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، الذي  االستعراض الدوري الشامل  مرة أخرى التزامه الراسخ ب    االحتاد الروسي   يؤكد    -١
ياً ويتيح للسلطات الوطنية تبادل     عاملحقوق اإلنسان   تطور  وتقييم  لدراسة  يوفر وسيلة فريدة    

  .أفضل املمارسات يف هذا اجملال
الـيت   ٢٣١    ل ا السلطات املختصة يف االحتاد الروسي بعناية التوصـيات       حبثت  وقد    -٢

ملعين باالستعراض الدوري الشامل    خالل الدورة السادسة عشرة للفريق العامل ا      قُدمت إليها   
  .لس حقوق اإلنسانالتابع جمل

توصـيات حمـددة يف     أدناه الردود اليت تعرب عن املوافقة أو عدم املوافقة على           وترد    -٣
ويتضمن املرفق الوارد يف شكل جدول توضيحات السلطات الروسـية          . جمموعات مواضيعية 

  .بشأن موقفها من كل واحدة من تلك التوصيات
طات بينها توصيات تقبـل الـسل      ،ةتوصي ١٤٩يقبل االحتاد الروسي    ويف اجملموع،     -٤

  .مضموهنا وصيغتها، وتوصيات بدأ العمل هبا بالفعل أو جيري تنفيذها أصالً
بينها توصيات توافـق عليهـا الـسلطات         توصية،   ١٤ االحتاد الروسي جزئياً  ويقبل    -٥

الروسية باإلمجال لكنها ال تؤيد مضموهنا بالكامل، ألهنا تتضمن بعض العناصر اليت ال ميكـن               
 وتشمل هذه التوصيات أيضاً التوصيات املركبة مـن عـدد مـن             .العمل هبا ألسباب خمتلفة   

  .التوصيات واليت تتناول مسائل ال ترتبط ببعضها البعض واليت ال تتفق معها السلطات الروسية
وال يؤيدها إما ألهنا تتناىف مع مضمون وروح         . توصية ٦٨االحتاد الروسي   وال يقبل     -٦

مع اجتاهات بعينها تتطور حنوها هذه التـشريعات،        التشريعات السارية ومع تنفيذها الفعلي و     
  .وإما الفتقار التأكيدات الواردة فيها إىل الدقة واالتساق

  االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان    
  :االحتاد الروسي التوصيات التالية يقبل  -٧

٢٣-١٤٠ ،٢٢-١٤٠ ،٨-١٤٠ ،٧-١٤٠ ،١-١٤٠.  
  :تالية التوصيات الجزئياً االحتاد الروسي ويقبل  -٨

٢١-١٤٠ ،١٢-١٤٠ ،٩-١٤٠ ،٢-١٤٠.  
  :االحتاد الروسي التوصيات التالية وال يقبل  -٩

١٣-١٤٠،  ١١-١٤٠،  ١٠-١٤٠،  ٦-١٤٠،  ٥-١٤٠،  ٤-١٤٠،  ٣-١٤٠ ،
١٩-١٤٠،  ١٨-١٤٠،  ١٧-١٤٠،  ١٦-١٤٠،  ١٥-١٤٠،  ١٤-١٤٠ ،
٢٠-١٤٠.  
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  حقوق اإلنسان ومؤسسات تشريعات     
  :لتالية االحتاد الروسي التوصيات ايقبل  -١٠

٣٢-١٤٠،  ٣٠-١٤٠،  ٢٩-١٤٠،  ٢٨-١٤٠،  ٢٧-١٤٠،  ٢٤-١٤٠ ،
٦٠-١٤٠،  ٥٩-١٤٠،  ٥٨-١٤٠،  ٥٧-١٤٠،  ٥٦-١٤٠،  ٣٣-١٤٠ ،
٦١-١٤٠.  

  :تان التاليتاناالحتاد الروسي التوصي وال يقبل  -١١
٢٦-١٤٠ ،٢٥-١٤٠.  

  حقوق اإلنسانميدان التعاون الدويل يف     
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -١٢

٧٤-١٤٠،  ٧٣-١٤٠،  ٧٢-١٤٠،  ٦٤-١٤٠،  ٦٣-١٤٠،  ٦٢-١٤٠،  ٥٥-١٤٠ ،
٢٣٠-١٤٠.  

  :االحتاد الروسي التوصيات التالية وال يقبل  -١٣
٧١-١٤٠، ٧٠-١٤٠، ٦٩-١٤٠، ٦٨-١٤٠، ٦٧-١٤٠، ٦٦-١٤٠، ٦٥-١٤٠.  

   مسائل عامة- املساواة و عدم التمييز    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -١٤

٧٩-١٤٠ ،٧٨-١٤٠ ،٧٧-١٤٠.  
  :االحتاد الروسي التوصيات التالية وال يقبل  -١٥

٧٦-١٤٠ ،٧٥-١٤٠.  

  كره األجانبفحة العنصرية والتمييز العنصري ومكاو تعزيز التسامح    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -١٦

٤٠-١٤٠،  ٣٩-١٤٠،  ٣٨-١٤٠،  ٣٧-١٤٠،  ٣٦-١٤٠،  ٣٥-١٤٠،  ٣٤-١٤٠ ،
٨٤-١٤٠،  ٨٣-١٤٠،  ٨٢-١٤٠،  ٨١-١٤٠،  ٨٠-١٤٠،  ٤٢-١٤٠،  ٤١-١٤٠ ،
٢١٢-١٤٠، ١٣٨-١٤٠، ٨٥-١٤٠.  

  اجتماعياًالسكانية الضعيفة محاية الفئات     
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -١٧
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٤٨-١٤٠،  ٤٧-١٤٠،  ٤٦-١٤٠،  ٤٥-١٤٠،  ٤٤-١٤٠،  ٤٣-١٤٠،  ٣١-١٤٠ ،
١٤١-١٤٠،  ٥٤-١٤٠،  ٥٣-١٤٠،  ٥٢-١٤٠،  ٥١-١٤٠،  ٥٠-١٤٠،  ٤٩-١٤٠ ،
٢١٦-١٤٠، ٢١٥-١٤٠، ٢١٤-١٤٠، ٢١٣-١٤٠، ١٤٣-١٤٠، ١٤٢-١٤٠.  

  قضايا امليل اجلنسي    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -١٨

٩٧-١٤٠ ،٩٦-١٤٠ ،٩٤-١٤٠ ،٩٣-١٤٠.  
  : التوصية التاليةجزئياًاالحتاد الروسي  ويقبل  -١٩

٩٥-١٤٠.  
  :ةاالحتاد الروسي التوصيات التالي وال يقبل  -٢٠

٩٢-١٤٠، ٩١-١٤٠، ٩٠-١٤٠، ٨٩-١٤٠، ٨٨-١٤٠، ٨٧-١٤٠، ٨٦-١٤٠.  

  مكافحة االجتار بالبشر و.نه الشخصيأمرية ويف احلياة واحلالفرد حق     
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٢١

١١٨-١٤٠،  ١١٧-١٤٠،  ١١٦-١٤٠،  ١٠٤-١٤٠،  ١٠٣-١٤٠،  ١٠١-١٤٠ ،
٢٣١-١٤٠، ١١٩-١٤٠.  

  :اد الروسي التوصيات التاليةاالحت وال يقبل  -٢٢
١٠٥-١٤٠ ،١٠٢-١٤٠ ،١٠٠-١٤٠ ،٩٩-١٤٠ ،٩٨-١٤٠.  

  ضد النساءالعنف  مبا يف ذلك ،مكافحة العنف    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٢٣

١١٤-١٤٠،  ١١٢-١٤٠،  ١١٠-١٤٠،  ١٠٩-١٤٠،  ١٠٨-١٤٠،  ١٠٦-١٤٠ ،
١٣٧-١٤٠، ١١٥-١٤٠.  

  : التوصيات التاليةئياًجزاالحتاد الروسي  ويقبل  -٢٤
١١٣-١٤٠ ،١١١-١٤٠ ،١٠٧-١٤٠.  

  إقامة العدل والنظام القضائي    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٢٥

١٢٦-١٤٠،  ١٢٥-١٤٠،  ١٢٤-١٤٠،  ١٢٣-١٤٠،  ١٢١-١٤٠،  ١٢٠-١٤٠ ،
١٣١-١٤٠، ١٣٠-١٤٠، ١٢٩-١٤٠، ١٢٨-١٤٠، ١٢٧-١٤٠.  
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  :ت التاليةاالحتاد الروسي التوصيا وال يقبل  -٢٦
١٤٠-١٤٠ ،١٣٩-١٤٠ ،١٢٢-١٤٠.  

  إنفاذ القانوناملعنية بوكاالت ال - نظام السجون    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٢٧

١٣٦-١٤٠ ،١٣٥-١٤٠ ،١٣٤-١٤٠ ،١٣٣-١٤٠ ،١٣٢-١٤٠.  

ن و والصحفي  عن حقوق اإلنسان،   نواملدافع و ، واملنظمات غري احلكومية   ،احلريات املدنية     
  النتخاباتوا
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٢٨

١٥٤-١٤٠،  ١٥٢-١٤٠،  ١٥٠-١٤٠،  ١٤٩-١٤٠،  ١٤٨-١٤٠،  ١٤٤-١٤٠ ،
١٦٦-١٤٠،  ١٦٤-١٤٠،  ١٦٠-١٤٠،  ١٥٩-١٤٠،  ١٥٧-١٤٠،  ١٥٦-١٤٠ ،
١٨٧-١٤٠،  ١٨٦-١٤٠،  ١٨٥-١٤٠،  ١٧٣-١٤٠،  ١٧٠-١٤٠،  ١٦٧-١٤٠ ،
١٩٢-١٤٠، ١٩١-١٤٠، ١٩٠-١٤٠، ١٨٩-١٤٠، ١٨٨-١٤٠.  

  : التوصيات التاليةجزئياًاالحتاد الروسي  ويقبل  -٢٩
١٧٧-١٤٠ ،١٧٥-١٤٠ ،١٤٥-١٤٠.  

  :االحتاد الروسي التوصيات التالية وال يقبل  -٣٠
١٥٨-١٤٠،  ١٥٥-١٤٠،  ١٥٣-١٤٠،  ١٥١-١٤٠،  ١٤٧-١٤٠،  ١٤٦-١٤٠ ،
١٦٩-١٤٠،  ١٦٨-١٤٠،  ١٦٥-١٤٠،  ١٦٣-١٤٠،  ١٦٢-١٤٠،  ١٦١-١٤٠ ،
١٧٩-١٤٠،  ١٧٨-١٤٠،  ١٧٦-١٤٠،  ١٧٤-١٤٠،  ١٧٢-١٤٠،  ١٧١-١٤٠ ،
١٩٣-١٤٠، ١٨٤-١٤٠، ١٨٣-١٤٠، ١٨٢-١٤٠، ١٨١-١٤٠، ١٨٠-١٤٠.  

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٣١

٢٠٠-١٤٠،  ١٩٩-١٤٠،  ١٩٨-١٤٠،  ١٩٦-١٤٠،  ١٩٥-١٤٠،  ١٩٤-١٤٠ ،
٢٠٤-١٤٠، ٢٠٣-١٤٠، ٢٠١-١٤٠.  

  : التوصية التاليةجزئياًاالحتاد الروسي  يقبلو  -٣٢
١٩٧-١٤٠.  

  :االحتاد الروسي التوصية التالية وال يقبل  -٣٣
٢٠٢-١٤٠.  
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   مبا يف ذلك يف جمال حقوق اإلنسان،التعليم    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٣٤

٢١٠-١٤٠،  ٢٠٩-١٤٠،  ٢٠٨-١٤٠،  ٢٠٧-١٤٠،  ٢٠٦-١٤٠،  ٢٠٥-١٤٠ ،
٢١١-١٤٠.  

  حقوق األقليات اإلثنية والشعوب األصلية    
  : االحتاد الروسي التوصيات التاليةيقبل  -٣٥

٢٢٢-١٤٠، ٢٢١-١٤٠، ٢٢٠-١٤٠، ٢١٩-١٤٠، ٢١٨-١٤٠، ٢١٧-١٤٠.  
  : التوصية التاليةجزئياًاالحتاد الروسي  ويقبل  -٣٦

٢٢٤-١٤٠.  
  :تان التاليتاناالحتاد الروسي التوصوال يقبل   -٣٧

٢٢٥-١٤٠، ٢٢٣-١٤٠.  

  حقوق املهاجرين    
  :تان التالييتان االحتاد الروسي التوصيقبل  -٣٨

٢٢٩-١٤٠، ٢٢٧-١٤٠.  
  : التوصية التاليةجزئياًاالحتاد الروسي  ويقبل  -٣٩

٢٢٨-١٤٠.  
  :االحتاد الروسي التوصية التاليةوال يقبل   -٤٠

٢٢٦-١٤٠.  
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  املرفق

ل عـرض   آراء االحتاد الروسي بشأن التوصيات املقدمة خـال       بمرفق      
  االستعراض الدوري الشامليف إطار تقريره الوطين الثاين 

 موقف االحتاد الروسي التوصية

  مقبولة ١-١٤٠
يف إمكانية االنـضمام إىل االتفاقيـة   بعناية سيواصل االحتاد الروسي النظر     

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، مع مراعاة أحكـام           
 .ئمةالتشريعات احمللية القا

  مقبولة جزئياً ٢-١٤٠
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري    

  ).١-١٤٠انظر  (مقبول
وفيما يتعلق باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب         

يلفت وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،            
االحتاد الروسي االنتباه إىل أنه طرف يف االتفاقية األوروبية ملناهضة التعذيب           
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأنـه             

مع اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب وغريه من ضـروب    عن كثب   يتعاون  
 نظام جلـان    ٢٠٠٨وُيطبق منذ عام    . ينةاملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو امله     

  .املراقبة العامة اليت ُيسمح هلا الوصول دون قيود إىل أماكن االحتجاز
ونظراً للتداخل الكبري بني الربوتوكول االختياري واآلليات املذكورة أعـاله،          

 .غري مقبولة إىل الربوتوكول االختياريفإن التوصية املتعلقة باالنضمام 

  ولةغري مقب ٣-١٤٠
 ٢-١٤٠انظر 

  غري مقبولة ٤-١٤٠
مثة حظر قانوين على فرض وتطبيق عقوبة اإلعدام يف االحتاد الروسي منـذ     

  . وتعزَّز ذلك مبمارسات قانونية راسخة.  سنة١٥أكثر من 
وبذلك يكون البلد ممتـثال امتثـاالً تامـاً لاللتـزام األساسـي الـوارد يف                

يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،     االختياري الثاين للعهد الدو    الربوتوكول
 .الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، رغم أنه مل ينضم إىل الربوتوكول
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 موقف االحتاد الروسي التوصية

وتتوقف إمكانية االنضمام بشكل مباشر على تطور الرأي العام حنو موقف             
يؤيد يف أغلبيته إلغاء عقوبة اإلعدام قانوناً، وسُينظر يف هذا االنـضمام يف             

  .ا اقتضى األمرالوقت املناسب، إذ
  غري مقبولة ٥-١٤٠

 .٤-١٤٠انظر 

  غري مقبولة ٦-١٤٠
تنظر السلطات املختصة حالياً يف التصديق على نظام رومـا األساسـي            

وسُيتخذ قراٌر يف هذه املسألة ويف توقيتـها يف         . للمحكمة اجلنائية الدولية  
.  وهو قرار يقع ضمن صالحيات الدولـة       ،ضوء األحكام احلالية للقانون   

  يوجد حالياً أساس لالنضمام إىل نظام روما األساسي وال
 .٤-١٤٠انظر أيضاً 

   وبدأ تنفيذها بالفعلمقبولة ٧-١٤٠
 على الربوتوكول االختياري    ٢٠١٣مايو  /أيار ٧صدق االحتاد الروسي يف     

 .ذي الصلة

   بالفعلا وبدأ تنفيذهمقبولة ٨-١٤٠
مـايو  /أيـار  ٧يني يف   صدق االحتاد الروسي على الربوتوكولني االختيار     

 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٦ و٢٠١٣

   جزئياًمقبولة ٩-١٤٠
 على الربوتوكول االختياري    ٢٠١٣مايو  /أيار ٧صدق االحتاد الروسي يف     

التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف           
  .املواد اإلباحية

لى الربوتوكول االختيـاري    وحبثت السلطات املختصة إمكانية التصديق ع     
التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، وخلـصت إىل أن            
عدداً من أحكام هذا الربوتوكول االختياري ال تتماشى مع التـشريعات           

 . االحتاد الروسي هبذا اجلزء من التوصيةمل يقبلولذلك . احمللية القائمة

  غري مقبولة ١٠-١٤٠
وسي، يف الوقت املناسب، يف إمكانية التـصديق علـى          سينظر االحتاد الر  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف سـياق   
 .توسيع نطاق التزاماته يف جمال حقوق اإلنسان
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  غري مقبولة ١١-١٤٠
سيتواصل، يف الوقت املناسب، النظر يف مدى متاشي بعض أحكام االتفاقية           

 مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مع التشريعات        الدولية حلماية حقوق  
 .فيهاأصبح االحتاد طرفاً احمللية لالحتاد الروسي ومع املعاهدات الدولية اليت 

  مقبولة جزئياً ١٢-١٤٠
التوصية بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن            

  .١-١٤٠انظر . مقبولةاالختفاء القسري 
صديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب        التوصية بالت 

غـري  وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
  .٢-١٤٠انظر . مقبولة

 .٦-١٤٠انظر . غري مقبولةالتوصية بالتصديق على نظام روما األساسي 

  غري مقبولة ١٣-١٤٠
 .٦-١٤٠ و٢-١٤٠انظر 

  ري مقبولةغ ١٤-١٤٠
  .٦-١٤٠ و٢-١٤٠انظر 

فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية    
واتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية، يلفت االحتاد الروسي االنتبـاه إىل           

املعايري املقررة يف التشريع الوطين الساري املفعول فيما يتعلـق بوضـع        أن  
ة ليست أقل مواتاة من تلـك الـيت تـضمنتها           األشخاص عدميي اجلنسي  

وبالتايل ال توجد حاجة موضوعية حالياً      . االتفاقيتان الدوليتان املذكورتان  
 . لالنضمام إليهما

  غري مقبولة ١٥-١٤٠
شارك فيه ممثلون عن اجملتمعات احمللية للسكان األصليني        مستفيض،  بعد حبث   
بغيـة   ١٦٩لدوليـة رقـم     أحكام اتفاقية منظمة العمـل ا     تناول   ،وخرباء

أن التـشريعات   خلص املشاركون إىل    إمكانية التصديق عليها،    استكشاف  
احلالية املتعلقة بالسكان األصليني القليلي العدد يف االحتاد الروسي ليـست           
أمشل من االتفاقية فحسب بل ختضع فضالً عن ذلك للتعديل باستمرار وفقاً            

 .يات الناشئةللظروف القائمة على أرض الواقع وللتحد
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  غري مقبولة ١٦-١٤٠
 .٦-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ١٧-١٤٠
  .٦-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ١٨-١٤٠
  .٦-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ١٩-١٤٠
  .٦-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ٢٠-١٤٠
  .٦-١٤٠انظر 

  مقبولة جزئياً   ٢١-١٤٠
التوصية بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن            

  .١-١٤٠انظر . مقبولةختفاء القسري اال
 ١١-١٤٠ و ٦-١٤٠ و ٤-١٤٠ و ٢-١٤٠انظر  . غري مقبولة بقية التوصية   

  .١٤-١٤٠و
  مقبولة  ٢٢-١٤٠

 الرئيـسية االحتاد الروسي طرف يف األغلبية العظمى للمعاهدات الدوليـة          
وهو ينوي توسيع نطاق التزاماته الدولية تدرجيياً يف جمال         . حلقوق اإلنسان 

املترتبة عن هـذه اخلطـوة      إلنسان، آخذاً يف االعتبار اآلثار املالية       حقوق ا 
  .واحلاجة إىل تعديل التشريعات وتبديل املمارسات

  مقبولة   ٢٣-١٤٠
عمل لتنفيذ  اليف خطة   واردة  إمكانية االنضمام إىل االتفاقية والتصديق عليها       

 وسـتنظر فيهـا     ٢٠١٧-٢٠١٢االستراتيجية الوطنية للطفولة للفتـرة      
  .السلطات املختصة وفقاً جلدول زمين حمدد يف اخلطة

  مقبولة  ٢٤-١٤٠
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  غري مقبولة  ٢٥-١٤٠
 ال يتنـاىف مـع      ملفهوم التطرف الوارد يف التشريع احمللي     التعريف املفصل   

االلتزامات الدولية لالحتاد الروسي وتطبقه الوكاالت املعنية بإنفاذ القانون         
  .واحملاكم على النحو الواجب

  غري مقبولة  ٢٦-١٤٠
  .٢٥-١٤٠انظر 

  مقبولة  ٢٧-١٤٠
أُجنز الكثري يف هذا الشأن خالل السنوات القليلة املاضية وقُدِّمت النتائج يف            

  .مناسبات عدة، مبا يف ذلك يف التقرير الوطين الثاين لالحتاد الروسي
  مقبولة  ٢٨-١٤٠
  مقبولة  ٢٩-١٤٠
  مقبولة  ٣٠-١٤٠
  مقبولة  ٣١-١٤٠
  بدأ تنفيذها بالفعلمقبولة و  ٣٢-١٤٠

، أقر رئيس االحتاد الروسي خمططاً سياساتياً لتعزيز التثقيف         ٢٠١١يف عام   
وتـشمل األهـداف    . والتوعية يف جمال القانون يف أوساط اجلمهور العام       

. الرئيسية لذلك، على وجه اخلصوص، جعل املواطنني أكثر وعياً حبقوقهم         
القانونية للموظفني العموميني   وتعرض هذه السياسة تدابري لتحسني الثقافة       

وهي سياسة تنفذها مجيع السلطات العامة بالتعـاون مـع مؤسـسات             
  .املدين اجملتمع

  مقبولة  ٣٣-١٤٠
  مقبولة  ٣٤-١٤٠
  مقبولة  ٣٥-١٤٠
  مقبولة  ٣٦-١٤٠
  مقبولة  ٣٧-١٤٠
  مقبولة  ٣٨-١٤٠
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  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ٣٩-١٤٠
  :يليومنها ما ت الفعالة للحوار بني األديان، ضعت جمموعة متنوعة من اآللياُو

  جملس رئيس االحتاد الروسي للعالقات بني اإلثنيات؛
  جملس رئيس االحتاد الروسي للعالقات مع اجلمعيات الدينية وفيما بينها؛

  اللجنة احلكومية املعنية باجلمعيات الدينية؛
  جملس روسيا املشترك بني األديان؛

   للعالقات بني اإلثنيات وحرية الوجدان؛جلنة املنتدى االجتماعي
هيئات استشارية دائمة وخمصصة مرتبطة بالسلطات احلكومية للكيانـات         

  .املكونة للبلد، يشارك فيها ممثلون عن اجلمعيات الدينية مشاركة فعالة
  مقبولة  ٤٠-١٤٠
  مقبولة  ٤١-١٤٠
  مقبولة  ٤٢-١٤٠
  مقبولة  ٤٣-١٤٠
  مقبولة  ٤٤-١٤٠
  مقبولة  ٤٥-١٤٠
  مقبولة  ٤٦-١٤٠
  مقبولة  ٤٧-١٤٠
  مقبولة  ٤٨-١٤٠
  مقبولة  ٤٩-١٤٠
  مقبولة  ٥٠-١٤٠
  مقبولة  ٥١-١٤٠
  مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل  ٥٢-١٤٠

وفقاً للدستور، ال جيوز تقييد حريات املواطنني بأي شكل من األشكال على            
فال ينطوي  . ينيةأساس اهلوية االجتماعية أو العرقية أو اإلثنية أو اللغوية أو الد          

  . اجتماعيةة جمموعطريقة تنفيذه على أي متييز ضد أيالقانون وال 
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  مقبولة  ٥٣-١٤٠
  مقبولة  ٥٤-١٤٠
  مقبولة  ٥٥-١٤٠
  مقبولة  ٥٦-١٤٠
  مقبولة  ٥٧-١٤٠
  مقبولة  ٥٨-١٤٠
  مقبولة  ٥٩-١٤٠

لة املاضية، مما أدى إىل زيادة أُجنز الكثري يف هذا الصدد خالل السنوات القلي      
  .ملحوظة يف شفافية أنشطة السلطات

  مقبولة  ٦٠-١٤٠
  مقبولة  ٦١-١٤٠
  مقبولة  ٦٢-١٤٠
  مقبولة  ٦٣-١٤٠
  مقبولة  ٦٤-١٤٠
  غري مقبولة  ٦٥-١٤٠

يستقبل االحتاد الروسي بشكل منتظم زائرين ميثلون اإلجراءات اخلاصـة          
لك يف حدود املمكن، آخذاً يف      التابعة جمللس حقوق اإلنسان وسيواصل ذ     

بالنسبة له كل مسألة من املسائل املطروحـة        االعتبار األمهية اليت تكتسيها     
  .وضرورة اإلعداد هلذه الزيارات بشكل مالئم

  غري مقبولة  ٦٦-١٤٠
  .٦٥-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ٦٧-١٤٠
  .٦٥-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ٦٨-١٤٠
  .٦٥-١٤٠انظر 
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  غري مقبولة  ٦٩-١٤٠
  .٦٥-١٤٠، ٢-١٤٠ظر ان

  غري مقبولة  ٧٠-١٤٠
  .٦٥-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ٧١-١٤٠
  .٦٥-١٤٠، ٦-١٤٠، ٢-١٤٠انظر 

، تـوفر   ١٨٩فيما يتعلق بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم          
التشريعات الوطنية محاية مالئمة جلميع فئات العمال، مبن فـيهم أولئـك            

 من قانون العمـل     ٤٩ويتناول الفصل   . ازلالذين يزاولون أعماهلم من املن    
  .للعمال املرتلينيالوضع اخلاص 

  مقبولة  ٧٢-١٤٠
  مقبولة  ٧٣-١٤٠

  .٦٥-١٤٠انظر 
  مقبولة  ٧٤-١٤٠
  غري مقبولة  ٧٥-١٤٠

. يتضمن القانون الروسي أصالً تعريفاً مفصالً للتمييز املباشر وغري املباشـر      
ويتـضمن  . على أعمال التمييز  ويعاقب القانون اجلنائي والقانون اإلداري      

عالوة و.  للتمييز كل من القانون اجلنائي وقانون املخالفات اإلدارية تعريفاً       
 حيق لضحايا هذه األعمال مالحقة اجلاين قـضائياً واملطالبـة           ،على ذلك 
  . بتعويضات

  غري مقبولة  ٧٦-١٤٠
  .٧٥-١٤٠انظر 

  مقبولة  ٧٧-١٤٠
  .٧٥-١٤٠انظر أيضاً 

  مقبولة  ٧٨-١٤٠
  .١٠٧-١٤٠، ٧٥-١٤٠ظر أيضاً ان
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  غري مقبولة  ٧٩-١٤٠
  .٧٥-١٤٠انظر 

  مقبولة  ٨٠-١٤٠
  مقبولة  ٨١-١٤٠
  مقبولة  ٨٢-١٤٠
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ٨٣-١٤٠

حمابـاة  منع املوظفون العموميون، دون استثناء، بـنص القـانون، مـن      ُي
حبكم ، وهم ملزمون    األشكالمن  شكل  اجتماعية حمددة، بأي    جمموعات  

وظيفتهم مبراعاة خصوصيات خمتلف اجملموعات اإلثنية وتعزيز االنـسجام         
  . بني اإلثنيات وبني الطوائف

 من الدستور الدعاية واحلمالت العامة الـيت   ٢٩ من املادة    ٢وحتظر الفقرة   
ُتحرض على الكراهية والعداء املستندين إىل دوافع اجتماعيـة أو عرقيـة            

  .إثنية أو دينية أو
قانون أيضاً على أنه ال جيوز أن تتضمن برامج احلمالت االنتخابية           وينص ال 

للمرشحني وللتحالفات االنتخابية وكذلك املـواد الدعائيـة األخـرى          
إىل والعروض اليت تقدم يف املناسبات العامة ويف وسائط اإلعالم دعـوات            

  . التطرفتطرفية إىل تربير أعمال 
  مقبولة  ٨٤-١٤٠
  مقبولة  ٨٥-١٤٠

لسلطات يف هذه اجلرائم متوخية أقصى درجات احلرص وستواصل         حتقق ا 
  .اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لتحديد هوية اجلناة وتقدميهم إىل العدالة

  غري مقبولة  ٨٦-١٤٠
  .ال مييِّز القانون ضد املثليات واملثليني ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية  
للجميع يف االحتـاد    مكفول  ية االجتماع   واحلق يف حرية الفكر والتعبري وحر       

 من االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق       ١١ و ١٠ووفقاً للمادتني   . الروسي
 والـيت   ١٩٥٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤اإلنسان واحلريات األساسية املؤرَّخة     

ُيعدُّ االحتاد الروسي طرفاً فيها، ميكن أن ختضع ممارسة هذه احلريات لقيـود             
انون وهي قيود ضرورية يف اجملتمعات الدميقراطية، وتـشمل         ينص عليها الق  

  .محاية الصحة واآلداب العامة ومحاية مسعة اآلخرين وحقوقهم
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ال يتضمَّن القانون أية تدابري هتدف إىل حظر املثلية اجلنـسية أو إدانتـها                
كما ال جييز القانون أية إجراءات      . ذات طابع متييزي  أحكام  رمسياً، أو أي    

وبالتايل ال ميكن القول بأنه يـضع قيـوداً         . من جانب السلطات  مفرطة  
  .داعي هلا على حرية التعبري أو االجتماع ال

  غري مقبولة  ٨٧-١٤٠
  .٨٦-١٤٠انظر   

  غري مقبولة  ٨٨-١٤٠
  .٨٦-١٤٠انظر   

  غري مقبولة  ٨٩-١٤٠
  .٨٦-١٤٠انظر   

  غري مقبولة  ٩٠-١٤٠
  .٨٦-١٤٠انظر   

  غري مقبولة  ٩١-١٤٠
  .٨٦-١٤٠نظر ا  

  غري مقبولة  ٩٢-١٤٠
يتضمَّن القانون أصالً أحكاماً عن اجلرائم اجلنسية ضد األشخاص الـذين             

يبلغوا سن الرشد وهي أحكام مطبقة على النحـو الواجـب دون أي              مل
  .شكل من أشكال التمييز

  مقبولة  ٩٣-١٤٠
يري اهلويـة   ال مييِّز القانون ضد املثليني واملثليات ومشتهي اجلنسني ومغـا           

  .اجلنسية وال جييز تطبيق أحكام ذات الصلة تطبيقاً تعسفياً
  مقبولة  ٩٤-١٤٠

  .٩٣-١٤٠انظر   
  مقبولة جزئياً  ٩٥-١٤٠

إن التمييز ضد املثليني واملثليات ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية            
هـذه  وبناًء عليه، فإن التوصية الـواردة يف        . حمظوٌر أصالً مبوجب القانون   

  .الفقرة باعتماد تشريع من هذا النوع غري مقبولة
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  مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل  ٩٦-١٤٠
تتعامل وكاالت إنفاذ القانون على النحو الواجب مع مجيع أعمال العنف             

بغض النظر عما إذا كانت هذه األعمال مرتكبة ضد املثلـيني واملثليـات             
 ضد أشخاص مـن فئـات       ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية أو     

  . اجتماعية أخرى
ويعد ارتكاب أي جرمية على أساس دوافع الكراهية أو العداء جتـاه أيـة                

 مـن   ٦٣مـن املـادة     ) و(١اجتماعية ظرفاً مشدداً، عمالً بـالفقرة        فئة
  .اجلنائي القانون

  مقبولة وبدأ تنفيذها بالفعل  ٩٧-١٤٠
علومات اليت تشجع على أي شكل حيظر االحتاد الروسي حظراً فعلياً نشر امل     

  .من أشكال التمييز مبا يف ذلك التمييز على أساس امليل اجلنسي
  .٨٣-١٤٠فيما يتعلَّق بسلوك املسؤولني، انظر   
وفيما خيص سلوك وسائط اإلعالم، يلفت االحتاد الروسي النظـر إىل أن              

ت وبناًء على ذلـك، ليـس     . حرية الصحافة مكفولة وأن الرقابة حمظورة     
ويف . احلكومة يف موقع خيوهلا حتديد السياسة التحريرية لوسائط اإلعـالم         

اإلطار نفسه، فإن االعتداء على حرية الصحافة ُيعترب جرمية مبوجب قانون           
 كـانون   ٢٧ املـؤرخ    ١-٢١٢٤رقـم   (وسائط اإلعالم اجلمـاهريي     

  .ويعاقب القانون على هذه اجلرائم). ١٩٩١ديسمرب /األول
  ولةغري مقب  ٩٨-١٤٠

  .٤-١٤٠انظر   
  غري مقبولة  ٩٩-١٤٠

  .٤-١٤٠انظر   
  غري مقبولة  ١٠٠-١٤٠

  .٤-١٤٠انظر   
  مقبولة  ١٠١-١٤٠

  .تقوم وكاالت إنفاذ القانون مبا يلزم للتحقيق يف هذه اجلرائم  
ومنذ إنشاء الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي،           

حاالت حمددة مـن    ثب مع هذا الفريق بشأن      عن ك يعمل االحتاد الروسي    
احمللي وأحكام اإلعالن املتعلِّق حبماية مجيع      ، وفقاً للقانون    االختفاء القسري 
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وحتظى مجيع طلبات الفريـق العامـل       . األشخاص من االختفاء القسري   
وتتخذ وكاالت إنفاذ القانون مجيـع اخلطـوات الالزمـة          . باهتمام كبري 

 . تعلِّقة مبصري املفقودين وأماكن وجودهم بدقةللحصول على املعلومات امل
  .١-١٤٠انظر   

بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعيـة املوجـودة يف          غري مقبولة     ١٠٢-١٤٠
  .حمتوى التوصية وشكلها

ال تلجأ وكاالت إنفاذ القانون يف االحتاد الروسي إىل االحتجاز التعـسُّفي            
وُتنفَّذ تدابري االحتجاز وغريها من     . ط للقوة أو التعذيب أو االستخدام املفر    

التدابري القسرية وفقاً للقانون اإلجرائي، الذي يوفِّر ضمانات فعلية ضـد           
  . انتهاكات احلقوق املدنية

وتقوم جلنة التحقيق ومكتب النائب العام بالتحقيق يف مجيع حاالت املعاملة       
الذين تثبت   القانون   وُيالحق ضباط سلطات إنفاذ   . للمحتجزينالالئقة  غري  

  .وفقاً ملا ينص عليه القانونإدانتهم، 
   مقبولة  ١٠٣-١٤٠

  .١٠٢-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ١٠٤-١٤٠

على أن األدلـة الـيت ُيحـصل     من قانون اإلجراءات اجلنائية     ٧٥ملادة  تنص ا   
العنف والتعذيب  مبا يف ذلك من خالل استخدام       (بطرق خمالفة للقانون     عليها

وليـست  . هي أدلة غري مقبولـة ) وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة   
  .هلذه األدلة أي قيمة قانونية، وال جيوز االستناد إليها يف مالحقة قضائية

  .بسبب ما حتتويه من أوجه عدم دقة وتناقضات وقائعيةغري مقبولة   ١٠٥-١٤٠
  .١٥٢-١٤٠ و١٤٥-١٤٠ و١٢٠-١٤٠ و١٠٢-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٠٦-١٤٠
  مقبولة جزئياً  ١٠٧-١٤٠

اعتمد اجمللس املعين بتنسيق املسائل اجلنسانية التابع لوزارة الصحة والتنمية            
االجتماعية قراراً يتعلَّق بإعداد مشروع تعديالت للتشريعات هبدف فرض         

ويقوم الفريق العامل الذي    . عقوبات أشّد على مرتكيب العنف ضد النساء      
 مشروع قانون   شكله اجمللس هلذا الغرض بالعمل التحضريي اخلاص بإعداد       

  .احتادي عن منع العنف املرتيل
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حيظر أصالً مجيع أشكال العنف داخـل األسـرة         املعمول به   القانون  بيد أن     
وتعمل مراكز املساعدة الداعمة لضحايا العنف      . وينصُّ على عقوبات مالئمة   

  .املرتيل يف الكيانات املكوِّنة لالحتاد الروسي وهي تقدم اخلدمات الالزمة
  مقبولة  ١٠٨-١٤٠

  .١٠٧-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة  ١٠٩-١٤٠

  .١٠٧-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة  ١١٠-١٤٠

  .١٠٧-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة جزئياً  ١١١-١٤٠

  .١٠٧-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة  ١١٢-١٤٠
  مقبولة جزئياً  ١١٣-١٤٠

  .١٠٧-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة  ١١٤-١٤٠

  .١٠٧-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة  ١١٥-١٤٠
  مقبولة  ١١٦-١٤٠
  مقبولة  ١١٧-١٤٠
  مقبولة  ١١٨-١٤٠
  مقبولة  ١١٩-١٤٠
  مقبولة  ١٢٠-١٤٠

أجرت السلطات الروسية بالفعل تغيريات تنظيمية وقانونية واسعة النطاق           
  . يف هذا اجملال خالل السنوات األخرية
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متكن ئي ضمانُ   ومن بني التحدِّيات الرئيسية اليت تواجه تطوير النظام القضا          
وضمان أقصى درجات الشفافية يف عمل      من اللجوء إىل القضاء     املواطنني  
، ٢٠١٠ومبوجب القانون االحتادي الذي دخل حيِّز النفاذ عـام          . احملاكم

بات إلزامياً نشُر نصوص الصكوك القانونية وغريها من املعلومات املتصلة          
احملـاكم  بفـرادى   لة   فضالً عن تلك املتص    ،بأنشطة النظام القضائي ككل   

  . على شبكة اإلنترنت،والقضاة
وينصُّ القانون االحتادي املتعلِّق باملساعدة القانونية اجملانية الذي دخل حيِّز            

 على املزيد من الضمانات اليت تتـيح        ٢٠١٢يناير  /النفاذ يف كانون الثاين   
  .للمواطنني احلصول على مشورة قانونية خمتصة

 لضمان إجراء احملاكمات وتنفيذ أحكام احملاكم خالل        وأُنشئت آلية فّعالة    
مدة معقولة، وإتاحة اجملال أمام املواطنني للمطالبة بالتعويض عن أي تأخري           

  . غري معقول من جانب السلطات يف هذا اجملال
وأُنشئت دائرة استئناف تتناول مجيع فئات قضايا احملاكم ذات االختصاص          

  . حكامالعام لتسريع عملية مراجعة األ
وتقدم مدونة سلوك اجلهاز القضائي اجلديدة اليت اعُتمـدت يف كـانون            

 توضيحاً مفصالً لقواعد السلوك اإللزامية جلميـع        ٢٠١٢ديسمرب  /األول
  .القضاة يف أنشطتهم املهنية وغريها من األنشطة

املزيد من التحسينات   إلدخال  وتعتزم السلطات الروسية مواصلة جهودها        
وهي حتسينات تعتربها السلطات اآللية األهم يف دولة  . لقضائيعلى النظام ا  

  .حديثة حتكمها سيادة القانون
  مقبولة  ١٢١-١٤٠

  .١٢٠-١٤٠انظر   
  غري مقبولة  ١٢٢-١٤٠

  .أُنشئت اهليئات املستقلة ذات الصلة بالفعللقد   
ومبوجب الدستور، يعيِّن رئـيس االحتـاد الروسـي قـضاة احملكمـة               

التشريعية للكيان ذي الصلة من الكيانات املـشكلة        اهليئة  عيِّن  وت .االحتادية
لالحتاد الروسي قضاةَ الصلح أو ينتخب سكان الدائرة القـضائية املعنيـة            

  .هؤالء القضاة
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أما جلان الفحص اليت تدير امتحانات اختيار القضاة وهيئات تأهيل القضاة             
 يف عضويتها ممـثلني     وهي تضمُّ . فهي هيئات مستقلة داخل اهليئة القضائية     

  .عن عامة اجلمهور
وتقوم سلطة قضائية خاصة هي احملكمة التأديبيـة القـضائية بـالنظر يف               

الشكاوى املتعلِّقة بقرارات هيئات تأهيل القضاة فيما يتعلَّق بإهناء واليـة           
  .القاضي مبكراً عند خمالفته قواعد االنضباط

  مقبولة  ١٢٣-١٤٠
ور بالفعل على حق احملتجز يف استـشارة حمـامٍ           من الدست  ٤٨تنص املادة     

اختياره حبرية فور توقيفه وهذا احلقُّ معمول به يف املمارسـة العمليـة          من
  .أية قيود دون

  مقبولة  ١٢٤-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٢٥-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٢٦-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٢٧-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٢٨-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٢٩-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٣٠-١٤٠
  .١٢٠-١٤٠انظر   

  مقبولة  ١٣١-١٤٠
  مقبولة  ١٣٢-١٤٠
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  مقبولة  ١٣٣-١٤٠
  مقبولة  ١٣٤-١٤٠
  مقبولة  ١٣٥-١٤٠
  مقبولة  ١٣٦-١٤٠
  مقبولة  ١٣٧-١٤٠
  مقبولة  ١٣٨-١٤٠
  مقبولة غري  ١٣٩-١٤٠

ام إجراء االستعراض الدوري الشامل كتربير للتـدخُّل يف         ال جيوز استخد    
  .التحقيقات أو اإلجراءات القضائية السابقة للمحاكمة يف احملاكم الوطنية

  غري مقبولة  ١٤٠-١٤٠
 بوصفه عضواً يف جملس أوروبا، بوالية احملكمة األوروبية         ،يقرُّ االحتاد الروسي    

ة األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان      حلقوق اإلنسان يف تفسري وتطبيق االتفاقي     
أيـة انتـهاكات     واحلريات األساسية والربوتوكوالت امللحقة هبا يف حاالت      

  .الروسي مزعومة ألحكام املعاهدات الدولية من جانب االحتاد
 من االتفاقية، تندرج املسائل املتصلة بتنفيـذ االحتـاد          ٤٦وعمالً باملادة     

كمة ضمن صالحيات وإشراف جلنـة      الروسي لألحكام اليت تصدرها احمل    
وزراء جملس أوروبا، اليت ُتقدَّم إليها التقارير حسب الترتيـب املنـصوص         

قـرارات،  (عليه، بغض النظر عن وجود أو غياب أية ظـروف إضـافية             
على الصعيدين الوطين أو الدويل اليت من شـأهنا أن          ) توصيات، مقررات 

  .تشجِّع تنفيذ املقررات ذات الصلة
   مقبولة  ١٤١-١٤٠
  وجيري تنفيذها بالفعل مقبولة  ١٤٢-١٤٠

 من قانون األسرة، ُيسمح بالزواج عموماً بني املواطنني         ١٣مبوجب املادة     
  .ما فوقفالذين يبلغون الثامنة عشرة 

على األقل   من قانون األسرة الزواج بني شخصني أحدمها         ١٤وحتظر املادة     
فإن تعدد األزواج والزوجات    وبالتايل  . مسجل أصالً يف سجل زواج آخر     

  . حمظور يف االحتاد الروسي
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وحتقق سلطات إنفاذ القانون يف أية تقارير عن أية أعمال عنف ضد النساء               
  .وتعاقب عليها وفقاً لإلجراء املنصوص عليه قانوناً

  مقبولة  ١٤٣-١٤٠
  مقبولة  ١٤٤-١٤٠
  مقبولة جزئياً  ١٤٥-١٤٠

احلق يف حرية طلب احلصول على      لكل فرد    من الدستور،    ٢٩عمالً باملادة     
ويـضمن  . املعلومات وتلقيها ونقلها وإنتاجها ونشرها بأي طريقة قانونية       

  . القانون حرية وسائط اإلعالم وحيظر الرقابة عليها
 من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق      ١٠ من املادة    ٢بيد أنه وفقاً للفقرة     

دُّ االحتاد الروسي طرفاً فيها، قد ختضع       اإلنسان واحلريات األساسية اليت ُيع    
العقوبـات   ممارسة حرية التعبري لبعض الشكليات أو الشروط أو القيود أو         

املنصوص عليها قانوناً والضرورية يف أي جمتمع دميقراطي، مبا حيقق مصاحل           
أو السالمة اإلقليمية أو النظام العام، ملنع الفوضى أو اجلرمية          القومي  األمن  

لصحة واألخالق العامة، ومحاية مسعة اآلخرين وحقوقهم، ومنـع         ومحاية ا 
  .كشف املعلومات السرية، أو لضمان سلطة اجلهاز القضائي ونزاهته

مـن  "وبالتايل، فإن حرية التعبري ليست مطلقة والتوصية بضمان تنفيذها            
  .ال ميكن قبوهلا" خالل إزالة مجيع العوائق التقييدية

حتادي للمعلومات وتكنولوجيـا املعلومـات ومحايـة        وُيحدِّد القانون اال    
مجلة أمـور   ،  )٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧ املؤرخ   FZ-149رقم  (املعلومات  

أربع فئات من املعلومات تشكِّل خطراً ذا طابع خـاص للمجتمـع            منها  
: وميكن حظر نشرها على شـبكة اإلنترنـت دون إجـراءات قانونيـة            

 أساليب صنع واستخدام وتوزيع   ) ٢(احية؛  استغالل األطفال يف املواد اإلب     )١(
املعلومـات  ) ٤(أساليب االنتحـار والـدعوة لالنتحـار؛        ) ٣(املخدِّرات؛  

   .الشخصية اخلاصة بالقصر الذين وقعوا ضحية أعمال غري قانونية
  .١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر أيضاً   

  غري مقبولة  ١٤٦-١٤٠
 اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       من العهد الدويل   ١٩ من املادة    ٣وفقاً للفقرة     

والسياسية، فإن احلق يف حرية التعبري غري مطلق، فهو ينطوي على واجبات            
وبالتايل حيق للمشرِّع الوطين أن خيتار على حنو مستقل . ومسؤوليات حمددة

  .هنجاً ملكافحة التشهري مبا يف ذلك جترميه
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فعال التشهري وقوع مسؤولية جنائية عن أالتشريعات الروسية ويأيت تكريس   
فالتشهري فعل إجرامي يف العديـد      . مع املمارسة السائدة يف العامل    متماشياً  
  .من الدول

  غري مقبولة  ١٤٧-١٤٠
 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق   ١٩متتثل التشريعات الروسية للمادة     

  .التشهريعلى أفعال مسؤولية جنائية ترتب املدنية والسياسية اليت ال حتظر 
  .١٤٦-١٤٠أيضاً انظر   

  مقبولة  ١٤٨-١٤٠
تترتَّب على اجلرائم اليت ُترتكب ضد الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق              

اإلنسان آثاٌر خطريةٌ ومؤذية لتطوُّر اجملتمع ككل ولتوطيد فكـرة الدولـة       
وبالتايل فإن سلطات إنفاذ القانون تويل أولويـةً        . احملكومة بسيادة القانون  

  .جلرائم ومنعهاللتحقيق يف هذه اقصوى 
  مقبولة  ١٤٩-١٤٠

  .١٤٨-١٤٠انظر   
  مقبولة  ١٥٠-١٤٠

  .١٤٨-١٤٠انظر   
 بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية يف حمتوى التوصية غري مقبولة  ١٥١-١٤٠

  .وصيغتها
ال حتّد التشريعات من ممارسة احلق يف حرية التعبري وتكـوين اجلمعيـات               

  . مع قواعد القانون الدويلواالجتماع وهي ال تتناىف
  .١٥٨-١٤٠ و١٥٣-١٤٠ و١٥٢-١٤٠ و١٤٧-١٤٠ و١٤٥-١٤٠انظر   

  وجيري تنفيذها بالفعل مقبولة  ١٥٢-١٤٠
ال تضع التشريعات الروسية قيوداً غري متناسبة على ممارسة حرية االجتماع             

  .والتعبري
ويضمن الدستور حق االجتماع سلمياً، دون أسلحة، واحلـق يف عقـد              

وإعمـال هـذا   . اجتماعات وجتمُّعات وتظاهرات ومسريات واعتصامات    
  . احلق هو شكل هام من أشكال مشاركة املواطن يف تسيري شؤون الدولة
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وجيوز لسلطة ما   . خطار قبل تنظيم املناسبات العامة    إل نظام   ويقرر التشريع   
 رفض املوافقة على تنظيم املناسبة العامة فقط إذا قدَّم اإلخطـار شـخصٌ            

حيق له قانوناً تنظيم مناسبات عامة، أو إذا كان القانون حيظـر عقـد               ال
  . أنشطة عامة يف املكان احملدد

  . وجيوز للمواطنني واملنظمات الطعن يف قرار السلطة أمام احملاكم
  .١٤٧-١٤٠ إىل ١٤٥-١٤٠انظر أيضاً   

  غري مقبولة  ١٥٣-١٤٠
جلمعيات، ينبغي أن يكون واضحاً     يف اجلزء املتعلِّق باحلق يف حرية تكوين ا         

املعاهدات الدولية اليت يعدُّ االحتاد الروسي طرفاً       تكفله  ذا احلق   هبأن التمتُّع   
وال ينص القانون على أية قيود على أنشطة املنظمات غري التجارية،           . فيها

مبا يف ذلك املنظمات اليت تتلقى التمويل من اخلارج وتشارك يف أنـشطة             
دف الرئيسي من التعديالت التشريعية هو ضمان املزيد        وكان اهل . سياسية

وحيـق لعامـة   . من الشفافية يف أنشطة املنظمات غري التجارية ذات الصلة 
  .اجلمهور معرفة مصادر متويل األنشطة السياسية يف البلد

  .١٥٢-١٤٠انظر   
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ١٥٤-١٤٠

ييز مبا يف ذلك التمييز على أساس       حيظر القانون أي شكل من أشكال التم        
وجيوز للمثليني واملثليات ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلويـة   . امليل اجلنسي 

اجلنسية أن ميارسوا حبرية حقوقهم يف حرية التعبري والتجمُّع السلمي، مثلهم     
  .مثل أي مواطن آخر يف االحتاد الروسي

  .٨٦-١٤٠انظر أيضاً   
وجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية يف حمتوى التوصية  بسبب أغري مقبولة  ١٥٥-١٤٠

  .وصيغتها
ال يوجد يف االحتاد الروسي أي قانون يقيِّد حقـوق املثلـيني واملثليـات                

  .ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية
  .٨٦-١٤٠انظر أيضاً   

  مقبولة  ١٥٦-١٤٠
  مقبولة  ١٥٧-١٤٠
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  غري مقبولة  ١٥٨-١٤٠
لطات الروسية أنشطة املنظمات غري التجارية؛ وهـي تـسعى          ال تقيِّد الس    

بالفعل إىل ضمان أكرب قدر ممكن من مشاركة اجملتمع املدين يف حوكمـة             
  .الدولة

  على التشريعات اخلاصة   ٢٠١٢خفف اإلصالح الذي أُدخل يف عام       قد  و  
، شروط إنـشاء هـذه األحـزاب        باألحزاب السياسية، وبشكل ملحوظ   

ويوجد أيضاً  .  حزباً سياسياً  ٧٠ لذلك ُسجِّل أكثر من      ونتيجةً. وتسيريها
  .أحزاب سياسية جديدةتنظيمية ُتعىن بإنشاء  جلنة ٩٠أكثر من 

  .١٥٣-١٤٠انظر أيضاً   
  مقبولة  ١٥٩-١٤٠

  .١٥٨-١٤٠ و١٥٣-١٤٠ و١٥٢-١٤٠ و١٤٨-١٤٠ و١٤٥-١٤٠انظر   
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ١٦٠-١٤٠

ة بالفعل على الصعيد الوطين، خـالل اعتمـاد اهليئـة           ُبِحثَت هذه املسأل    
مـدى  لقوانني والنظم ذات الصلة، وكذلك خـالل مراجعـة     االتشريعية  

دستورية أحكام من جانب احملكمة الدستورية، وبالتايل فإن القرارات اليت          
  . متخضت عنها تلك املراجعة هي قرارات إلزامية جلميع هيئات الدولة

  غري مقبولة  ١٦١-١٤٠
بيد أن ممارسة هذا احلق ال جيوز أن        . يضمن الدستور حق التجمُّع السلمي      

حقوق وحريات املـواطنني اآلخـرين، وعلـى وجـه          تؤدي إىل انتهاك    
اخلصوص، حقهم يف السالمة الشخصية والسالمة العامة، وهو حق جيب           

  . سلطات إنفاذ القانون خالل املناسبات العامةتكفله أن 
كاالت إنفاذ القـانون، خـالل أدائهـم ملهـامهم،          وال خيضع ضباط و     

القانون وهم يطبقونه بشكل متساوٍ على مجيع املشاركني يف أي           لسلطة إال
  .عامة مناسبة

  غري مقبولة ١٦٢-١٤٠
عند النظر يف مدى استصواب تعديل التشريعات اليت حتكـم التجمعـات            

مجيع مواطين  العامة، ستسترشد السلطات الروسية أساساً مبا حيقق مصاحل         
 . وباملوقف القانوين للمحكمة الدستورية البلددستورباالحتاد الروسي، و
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بسبب أوجه عدم الدقة والتناقضات الوقائعية يف حمتوى التوصية  غري مقبولة   ١٦٣-١٤٠
  . وصيغتها

ال توجد قيود قانونية على حرية تكوين اجلمعيات تتناىف مـع املعاهـدات      
  .د الروسي طرفاً فيهاالدولية اليت ُيعد االحتا

  مقبولة  ١٦٤-١٤٠
، تعاوناً  ١٩٩٦ منذ انضمامه إىل جملس أوروبا عام        ،يتعاون االحتاد الروسي  

.  الراعني هلذه املنظمـة    مع مجيع هياكل تلك املنظمة وهو أحد أكرب       حثيثاً  
 اتفاقية من اتفاقيات جملـس      ٥٠وقد صدق االحتاد الروسي على أكثر من        

  .  متنوعةأوروبا تتناول مسائل
مع جلنة البندقية منذ تأسيسها وقـد       حثيثاً  ويتعاون االحتاد الروسي تعاوناً     

  .شارك يف مجيع دوراهتا
  غري مقبولة  ١٦٥-١٤٠

ال يفرض القانون الروسي أية عقبات تشريعية أو إداريـة تعيـق أنـشطة           
  . أو منظمات اجملتمع املدينالرحبية املنظمات غري 

  .١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  مقبولة  ١٦٦-١٤٠
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ١٦٧-١٤٠
  غري مقبولة  ١٦٨-١٤٠

القانون الروسي واملعاهدات الدولية اليت ُيعد االحتاد الروسي طرفـاً          يكفل  
 مرضٍ من احلماية فيما يتعلق حبقوق املـواطنني واملنظمـات           فيها مستوىً 

  . اية فعالةفرصاً حلماية هذه احلقوق محوكالمها يتيح 
 فإن قرارات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة         ،عالوة على ذلك  و

، وال تشكل جزءاً مـن     بطبعهاباألحرى جمرد توصيات    هنا  إغري ملزمة، بل    
  .االلتزامات الدولية لالحتاد الروسي

  غري مقبولة  ١٦٩-١٤٠
املنظمات ال جتيز التشريعات استخدام هذه الُنظم لغرض ختويف أو مضايقة        

  . أو منظمات اجملتمع املدينالرحبية غري 
  .١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
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  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ١٧٠-١٤٠
  .١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ١٧١-١٤٠
الناشئة ميكن أن تكون خمالفة لاللتزامات      أية قيود   على  التشريعات  تنص  ال  

  .دات الدولية اليت ُيعد االحتاد الروسي طرفاً فيهاعن املعاه
  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 

  غري مقبولة  ١٧٢-١٤٠
  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 

  مقبولة  ١٧٣-١٤٠
لدى النظر يف مدى استصواب تعديل التشريعات اليت حتكم املنظمات غـري            

، ستسترشد السلطات الروسية مبا حيقق مصاحل مجيع مواطين االحتـاد           الرحبية
الروسي وستأخذ يف االعتبار املمارسات الناشئة يف جمال إنفاذ القانون، فضالً           

  .عن الظروف ذات الصلة اليت تؤثر على األنشطة املشروعة لتلك املنظمات
  غري مقبولة  ١٧٤-١٤٠

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  مقبولة جزئياً  ١٧٥-١٤٠

اليت تقبل متويالً   الرحبية  املنظمات غري   يشترط على   إلغاء التعديل الذي    التوصية ب 
  .غري مقبولة -" وكالء أجانب"أجنبياً أن تسجل وتعرف نفسها على أهنا 

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
 للسلطة التقديريـة  مراعاةًف. غري مقبولة -نة تعديل تعريف اخليا  التوصية ب و

الواسعة يف حتديد املسؤولية عن جرائم ارتكبـت ضـد أُسـس النظـام              
الدستوري وأمن الدولة، أدخل املشرِّع الروسي التوضيحات الالزمـة يف          

وال يوجد أسـاس حاليـاً إللغـاء        . املواد ذات الصلة من القانون اجلنائي     
  . التعديالت اليت جرى إدخاهلا

على أي مضايقة أو ختويف تتعرض هلمـا جمموعـات       باملقاضاة  أما التوصية   
فـضمان أمـن    . مقبولـة اجملتمع املدين أو أي تشويه لسمعتها فهي توصية         

 .املواطنني واملساواة يف احلقوق بينهم أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات الروسية
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  غري مقبولة  ١٧٦-١٤٠
لتشريعات اليت حتكم املنظمات غري     لدى النظر يف مدى استصواب تعديل ا      

احلكومة، ستسترشد السلطات الروسية مبا حيقق مصاحل مجيـع مـواطين           
آراء اهليئات  االعتبار ممارسات إنفاذ القانون، و    االحتاد الروسي وستأخذ يف     

  . ، عند االقتضاءالدولية املالئمة
  .١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر أيضاً 

  لة جزئياًمقبو  ١٧٧-١٤٠
مع املقرر اخلاص املعين باملـدافعني عـن        حثيثاً  يتعاون االحتاد الروسي تعاوناً     

  .حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقضايا حمددة وبطلبات عامة وفقاً للقانون الوطين
بيد أنه لدى النظر يف مدى استصواب تعديل التـشريعات الـيت حتكـم              

روسية أساساً مبـا حيقـق      املنظمات غري احلكومية، ستسترشد السلطات ال     
مصاحل مواطين االحتاد الروسي وستأخذ يف االعتبار آراء اهليئات الدوليـة           

  .املعنية حسب االقتضاء
  غري مقبولة  ١٧٨-١٤٠

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  غري مقبولة  ١٧٩-١٤٠

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  غري مقبولة  ١٨٠-١٤٠

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  غري مقبولة  ١٨١-١٤٠

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  غري مقبولة  ١٨٢-١٤٠

  .١٦٩-١٤٠ و١٦٥-١٤٠ و١٥٨-١٤٠ و١٥٦-١٤٠ و١٥٣-١٤٠انظر 
  غري مقبولة  ١٨٣-١٤٠

احلصول على متويل خارجي،    من  مع املدين   اجملتما مينع   التشريعات  ليس يف   
واهلـدف الرئيـسي    . أنشطة سياسية الرحبية من مزاولة    املنظمات غري   وال  

هـو  الرحبيـة   للتعديالت املدخلة على التشريعات اخلاصة باملنظمات غري        
  .يف أنشطتهاقدر أكرب من الشفافية ضمان 
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نون ذات الـصلة    ومراقبة املنظمات غري الرحبية جتري وفقاً لقواعـد القـا           
وتتمتع هذه املنظمات   . هتدف بأي حال من األحوال إىل الضغط عليها        وال

فعالً بإمكانية الطعن يف إجراءات املفتشني أمام احملكمة إن مل توافق علـى             
  .عملية املراقبة أو على نتائجها

  غري مقبولة  ١٨٤-١٤٠
  .١٤٠-١٤٠انظر 

  مقبولة  ١٨٥-١٤٠
  مقبولة  ١٨٦-١٤٠
  قبولةم  ١٨٧-١٤٠
  مقبولة  ١٨٨-١٤٠
  مقبولة  ١٩٠-١٤٠
  مقبولة  ١٩١-١٤٠
  مقبولة  ١٩٢-١٤٠
  غري مقبولة  ١٩٣-١٤٠

توصيات مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التـابع ملنظمـة          
  .األمن والتعاون يف أوروبا غري ملزمة وفقاً لواليته

ات الروسـية   ولدى النظر يف املسائل اليت أثارها املكتب، ستسترشد السلط        
بالتشريعات ومبا حيقق مصاحل مواطين االحتاد الروسي؛ وميكنـها، عنـد           

 اليت يقدمها مكتـب     توصيات ذات الصلة  الاالقتضاء، أن تأخذ يف االعتبار      
  .املؤسسات الدميقراطية

  مقبولة  ١٩٤-١٤٠
  مقبولة  ١٩٥-١٤٠
  مقبولة  ١٩٦-١٤٠
  مقبولة جزئياً  ١٩٧-١٤٠

تركيز الرئيسية للسياسة االجتماعية واالقتصادية     مكافحة الفقر من نقاط ال    
بيد أن اختيار أنسب شكل لُنظم مكافحة الفقر بفعالية         . للسلطات الروسية 

تقـع  ) كاعتماد استراتيجية وطنية أو خطة عمل أو برنامج حكومي، اخل         (
  .ضمن اختصاصات املشرع الوطين
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  مقبولة  ١٩٨-١٤٠
  مقبولة  ١٩٩-١٤٠
  مقبولة  ٢٠٠-١٤٠
  مقبولة  ٢٠١-١٤٠
  غري مقبولة  ٢٠٢-١٤٠

حيق للضحايا الذين تعرضوا لسوء املعاملة تقدمي شكاوى إىل وكاالت إنفاذ         
كل الفرص اإلجرائية الستعادة حقوقهم وتقدمي اجلنـاة        ويتمتعون ب القانون  

  .إىل العدالة
  مقبولة  ٢٠٣-١٤٠
  مقبولة  ٢٠٤-١٤٠
  مقبولة  ٢٠٥-١٤٠
  مقبولة  ٢٠٦-١٤٠
  ولةمقب  ٢٠٧-١٤٠
  مقبولة  ٢٠٨-١٤٠
  مقبولة  ٢٠٩-١٤٠
  مقبولة وجرى تنفيذها بالفعل  ٢١٠-١٤٠

تستطيع املؤسسات التعليمية أصالً احلـصول علـى وحـدات تعليميـة            
يف جمال الصحة اإلجنابية والتثقيف اجلنسي وبإمكاهنا االستعانة هبا          مواضيعية
  .يف عملها

  مقبولة  ٢١١-١٤٠
  مقبولة  ٢١٢-١٤٠
  ولةمقب  ٢١٣-١٤٠
  مقبولة  ٢١٤-١٤٠
  مقبولة  ٢١٥-١٤٠
  مقبولة  ٢١٦-١٤٠
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  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ٢١٧-١٤٠
 من العهـد الـدويل اخلـاص        ٢٧التشريعات الروسية متماشية مع املادة      

  .باحلقوق املدنية والسياسية
احلفاظ على لغاهتم وتقاليـدهم وثقافتـهم       يف  وحق شعوب االحتاد الروسي     

  . لغة٨٩ويستخدم النظام التعليمي العام .  مكفولامها حقوتطويرها واستخد
  مقبولة  ٢١٨-١٤٠
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ٢١٩-١٤٠

يف استخدام  القليلة العدد   تويل التشريعات بالفعل األولوية للشعوب األصلية       
  . األراضي واملواد الطبيعية

يف القليلة العـدد   اعُتمد القانون االحتادي بشأن استخدام الشعوب األصلية        
الشمال وسيبرييا والشرق األقصى لالحتاد الروسي أقاليمهـا ومواردهـا          

القليلـة  الطبيعية، وهو إطار سياسايت للتنمية املستدامة للشعوب األصـلية          
، وعدد من القوانني والنظم األخرى حلماية مساكن أجـداد تلـك            العدد

ـ      وع البيولـوجي يف  الشعوب وطرق حياهتم التقليدية وللمحافظة على التن
  .أقاليم االستخدام التقليدي للموارد

ويكرس قانون األراضي حق جمتمعات الشعوب األصـلية يف اسـتخدام           
األراضي الزراعية من أجل احملافظة على طرق حياهتـا وُسـبل عيـشها             

  .ومصنوعاهتا التقليدية وتطويرها
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ٢٢٠-١٤٠

  .٢١٩-١٤٠انظر 
  مقبولة  ٢٢١-١٤٠
  مقبولة وجيري تنفيذها بالفعل  ٢٢٢-١٤٠

تويل السلطات اهتماماً أكرب لتعليم الشعوب األصلية واألقليات الوطنية يف          
 ٥٠ لغة تعليم و   ٣٩ لغة بينها    ٨٩ويستخدم النظام التعليمي العام     . املدارس

  . لغة من لغات شعوب االحتاد الروسي اليت ُتدرس كمواد تعليمية
 األقاليم بتمويل وتنفيذ الربامج احملددة الراميـة إىل تعزيـز           وتقوم سلطات 

  . القليلة العددالتعليم باللغة األم يف جمتمعات الشعوب األصلية
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  غري مقبولة  ٢٢٣-١٤٠
إىل ضمان  قليلة العدد   هتدف السياسة احلكومية اخلاصة بالشعوب األصلية       

ىل أحكـام   التنمية املستدامة يف جمتمعات تلك الشعوب وهـي تـستند إ          
التشريعات الوطنية املشاهبة، إىل حد كبري، ألحكام إعالن األمم املتحـدة           

  . بشأن حقوق الشعوب األصلية
التشريعات الروسية وممارسات إنفاذ القانون املتعلقة حبقوق الشعوب        بل إن   

أحكـام  يتجاوز نطاقها بكـثري     األصلية واحملافظة على ثقافاهتا وتطويرها      
  . نطاق هذا اإلعالنسع تومن مث اإلعالن و

  مقبولة جزئياً  ٢٢٤-١٤٠
التوصية باملوافقة على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية          

  .٢٢٣-١٤٠انظر . غري مقبولة
ضمان حقوق الشعوب األصلية يف التعليم ويف استخدام موارد     أما التوصية ب  

  .٢٢٢-١٤٠ و٢١٩-١٤٠ و٢١٧-١٤٠انظر . مقبولةفأراضيها 
 وجيـري   مقبولـة لتوصية بتمثيل الشعوب األصلية يف مؤسسات الدولة        وا

د حقوق  وال توجد قوانني أو ُنظم ُتقيّ     . تنفيذها بالفعل يف املمارسة العملية    
وبالفعل، يتيح  . يف شغل املناصب العامة   قليلة العدد   أفراد الشعوب األصلية    

ية يف ُصنع   االحتاد الروسي ضمانات إضافية ملشاركة ممثلي الشعوب األصل       
  .القرار مشاركة مستنرية وفعلية

  غري مقبولة  ٢٢٥-١٤٠
خصصت السلطات بالفعل موارد كبرية لدعم تنمية جمتمعات الـشعوب          

 مليار روبـل مـن      ١٢يف اجملموع حنو    وقد ُخصص   .  قليلة العدد  األصلية
. ٢٠١١-٢٠٠٩امليزانيات احلكومية على خمتلف املستويات خالل الفترة        

لغ الذي سُيخصص مستقبالً على أساس احلاجة ومبا يتماشى         وسيتحدد املب 
  .مع اإلمكانيات املالية يف كل ميزانية من امليزانيات

  غري مقبولة  ٢٢٦-١٤٠
القواعد املنصوص عليها يف القانون االحتادي املتعلق باملركز القانوين للرعايا          

ئـات العمـال     واليت جتعل اإلملام باللغة الروسية إلزامياً لبعض ف        ،األجانب
 وقـد   ، وضعتها السلطات املختصة بعد فحص دقيق للوضـع        ،املهاجرين

وإذا تـبني مـن     . ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ١دخلت حيز النفاذ يف     
 سـُتجرى   ،املمارسة العملية أن مثة حاجة إىل إجراء تعديالت على القانون         

  . عندئٍذ مراجعة للنظر يف التعديالت ذات الصلة



A/HRC/24/14/Add.1 

GE.13-16649 34 

 موقف االحتاد الروسي التوصية

  مقبولة  ٢٧-١٤٠
  مقبولة جزئياً  ٢٢٨-١٤٠

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال           التوصية ب 
  .١١-١٤٠انظر . غري مقبولةاملهاجرين 

  مقبولة  ٢٢٩-١٤٠
  مقبولة  ٢٣٠-١٤٠
  مقبولة  ٢٣١-١٤٠

        


