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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الرابعةالدورة 
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  للفقرة   اإلنسان، وفقاًجتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  االحتاد الروسي

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك                 
ذات الصلة الصادرة عن األمم املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                . املتحدة
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة الـيت         . خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية         

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
ويف حال عدم   . أربع سنوات هي  االستعراض يف اجلولة األوىل     روعي يف إعداد هذا التقرير أن دورية        و. التقرير

وملا . تزال صاحلة وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال               
 فإن االفتقار إىل معلومات     ،كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم املتحدة            

أو إىل املستوى /عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  .ليات الدولية حلقوق اإلنساناملنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآل
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسـية حلقـوق      
  )٢(اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام    
 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة

ــراف باالختــصاصات احملــددة  االعت
  هليئات املعاهدات

ية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      االتفاق
 التمييز العنصري

 مـن   ١الفقـرة   (نعم    ١٩٦٩فرباير / شباط٤
  )١٧املادة 

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      
 واالجتماعية والثقافية 

ــوبر / تــشرين األول١٦ أكت
١٩٧٣  

 من ١الفقرة (نعم 
  )٢٦املادة 

-  

ويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       العهد الد 
  والسياسية

ــوبر / تــشرين األول١٦ أكت
١٩٧٣  

 من ١الفقرة (نعم 
  )٤٨املادة 

): ٤١املادة  (الشكاوى املتبادلـة بني الدول     
  نعم

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ــشرين األول١ ــوبر / ت أكت
  أ١٩٩١

  -  )١ املادة(نعم 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
  املرأة

  -  ال يوجد ١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٣

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٨

 من ضروب   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه   
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو       

  املهينة

املـادة  (الشكاوى املتبادلـة بيـن الدول       ال يوجد  ١٩٨٧مارس / آذار٣
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٠أغسطس / آب١٦  اتفاقية حقوق الطفل 
التفاقيـة حقـوق    ول االختياري   الربوتوك

راك األطفال يف الرتاعات    الطفل املتعلق بإش  
  املسلحة

اإلعالن ملزم مبوجب     ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

دنية والسياسية اهلادف إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق امل: املعاهدات األساسية اليت ليس االحتاد الروسي طرفاً فيها
إلغاء عقوبة اإلعدام، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                       

 يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق        والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال           
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،          و مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،         

  .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة     سية أخرى ذات صلةصكوك دولية رئي
  نعم    اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال    نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو
 وعـام   ١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت عام           )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

١٩٦١  
  نعم  ) ٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢تفاقيات جنيف املؤرخة ا

  نعم    ) ٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 
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 االحتاد  )٨( وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     )٧(ى التمييز العنصري  شجعت جلنة القضاء عل     - ١
الروسي على أن يصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وشجعته جلنة                

  .)٩(مناهضة التعذيب على أن يصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

  الدستوري والتشريعي اإلطار - باء 

، أحاطت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان علماً بأن الدستور يكفل حقـوق وحريـات              ٢٠٠٦يف عام     - ٢
مباشرةً باملعاهدات  لى التمييز ضد املرأة بإجازة االحتجاج       ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء ع    .  )١٠(املواطنني الروس 

  .)١١(الدولية يف احملاكم احمللية

  إلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها ا- جيم 

، )١٢(")أمني املظامل  ("املفوض االحتادي حلقوق اإلنسان   رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنشاء منصب          ٣
وبطلب من أمني املظامل، أُعيد . ٢٠٠١يف عام " باء"الذي اعتمدته جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية يف الفئة 

  /النظر يف فئة اعتماده أثناء انعقاد دورة اللجنة الفرعيـة التابعـة للجنـة التنـسيق الدوليـة يف تـشرين الثـاين                      
  .)١٣(٢٠٠٨نوفمرب 

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء إطار مؤسسي حلماية حقوق األقليات العرقية والشعوب                - ٤
وانني املتعلقة حبقوق الطفل ال يزال دون املستوى وأن البىن املسؤولة           والحظت اليونيسيف أن تنفيذ الق    . )١٤(األصلية

  .)١٥(عن قضايا حقوق الطفل مل تتطور بقدر كاٍف بعد

   التدابري السياساتية- دال 

. )١٦(، رحبت جلنة حقوق الطفل بإدراج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية٢٠٠٥يف عام   - ٥
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خبطة العمل الوطنية الرامية إىل زيادة متثيـل                ، رحبت ٢٠٠٢ويف عام   

  .)١٧(النساء اللوايت يف مناصب صنع القرار

 أن مبادرات أُطلقت ملساعدة ٢٠١٠- ٢٠٠٨والحظ الربنامج القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي للفترة   - ٦
  .)١٨(املناطق األسوأ حاالً

 عن الربنامج املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحـة اإليـدز إىل أن              ٢٠٠٧وأشار تقرير صادر يف عام        -٧
  .)١٩(وزارات النقل والتنمية اإلقليمية واملالية والدفاع قد بدأت تنخرط يف التخطيط االستراتيجي املتعلق باإليدز
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- لف أ

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١
  

   )  ٢٠ (هيئة املعاهدة
آخر تقريـر   
 قُدم وُنظر فيه

  
  آخر مالحظات ختامية

  
  رد املتابعة

  
   حالة اإلبالغ

ــصادية   ــوق االقت ــة احلق جلن
  واالجتماعية والثقافية

خلامس منذ عام   تأخر تقدمي التقرير ا     -  ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين   ٢٠٠١
٢٠٠٨  

يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٥  

قُدِّم التقرير السادس، الـذي كـان       
، ٢٠٠٧موعد تقدميه قد حل يف عام       

، ومن املقرر   ٢٠٠٨فرباير  /يف شباط 
  ٢٠٠٩النظر فيه يف عام 

موعد تقدمي التقرير املوحد الذي     حيل    -  ٢٠٠٨آب أغسطس   ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري
يضم التقارير من العشرين إىل الثاين      

   ٢٠١٢والعشرين يف عام 
 موعد تقدمي التقرير املوحد الذي      حيل  -  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٤  جلنة حقوق الطفل

يضم التقريرين الرابع واخلـامس يف      
  ٢٠١٢عام 

التمييز اللجنة املعنية بالقضاء على     
  ضد املرأة

تأخر تقـدمي التقريـرين الـسادس         -  ٢٠٠٢فرباير /شباط  ١٩٩٩
، ٢٠٠٦ و٢٠٠٢والسابع منذ عامي 

  .على التوايل
أغسطس /آب   ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٦  جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٧  
موعد تقدمي التقرير اخلامس يف     ل  حي

  ٢٠١٠عام 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    

شـراك  إالطفل املتعلـق ب   حقوق  
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

موعد تقدمي التقريـر األويل يف      ل  حي  -  -  -
  ٢٠١٠عام 

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٤- ١٧(املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املـرأة         تقارير البعثاتآخر الزيارات أو 
  ؛)٢٠٠٤

؛ املقرر اخلـاص    )٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٧- ١٢(املقرر اخلاص املعين بالعنصرية     
  ).٢٠٠٨مايو / أيار٢٩- ١٩(املعين باستقالل القضاة واحملامني 

 املعين؛ ممثل األمني العام       الطوعي   غري   أو       القسري        االختفاء     حباالت     املعين       العامل       الفريق  عليها من حيث املبدأالزيارات املتفق 
  .ين داخلياًباملشرد

 ومل يتم   ٢٠٠٦مايو  /مت تسلُّم الدعوة يف أيار    (املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      
  ).االتفاق بعد على التواريخ
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  ؛٢٠٠٥املقرر اخلاص املعين بالنفايات السُّمية، طُلبت يف عام   طلوبة واليت مل يتفق عليها بعدالزيارات امل
، أُرسـلت   ٢٠٠٠إجراءات موجزة، طُلبت يف عام      املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام ب     

  ؛٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣األعوام رسائل متابعة يف 
  ؛٢٠٠٦املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية، طُلبت يف عام 

  .٢٠٠٨الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، طُلبت يف عام 
ات اليت قام هبـا كـل    عن امتناهنم للحكومة لتعاوهنا أثناء الزيار    قررون اخلاصون املأعرب    التعاون أثناء البعثات/ البعثاتتيسري

  .نهمم
    متابعة الزيارات

وإضافة إىل البالغات املرسلة فيما     .  بالغات خالل دورية األربع سنوات     ١٠٧أُرسل حنو      والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
ويف الفترة موضوع   .  امرأة ٥٧نهم  فرداً، م  ٢١١ خيص فئات معينة، مشلت هذه البالغات     

  ). يف املائة٧٣( بالغاً ٧٩االستعراض، ردت احلكومة على 
  بالقـضايا  الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة      

  )٢١(واضيعيةامل
 اسـتبياناً أرسـلها املكلفـون       ١٢ استبيانات من أصـل      ٦أجاب االحتاد الروسي عن     

 .)٢٣(، ضمن اآلجال احملددة االستعراض خالل فترةاإلجراءات اخلاصةمبوجب  )٢٢(بواليات

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

 ويف  ٢٠٠٥فربايـر   /تني، يف شـباط   زارت املفوضة السامية السابقة حلقوق اإلنسان االحتاد الروسي مرّ          - ٨
 .)٢٤( وأوسيتيا الشماليةاة إىل مجهوريات الشيشان وإنغوشيتيواشتملت البعثة الثانية على زيار. ٢٠٠٦فرباير /شباط

 حلقوق اإلنسان حضور يف فريق األمم املتحدة القطري يف موسكو ملساعدة الفريق يف إدماج حقوق اإلنسان راصو
لسامية، مت االتفاق علـى     امتابعة لزيارة املفوضة    كو. يف براجمه وأنشطته ويف بناء قدرات احلكومة واجملتمع املدين        

ز برنامج العمل علـى     ويركّ. مستشار يف حقوق اإلنسان   وإيفاد   ٢٠٠٧روسي يف عام    االحتاد ال إطار للتعاون مع    
  .)٢٥( املساواة والتسامح؛ وعلى التثقيف واإلعالم بشأن حقوق اإلنسانلىسيادة القانون؛ وع

  .)٢٦(، دفع االحتاد الروسي مسامهات مالية إىل مفوضية حقوق اإلنسان٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦العوام يف و  -٩

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من اسـتمرار األفكـار                ٢٠٠٢يف عام     - ١٠
ن قلقها لكون   أعربت اللجنةَ أيضاً ع    و .)٢٧(ملرأة والرجل يف األسرة واجملتمع    النمطية واملواقف التمييزية إزاء دور ا     

، ظلت احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة  ٢٠٠٣ويف عام  .)٢٨(اجلنس مينع صراحةً التمييز على أساس     الدستور ال 
  .)٢٩(والثقافية قلقة بشأن عدم املساواة بني اجلنسني

تمع  الدولة ال تنتهج سياسة عنصرية، لكن اجمل       ، الحظ املقرر اخلاص املعين بالعنصرية أن      ٢٠٠٦ويف عام     - ١١
واالعتداءات املرتكبة عدد املتزايد من اجلرائم يواجه ميالً شديداً حنو العنصرية وكره األجانب، من أوضح مظاهره ال

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة القضاء على التمييـز            أشارت   و .)٣٠(بدوافع عنصرية 
  .)٣١(إىل دواعي قلق مماثلةالعنصري واليونيسيف 
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اصة القانون اجلنائي، الحظ املقـرر اخلـاص املعـين          وخبومع أن جهوداً قد ُبذلت لتعزيز التشريعات،          - ١٢
ويعكس عدد من النـصوص     . بالعنصرية أن تلك اجلهود مل تتناول بالقدر الكايف األشكال غري العنيفة من التمييز            

والحظ املقرر اخلاص التهميش االجتمـاعي      . التشريعية وسياسات الدولة واإلجراءات اإلدارية وجود متييز راسخ       
. )٣٢(يزالذي تواجهه األقليات العرقية وغريها من اجملموعات اليت ميارس عليها التميالشديد واالقتصادي والسياسي 

بأن ينظر االحتاد الروسي يف اعتماد تشريع شـامل         ، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠٠٨ويف عام   
  .)٣٣(التمييزملكافحة 

، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن أفراد األقليات العرقيـة، كالشيـشان              ٢٠٠٨ويف عام     - ١٣
يعـانون مـن   وغريهم من األشخاص من منطقيت القوقاز وآسيا الوسطى، إىل جانب الروما واألفارقة، ال يزالون  

  الـيت يقـوم هبـا املوظفـون املكلفـون          يقة  والتوقيف واالحتجاز واملضا  املغاالة يف عمليات التحقق من اهلوية       
  .)٣٤(القواننيبإنفاذ 

اهيـة ذي   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة بأن تكثِّف جهودها ملكافحة خطاب الكر              - ١٤
  .)٣٥(الدوافع العرقية

يف كثري من   بشأن ورود تقارير تفيد أن الشرطة،       على التمييز العنصري عن قلقها      جلنة القضاء   أعربت  و  - ١٥
سجيل اإلقامة للشيشان وألشخاص آخرين ينحدرون من القوقاز وللروما واألتراك املشكيت ترغب عن تاألحيان، 

واليزيديني واألكراد واهلمشيل يف كْراْسُنودار كْراي وللطاجيك وغري املواطنني من أفريقيا وآسيا، وكذلك لطاليب              
 .)٣٦(اللجوء والالجئني

حوادث متييز يف حق األطفال واألسـر       إزاء التقارير اليت أفادت وقوع       بقلقها   الطفلجلنة حقوق   وأبدت    - ١٦
  .)٣٧(اليت ال متلك رخص إقامة وكذلك يف حق األطفال من خمتلف األقليات الدينية أو العرقية

السابق يت اوشعرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقلق بشأن تقارير تفيد بأن مواطين االحتاد السوفي  - ١٧
الذين مل حيصلوا على اجلنسية الروسية يف أوائل التسعينات من القرن املاضي ُيمنعون من اتباع اإلجراء املبسَّط ملنح 

  .)٣٨(اجلنسية الروسية إذا تعذر عليهم إثبات تسجيل إقامتهم

  وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية  - ٢

قوبة اإلعـدام حبكـم     وق اإلنسان االحتاد الروسي بأن ُيلغي ع      ، أوصت اللجنة املعنية حبق    ٢٠٠٣يف عام     - ١٨
 .)٣٩(نضم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           القانون وبأن ي  

ملتوخاة عقوبةَ اإلعدام هو أحد األهداف اإصدار قانون يلغي تشري إىل أن معلومات  ٢٠٠٥وقدمت الدولة يف عام 
  .)٤٠(من اإلصالحات القضائية والقانونية اجلارية

وخلصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه مت انتهاك احلق يف احلياة يف حاليت وفاة حدثتا يف مرافـق                     - ١٩
 ومع أن االحتاد الروسي استجاب لطلب اللجنة بتقدمي معلومات متابعة، فإنه مل يقدم بعد جواباً مقنعـاً            . احتجاز

  .)٤١(بشأن أي من احلالتني وال يزال حوار املتابعة مستمراً
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تواصـلة  املعديدة و الدعاءات  االلعدة أسباب من بينها     عن قلقها   جلنة مناهضة التعذيب    أعربت  ،  ٢٠٠٦ويف عام     -٢٠
 جلنة حقوق الطفـل      وأعربت .)٤٢(قوانني ألفعال تعذيب وسوء معاملة    بارتكاب املوظفني املكلفني بإنفاذ ال    الثابتة املتعلقة   و

عن قلقها لالدعاء الذي يفيد أن أشخاصاً دون سن الثامنة عشرة ال يزالون يتعرضون للتعذيب وللمعاملة القاسـية أثنـاء               
 وأوصت جلنة مناهـضة التعـذيب       .)٤٣(لمحاكمة يف عدة حاالت   وجودهم يف حراسة الشرطة أو أثناء املرحلة السابقة ل        

 قانونية واضحة تصف التدابري اليت جيب أن تتخذها احملاكم إذا ما تبّين أنه مت احلصول االحتاد الروسي بأن يعتمد نصوصاً
  .)٤٤(على األدلة عن طريق التعذيب أو سوء املعاملة

اإلهنـاك  مـع مـسألة   مطلقـاً  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب االحتاد الروسي بتطبيق منهج عدم التـهاون      - ٢١
)dedovshchina (عاملة يف صفوف القوات املسلحةوالتعذيب وسوء امل)٤٥(.  

املـدارس  التعذيب وسوء املعاملة يف     اللجوء إىل   ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن         ٢٠٠٥ويف عام     - ٢٢
إيقـاع  ألن   كما شعرت اللجنة بـالقلق       .)٤٧( مبا يف ذلك اعتداء املربِّني     ،)٤٦(الداخلية وغريها من املؤسسات التعليمية    

  .)٤٨(األطفال ال يزال أمراً مقبوالً يف اجملتمعالعقاب البدين ب

، عن ٢٠٠٦أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، عقب الزيارة اليت قامت هبا إىل مجهورية الشيشان يف عام و  -٢٣
قلقها بشأن استخدام التعذيب من أجل انتزاع اعترافات ومعلومات، وبشأن ترهيب من يقّدمون شكاوى ضد مـوظفني                 

قارير موثوقة عن وجود أماكن احتجاز غري رمسيـة يف          لتلقي ت وشعرت جلنة مناهضة التعذيب بالقلق       .)٤٩(عاّمني
 .)٥٠(املعاملةقول إن من ُيحتجزون يف تلك املرافق يواجهون التعذيب أو سوء االدعاءات اليت تمشال القوقاز وإزاء  

العميق بشأن عمليات القتل خارج إطار القضاء، ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ٢٠٠٣ويف عام 
   وقـال االحتـاد الروسـي يف        .)٥١(وحاالت االختفاء والتعذيب، مبا يف ذلك االغتصاب، يف مجهورية الشيشان         

  .)٥٢( إن تدابري مناسبة قد اتُّخذت من أجل معاجلة دواعي القلق تلك٢٠٠٥عام 

وثابتـة  بسبب ورود ادعاءات عديدة ومتواصلة      عن قلقها   ضاً  جلنة مناهضة التعذيب أي   أعربت  ،  ٢٠٠٦ويف عام     -٢٤
تفيد حدوث عمليات اختطاف واختفاء قسري يف مجهورية الشيشان، خاصةً أثناء عمليات مكافحة اإلرهاب، على يـد                 

، وبسبب عدم التحقيق يف تلك االدعاءات وعـدم  قبوهلم الضمين  بتحريض منهم أو مبوافقتهم أو       موظفني عموميني أو  
 إىل احلكومة بالغاً ُيدعى فيـه أن  الطوعي غري أو القسري االختفاء حباالت املعين العامل لفريقاأحال و .)٥٣(قبة اجلناةمعا

والحظ الفريق العامل أن هنـاك      .  يتسببون يف العديد من حاالت االختفاء القسري       )٥٤(أفراد اجليش االحتادي يف الشيشان    
 ويقال إن األشخاص احملتجزين يتعرضون لسوء       .)٥٥(١٩٩٩شخص منذ عام     ٥ ٠٠٠ و ٣ ٠٠٠  ادعاءات باختفاء ما بني   

أعرب ، ٢٠٠٧ ويف عام  .)٥٦( رد من احلكومة بشأن هذا االدعاء      ومل يتم تسلم أي   . املعاملة وإهنم قد ُيقتلون يف هناية األمر      
حلكومة على أن تقـوم     قلق عميق بشأن استمرار حدوث حاالت جديدة يف االحتاد الروسي، وشجع ا           عن  الفريق العامل   

واليت نـشأت عـن   حتسم مبا فيها العدد الكبري من احلاالت اليت مل ، اليت مل يبت فيها بعد خبطوات باجتاه توضيح احلاالت     
بشأن تعليـق التحقيقـات يف      قلقه   ظل الفريق العامل يعرب عن    ،  ٢٠٠٨ ويف عام    .)٥٧(الرتاعات الدائرة يف مشال القوقاز    

عن حاالت توقيف واختفاء    أيضاً لتلقي تقارير    ، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق       ٢٠٠٥يف عام    و .)٥٨(حاالت االختفاء 
  .)٥٩(عدد من الشباب ُيشتبه يف وجود صلة بينهم وبني اجملموعات املتمردة على يد أفراد قوات األمن
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فاية اجلهود املبذولة إلزالة بسبب قلة حتديد وتعليم املناطق امللغومة وعدم كعن قلقها جلنة حقوق الطفل    وأعربت    -٢٥
  .)٦٠(األلغام يف الشيشان ويف مشال القوقاز

، الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أنه، يف حني أن النساء يتعرضن للعنف                ٢٠٠٦ويف عام     -٢٦
تمع ككل، مبا يف ذلك االجتار      باألساس، فإن هناك تقارير تفيد بأهنن يتعرضن ألشكال عديدة من العنف يف اجمل             يف بيوهتن 

  .)٦١(واالغتصاب والتحرش اجلنسي والعنف أثناء تنفيذ العمليات العسكرية يف مشال القوقاز والعنف يف السجون

وأشارت أيضاً إىل أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة واللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية                      -٢٧
فعدم  .)٦٢(قلقهما بشأن ارتفاع نسبة العنف املرتيل وانعدام احلماية القانونية        بتا عن   تيهما قد أعر  واالجتماعية والثقافية كل  

وانعدام مثل ذلـك    . حمدد يساهم يف اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت ُترتكب يف نطاق احلياة اخلاصة             قانون  وجود  
مع هذه املشكلة   جبدية  راد الشرطة أو حىت رفضهم التعامل       أفتقاعس  القانون ُيثين النساء عن السعي إىل االنتصاف ويعزز         

   والـيت   ؤملـة امل وذكر صندوق األمم املتحدة للسكان بـدوره مـشكلة العنـف املـرتيل               .)٦٣(ألهنم ال يعتربوهنا جرمية   
  .)٦٤(طال أمدها

مان على شخصه يف ثالث     احلرية ويف األ  واستنتجت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن هناك انتهاكاً حلق الفرد يف              -٢٨
حاالت مشلت مجلة أمور منها عدم إطالع صاحب الشكوى على أسباب توقيفه أو على أي من التـهم املوجهـة إليـه                     

ويف حني أن االحتاد الروسي رد على طلب اللجنة احلصول          . والتوقيف واالحتجاز غري القانونيني واملنع من االتصال مبحام       
   وال يـزال حـوار      ت الثالث مجيعها، فإنه مل يقدِّم بعد رداً مقنعـاً بـشأن أي منـها،              على معلومات متابعة يف احلاال    

  .)٦٥(املتابعة مستمراً

وخاجل القلق جلنة مناهضة التعذيب بشأن ما ورد عن ممارسة احتجاز أشخاص بسبب عدم استجابتهم لـشروط      -٢٩
  .)٦٦(نظام تسجيل اإلقامة

بسبب علماً باجلهود الكبرية اليت تبذهلا احلكومة، فإن القلق ال يزال يساورها ومع أن جلنة مناهضة التعذيب حتيط      -٣٠
  .)٦٧(عدم كفاية الرعاية الصحية يف املؤسسات العقابيةواستمرار االكتظاظ 

املرضى يف املستـشفيات  يعاين منها   غري الالئقة اليت    املعيشة  والحظت جلنة مناهضة التعذيب االكتظاظ وظروف         -٣١
  .)٦٨(ن فيهم األطفال، باإلضافة إىل فترات احلبس الطويلةالنفسية، مب

وشعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء العدد الكبري من األشخاص الذين يتم االجتار هبـم ألغـراض                    -٣٢
  .)٦٩(وجهات خارج البلدبصورة رئيسية االجتار مع واالستغالل اجلنسي أو الستغالل عملهم، 

  حقوق الطفل بالقلق إزاء العدد الكبري من األطفال والشباب الذين يـتم اسـتغالهلم يف جتـارة                 وشعرت جلنة   -٣٣
اخلـدمات الـصحية   أو يعملون يف الشوارع وعدم حصوهلم على    /، وإزاء تزايد عدد األطفال الذين يعيشون و       )٧٠(اجلنس

  .)٧١(والتعليمية العامة
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  نونإقامة العدل واإلفالت من العقاب وسيادة القا - ٣

املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني علماً مببادرات اإلصالح األخـرية،  أحاط ، ٢٠٠٨يف عام     - ٣٤
 تنفَّذ؛ العدم تساوي فرص الوصول إىل احملاكم؛ وارتفاع نسبة قرارات احملاكم اليت منها شعر بالقلق ألسباب لكنه 

ن االنتقادات اليت تتعلق بشفافية عمليـة اختيـار القـضاة،           والتقارير الواردة عن التدخل السياسي وغري ذلك م       
ي الدفاع وهي املقترحات املنظِّم ألنشطة حمامو ٢٠٠٢الصادر يف عام تعديل القانون االحتادي املتعلقة بقترحات املو

القضاة والية  ، ساور القلق جلنة مناهضة التعذيب بشأن نظام         ٢٠٠٦ ويف عام    .)٧٢(اليت قد هتدد استقالل احملامني    
  .)٧٣(وأثره على استقالل السلطة القضائية ونظام انتخاب احمللَّفني

علـى   ٢٠٠١لعام   قانون اإلجراءات اجلنائية     عدم نص وظلت جلنة مناهضة التعذيب تشعر بالقلق إزاء          - ٣٥
 املمارسات والحظت اللجنة أموراً من بينها حيلولة القوانني و.)٧٤(ية على االحتجاز السابق للمحاكمةحدود إلزام

ي اذ إجراءات انتقامية يف حق حمـام وأقربائهم، فضالً عما ورد من تقارير عن اختاحملتجزين مبحاميهمٍ  اتصال  دون  
  .)٧٥(ليهم للتعذيب أو لسوء املعاملةالدفاع الذين يّدعون تعرض موكِّ

ومع . يف حالة واحدة  واستنتجت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنه حدث انتهاك للحق يف حماكمة عادلة               - ٣٦
 وال يزال حوار    أن االحتاد الروسي استجاب لطلب اللجنة تزويَدها مبعلومات متابعة، فإنه مل يقدم بعد رداً مقنعاً              

  .)٧٦(املتابعة مستمراً

، الحظت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يتعسفون ٢٠٠٥ويف عام   - ٣٧
احة للمدنيني الـذين ينتـهك      سلطاهتم ويفلتون من العقاب وأنه ليست هناك سبل انتصاف فعالة مت           استعماليف  

   كما الحظ الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القـسري أو غـري الطـوعي يف                .)٧٧(موظفو الدولة حقوقهم  
  .)٧٨(العقابسة االختفاء يف الشيشان حتدث يف ظل إفالت شامل من  أن ممار٢٠٠٦عام 

تعترف عدم دفع تعويضات كافية لضحايا التعذيب الذين        عن قلقها إزاء    جلنة مناهضة التعذيب    أعربت  و  - ٣٨
  .)٧٩(هبم احملكمة الدستورية، وإزاء عدم وجود تدابري مناسبة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب

ام قضاء األحداث من وشجعت جلنة مناهضة التعذيب االحتاد الروسي على أمور منها التعجيل بإصالح نظ  - ٣٩
أجل السماح مبحاكمة املتهمني دون سن الثامنة عشرة من ِقبل نظام قضاء خاص باألحداث وإنشاء نظام فعـال                  

 أن نظام قضاء األحداث ال يزال مسألة        ٢٠٠٨ ويف هذا الصدد، الحظت اليونيسيف يف عام         .)٨٠(للعقوبة البديلة 
  .)٨١(خاضعة للنقاش

  سريةاألياة احلخلاصة ويف الزواج ويف احلق يف حرمة احلياة ا - ٤

رئيسي، ال حيظـى باحلمايـة      ذكرت اليونيسيف أن حق الطفل يف أن يعيش يف كنف أسرته، وهو حق                - ٤٠
عدد األطفال املودعني لدى مؤسسات الرعاية وإلخفاق       عن قلقها لتزايد    جلنة حقوق الطفل    أعربت   و .)٨٢(الكافية

ثـارت   وأ .)٨٣( عن تكليف مؤسسات برعاية األطفـال      ياسة وطنية للتوقف  اجلهود اليت ُبذلت يف سبيل تنفيذ س      
  .)٨٤(اليونيسيف دواعي قلق مماثلة
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واحلق يف  السلمي،التجمع معيات واجلحرية التعبري، وتكوين   - ٥
  املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية

ألن عن قلقها حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية أعربت ، ٢٠٠٦يف عام   - ٤١
حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، على ما يبدو، ال تفتأ تزداد ضعفاً وألن هناك تقارير تفيد أن املدافعني وأسرهم 

تعرب عن   وظلت املمثلة اخلاصة     .)٨٥(يتعرضون لتهديد شبه دائم من فاعلني تابعني للدولة وآخرين غري تابعني هلا           
لون توثيق خاصة بشأن احملامني الذين يعملون على الدفاع عن حقوق اإلنسان والصحفيني الذين حياولقها الشديد ق

تعـرض   وقد سبق أن أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء كثـرة       .)٨٦(انتهاكات حقوق اإلنسان  
ىل أن تعرض   إمركز األمم املتحدة لإلعالم     أشار   و .)٨٧(وجرائم القتل العنيفة  الصحفيني للمضايقات واالعتداءات    

  .)٨٨( حرية الصحافة يف االحتاد الروسيأمن الصحفيني للخطر مل يزل يشكل خطراً حقيقياً على

، ناشدت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان احلكومة أن ٢٠٠٨ويف عام   - ٤٢
ا بوليتكوفسكايا ويف حاالت هتد     جرمية  ملة ونزيهة يف    تشرع يف إجراء حتقيقات شا     يـد واعتـداء   قتل الصحفية أّن
 وكانت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان قد قالت إن مثل ذلك اإلجراء سيكون             .)٨٩(أخرى تعرض هلا صحفيون   

بت املمثلـة    وأعر .)٩٠(نسانرسالة واضحة من أجل مناهضة اإلفالت من العقاب ومحاية املدافعني عن حقوق اإل            
عن حقوق اإلنسان بعد احتجازهم وحثت      الذي خيضع له املدافعون     اخلاصة عن قلق شديد إزاء العالج النفساين        

  .)٩١(يف تلك احلاالتأي تورط احلكومة على وقف 

وأعربت املمثلة اخلاصة عن أشد القلق خبصوص قوانني ولوائح التسجيل اليت قد يكون الغرض الوحيـد                  - ٤٣
بشأن دخول عن قلقها جلنة مناهضة التعذيب أعربت كما .)٩٢(املنتقدين وكبح حركات اجملتمع املدينمنها إخراس 

زاد من حرية الدولة يف ، ما ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧ز النفاذ يف   القانون املنظم ألنشطة املنظمات غري التجارية حي      
  .)٩٣(شدةالتدخل يف أنشطة املنظمات غري احلكومية ويف إعاقتها ب

الواردة يف القـانون  " نشاط متطرف"ن تعريف عبارة ألوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها     - ٤٤
ال تسمح حبماية   تعريف غامض لدرجة    " املتعلق مبكافحة األنشطة املتطرفة    "٢٠٠٢يوليه  /االحتادي الصادر يف متوز   

  .)٩٤(األفراد واجلمعيات من التعسف يف تطبيقه

جنة بقلق إغالق عدد من شركات اإلعالم املستقلة يف السنوات السابقة وتعاظم حتكـم      كما الحظت الل    - ٤٥
  .)٩٥(ة يف املنافذ اإلعالمية الرئيسيةالدول

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف  - ٦

طالـة املرتفعـة    قلقة بشأن معدالت الباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ، ظلت جلنة    ٢٠٠٣يف عام     - ٤٦
 .سن التقاعد، واألشـخاص ذوي اإلعاقـة      الذين شارفوا   سيما يف صفوف الشباب، والنساء، واألشخاص        نسبياً، ال 

 وبـسبب تـدين   ،)٩٦(أيضاً بسبب التفاوتات الكبرية يف معدالت البطالة بني األقـاليم عن قلقها اللجنة أعربت  و
  .)٩٧(مستوى األجور
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بشأن ورود تقارير تفيد بأن غري املواطنني والعاملني عن قلقها لتمييز العنصري جلنة القضاء على اأعربت و  - ٤٧
 .)٩٨(ل ويتعرضون للتمييز عند التوظيف    من األقليات العرقية كثرياً ما ُتفرض عليهم ظروف عمل يطبعها االستغال          

املبذولة حلماية حقـوق     االحتاد الروسي بزيادة اجلهود      القتصادية واالجتماعية والثقافية  جلنة احلقوق ا  وأوصت  
  .)٩٩(اإلنسان للعاملني يف سوق العمل غري الرمسية وحلماية حقوق املهاجرين ومصاحلهم القانونية

نساء يـشكلن األغلبيـة      بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها العميق ألن ال          اللجنة املعنية أعربت  و  - ٤٨
وحثت على سـن    . لف أقسام القطاع العام   دىن أجراً يف خمت   الوظائف األدىن مستوى واأل   الساحقة من العاملني يف     

  .)١٠٠(قانون لتحقيق التكافؤ يف فرص العمل

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق-٧

، ظلت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشعر بالقلق إزاء املبالغ غري الكافية             ٢٠٠٣يف عام     - ٤٩
  .)١٠١(ُتدفع كمعاشات ومزايا اجتماعيةاليت 

نصيب الفرد   أن متوسط    ٢٠٠٧- ٢٠٠٤مم املتحدة اإلمنائي للفترة     ألوالحظ الربنامج القطري لربنامج ا      - ٥٠
ال ميكن أن يـربرا     الذي حيققه البلد ووترية النمو االقتصادي املسجلة يف اآلونة األخرية           من الناتج احمللي اإلمجايل     

جلنة احلقوق االقتصادية أعربت  و.)١٠٢(اليت شوهدت يف عدة مناطق وفئات اجتماعيةلواسعة وجود جيوب الفقر ا
كـبري مـن    املعيشة يف جزء    تؤثر على مستوى    الدخل  لكون الفروق املتزايدة يف     عن قلقها   واالجتماعية والثقافية   

تأنيث إزاء عن قلقها   ز ضد املرأة    اللجنة املعنية بالقضاء على التميي    أعربت  ،  ٢٠٠٢ويف عام   . )١٠٣(اجملتمع الروسي 
   وإزاء فقـر النـساء      ،)١٠٤(٢٠٠٦ألمـم املتحـدة اإلمنـائي لعـام         ، وهو ما ذكره أيضاً تقرير برنامج ا       الفقر

  .)١٠٥(املسنات

من التدهور العام يف درجة توفر وإتاحة عن قلقها نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأعربت جل  - ٥١
زوناً يف املناطق الفقرية ال متلك يف أحيان كثرية خم        املستوصفات  ة، والحظت بقلق أن املستشفيات و     الرعاية الصحي 

 وظل القلق يساور اللجنة بشأن ارتفاع معدل اإلصابة بداء السل، خاصـة يف              .)١٠٦(من مجيع العقاقري األساسية   
  .)١٠٧(الشعوب األصليةالسجون، يف الشيشان ويف مناطق الشمال النائية، وخصوصاً داخل جمتمعات 

بسبب ارتفاع معدالت وفيات املواليد     عن قلقها   نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      أعربت جل و  - ٥٢
والحظ صندوق األمم  .)١٠٨(سبباً رئيسياً يف الوفيات النفاسيةاملأمون يظل اإلجهاض غري ن ألووالوفيات النفاسية 

سية يف جمال الصحة اإلجنابية ترتبط بالصحة اإلجنابية وبصحة املراهقني وبانتشار           املتحدة للسكان أن املشاكل الرئي    
  .)١٠٩(فريوس نقص املناعة البشري وبالصحة النفاسية

ألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري واألطفال املتـأثرين بـذلك           ىل أن ا  أشارت اليونيسيف إ  و  - ٥٣
 وأثارت جلنة حقوق الطفل     .)١١٠(يف املستشفيات باء إىل التخلي عنهم     هون الوصم وهو ما يدفع اآل     الفريوس يواج 

  .)١١١(دواعي قلق مماثلة
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وحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االحتاد الروسي على زيادة اجلهود املبذولة للتصدي   - ٥٤
أن املـشاكل املتعلقـة     "  روسيا مم املتحدة يف  ألا"نشرة  ، ذكرت   ٢٠٠٨ ويف عام    .)١١٢(ملشكلة من ال مأوى هلم    

  .)١١٣(بالغة احلدة خاصة يف مجهورية الشيشانبتشريعات السكن والتعويضات 

، ناشدت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االحتاد الروسي أن يضمن دفع            ٢٠٠٣ويف عام     - ٥٥
 الذين ُدمرت ممتلكاهتم أثناء العمليات تعويضات كافية ويف الوقت املناسب وعلى النحو الواجب جلميع األشخاص

  .)١١٤(العسكرية يف الشيشان

إزاء تدمري مستوطنات الروما يف مـدن ومنـاطق         عن قلقها   جلنة القضاء على التمييز العنصري      أعربت  و  - ٥٦
  .)١١٥(يةعديدة، وإزاء اآلثار غري املتناسبة اليت قد ختلفها عمليات اهلدم واإلخالء القسري تلك على األسر املعن

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية-٨

، أوصت جلنة حقوق الطفل االحتاد الروسي باختاذ مجيع اإلجراءات املناسبة لـضمان جمانيـة               ٢٠٠٥يف عام     - ٥٧
ية بـسبب   ، ظل القلق يساور جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقاف        ٢٠٠٣ ويف عام    .)١١٦(التعليم االبتدائي 
لكـوهنم بـال    املدارس بسبب اهلجرة، واإلمهـال، و     يذهبون إىل   أفادت أن عدداً كبرياً من األطفال ال        ورود تقارير   

إزاء عدد املراهقني األمـيني وإزاء الزيـادة يف نـسبة الفتيـات             عن قلقها   جلنة حقوق الطفل    أعربت   و .)١١٧(مأوى
  .)١١٨(بينهم

العرقية ال سيما   قليات  األ العنصري بقلق التقارير الواردة عن فصل أطفال         والحظت جلنة القضاء على التمييز      - ٥٨
أباؤهم مل يقم   الذين  عرقية  القليات  أطفال الروما، ووضعهم يف صفوف تقوية خاصة، وعن حاالت ُحرم فيها أطفال األ            

درة عـن وزارة التعلـيم   غم من تعليمات خمالفة صـا بقرار من السلطات احمللية وذلك بالرتسجيل اإلقامة من التعليم    ب
  .)١١٩(االحتادية

اليت يعانيها األطفال املعوقون تؤدي أيضاً إىل عزهلم عـن          ىل أن الصعوبات املادية     إشارت اليونيسيف   وأ  - ٥٩
 وأوصت جلنة حقوق الطفل االحتاد الروسي بأن يوفر فرصاً تعليمية متساوية لألطفال ذوي اإلعاقة،               .)١٢٠(اجملتمع

  .)١٢١("املساعدة"أو " املدارس التقوميية"لغاء ممارسة بوسائل من بينها إ

كثرياً ما ُينتهك حق األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري واألطفـال            ىل أنه   إشادت اليونيسيف   وأ  - ٦٠
  .)١٢٢(املتأثرين به يف التعليم

  والشعوب األصليةاألقليات  - ٩

التجاريـة  املؤسسات  لق التقارير الواردة بشأن عمليات تفتيش       الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بق        - ٦١
هلويـة،  عمليات التحقق من ا   اليت ميلكها جورجيون وطلبات الشرطة احلصول على قوائم بأمساء الطالّب اجلورجيني، و           

ـ      راءات وتدمري وثائق اهلوية، واالحتجاز يف ظروف ال إنسانية، وعمليات الترحيل بإجراء مبسَّط وغري ذلك مـن اإلج
  .)١٢٣(٢٠٠٦وأشخاص من أصل جورجي يف عام القمعية اليت اختذت يف حق مواطنني جورجيني 
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اليت تعيش فيها جمتمعـات     اهلشة  وشعرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء الظروف            - ٦٢
ملة تدابري منها إعـادة إدراج مفهـوم         وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري احلكومة جب        .)١٢٤(الشعوب األصلية 

لموارد التقليدي ل ستغالل  االاستغالل الشعوب األصلية لألراضي جماناً يف قانون األراضي املنقَّح والقانون املتعلق بأقاليم             
الطبيعية؛ والسعي إىل احلصول على موافقة جمتمعات الشعوب األصلية عن علم ومبلء إرادهتا وإعطاء االعتبـار األول                 

تلـك اجملتمعـات أو   تشغلها  لقيام بأنشطة اقتصادية يف أقاليم      للشركات خاصة   منح تراخيص   الحتياجاهتا اخلاصة قبل    
  .)١٢٥(ض مناسب للمجتمعات املتضررة منهاتستغلها تقليدياً؛ وضمان أن تنص اتفاقات الترخيص على دفع تعوي

 بأن يفكر يف بدء العمل بنظام املقاعد املضمونة أو          وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري االحتاد الروسي         - ٦٣
احلصص اإللزامية حىت يكفل متثيل الشعوب األصلية الصغرية يف الشمال ويف سيبرييا ويف أقصى الـشرق يف اهليئـات                   

  .)١٢٦(التشريعية إىل جانب الفرع التنفيذي واخلدمات العامة

   والالجئون وملتمسو اللجوء املهاجرون- ١٠

 إىل أن االحتاد الروسي يواجه حتـديات        ٢٠٠٧قرير املفوضية السامية لشؤون الالجئني الصادر يف عام         أشار ت   - ٦٤
  .)١٢٧(كبرية تتعلق باهلجرة االقتصادية والدخول غري القانوين

يف معاجلـة طلبـات   ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها بشأن التأخري الكـبري        ٢٠٠٣ويف عام     - ٦٥
ليب اللجوء مل يتحسن بدرجـة كـبرية وأن          أن وضع طا   ٢٠٠٧عام   للمفوضية صدر يف     ذكر تقرير  و .)١٢٨(اللجوء

  .)١٢٩(الجئ ال تزال متدنية جداًالمعدالت االعتراف مبركز 

على نطاق واسـع وعـام يف حالـة         استخدام الطرد اإلداري    عن قلقها من    جلنة مناهضة التعذيب    أعربت  و  - ٦٦
  .)١٣٠( اهلجرة إىل البلدلقواعداملخالفات البسيطة 

وأوصت جلنة حقوق الطفل االحتاد الروسي بأن يكفل استفادة القاصرين غري املصحوبني واملنفصلني عن                - ٦٧
منح مجيع األشخاص   من مساعدة، وبأن يكفل     على ذلك    يترتب   االجئ وم المن اإلجراء الوطين لتحديد مركز      ذويهم  

  .)١٣١(ُولدوا يف إنغوشيتياألطفاهلم الذين د  ميالاملشردين داخلياً يف الشيشان شهادات

   األشخاص املشردون داخلياً- ١١

بشأن التقارير اليت تفيد أن األشـخاص املـشردين         عن قلقها    جلنة القضاء على التمييز العنصري       أعربت  - ٦٨
وألنه ال    وغروزين،    تياييف إنغوش ُيكرهون أحياناً على العودة ومغادرة مراكز اإليواء املؤقتة         داخلياً من الشيشان    

املهاجر هجرة قسرية وألن املـشردين خـارج        حلصول على مركز     ا املشردين داخلياً يف الشيشان   حيق لألشخاص   
  .)١٣٢(الشيشان حيرمون أحياناً من هذا احلق

  أن الوضع األمـين يف مشـال القوقـاز         إىل   ٢٠٠٧تقرير ملفوضية شؤون الالجئني صدر يف عام        أشار  و  - ٦٩
اإلنسانية طرباً وأن األشخاص املشردين داخلياً واألشخاص العائدين ال يزالون يعتمدون على املساعدة ال يزال مض
بيد أنه مل يكن من املمكن أن تليب املساعدة اإلنسانية وحدها احتياجات الناس الذين يهمون مفوضـية    . واحلماية

  .)١٣٣(اج املشردينرياً إلعادة إدمضروالتعايف شؤون الالجئني يف الشيشان وكان دعم 
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  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١٢

املدنيني اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن فاعلني غري تابعني للدولة ضالعون أيضاً يف االعتداء على      سلمت    - ٧٠
لكـون   عن قلقهااللجنة أعربت و. القول إن ذلك ال يعفي االحتاد الروسي من التزاماته    كررت  وانتهاك حقوقهم، ولكنها    

يتضمن نصاً يعفي املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون وأفـراد اجلـيش مـن        " مكافحة اإلرهاب "ب القانون االحتادي املتعلق    
بأن ذلك القلـق ال     اللجنة   وأخرب االحتاد الروسي     .)١٣٤(صل أثناء عمليات مكافحة اإلرهاب     الذي حي  الضرراملسؤولية عن   

  .)١٣٥(علومات بشأن القانونن امليستند إىل أساس وقدم مزيداً م

انطبـاق  إزاء هذا القانون الذي ال يعرض بوضوح مدى         عن قلقها   جلنة مناهضة التعذيب أيضاً     أعربت  و  - ٧١
دعاءات االمكافحة اإلرهاب؛ وبشأن    الضمانات اليت مينحها قانون اإلجراءات اجلنائية للمحتجزين على عمليات          

  .)١٣٦(اإلرهابهم يف املشتبه يف تورط شيوع ممارسة احتجاز أقارباليت تشري إىل 

وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن النساء، يف مشال القوقاز، صرن أكثر عرضـة                    - ٧٢
االنتحارية اليت  التفجريات  رداً على   اليت اعتمدت    حقوق اإلنسان بسبب استراتيجية مكافحة اإلرهاب        اتالنتهاك

  .)١٣٧(يشانمن الشقامت هبا نساء 

   واملعوقات والتحديات اإلجنازات وأفضل املمارسات- ثالثاً 
ليونيسيف بأن البلد ال يزال متخلفاً جداً عن الركب يف اجملال االجتماعي، مثلمـا يتـبني مـن                  أفادت ا   - ٧٣

 هـامني  وتشكل الدميغرافيا والصحة حتديني .)١٣٨()رفاه الطفل، الصحة، التعليم(تمل كتإصالحات النظام اليت مل    
خدميت التعليم والصحة؛   وسوء  من مجلة حتديات أخرى كانعدام املساواة االجتماعية واالقتصادية وفقر األطفال؛           

؛ وتزايد أعداد األطفال الذين يودعون يف مؤسسات )١٣٩(بسرعة كبريةوباء فريوس نقص املناعة البشري واستشراء 
االجتماعي وعدم الضعف ، إىل أن ٢٠٠٧ املتحدة، يف تقريره لعام وأشار املنسق املقيم ألنشطة األمم .)١٤٠(الرعاية

  .)١٤١(النمو االقتصادي ُيعتربان حتديني رئيسيني فرص االستفادة من املساواة يف

 أن البلد حباجة إىل التغلب ٢٠١٠- ٢٠٠٨مم املتحدة اإلمنائي للفترة والحظ الربنامج القطري لربنامج األ  - ٧٤
وهو حباجة كذلك إىل إمتام إنشاء نظام       . ومن مجلتها الفساد، وسوء إدارة القطاع العام      على املشاكل املؤسسية،    

ونظراً إىل حجم البلد، فإن استدامة النمو وحتسني اخلدمات االجتماعية يعتمدان . قضائي فعال ومستقل بشكل تام
  .)١٤٢(حلكومة االحتادي ودون الوطينبني مستويي اتقسيماً رشيداً وثابتاً أيضاً على تقسيم االستقاللية واملسؤولية 

 بأن الرتاع الدائر يف مشـال       ٢٠٠٧- ٢٠٠٤الربنامج القطري لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لفترة        أفاد  و  - ٧٥
  .القوقاز مل يزل يعرِّض حقوق اإلنسان والتنمية يف املنطقة للخطر
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   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
   تعهدات الدولة - لف أ

االحتاد الروسي بأنه يويل قدراً كبرياً من األمهية لتنمية التعاون الدويل البّناء يف جمال              فاد  ، أ ٢٠٠٦يف عام     - ٧٦
وأشار زيادة على ذلك إىل أن التعاون النشيط مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
  .)١٤٣(زأ من سياستهاإلنسان يشكل جزءاً ال يتج

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

، ٢٠٠٩أغسطس / آب١٥لول حبطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري من االحتاد الروسي أن يقدم،    - ٧٧
باجلهود املبذولة ملكافحة التحريض على الكراهية      : معلومات بشأن التدابري اليت اختذها لتنفيذ توصياهتا فيما يتعلق        

سري الـيت شـهدهتا     والعرقية والدينية؛ وبالعنف ذي الدوافع العنصرية؛ وبعمليات اهلدم واإلخالء الق         العنصرية  
  .)١٤٤(مستوطنات الروما

: ، طلبت جلنة مناهضة التعذيب معلومات بشأن توصياهتا املتعلقة بعدة أمور من بينـها             ٢٠٠٦ويف عام     - ٧٨
يش؛ والتعذيب وسوء املعاملة يف القوات املسلحة؛ واستقالل امللتحقني باجلإهناك الضمانات املمنوحة للمحتجزين؛ و

االعتداءات هيئة االدعاء العام، واإلفالت من العقاب؛ واستخدام ضمانات مكتوبة بشأن إعادة الالجئني قسراً؛ و             
يق؛ والوضع للتطب العنيفة على املدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وقابلية القانون املنظِّم ألنشطة املنظمات غري التجارية   

  .٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣ ومت تسلُّم ردود من احلكومة يف .)١٤٥(يف مجهورية الشيشان

اللجنة املعنيـة حبقـوق     ، استجابة لطلب    )١٤٦(أرسلت الدولة رداً  ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٣ويف    - ٧٩
يف  اإلعـدام والوضـع       بأن يقدم االحتاد الروسي معلومات بشأن عقوبة       ٢٠٠٣نوفمرب  /اإلنسان يف تشرين الثاين   

  .)١٤٨(لجنة أنه ال حاجة إىل فعل املزيد فقررت ال،)١٤٧(مجهورية الشيشان

وتسلم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب معلومات من احلكومة بشأن اخلطوات اإلجيابية املتخذة، خاصة   - ٨٠
 عن حاالت االختفاء يف الشيـشان،        ونظراً للتقارير الواردة   .)١٤٩(إصالح السجون يف جمال اإلصالح التشريعي و    

حث املقرر اخلاص احلكومة على أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية للتحقيق يف حاالت االختفاء اليت حـدثت يف                  
وأوصى . يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوأن تنظر املاضي 

 تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وكرر طلبه إجراء زيارة            املقرر اخلاص احلكومة بأن   
  .)١٥٠(٢٠٠٦مايو / أيار٢٢استجابة لدعوة احلكومة املؤرخة 

 مبسألة العنف ضد املرأة توصيات عامة تتعلق جبملة أمور منها املساءلة عن ة املعنية اخلاصة املقررتوأصدر  - ٨١
وتعلقت توصيات أخـرى بـالعنف   . والقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملاالت    انتهاكات حقوق اإلنسان    

  .)١٥١(املرتيل والعنف ضد املرأة يف مشال القوقاز
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؛ والوقاية؛ والتصديق   العنصريالتنميط  ها  وأصدر املقرر اخلاص املعين بالعنصرية توصيات تتعلق بأمور من          - ٨٢
لعمال املهاجرين وأفراد أسرهم وتنفيذها؛ واالهتمام بسكان القوقاز وآسـيا          على االتفاقية الدولية حلماية مجيع ا     

  .)١٥٢(الروما؛ ودور اإلعالم ومسؤوليتهومجاعة الوسطى 

املعين ديد  اجلعامل  الفريق  الوأصدر املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني توصيات تتعلق بدعم             - ٨٣
اد الذي كان حديث النشأة آنذاك؛ وبكيفية عمل النظام القضائي ككل؛ باإلصالح القضائي وجملس مكافحة الفس

وبإنشاء آليات من أجل تنفيذ القرارات القضائية بشكل سريع وشامل؛ وباعتماد مشروع قانون يتعلق بإنشاء نظام 
ية لقضاء األحداث؛ وبإنشاء نظام للمحاكم اإلدارية من أجل مكافحة الفساد على حنو فعال؛ وبضمان مـسؤول               

كما أوصى املقرر اخلاص بعدم اعتماد التعديالت املقترح إجراؤها على القانون االحتادي املـنظِّم      . موظفي الدولة 
  .)١٥٣(٢٠٠٢ لعام ألنشطة حمامي الدفاع

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
نية من الربنامج املشترك أوصت جلنة حقوق الطفل االحتاد الروسي بأن يسعى للحصول على املساعدة التق  - ٨٤

  .)١٥٤(بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدز ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف، وغري ذلك من اهليئات

التنميـة  والـسكان  سياسـة  وذكر صندوق األمم املتحدة للسكان أن املشاريع اليت يدعمها تركِّز على          - ٨٥
 واألمراض املنقولة جنسياً، وعلـى      صابة بفريوس نقص املناعة البشري    اإلوالصحة اإلجنابية مبا يف ذلك الوقاية من        

  .)١٥٥( واإلنصاف اجلنساينوةالدع

اليونيسيف بأهنا تدعم العمليات الوطنية املراد هبا تلبية احتياجات غالبية األطفال املستضعفني، مع وأفادت   - ٨٦
  .)١٥٦(ضايا الرفاه االجتماعيفيما خيص قعلى الدعوة ى حتليل السياسات وزيادة التركيز عل
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