الحتاد،  اوعلى املستوى االحتادي ويف مجيع كيانات         -١٥٦
ّتسم نشاطها بأمهية كربى يف تنسيق اجلهود اليت تبذهلا الكيانات كافة يف إطار             حقوق الطفل ي  

  . األطفالنظام محاية 
 من القانون االحتادي املتعلِّق بالضمانات األساسية حلقـوق  ٢٢ووفقاً ألحكام املادة     -١٥٧

 الطفل يف االحتاد الروسي، تتوىل احلكومة سنوياً صياغة ونشر تقرير حكومي عـن أوضـاع   
حتليلية موضوعية منظَّمـة  أجهزة السلطة مبعلومات    األطفال واألسر ذات األطفال بغية تزويد       

، ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٨املؤرَّخ   ٢٤٨ووفقاً لقرار احلكومة رقم     . بشأن املسائل ذات الصلة   
  .تقرَّر إجراء مناقشة عامة إلزامية للتقرير

 أُقـرت ،  ٢٠١٢يونيـه   /زيـران  ح ١ؤرَّخ   امل ٧٦١رئاسي رقم   الرسوم  املومبوجب    -١٥٨
اليت ترسي االجتاهـات     ،٢٠١٧-٢٠١٢استراتيجية العمل الوطنية ملصلحة األطفال للفترة       

 محاية األطفال، فضالً عن اآلليات الرئيسية لتنفيـذ         الرامية إىل واملهام الرئيسية لسياسة الدولة     
  .رف عليها دولياًتلك السياسة، واملستندة إىل مبادئ القانون الدويل ومعايريه املتعا

إضافة إىل ذلك، تضطلع السلطات الروسية، يف إطار تطبيق الربامج الشاملة لتحسني              -١٥٩
تدابري هتدف إىل الوقاية من اليتم االجتماعي، وتطـوير أشـكال       بالوضع الدميغرايف يف البلد،     

ل املتعلِّقـة    للمـسائ  القانوينخمتلفة من االستقرار األسري لألطفال اليتامى، وحتسني التنظيم         
  .برعاية القصَّر

وأتاحت التدابري املتخذة خالل السنوات اخلمس املاضية هتيئة الظـروف املالئمـة              -١٦٠
وقد تراجع . لتشكيل منظومة فّعالة حلماية حقوق الطفل املتعلِّقة بالعيش والتربية يف إطار أسرة

 طفل  ١٢٧ ٠٠٠ن عددهم   كا( يف املائة خالل السنة      ٣٥ بنسبة    اجلدد عدد األطفال اليتامى  
 يف املائة عـدد     ١٩كما اخنفض بنسبة    ). ٢٠١٢ يف عام    ٨٢ ٢٠٠ فأصبح   ٢٠٠٦يف عام   

 ٥٠ ٧٠٠ إىل   ٢٠٠٦ شخص يف عام     ٦٢ ٨٠٠من  (الوالدين احملرومني من حقوق الوالدين      
 يف املائـة    ٣٥وتراجع عدد األطفال املوجودين يف دور األيتـام بنـسبة           ). ٢٠١١يف عام   

 ٢٩كذلك، تّدىن بنـسبة     ). ٢٠١١ يف عام    ٧٩ ٩٠٠ إىل   ٢٠٠٦ عام    يف ١٢٣ ٠٠٠ من(
املائة عدد األطفال احملتاجني إىل رعاية أسرية واملوجودين يف قاعدة البيانـات احلكوميـة               يف

 ٢٠٠٦ طفـل يف عـام       ١٧٧ ٠٠٠مـن   (املتعلِّقة باألطفال احملرومني من رعاية الوالدين       
  ).٢٠١١ يف عام ١٢٦ ٠٠٠ إىل

وبلـغ  . ألطفال اليتـامى  لكفالة ا الحتاد نظام حتفيز مادي     ايف مجيع كيانات     وُوضع  -١٦١
 روبل يف ٦ ٦٠٠ الكافلةسرة األمتوسِّط االستحقاقات املنفقة على إعالة طفل واحد يف إطار         

، أما متوسِّط املبلغ املـستحق      )٢٠٠٧ يف املائة عن عام      ٣٧أي بزيادة نسبتها     (٢٠١١ عام
  ).٢٠٠٧ يف املائة عن عام ٥٩أي بزيادة قدرها ( روبل ٩ ٠٠٠  نفسه فبلغللوالد الكافل
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وهلذا الغرض، . ويتواصل يف الوقت نفسه حتسني نظام اختيار الوالدين املتبّنني والكافلني        -١٦٢
 على قانون األسـرة وقـانون       ٢٠١١نوفمرب  /متّ وفقاً للتعديالت اليت أُدخلت يف تشرين الثاين       

م إلزامي لتدريب املواطنني الراغبني يف تربية طفل حمروم من إعالـة  اإلجراءات املدنية العمل بنظا   
.  منظمة على تدريب األسر البديلـة ومرافقتـها        ١ ٢٠٠ويف الوقت احلايل، تعمل     . الوالدين

  . يف البلد٢٠١٥تقرَّر إنشاء نظام خدمات من هذا القبيل يف كل منطقة حبلول عام  وقد
الت اليت أُدِخلت على القانون اجلنائي، متّ بـشكل         عالوةً على ذلك، ووفقاً للتعدي      -١٦٣

.  اجلرائم ذات الطابع اجلنسي املرتكبة حبق القـصَّر        العقوبات املفروضة على  ملحوظ تشديد   
كذلك، متّ جترمي الفعل املتمثِّل يف استغالل القصر ألغراض إعداد املواد أو املنتجات اإلباحية              

  ). من القانون اجلنائي٢-٢٤٢املادة (
ويف الوقت عينه، وسعياً إىل حتقيق أعلى مستوى من تربية الطفل وفقاً للتـصويبات                -١٦٤

توقيـع   جواز إرجـاء     أُقر،  ٢٠١٠ من القانون اجلنائي يف عام       ٨٢اليت أُدِخلت على املادة     
 النساء احملكوم عليهن فحسب بـل  على ال ، إىل حني بلوغ الطفل سن الرابعة عشرة       ،العقوبة

، ويف األشهر   ٢٠١١يف عام    رجالً   ٢٢٣وقد استفاد من هذه اإلمكانية      .  أيضاً  الرجال علىو
  . رجال٢٤٥ً ما جمموعه ٢٠١٢السبعة األوىل من عام 

وُتعَترب مشكلة العنف املوّجه ضد املرأة موضع اهتمام بالغ من جانب أجهزة السلطة               -١٦٥
ولية، مبـا يف ذلـك      وينص التشريع الروسي على خمتلف تدابري املسؤ      . على مجيع املستويات  

ويتضمَّن القانون اجلنائي معايري حتـدِّد      . املسؤولية اجلنائية، عن ممارسة العنف جبميع أشكاله      
، والـضرب،   ةاجلنسيانتهاك احلرمة   املسؤولية اجلنائية عن أفعال غري قانونية من قبيل جرائم          

  .ة أو نفسية، وسوى ذلك من األمورجسديمعاناة يف والتعذيب، والتسبُّب 
ففـي  . ولوحظ أن عدد اجلرائم املرتبطة بالعنف املوّجه ضد املرأة آخذٌ يف التناقص             -١٦٦
تراجـع هـذا العـدد يف       بينمـا    جرمية من هذا النوع،      ٢٢٢ ٥٤٣ ُسجلت،  ٢٠٠٩ عام
  . جرمية١٧٠ ٢٨١ إىل ٢٠١١يف عام و جرمية، ١٩١ ١٨١ إىل ٢٠١٠ عام

انتهاك حلقـوق املـرأة   بالغ عن وقوع  بناًء على كلالقوانني،  وجتري أجهزة إنفاذ      -١٦٧
وبغية منع هذه اجلرائم، تقوم الشرطة بالكشف عـن         .  مالئمة حترياتومصاحلها املشروعة،   

ريين املزمنني، واملرضى النفسيني، ممن يشكِّلون      السكّعن  مرتكيب االنتهاكات داخل األسرة، و    
  .ذكورة تدابري حديثة ذات أثر وقائيوُتطبَّق يف حق ممثِّلي الفئة امل. خطراً مباشراً على حميطهم

ويف إطار تنفيذ خطة التدابري الرامية إىل تطبيق توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد             -١٦٨
 سلطات االحتاد الروسي على أثر النظر يف التقريرين الـسادس والـسابع           هااملرأة، اليت تسلَّمت  

 مشروع القانون االحتادي املتعلِّـق       فريق عمل معين بإعداد    أنشئاملوحدين لالحتاد الروسي،    
دراسية للعاملني مـن أفـراد      اللقات  سلسلة من احل  بالوقاية من العنف يف األسرة، وُنظِّمت       

الشرطة وطالب املؤسسات التعليمية املندرج اختصاصهم يف هذا اجملال، ووضعت توصيات           
  .املعنية بالوقاية من العنف األسري القواننيملمثِّلي أجهزة إنفاذ 
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وبغية منع حاالت استخدام العنف ضد املرأة وتقدمي املساعدة العصرية للنساء اللـوايت               -١٦٩
يعانني من أوضاع حياتية صعبة، مت بدعم من السلطات اإلقليمية واحمللية إنشاء دوائر متخصِّصة              

تماعية وتستحوذ أجهزة احلماية االج   . مهمتها التصدِّي ميدانياً وبصورة فّعالة ملثل هذه احلاالت       
وتـوفِّر  . للسكان على مراكز متعدِّدة التخصُّصات تقدِّم املساعدة االجتماعية لألسر واألطفال         

هذه املراكز جلميع احملتاجني جمموعة متنوعة من اخلدمات االجتماعية، مـن بينـها املـساعدة               
. اسـتمرار ويتزايد عدد تلك املراكـز ب     . النفسية، والقانونية، واملعيشية والطبية لضحايا العنف     

  . مؤسسة٣ ٠٠٠ ما يزيد على ٢٠١٢بلغ عدد هذه املراكز حبلول مطلع عام  وقد

    يف التعليماالحتياجات اخلاصةحق ذوي   -جيم  

  )٥٥رقم  و٥٢  رقمالتوصيتان(    
 يف التعليم أحد األوجه البارزة لسياسة       االحتياجات اخلاصة  إعمال حق ذوي     يشكل  -١٧٠

وتكتسي هذه املسألة حالياً أمهيةً خاصة يف ضـوء تـصديق           . يمالدولة الروسية يف جمال التعل    
 اليت تضع علـى عـاتق       األشخاص ذوي اإلعاقة   على اتفاقية حقوق     ٢٠١٢روسيا يف عام    

السلطات الوطنية جمموعة من االلتزامات اليت تشمل، بوجه خاص، ضمان حق املعـّوقني يف              
  . اإلنسانيةلطاقاهتمقيق التنمية الكاملة التعليم على مجيع املستويات ودون أي استثناء بغية حت

 من قانون التعليم، تؤمن الدولة للمواطنني من ذوي االحتياجات          ٥ووفقاً ألحكام املادة      -١٧١
اخلاصة ظروفاً متكِّنهم من حتصيل تعليمهم، وتقومي معوِّقات منوِّهم، وتكّيفهم االجتماعي اسـتناداً            

ياً، يف إطار أولويات السياسة التعليمية للدولـة، النظـر يف           وجيري حال . إىل هنُج تربوية متخصِّصة   
  .تنظيم تعليم األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف املؤسسات التعليمية العادية غري التقوميية

 طفل من ذوي    ٢٤٠ ٠٠٠ل ما يناهز    ، حصّ ٢٠١٢-٢٠١١وخالل العام الدراسي      -١٧٢
تعليمهم ) جمموع عدد التالمذة يف هذه الفئة      يف املائة من     ٥٤ما نسبته   (االحتياجات اخلاصة   

 عن العدد   ٢٠ ٠٠٠يف املؤسسات الدراسية العامة احلكومية والبلدية، وهو عدد يزيد مبقدار           
ووفقاً لذلك، ازداد عدد األطفال الدارسني      . ٢٠١١-٢٠١٠خالل العام الدراسي    املسجَّل  

 ٢٠١١-٢٠١٠ العام الدراسي     يف ٢٠٤ ٢٠٠من  ) التقوميية(يف املؤسسات التعليمية اخلاصة     
  .٢٠١٢-٢٠١١ يف العام الدراسي ٢٠٧ ٣٠٠إىل 
، خصَّـصت الدولـة     "بيئة متاحـة للجميـع    "ويف إطار الربنامج االحتادي املعنون        -١٧٣
 مليار روبل ألغراض إنشاء شبكة من املؤسـسات     ١٧,٨ ميزانية تفوق    ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة

وُيعَتزم أيضاً  . عليم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة    التعليمية تؤمِّن مجيع الظروف الالزمة لت     
  . أخصائي من املؤسسات التعليمية واهليئات النفسية والطبية والتربوية٢٤ ٠٠٠تطوير مهارات 

وتراعي املعايري التعليمية االحتادية اجلديدة خصائص تعليم األطفال ذوي االحتياجات            -١٧٤
 الدراسة  هناية اليت تنظِّم امتحانات     القانونية الصكوك   وُتراعى هذه اخلصائص أيضاً يف    . اخلاصة

  .الثانوية وقبول التالمذة الناجحني يف املؤسسات التعليمية اخلاصة العالية واملتوسطة
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   العالقات بني القوميات. منع التمييز  -دال  

  )٥٧ و٥٦ و٢٧ و٢٤ و٢٢  أرقامالتوصيات(    
قييد حقوق املواطنني على أساس املنشأ      حيظر التشريع الروسي أي شكل من أشكال ت         -١٧٥

أو العرق أو اجلنس أو القومية أو اللغة أو الدين أو أي معيار آخر، على حنو يستبعد احتمـال                   
  .وُيعاقب على التمييز عقوبات جنائية وإدارية. نشوء سياسة متييز حبق فئات معّينة من املواطنني

 والـضمان وزارة العمل    اجلنسانية يف    القضايا، أُنِشئ جملس تنسيق     ٢٠١١ويف عام     -١٧٦
 بتنفيـذ  خطة التدابري اآلنفة الذكر املتعلِّقة       تضعويف إطار نشاط هذا اجمللس، وُ     . االجتماعي

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة علـى أثـر          من  السلطات الروسية   املوجهة إىل   توصيات  ال
 من االحتاد الروسي بشأن تنفيذ اتفاقية       النظر يف التقريرين املرحليني السادس والسابع املقدَّمني      

  .األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 االحتـاد   يف إطـار  ىل مبدأ املساواة بني الشعوب      إ لروسيا ة االحتادي وتستند التركيبة   -١٧٧

ت وقد أرسى الدستور احلقوق والضمانات األساسية لألشخاص املنتمني إىل األقليا         . الروسي
القومية، مبا يف ذلك احلق يف حتديد االنتماء القومي واإلشارة إليه، واحلق يف استخدام اللغـة                

  .األم، ويف حرية اختيار لغة التعامل، والتربية، والتعليم واإلبداع
، يعيش ضمن االحتـاد     ٢٠١٠ووفقاً لبيانات اإلحصاء السكاين لعموم روسيا لعام          -١٧٨

  . قومية١٩٣الروسي 
 /ية مواءمة العالقات بني القوميات، أصدرت رئاسة االحتاد الروسـي يف أيـار            وبغ  -١٧٩
 الوفاق بني القوميات، وقد أُنِشئ ألغراض إنفـاذ هـذا           ضمان مرسوماً بشأن    ٢٠١٢ مايو

ضع مشروع  رئاسة االحتاد الروسي ُيعىن بالعالقات بني القوميات، كما وُ        تابع ل املرسوم جملس   
  .ة للدولةاستراتيجية السياسة القومي

، ينشط فريق عامل مشترك بني اإلدارات، يهـدف إىل تنـسيق            ٢٠١١ومنذ عام     -١٨٠
اجلهود الرامية إىل تطبيق سياسة الدولة القومية وتنمية اجلوانب اإلثنية والثقافيـة لـشعوب              

.  هيئة احتادية تابعة للسلطة التنفيذية وغـرفيت الربملـان         ١٥والفريق مكوَّن من ممثِّلي     . روسيا
  .راراته ملزمة لألجهزة التنفيذية االحتاديةوق

. ، ُنفذت خطة عمل لتطبيق سياسة الدولة القوميـة        ٢٠١٢-٢٠١١وخالل السنتني     -١٨١
وجيري حالياً تنفيذ خطة تدابري يف جمال االتصال اجلماهريي هدفها مواءمة العالقات بني خمتلف              

 أُقرت خطة شاملة للتنميـة      عالوةً على ذلك،  . ٢٠١٣-٢٠١٢القوميات خالل فترة السنتني     
  .٢٠١٣-٢٠١٢االجتماعية واالقتصادية واإلثنية والثقافية للغجر يف االحتاد الروسي للفترة 

ويف إطار حل مسألة تكوين قاعدة مؤسسية متينة تساهم يف خلق جو من التسامح                 -١٨٢
مية االحتادية اجلديدة   داخل اجملتمع الروسي جتاه التعدُّد الثقايف والعرقي، ساعدت املعايري التعلي         
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 ، يف توسيع العنصر الثقايف العام للتعليم٢٠١١يناير / كانون الثاين١اليت دخلت حيِّز النفاذ يف    
على حنو يهدف إىل تشكيل ثقافة تعامل مشترك بني القوميات والتواصل اإلجيايب بني ممثِّلـي               

  .خمتلف الثقافات والديانات العاملية
ية دعماً مالياً منتظماً ملا يقوم به خمتلف وسائط اإلعالم مـن             السلطات الروس  وتقدم  -١٨٣

  .مشاريع هتدف إىل الدعاية لثقافة التسامح وتطوير العالقات بني القوميات

    املستدامةاوتنميتهالشعوب األصلية حقوق     
  )٥٦  رقمالتوصية(

ـ             -١٨٤  اأمني تنميتـه  هتدف سياسة الدولة املتعلِّقة بالشعوب األصلية القليلة العـدد إىل ت
بـشأن  املستدامة وفقاً ألحكام التشريع الوطين املتفقة إىل حدٍّ بعيد وإعالن األمم املتحـدة              

  .قوق الشعوب األصليةح
 يتعلَّـق   فيمـا وُيعمل يف روسيا بثالثة قوانني احتادية خاصة تنظِّم سياسة الدولـة              -١٨٥

ذا الشأن منـصوص عليهـا يف       بالشعوب األصلية القليلة العدد، فضالً عن جمموعة معايري هب        
 وتربيـة   ، والثقافـة  ، والتعليم ، واحلماية االجتماعية  ،قوانني احتادية وإقليمية تتعلَّق بالضرائب    

  . وسواها من امليادين وصيد األمساك، ،احليوانات
، أقرَّ االحتاد الروسي مفهوم التنمية املستدامة للـشعوب األصـلية           ٢٠٠٩ويف عام     -١٨٦

 مشال االحتاد الروسي وسيبرييا والشرق األقصى، فضالً عن قائمـة بأمـاكن        القليلة العدد يف  
 بأمناط النشاط االقتصادي التقليـدي      وأخرىاإلقامة التقليدية والنشاط االقتصادي التقليدي      
  .للشعوب األصلية القليلة العدد يف االحتاد الروسي

 الروسية يف ضـمان التنميـة       السلطاتهتا  ذيت اخت ويتمثَّل اهلدف األساسي للتدابري ال      -١٨٧
املستدامة للشعوب األصلية على حنو يعزِّز إمكاناهتا االجتماعية واالقتـصادية ويـساهم يف             
احلفاظ على بيئة سكنها األصلية ومنط عيشها التقليدي وقيمها الثقافية، سواء على أسـاس              

  .سهالدولة أو على أساس املوارد الذاتية للشعوب نفاملقدم من االدعم اهلادف 
 الدويل اخلاص بـاحلقوق     العهدوتنفِّذ روسيا التزاماهتا الدولية املتعلِّقة بتطبيق أحكام          -١٨٨

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز             
ية، وامليثاق  العنصري، واالتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا املتعلِّقة حبماية حقوق األقليات القوم         

  .االجتماعي األورويب، مبا يف ذلك ما يتعلَّق بالشعوب األصلية القليلة العدد
 لشعوب األصلية ل يف إطار العقد الدويل الثاين       برنامج عمل آخر  وجيري حالياً تطبيق      -١٨٩
لشعوب األصلية   املتصلة با   الذي ينطوي على تطبيق تدابري تتعلَّق بتحسني التشريعات        مل العا يف
تها التقليدية، واحلفاظ على    قافث الثقايف والدعاية له، وتنمية      هالقليلة العدد، واحلفاظ على تراث    ا

  . الصحي والتعليمي وتطوير التعاون الدويلاهاستوهتا التقليدي، والنهوض مبحيامنط 
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ما يتعلـق    سياسة الدولة في   نفيذويتمثَّل أحد التأكيدات امللموسة للنتائج اإلجيابية لت        -١٩٠
تأمني التنمية املستدامة للشعوب األصلية القليلة العدد يف ازدياد عـدد الـشعوب األصـلية         ب

 ٢٠١٠ إىل عـام     ٢٠٠٢ الفترة املمتدة مـن عـام        القاطنة يف مشال االحتاد الروسي خالل     
  . يف املائة٥,٧ أي بنسبة بلغت نسمة، ٢٥٧ ٩٠٠ إىل ٢٤٤ ٠٠٠ من

يزانيات كيانات االحتاد دعماً للتنميـة      ، جيري ختصيص إعانات مل    ٢٠٠٩ومنذ عام     -١٩١
وبلغ حجم اإلعانـات املقدمـة يف       . االقتصادية واالجتماعية للشعوب األصلية القليلة العدد     

 ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠ مليون روبل، ويف كل مـن عـام          ٦٠٠ ما جمموعه    ٢٠٠٩ عام
  . مليون روبل٢٤٠جمموعه  ما

   استعمال اللغات األم والتعليم بلغات األقليات    
  )٥٧  رقمالتوصية(

يكفل التشريع الروسي حق شعوب االحتاد الروسي يف احملافظة علـى لغتـها األم                -١٩٢
  .وتقاليدها وثقافتها وتنمية واستعمال تلك اللغة والتقاليد والثقافة

 لغـة وهلجـة     ٢٧٧ إىل أن هنـاك      ٢٠١٠وتشري إحصاءات التعداد السكاين لعام        -١٩٣
 ٣٩ لغة، منها    ٨٩ وتستخدم يف إطار نظام الدولة للتعليم العام         .مستعملة يف االحتاد الروسي   

  . املتبقية كمواد يف إطار املنهج التعليمي٥٠  لغة متثل لغة التعليم، بينما تدرس اللغات ال
 واسطة إعـالم ناطقـة      ٤ ٤١٨، سجلت يف االحتاد الروسي      ٢٠١١ويف هناية عام      -١٩٤

 واسـطة إلكترونيـة     ٢ ٢٥١و مطبوعة،    واسطة ٢ ٠٦٢بلغات شعوب روسيا، من بينها      
  . لغة من لغات شعوب روسيا٦٦  ب وكاالت إعالم تعمل ١٠٥و

وتقدم هيئات السلطة التنفيذية الدعم املايل للمنظمات غري الرحبية، مبـا يف ذلـك                -١٩٥
اجلمعيات الثقافية القومية املستقلة، يف تنفيذ املشاريع اهلادفة إىل احلفاظ على ثقافات شعوب             

. سيا التقليدية ومنط حياهتا ولغاهتا، وتنمية تلك الثقافات واللغـات ومنـط احليـاة ذاك              رو
، اشتمل سجل اجلمعيات الثقافية القومية املـستقلة        ٢٠١٢أكتوبر  /  تشرين األول  ١ وحبلول
 مجعيـة احتاديـة،     ١٦، مبا يف ذلك     )٢٠٠٨ يف عام    ٧١٧    مقارنة ب ( مجعيات   ١ ٠٠٣ على
  .مجعية حملية) ٢٠٠٨ يف عام ٤٨٨ (٧١٧ مجعية إقليمية و٢٧٠و

لقانون التعليم، تقدم الدولة املساعدة يف إعداد األخصائيني يف التعليم بلغـات     اً  ووفق  -١٩٦
  .شعوب االحتاد الروسي غري املتمتعة هبوية مستقلة

ونتيجة للسياسة اللغوية املتبعة يف االحتاد الروسي، ازداد عدد املدارس اليت جيري فيها               -١٩٧
  . لتدريس باللغة القومية األم وعدد األطفال الذين يتعلمون بلغاهتم األما

من احلماية  اً  وجممل القول إن التشريع ونظام التعليم الروسيني يكفالن مستوى عالي           -١٩٨
للحقوق اللغوية، ويفيان بشروط االلتزامات الدولية اليت تعهد هبا االحتاد الروسي يف جمـال              

  .محاية التعدد اللغوي
        


