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  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣-٢جنيف، 

األمم املتحدة السامية حلقوق    موجز أعدته مفوضية    
  من مرفـق قـرار    ) ج(١٥اإلنسان، عمالً بالفقرة    

  *٥/١حقوق اإلنسان   جملس            
  االحتاد الروسي

.  إىل عملية االستعراض الدوري الشامل     )١(املصلحةمن أصحاب    ١٧هذا التقرير موجز للورقات املقدمة من         
وال يتضمن أية آراء أو وجهات نظـر أو  . اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسانيّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة هو  و

وذُكـرت  . اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات حمـّددة               
تغيري النصوص  طاع،  ، قدر املست  بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما مل جير             

التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب          عدم  واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو        . األصلية
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها     

  . أربع سنواتوهيلدورة األوىل يف ااالستعراض مع مراعاة وترية هذا التقرير أعّد  و.الكاملة جلميع الورقات الواردة
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   املعلومات األساسية واإلطار-أوالً 
  نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أوجه االخـتالف   بأن يزيل    )االحتاد الروسي ( منظمات غري حكومية روسية      ت يف تقدميها  شتركاأوصت ورقة     -١
كما الحظت أن االحتاد الروسي مل يصدق على نظام رومـا           . نينه الوطنية والقانون الدويل حلقوق اإلنسان     القائمة بني قوا  

  .)٢(األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

والحظ كل من الرابطة الروسية للشعوب األصلية يف الشمال والفريق العامل الدويل لشؤون الـشعوب                 -٢
 املتعلقة بالـشعوب األصـلية      ١٦٩  رقم على اتفاقية منظمة العمل الدولية    األصلية أن االحتاد الروسي مل يصدق       

  .)٣(والقبلية يف البلدان املستقلة

ويصدق على االتفاقيـة    بأن يوقع   وأوصت منظمة العفو الدولية ومنظمة رصد حقوق اإلنسان االحتاد الروسي             -٣
نظمة رصد حقوق اإلنسان ومنظمة العفو الدولية       كما أوصت م  . )٤(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

 وعلى  )٥(على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         بأن يصدق   على التوايل االحتاد الروسي     
  .)٦(التعذيبالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 

.  للتعـذيب   احلكومية الروسية أن القانون اجلنائي ال يتضمن التعريف املعترف به دوليـاً            ذكرت املنظمات غري    -٤
خطورة عواقبها ومينـع إجـراء      مدى  ، ما ال يعكس     "لسلطةلإساءة استعمال   "وُتعالَج مسألة استخدام التعذيب باعتبارها      

  .)٨(ة قلق مماثلجوانبوأشارت منظمة العفو الدولية إىل . )٧(حلجمهاتقييم شامل 

يف القوانني الوطنية يشمل إىل حـد مـا         " ر قسراً جاامله"والحظ مركز رصد التشرد الداخلي أن تعريف مفهوم           -٥
ومن مجلة من يـشملهم     . الوارد يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي        " املشرد داخلياً "مفهوم  تعريف  

ويستثين من أُجبِروا على الفرار من االنتهاكات اجلماعيـة         .  االحتاد الروسي  األجانب، عدميو اجلنسية الذين ُشرِّدوا داخل     
  .)٩(حلقوق اإلنسان والرتاع املسلح والعنف املستشري، وكذلك من فروا داخل الشيشان وأوسيتيا الشمالية

 ١٩٩٥ إىل اعتماد قانون األسـرة يف عـام       " ال إلدمان الكحول واملخدرات   "وأشار الصندوق اخلريي الروسي       -٦
" املتعلق بوقاية القاصرين من اإلمهال واالحنراف"والقانون ) ١٩٩٨" (املتعلق بالضمانات األساسية حلقوق الطفل"والقانون 

وجيري إعداد قوانني على صعيد األقاليم واجملالس التشريعية البلدية وبرامج إلعادة التأهيل االجتماعي لألحداث       ). ١٩٩٩(
  .)١٠(شبكة من املؤسسات املتخصصةوبرامج إصالحية للجاحنني و

  اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان -جيم 

أشارت املنظمات غري احلكومية الروسية إىل وقوع تراجع يف جمايل الشفافية ومساءلة السلطات وتزايد يف حاالت       -٧
دى إىل جو من فقدان الثقـة       خرق القوانني وإفالت املوظفني العموميني من العقاب وتضعضع آلليات محاية احلقوق، ما أ            

  .)١١(لدى العامة يف كفاءة اآلليات القانونية والعمليات الدميقراطية
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احتـاديني  مظامل  وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن املنظومة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان تضم أمناء                -٨
.  حلقوق اإلنسان تابعة ملكاتب حكـام األقـاليم        وجلاناًوإقليميني واجمللس الرئاسي لتطوير اجملتمع املدين وحقوق اإلنسان         

. والحظت املنظمات غري احلكومية الروسية أن والية هذه اهليئات وتركيبتها وكفاءهتا مرهونة مبوقف الـسلطة التنفيذيـة   
انتهاكات وأشارت إىل أن أمني املظامل االحتادي ال ميلك صالحية إقامة دعاوى لدى احملاكم عندما يتلقى شكاوى بشأن                  

  .)١٢(حقوق اإلنسان وال ميارس أي تأثري على عملية التشريع

 حيدد صالحيات  احتادياً إطارياً قانوناًبأن يعتمد   قوق اإلنسان يف جملس أوروبا االحتاد الروسي        حلفوض  املوأوصى    -٩
إرساء مؤسسة أمني املظـامل  أمناء املظامل اإلقليميني بصورة أوضح وجيعل املؤسسات متجانسة، وذلك يف إطار استراتيجية      

  .)١٢(اإلقليمي يف مجيع أحناء البلد

، مشريةً إىل أنه ال توجد أي       )١٤(وأوصت منظمة حقوق اإلنسان أوالً بإنشاء هيئة رمسية ومستقلة ملكافحة التمييز            -١٠
ت على السياسات   مؤسسة من هذا القبيل واليتها رصد جرائم الكراهية واإلبالغ عنها وميكنها أن توصي بإدخال تعديال              

  .)١٥(ملعاجلة مشكل العنف العنصري على حنو أفضل

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-ألف 

دة بشأن االحتاد الروسي    ـم املتح ـذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن توصيات هيئات معاهدات األم           -١١
  .)١٦( وال ُتنَشر عادةًال ُتنفَّذ

بدخول مشال القوقاز لفريق األمـم املتحـدة        بأن يسمح   وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان االحتاد الروسي          -١٢
العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي وللمقررين اخلاصني املعنيني مبسأليت التعذيب وحـاالت اإلعـدام                 

بأن يوجـه  وأوصت منظمة حقوق اإلنسان بال حدود االحتاد الروسي       . )١٧(ة أو تعسفاً  خارج القضاء أو بإجراءات موجز    
  .)١٨(دعوة إىل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد

والحظ كل من الرابطة الروسية للشعوب األصلية يف الشمال والفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية أن       -١٣
القـضاء  جلنة   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و     ةلطلبات املتكررة اليت وجهتها إليه جلن     ل ّدصاالحتاد الروسي مل يت   

قـوق الـشعوب األصـلية يف أراضـيها         الفعلي حل عمال  اإلعلى التمييز العنصري مبعاجلة املسائل العالقة املتمثلة يف عدم          
اية اخلدمات والغذاء والدخل،    ـدم كف ـب األصلية والفقر وع   والصناعات االستخراجية وأثرها على البيئة الطبيعية للشعو      

  .)١٩(ال يف تقاريره وال يف ردوده املكتوبة على أسئلتهما
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تنفيذ االلتزامات الدولية حبقوق اإلنـسان، يف ظـل           -باء 
  مراعاة القانون اإلنساين الدويل

  املساواة وعدم التمييز -١

ـ         الحظت منظمة العفو الدولية أن االع       -١٤ والحظـت  . )٢٠(زعتداءات العنصرية العنيفة ال تزال تقع بوترية تثري اجل
احلركة العامة حلماية حقوق اإلنسان يف عموم روسيا ومؤسسة الدفاع عن حقوق اإلنسان للسجناء أن روسـيا تـشهد                   

 اجلدد قـد    نيبية للنازي  جلرائم قتل ذات دوافع عنصرية ترتكبها اجلماعات اليمينية املتطرفة وأن منظمات سرية إرها             تفشياً
 اليت واجهت هباطريقة الإىل حتسُّن أفضت بعض املبادرات احمللية حقيقة أن وأشارت منظمة العفو الدولية إىل      . )٢١(تشكلت
العنصرية املرتكبة اليت هلـا صـلة   واجلرائم  ملكافحة اهلجمات  فعاالً تنفِّذ برناجماًمع أن السلطات مللظاهرة، هذه االشرطة  
وأشارت إىل . والحظت املنظمات غري احلكومية الروسية أنه ال وجود ألي إجراء ناجع حلظر التمييز . )٢٢(لتنظيماتبتلك ا 

 وفرض قيـود   ٢٠٠٦ممارسة السلطات للضغط على اجلماعات اإلثنية، ويشمل ذلك حاالت اضطهاد اجلورجيني يف عام              
  .)٢٣(على حقوق الشيشان وهدم مستوطنات الروما وطردهم

الحظت منظمة حقوق اإلنسان أوالً أن سلطات العدالة اجلنائية الروسية ال جتمع بشكل منهجي أي إحصاءات                و  -١٥
 ملعاجلـة   القانوين السليم نسبياً  السند  ورغم وجود   . رمسية بشأن جرائم الكراهية ومالحقة مرتكبيها وال ُتبِلغ عنها بانتظام         

  .)٢٤(من العقابالنسيب اإلفالت صرفون يف كنف اة يتجرائم الكراهية باعتبارها جرائم خطرية، فإن اجلن

   اإلنسان على شخصهناق يف احلياة واحلرية وأماحل -٢

 حوادث  ٢٠٠٨أغسطس  /ذكرت منظمة العفو الدولية أنه حصلت خالل الرتاع الذي اندلع يف جورجيا يف آب               -١٦
  القنابل العنقودية، يف مناطق يوجد هبا أيضاً       قصف عشوائي قامت به القوات الروسية، مستخدمةً يف ذلك ذخائر من بينها           

. كما وردت تقارير مفادها أن القوات الروسية تعمدت خالل هذا الرتاع استهداف املدنيني أثناء أعمال القتـال    . مدنيون
ظامية وزعمت منظمة العفو الدولية أن السلطات الروسية مل تراقب قوات أوسيتيا اجلنوبية والقوات شبه العسكرية غري الن                

 من عمليات مجاعات أوسيتيا     وزعمت منظمة العفو الدولية كذلك أن كثرياً      . العاملة يف املناطق اخلاضعة للسيطرة الروسية     
 املدنيني اجلورجيني يف القرى اليت كانت خاضعة للسيطرة اإلدارية اجلورجية قبـل             اجلنوبية شبه العسكرية استهدفت إثنياً    

  .)٢٥(نشوب الرتاع

ركة العامة حلماية حقوق اإلنسان يف عموم روسيا ومؤسسة الدفاع عن حقوق اإلنسان للسجناء أن              وذكرت احل   -١٧
أقسام "الذين ينتسبون إىل    " النشطاء"ب جرائم خطرية، من تعذيب وقتل، يرتكبها يف السجون أشخاص من بينهم املسمون             

وردت اهليئتان أن االغتيـاالت وجـرائم قتـل         وأ. )٢٦(اخلاصة" مناطق التعذيب "وتوجد عشرات من    " االنضباط والنظام 
  .)٢٧(الصحفيني الذين حيققون يف االنتهاكات واجلرائم أضحت ممارسة مألوفة

هم يف مأمن من العقاب يف كثري مـن األحيـان   أن مرتكيب جرائم التعذيب   أن تعلم   وُيقِلق منظمةَ العفو الدولية       -١٨
  .)٢٨( وبشكل تام ومستقل ونزيهحيث ال ُيحقَّق يف ادعاءات التعذيب على الفور
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والحظت جلنة احلقوقيني الدولية أنه حصلت عمليات تسليم ونقل غري رمسي عديدة من االحتاد الروسي إىل دول                   -١٩
وعمليات النقل هـذه،  . ٢٠٠١أخرى أطراف يف اتفاقية شنغهاي ملكافحة اإلرهاب والتطرف والرتاعات االنفصالية لعام     

على نطـاق واسـع     ارس فيها التعذيب    للتعذيب من دول مي   األشخاص   دبلوماسية بعدم تعريض     اليت تستند إىل ضمانات   
  .)٢٩(بعدم اإلبعادبااللتزام هي عمليات خملة وبشكل منهجي، 

) التزريك (dedovachinaوالحظ مكتب موسكو حلقوق اإلنسان العدد املرتفع من الوفيات النامجة عن ممارسة               -٢٠
أصحاب (وأشار املكتب إىل االدعاءات املتعلقة بالعنف الذي ميارسه الضباط وجنود النخبة            . سيةيف القوات املسلحة الرو   

  .)٣٠(املتعلقة بالسخرةفضالً عن االدعاءات على املرؤوسني واجملندين ) العقود

ظـروف االحتجـاز يف خمتلـف       بأن حيسن   وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا االحتاد الروسي            -٢١
ات اليت ُيحَرم فيها األشخاص من حريتهم؛ وبأن يليب االحتياجات األساسية للمحتجزين والسجناء بتحسني املرافق          املؤسس

 ملن يرغب يف ذلك من السجناء؛ وبأن ييسر الزيارات األسرية ملن هـم              الصحية ونوعية الغذاء وكميته؛ وبأن يوفر عمالً      
لغرض؛ وبأن حيسن اخلدمات الطبية يف مؤسسات احلبس االحتياطي          ا اذرهن احلبس االحتياطي يف املؤسسات املخصصة هل      

  .)٣١(والسجون؛ وبأن ُيَعصرِهنا ويزودها باملعدات الالزمة ملكافحة األمراض، وال سيما السل واإليدز

وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن عدد احتجاجات السجناء على تعرضهم للعنف القاسي والتعذيب                -٢٢
ة املهينة آخذ يف التزايد، وأن نظام السجون أصبح أقل شفافية حيث مل يعد ُيسَمح ملمثلي املنظمات غري احلكومية                   واملعامل

وأوصت احلركة العامة حلماية حقوق اإلنسان يف عموم روسيا ومؤسسة الدفاع . )٣٢(بزيارة السجون يف العديد من املناطق
ن ملمثلي منظمات حقوق اإلنسان الذين حصلوا على صفة الزوار من           عن حقوق اإلنسان للسجناء مبنح حق زيارة السجو       

  .)٣٣(التمثيليات االحتادية أو اإلقليمية لديوان أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان

 ما تلجأ سلطات السجون إىل القـوة ضـد الـسجناء            اًغالبوحسبما أورده مكتب موسكو حلقوق اإلنسان،         -٢٣
 من   كبرياً ا أنه ال توجد سبل قانونية لالحتجاج على الظروف السائدة يف السجون، فإن عدداً             ومب. إلجبارهم على اإلذعان  

  .)٣٤(غريالسجناء ُيلحقون األذى بأنفسهم للفت انتباه ال

 مع ذلك أي فّروتوذكرت منظمة العفو الدولية أن العنف ضد املرأة يف إطار األسرة ال يزال واسع االنتشار، وال ت   -٢٤
وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبـا        . )٣٥(ية بشأن املسألة، ما يدل على عدم منحها األولوية        إحصاءات رمس 

، ما من   الالئي يتعرضن للضرب   للنساء   يوآ العنف ضد املرأة، وخباصة العنف املرتيل؛ وبأن يوفر م         ةكافحاالحتاد الروسي مب  
 أكرب من   ة اجلناة عن حوادث العنف املرتيل؛ وبأن يوفر قدراً        شأنه أن يشجع الضحايا على إبالغ السلطات املكلفة مبالحق        

  .)٣٦(التدريب يف هذا اجملال للشرطة وملمثلي السلطة القضائية

وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا مبواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص وباعتماد   -٢٥
  .)٣٧(لها أكثر فعاليةقانون حيكم محلة مكافحة هذا االجتار جلع

وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا االحتاد الروسي بأن يعاجل بشكل عاجل املشاكل اليت تطرحهـا          -٢٦
هي ثغرات واإلقليمية، القوانني وبأن يسد الثغرات القائمة بني القوانني االحتادية و) bezprizorniki(ظاهرة أطفال الشوارع 
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يت يـنص   ـج ال ـهذا اجملال وبأن حيدد بوضوح مسؤوليات كل جهة على حدة وبأن ميول الربام            متنع إحراز أي تقدم يف      
  .)٣٨(عليها القانون

إقامة العدل، مبا يف ذلك مكافحة ظاهرة اإلفالت مـن            -٣
  العقاب، وسيادة القانون

دي رؤساء احملـاكم    ذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن استقالل القضاء يتهدده تركيز السلطات يف أي              -٢٧
. املعينني من قبل السلطة التنفيذية وكذلك وجود نواقص يف اإلجراءات التأديبية تزيد إمكانية عزل القضاة بشكل تعسفي                

راءات اجلنائية جمرد أمر شكلي حيث      ـيف اإلج املتاحة  وحسبما أوردته تلك املنظمات، ال يزال مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع           
ة بتوفري املستندات واملعلومات حملاميي الدفاع؛ وال ينص على ما يكفي من الدواعي لالستعانة خبربة               ال يلزم القانون القضا   

 من جانـب    طبيب شرعي مستقل؛ وال حيدد نوع األدلة اليت جيوز حملاميي الدفاع تقدميها؛ ويواجه حمامو الدفاع ضغوطاً               
  .)٣٩(املدعني العامني

أوروبا بتعزيز استقاللية القضاء وذلك على وجه اخلصوص باختاذ تدابري وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس   -٢٨
وأوصى االحتاد الروسي بأن يواصل عمليـة       . )٤٠(عملية صارمة إلقامة فصل واضح بني السلطة التنفيذية واجلهاز القضائي         

ضمن مجلة أمور، بتعيني مزيد     اإلصالح القضائي اجلارية وبأن يقلص املدة الطويلة اليت تستغرقها إجراءات احملاكم وذلك،             
 من القضاة وبأن يدعم عملية إصالح املهن القانونية املساعدة، مثل مهنيت حاجب احملكمة واحملامي، وهو ما يتيح نظامـاً                  

  .)٤١( أكثر فعاليةقضائياً

ماة يف االحتاد قانون أنشطة احملامني وهيئة احملا"وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن مشروع النص املقترح خبصوص   -٢٩
وعرقلة وينتهك احلق يف حماكمة عادلة وييسر مضايقة القانونية من شأنه أن يضر على حنو خطري باستقاللية املهنة         " الروسي
  .)٤٢(احملامني الذين يدافعون عن سيادة القانون وحقوق اإلنسانجهود 

رضـون للمـضايقة والتهديـدات بالقتـل        وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن الضحايا أو أسرهم عادةً ما يتع            -٣٠
ولالختطاف وغريه من ضروب املعاملة السيئة عندما حياولون طلب االنتصاف واحلصول على تعويضات عن انتـهاكات                

ـ  كما أن    .حقوق اإلنسان إما يف احملاكم احمللية أو أمام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان            ضحايا وحمـاميهم تعرضـوا     ال
 للحق يف حماكمة عادلـة      ، وهو ما يشكل انتهاكاً    اًءمتثيالً كف  وللعرقلة يف مساعيهم لتمثيل وكالئهم       للمضايقة والتهديد 

  .)٤٣(ويتناىف ومبادئ األمم املتحدة األساسية املتعلقة بدور احملامني

وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن الشرطة وغريها من هيئات إنفاذ القوانني حرمت حمتجـزين مـن                   -٣١
لمضبوطني وتزوير األدلة على اجلرائم اإلدارية وانتهاك     لحقوق إجرائية، ومشل ذلك رفض تسجيل وقت وتاريخ االحتجاز          

  .)٤٤(حق احملتجزين يف االستعانة خبدمات حمام

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء متادي مكتب املدعي العام يف عدم احترام حـق الـرئيس الـسابق         -٣٢
وذكرت املنظمة أن هذه . ديف، يف حماكمة عادلةيلنفط يوكوس، ميخائيل خودوركوفسكي، وشريكه، بالتون ليبلشركة ا

قلق بشأن نظام العدالة اجلنائية، مبا يف ذلك احترام سيادة القانون والقرارات القـضائية، واملـساس           جوانب ال القضية تربز   
  .)٤٥(يفهمباحلق يف الدفاع من خالل مضايقة حماميي الدفاع وختو
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وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن التحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها املوظفون، مبا يف ذلك التعـذيب،                   -٣٣
وأضافت أن قرارات احملاكم اليت تـأمر       .  وتعوزه الدقة حيث يفلت املوظفون املسؤولون من العقاب        يء الفعالية وبط  ميعد

  .)٤٦( املناسببتعويض الضحايا ال ُتنفَّذ يف الوقت

ام لقضاء األحداث بكل ما يف الكلمة من معىن         ـداث نظ ـميكن استح ال  والحظ الصندوق اخلريي الروسي أنه        -٣٤
والحـظ كـذلك أن     . الصلة بقضاء األحداث ال ختضع لنظام وتفتقر إىل أساس قانوين موحد          ذات  عمليات  ال تما دام 

: ام لقضاء األحداث أفضت، ضمن مجلة أمور، إىل االستنتاجات التالية         اجلهود املبذولة يف خمتلف املناطق من أجل وضع نظ        
 من مكونات إصالح نظام القضاء؛ ولقي اعتماد إجراءات          الزماً أصبحت العناصر املنفَّذة من نظام قضاء األحداث مكوناً       

األحـداث؛ وتعـد العدالـة      املصاحلة تفهماً على الصعيدين القانوين والتقين يف املمارسة القضائية بإدخال عناصر قضاء             
 لتطوير نظام لقضاء األحداث؛ وهي حافز لتطوير نظام للمراقبة؛ ويتيح قضاء األحداث إمكانيـة                أساسياً اإلصالحية أمراً 

وأوصى الصندوق بإضفاء الطابع املؤسسي علـى وظيفـة   . )٤٧(وضع برامج إقليمية فعالة ملنع اجلرمية يف أوساط القاصرين  
املتعلـق  "رها أحد املكونات الوظيفية لنظام القضاء وباعتماد التعديل املُدَخل على القانون االحتادي             قاضي األحداث باعتبا  

  .)٤٨(الذي يقضي بإنشاء قضاء األحداث" بنظام العدالة يف االحتاد الروسي

تمثلـة يف   انتهاكات حقوق اإلنسان هي املـشاكل املزمنـة امل        يز ويدمي   وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن ما مي        -٣٥
 اإلفالت من العقاب وعدم فعالية التحقيق وعدم إتاحة إمكانية جرب الضرر وسبل االنتصاف القانوين للـضحايا خالفـاً                 

اللتزامات االحتاد الروسي الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقة اجلناة وتقدمي                
  .)٤٩(التعويضات للضحايا

 تكـوين الدين أو املعتقـد، وحريـة التعـبري و        حرية    -٤
اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املـشاركة يف        

  احلياة العامة والسياسية

ألربعة أديان مؤسِّسة    اًمتميز اً مينح وضع  ١٩٩٧كرت منظمة حقوق اإلنسان بال حدود أن قانون األديان لعام           ذ  -٣٦
وعلى األديان األخـرى أن تقبـل       . لروسية والبوذية واإلسالم واليهودية   تعترف هبا الدولة، وهي الكنيسة األرثوذكسية ا      

يف يتزايدان  وزعمت منظمة حقوق اإلنسان بال حدود أن التوتر والتمييز إزاء املسلمني            . شداأللمراقبة  لاخلضوع للتقييد و  
  .)٥٠("وهابيون"حيان بأهنم متطرفون  كثري من األها يف ُينعتون فياليت بالكاريا  -  كاباردونينوثلأحناء نائية من البلد م

أحكاماً  يتضمن   ٢٠٠٢إىل أن قانون مكافحة التطرف لعام       ) ١٨املنتدى  ( ١٨وأشار قسم األخبار التابع ملنتدى        -٣٧
تصف أنشطة جتري يف سياق ديين، ومنها التحريض على الكراهية الدينية والدعاية القائمة على أساس متيُّز مـواطنني أو                   

 بالعنف أو بالتهديد باستعماله لنـشاط       صحوبةونيتهم حسب موقفهم من الدين أو االنتماء الديين والعرقلة امل         تفوقهم أو د  
 أن سجل االحتاد الروسي يف تطبيـق  ١٨وذكر املنتدى . الرابطات الدينية املشروع وارتكاب جرمية بدافع الكراهية الدينية      

  .)٥١(سليمة" التطرف" تعريفات ثري بعض القلق رغم أن ما يرد فيه منيهذا القانون 

ـ     شنت  وذكرت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أن محلة           -٣٨ ـ  ـعلى شهود يهوه يف االحت . روسيـاد ال
ـ  ـواشت. )٥٢( منظمة دينية حملية مهددة باخلضوع لتحقيقات السلطات الروسية        ٤٠٠ن  ألذلك  و ـ  ـد الوض ق ـع بتطبي
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أسيء استعماهلا بشكل جائر لتصنيف شهود يهوه ضـمن فئـة           " املتطرفة"تابات  أو الك /قوانني جديدة بشأن األنشطة و    
  .)٥٣("املتطرفة"املنظمات 

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن تقلص احليز املتاح لإلعراب عن اآلراء املخالفة ولوسائط اإلعـالم        -٣٩
إن القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية وأنظمته       . اء البلد املستقلة واملنظمات غري احلكومية املستقلة للعمل يف سائر أرج        

ورغم أنه  . ائي للتدخل يف عمل منظمات اجملتمع املدين املستقلة       ـل انتق ـا بشك ـالتطبيقية غاية يف التشدد وميكن تطبيقه     
ظمات أخرى كـثرية    مل يضطر سوى عدد حمدود من املنظمات غري احلكومية لإلغالق عِقب اعتماد هذا القانون، فإن من               

وذكرت منظمة العفو الدولية أن تعريف      . )٥٤(اضطرت لتكريس قدر هائل من الوقت لضمان مطابقة مستنداهتا ملقتضياته         
احلق يف تكوين   حرية التعبري و  يف  ق  احلد  الفضفاض للغاية يف القانون املتعلق مبكافحة األنشطة املتطرفة قيَّ        " التطرف"مفهوم  

احدة على األقل، ُرِفض خطأً تسجيل إحدى املنظمات، لسبب قد تكون له صلة بالقانون املذكور               ففي حالة و  . اجلمعيات
ممارسة حقها يف حرية يف  املنظمات  تواجهه    خطرياً أعاله، الذي اسُتخدم للتهديد باإلغالق يف حاالت أخرى فشكَّل عائقاً         

  .)٥٥(اجلمعياتتكوين التعبري و

 ما يعاقَب    ما يقعون ضحية ملناخ العنف السائد، ونادراً       د أن الصحفيني كثرياً   وذكرت منظمة مراسلون بال حدو      -٤٠
وأشارت املنظمة إىل إغالق ملف التحقيق يف مقتل        . )٥٦(ويثري هذا الوضع االنزعاج بصفة خاصة يف منطقة القوقاز        . اجلناة

ُتوجَّه إليها اهتامات بـالتطرف ترمـي إىل         ما   وذكرت كذلك أن املواقع الشبكية اإلخبارية كثرياً      . )٥٧(آنا بوليتكوفسكايا 
  .)٥٨(إعاقة عملياهتا أو منعها كلياً

وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن عدد املالحقات غري القانونية للجماعات الـسياسية واجلماهرييـة                 -٤١
 التزايـد، وتقـام إجـراءات       ولوسائط اإلعالم واألفراد بتهم التطرف آخذ يف      ) وال سيما اجلماعات اإلسالمية   (والدينية  

  .)٥٩(انتقاد السلطات أو الشرطة أو اجليشكردة فعل على املالحقة اجلنائية على حنو متزايد 

وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن كل القنوات التلفزيونية الرئيسية ختضع لسيطرة الدولة الفعليـة إذ                  -٤٢
 إىل أن هذا األمر اتضح بشكل خاص خالل فترة األزمة           مشريةواآلراء املتنوعة،   تقوم بالدعاية وال تقدم املعلومات الالزمة       

 تقيد إىل حد كبري حرية      ريهوالحظت املنظمات غري احلكومية الروسية أن املالحقة اجلنائية بتهمة التش         . يف أوسيتيا اجلنوبية  
  .)٦٠(التعبري بالنسبة لذوي اآلراء الناقدة

 الضمري والسالم عن قلقها بشأن مجلة أمـور         ةبية العسكرية، أعربت اهليئة الدولية لضر     وفيما يتعلق ببدائل اخلدم     -٤٣
للمراقبة املدنية وأن التدريب العسكري يف السنوات األخرية من الدراسة إلزامـي            ال ختضع   منها أن الترتيبات ذات الصلة      

تتالءم كلها وطبيعة االستنكاف الـضمريي وأن        وأن بدائل اخلدمة العسكرية ال       وال ُيمنح أي إعفاء للمستنكفني ضمريياً     
  .)٦١(عقابيةوهي ذات طبيعة شروط المدة اخلدمة البديلة وغري ذلك من 

إىل " إخطـار "وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن السلطات، وإن كان القانون ال يشترط سوى تقدمي                 -٤٤
وعالوة على ذلك، حتاول السلطات إعاقة التجمعات       ". موافقة "احلصول على عملياً  السلطات احمللية لتنظيم جتمع، تشترط      

السلمية بوسائل شىت، منها فرض شروط غري مقبولة وإهناء التجمعات واحتجاز املشاركني فيها وَسوق مـربرات غـري                  
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جاز الوقائي للمشاركني قبل التجمعات وتلفيق قضايا       قانونية حلظر التجمعات أو معاقبة منظميها واملشاركني فيها واالحت        
  .)٦٢(إدارية ضد املنظمني واملشاركني

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الشرطة أفرطت يف استخدام القوة لتفريق املتظاهرين خالل املظـاهرات الـيت                   -٤٥
رت املنظمـة إىل أنـه مل جتـر أي          وأشا. ٢٠٠٨ واالنتخابات الرئاسية لعام     ٢٠٠٧سبقت انتخابات جملس الدوما لعام      

  .)٦٣(قهمحبمن أفراد وكاالت إنفاذ القوانني ومل ُيتخذ أي إجراء تأدييب املفرط مالحقة ملن هلم صلة باستخدام القوة 

 تقيد حقوقهم يف حرية الوجدان  وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن احلملة املتواصلة على املثليني جنسياً            -٤٦
 حالتان من الرفض غري القانوين لتسجيل املنظمـات غـري           ٢٠٠٧وزعمت أنه حصلت يف عام      . حرية التجمع والتعبري و 

  .)٦٤(احلكومية لألقليات اجلنسية

وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن حق املواطنني يف تشكيل األحزاب السياسية مقيد بفعـل فـرض                   -٤٧
وختضع األحزاب السياسية ملراقبة مفرطـة      . ظر على األحزاب اإلقليمية   عل احل بفشروط ُمبالغ فيها فيما يتعلق بعضويتها و      

 نظام تشكيل اللجان االنتخابية على مجيع الصعد بغرض ضمان اسـتقالليتها            غّيروأوصت االحتاد الروسي بأن ي    . وانتقائية
  .)٦٥(عن السلطة التنفيذية

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية -٥

. لإلضراب يصعب استيفاؤها  بالنسبة   عديدة   تب موسكو حلقوق اإلنسان أن قانون العمل يضع شروطاً        ذكر مك   -٤٨
حسبما أفاد به احتاد النقابات      نزاع عمايل    ١ ١٠٠ أكثر من    نشوب إضرابان رغم    الّ إ ، مل ُيسجَّل رمسياً   ٢٠٠٧ففي عام   

د احلق يف اإلضراب قد ال يؤدي إىل تردي ظروف          وأشار مكتب موسكو حلقوق اإلنسان إىل أن تقيي       . املستقلة يف روسيا  
  .)٦٦(العمل فحسب بل كذلك إىل تبّني أشكال من االحتجاج أشد تطرفاً

وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أنه تقع انتهاكات جسيمة للحق يف العمل يف ظروف آمنة، ما يتسبب                   -٤٩
التـشريعات   بـسبب    لت إن اإلضرابات القانونية مستحيلة فعلياً     وقا.  من اإلصابات واألمراض املهنية    يف عدد كبري جداً   

  .)٦٧(التقييدية املتعلقة باإلضرابات

 وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن أرباب العمل ال يدفعون للعمال املهاجرين أجورهم كاملةً وعلى الفور                 -٥٠
من حيتجـون   أرباب العمل   يهدد  وقد  .  عديدة وقد ال يدفعوهنا على اإلطالق عدة أشهر يف حاالت         ؛يف كثري من األحيان   

 بغـرض   ضدهمملمارسة العنف   الشرطة أو غريها    براس مواقع البناء أو      أو يستعينون حب   على عدم دفع أجورهم   من العمال   
وقالت املنظمة إنه ُسجِّلت حاالت عديدة من إساءة الشرطة للعمال املهاجرين، مشلت االحتجـاز التعـسفي                . همختويف

  .)٦٨(والعمل باجملانرشاوى تهديد بالطرد إلجبارهم على دفع والضرب وال

والحظت املنظمات غري احلكومية الروسية أن حق املعوقني يف العمل حمدود بسبب النواقص اليت تعتري القوانني                  -٥١
 للمعـوقني   وتفتقر القوانني اإلقليمية املتعلقة بتوفري وسـائل الـتمكني        . وغياب سياسة حكومية ووجود ممارسات متييزية     

وحترم األنظمة احلكومية العديد من .  لعدم وجود آليات لتنفيذها   من فرص العمل املتاحة إىل الفعالية نظراً       ومبنحهم حصصاً 
  .)٦٩(املعوقني من العمل
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق -٦

ستحقات التقاعد ال يطرح مشكلة الفقر فحـسب        ذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن املستوى املتدين مل          -٥٢
والحظ مكتب موسكو حلقوق اإلنسان أن عـدم دفـع األجـور            . )٧٠(كذلك احلق يف الضمان االجتماعي    يطرح  وإمنا  

وباإلضـافة إىل   . ومعاشات التقاعد يتواصل رغم أن امليزانية تتلقى ما يكفي من األموال لتنفيذ جمموعة مـن املـشاريع                
 فيما يتعلـق باملـدفوعات       إىل غياب التمويل احلكومي، ال يزال الوضع حرجاً         جزئياً الّ اليت ال تعزى إ    متأخرات األجور، 

  .)٧١( خملفات حادث تشرينوبيلإزالةيف  ١٩٨٦االجتماعية، وال سيما للمتقاعدين من اجليش ومن شاركوا يف عام 

 ،يوفر للضباط واجلنود ظروف عيش أفضل     وأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا االحتاد الروسي بأن             -٥٣
 وبأن يعصرن الدوائر الطبية للقوات املسلحة وجيهزها باملعـدات          ،وبأن يكفل تزويد مجيع الوحدات مبا يكفي من األغذية        

  .)٧٢(الكافية وبأن يضع ترتيبات الستفادة مجيع اجلنود من الرعاية الصحية بصفة منتظمة

 جملس أوروبا االحتاد الروسي بأن يسوي املشاكل اليت يطرحها إصـالح            كما أوصى مفوض حقوق اإلنسان يف       -٥٤
 قدر أكرب من تكلفة األدوية كي يوفر إمكانية االستفادة مـن            لصاحبه استرداد   النظام الوطين للتأمني الصحي وبأن يكفل       

 وبأن حيـارب ممارسـات    وبأن يسرِّع عملية جتديد وعصرنة املستشفياتالرعاية الصحية ألشد قطاعات السكان حرماناً  
  .)٧٣(بعض املستشفيات اليت ترفض تقدمي العالج باجملان رغم أهنا ملزمة بذلك قانوناً

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن مئات اآلالف من األشخاص يف روسيا، كثري منهم شباب وبالغون يف                   -٥٥
ورغم أن االحتاد   . فريوس نقص املناعة البشري   مقتبل العمر، مدمنون للمخدرات ومعرضون بشكل مباشر خلطر اإلصابة ب         

املـضادة  بالعقـاقري    بتوسيعه لنطاق استفادة حاملي فريوس نقص املناعة البشري من العـالج              هائالً الروسي حقق تقدماً  
جهوده الرامية إىل كفالة استفادة مستهلكي املخدرات عن طريـق          إىل حد كبري    قد تراجعت   ه  للفريوسات العكوسة، فإن  

الوقاية العامة من فريوس نقـص      عملييت   يف    أساسياً  من اخلدمات الفعالة لعالج إدمان املخدرات، اليت تشكل عامالً         احلقن
  .)٧٤(املناعة البشري وعالج مستهلكي املخدرات عن طريق احلقن

يـة  وزعمت منظمة العفو الدولية أن تدمري قوات أوسيتيا اجلنوبية واجلماعات شـبه العـسكرية غـري النظام                  -٥٦
حضور  يف    كان جيري يف بعض األحيان     ٢٠٠٨أغسطس  /للممتلكات املدنية خالل الرتاع الذي اندلع يف جورجيا يف آب         

وقالت املنظمة إن اهلواجس األمنية املتواصلة وتدمري مساكن اجلورجيني املشردين          . رالقوات الروسية، حسبما تفيده التقاري    
  .)٧٥(ائمة إىل ممتلكاهتمحتقيق حقهم يف عودة آمنة ودأمران سيعيقان 

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع -٧

أوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا االحتاد الروسي بأن يواصل اجلهود الرامية إىل صـون حقـوق                    -٥٧
 والكتب  عليميةواد الت املت املدارس من    األقليات وبأن يشجع التعليم بلغات األقليات القومية وبأن يليب هلذا الغرض احتياجا           

  .)٧٦(املدرسية وتدريب املدرسني

يف البيت أو إّما وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن معظم األطفال املعوقني يتلقون التعليم بشكل منعزل          -٥٨
  .)٧٧(يف مدارس خاصة
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  األقليات والشعوب األصلية -٨

أن عوب األصلية يف الشمال والفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية            كل من الرابطة الروسية للش     الحظ  -٥٩
مجيع املؤشرات االجتماعية واالقتصادية املتعلقة بالشعوب األصلية يف الشمال أدىن يف مستوياهتا بشكل مذهل من املعدالت 

املستوطنات إدماج  يسمح بإمكانية   " احملليةاملتعلق باإلدارة الذاتية    "والحظا كذلك أن القانون االحتادي      . املسجلة يف روسيا  
وعقب قرار اختذته احلكومـة، جيـري       . نسمة يف املستوطنات اجملاورة األكرب حجماً      ١ ٠٠٠اليت يقل عدد سكاهنا عن      

ويف .  وصـغرية  نائية جداً غالباً ما تكون    استخدام هذه اإلمكانية بشراسة فيما يتعلق مبستوطنات الشعوب األصلية، وهي           
ـ                 قرى ال   دماتشعوب األصلية اليت تأثرت هبذه السياسة، جيري إغالق مرافق الرعاية الصحية والتعليم وغريهـا مـن اخل

، بال عمـل أو  أنفسهم على حافة البؤسوكنتيجة لذلك، جيد اآلن معظم الشعوب األصلية يف املناطق الريفية          . االجتماعية
  .)٧٨(رعاية صحية أو تعليم

روسية للشعوب األصلية يف الشمال والفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية إىل            أشار كل من الرابطة ال    و  -٦٠
معظم املوارد الطبيعية املوجودة يف أراضي الشعوب األصلية من قبيل النفط والغاز الطبيعي واملاس واخلـشب جيـري                  أن  

زحف شركات االستخراج الوطنية والدولية     وتشعر جمتمعات الشعوب األصلية على حنو متزايد باآلثار السلبية ل         . ااستغالهل
  .)٩٧(على ما تبقى من أراضيها اليت تعتمد عليها يف معيشتها

أن الشعوب األصلية، كنتيجة للتعديالت املُدخلة على القوانني، حمرومة يف          الرابطة وذكر الفريق العامل     وذكرت    -٦١
، اليت تعيش فيها ومتارس فيها القنص والصيد وترعى فيها           أراضيها ةـالوقت الراهن من حقوقها القانونية، كاحلق يف ملكي       

 اليت حصلت عن طريـق      وليست الشركات التجارية  . ما لديها من حيوانات الرنة، أو استخدام تلك األراضي أو حيازهتا          
. اريعها باحلصول على موافقة من الشعوب األصلية إلجناز مـش         د، ُملَزمة قانوناً  عطاء على حق استغالل األراضي واملوار     

بيئتها الطبيعيـة   بأراضي الشعوب األصلية و   تلحق ب كما أهنا ليست ملزمة بتقييم مقدار ما ينجم عن مشاريعها من أضرار             
األضـرار للـشعوب    تلك  وعالوة على ذلك، فهي غري ملزمة بأن تدفع التعويضات الواجبة عن            . ومنط حياهتا التقليدي  

  .)٨٠(مقدسة لدى تلك الشعوب داخل تلك األراضيقع موااألصلية أو بأن تأخذ يف االعتبار وجود 

مبـدأ االعتـراف    بعض األقاليم تتـبىن     ه رغم أن    أنالرابطة املذكورة وكذلك الفريق العامل املذكور       والحظت    -٦٢
  .)٨١(أي اعتراف بتلك احلقوق يبدي ال منها اًكثريإالّ أن دود حبقوق الشعوب األصلية املتعلقة باألراضي احملقانوين ال

 الـيت يـسري     -احلالية يف جمال الطاقة     الحتاد الروسي   اأن استراتيجية   الرابطة وكذلك الفريق العامل     وذكرت    -٦٣
تشمل مشاريع تتطلب إعادة التوطني اجلماعي للشعوب األصلية دون التشاور املسبق معهـا              - ٢٠٢٠مفعوهلا حىت عام    
  .)٨٢(ودون موافقتها

  للجوءاملتمسو املهاجرون والالجئون و -٩

 اللجوء وخباصة مـن     ملتمسيأوصى مفوض حقوق اإلنسان يف جملس أوروبا االحتاد الروسي بأن حيترم حقوق               -٦٤
  .)٨٣(األجانب يف مراكز االحتجاز اإلداريالسجناء ينتظرون منهم اإلبعاد وبأن حيسن ظروف احتجاز 
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  املشردون داخلياً -١٠

 يعانون األَمّرين للحصول على رخصة اإلقامة ومتديـدها         ن داخلياً ذكر مركز رصد التشرد الداخلي أن املشردي        -٦٥
وغري ذلك من الوثائق الالزمة للحصول على العمل وخدمات ومستحقات من قبيـل الـسكن               قسراً  ر  اجوعلى صفة امله  

حملـاكم يف تفـسري   املوظفني احمللـيني وا مث إن اختالف    . يةعاشات التقاعد املالذي توفره احلكومة والرعاية الطبية اجملانية و      
  .)٨٤(عصية على التنبؤ بنتائجهاعملية طلب هذه الوثائق جيعل القوانني واحترامها 

 يف الشيشان، مبن فيهم شباب ومسنون ومعوقون، طُرِدوا بالقوة وذكرت منظمة العفو الدولية أن املشردين داخلياً  -٦٦
أن تبيَّن يُوفِّر املأوى البديل، يوعندما .  ضمان مأوى بديلمن مراكز اإليواء املؤقت دون إجراء ما يكفي من التشاور ودون

  .)٨٥(عل األسر معرضة للطردجي، ما حملّ نزاع على امللكيةيف بعض احلاالت املكان 

أصحاب املعاشات التقاعدية   فقط من   بعض  الوذكر مركز رصد التشرد الداخلي أنه يف الوقت الذي استطاع فيه              -٦٧
د أدىن  حب الّصحاب املطالبات إ  أل معظم القرارات    تقض احملاكم على املعاش الذي يستحقونه مل        من املشردين احلصول عرب   

لتمييز عانون من ا  يمعظمهم  فإن  داهنم الوثائق ذات الصلة،     ـردهم وفق ـتش ل ونظراً. من املعاش ومل حتكم هلم بأي تعويض      
  .)٨٦(جتربة عملهموال يزالون حيصلون على معاش تقاعدي ال يعكس 

املختلفة من  اجلماعات  وأوصى مركز رصد التشرد الداخلي االحتاد الروسي بأن ينشئ آليات إلشراك ومشاركة               -٦٨
  .)٨٧( بشكل منتظم يف كل مراحل الربامج والسياسات الوطنية اليت متسهماملشردين داخلياً

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -١١

ال يوضح بشكل صريح " املتعلق مبكافحة اإلرهاب" االحتادي ٢٠٠٦الحظت منظمة العفو الدولية أن قانون عام   -٦٩
وال يتـضمن   . العالقة بني قانون اإلجراءات اجلنائية، بكل ما حيتوي عليه من الضمانات، وإجراءات مكافحة اإلرهـاب              

مكافحة القانون أي حكم ينص بوضوح على ضرورة التزام السلطات باحترام حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق عمليات                 
وذكرت املنظمات غري احلكومية الروسية أن استخدام القوة بشكل غري متناسب يف العمليـات اخلاصـة                . )٨٨(اإلرهاب

والتعـذيب  القـسري  وعمليات مكافحة اإلرهاب وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء واالختطاف وحاالت االختفاء  
املتطرفني اإلسالميني وإفـالت املـوظفني    بت املسلحة غري الشرعية و    اجلماعامن  املقاتلني املفترضني   بوتلفيق قضايا جنائية    

 وسـائل اسـتخِدمت يف محلـة    ، مجيعهايرتكبون جرائم خالل عمليات مكافحة اإلرهاب بشكل منظم من العقاب ممن      
  .)٨٩(مكافحة اإلرهاب وخباصة يف مشال القوقاز

ان االحتاد الروسي بأن يراجع القوانني والسياسات       وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية من خالل جملس حقوق اإلنس          -٧٠
وافقة مع املعايري الدولية وبأن يتخذ خطوات إلهنـاء  ـلها متـواملمارسات املعتمدة يف جمال مكافحة اإلرهاب بغرض جع   

 يف  ما ترتكبه من انتهاكات حلقوق اإلنسان يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب كلُّ قوات األمن، ومنها تلك اليت تعمل                 
  .)٩٠(الشيشان حتت إمرة الرئيس قادروف
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  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا -١٢

ذكرت منظمة العفو الدولية أن حاالت االختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء املعاملة                 -٧١
 حصوهلا يف مجهورية الشيشان وإنغوشيتيا وداغـستان        كّدؤواالعتقال التعسفي واالحتجاز السري أمور ال تزال التقارير ت        

وحسبما أوردته منظمة العفو . )٩١(دارجاًوأوسيتيا الشمالية، يف وقت يظل فيه إفالت مرتكيب هذه االنتهاكات من العقاب 
ـ               رسخالدولية، يت  شون،  مناخ اإلفالت من العقاب وخباصة يف الشيشان، وذلك ألن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان خي
وذكر مكتب موسكو حلقوق اإلنسان . )٩٢(وا إىل السلطات طلباً لإلنصافؤ جلن هم، التعرض لالنتقام إهما يربربشكل له 

أن حركات مسلحة سرية انتشرت يف مشال القوقاز كنتيجة لإلجراءات القاسية اليت واجه هبا أفراد مـن قـوات األمـن                 
فقد اختفوا أو أُِخذوا إىل مراكز الشرطة حيـث         . حركات إسالمية أو انفصالية    اشُتبِه يف انتمائهم إىل      االحتادية أشخاصاً 

  .)٩٣("غري العريف"تعرضوا للضرب وأُجربوا على التخلي عن اإلسالم 

غري أهنا الحظت   . ورحبت منظمة العفو الدولية باخنفاض عدد حاالت االختفاء القسري املبلَّغ عنها يف الشيشان              -٧٢
وذكرت منظمة رصد حقوق    . )٩٤(بلغ عنه يف داغستان وإنغوشيتيا    ُين هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان       م  متزايداً أن عدداً 

اإلنسان أن ممارسات قمع التمرد اليت تعتمدها سلطات إنغوشيتيا تشمل حاالت إعدام خارج نطاق القـضاء وحـاالت                  
وأشار مكتب  . )٩٥(عاملة القاسية أو املهينة   التعذيب وغريه من ضروب امل    ممارسة  االختطاف و عن طريق   احتجاز غري قانوين    

عندما هبم   يتمثل يف إطالق الرصاص على املشتبه        ٢٠٠٧ستخدم منذ عام    ي  جديداً موسكو حلقوق اإلنسان إىل أن تكتيكاً     
ويلتحق أقارب املختفني ومن تعرَّض للضرب من الشباب يف مراكز الـشرطة            .  غري كافية  العتقاهلمالالزمة   األدلة   ونتك
  .)٩٦(فوف االنفصاليني واإلسالمينيبص

وزعمت منظمة العفو الدولية أن العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني والصحفيني العاملني يف مشال                  -٧٣
ووقعت هـذه اجلـرائم يف    . القوقاز تعرضوا للتهديد واملضايقة واإليذاء واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء          

ن االرتياب املتزايد يف أمر املدافعني عن حقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، اليت اهتمها ممثلو احلكومـة               خضم مناخ م  
  .)٩٧( بدعم التطرف أو العمل لصاحل استخبارات سرية أجنبية وتكراراًمراراً

   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود-ثالثاً 
نيـل حقـوق أساسـية      على   ي أن روسيا ساعدت العديد من املشردين داخلياً       ذكر مركز رصد التشرد الداخل      -٧٤

ومستحقات، منها اإليواء املؤقت والتعويض عن تكاليف السفر إىل منطقة اإلقامة املؤقتة وقروض السكن وإعانة البطالـة                 
ت املفقودة أو املدمَّرة لنحـو      ، دفعت احلكومة االحتادية تعويضات عن املمتلكا      ١٩٩٧ومنذ عام   . واملساعدة الطبية اجملانية  

ويواصل كل  .  يف برنامج وطين للسكن     قسراً رجا ذوي صفة امله    املشردين داخلياً   أسرة مشردة وأدرجت مؤخراً    ٨٥ ٠٠٠
من أمني املظامل االحتادي وجلنة جملس الدوما املعنية مبسائل مشال القوقاز مناشدة اهليئات احلكومية املعنيـة بـأن تـسوي             

  .)٩٨(لقة اليت يعاين منها املشردون داخلياًاملشاكل العا

أن الرابطة الروسية للشعوب األصلية يف الشمال وذكر الفريق العامل الدويل لشؤون الشعوب األصلية              وذكرت    -٧٥
ا شينتوبسكان أوب ات التقليدية الطابع    االستخدامذات  راضي  األالقوانني اإلطارية الثالثة املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية وب       

غري أن القانون الذي ميثل حمورها      . األصليني شكلت باعتمادها خطوات مفصلية بالنسبة للشعوب األصلية يف مشال روسيا          
  .)٩٩(مل ُينفَّذ قط" بعالطة االتقليديات االستخدامذات راضي األاملتعلق ب"الرئيسي، أي 
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