
(A)   GE.13-10872    080313    110313 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة 
  ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢

ملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته ا       
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥ للفقرة

  االحتاد الروسي    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الـواردة يف تقـارير هيئـات املعاهـدات                
يف ومن الدولة املعنية،    الواردة  واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات        

غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية       املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ويف      تقارير  
. والتقرير ُمقدم يف شكل موجز تقّيداً باحلد األقـصى لعـدد الكلمـات     . ذات الصلة 

وال يتضمن التقريـر  . ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية     
حات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبـالف        وجهات نظر أو اقترا     أي آراء أو  

وهو يّتبع هيكل املبادئ . يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية  ما
وقد ذُكرت  . ١٧/١١٩التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره          

 وروعيت. لواردة يف التقريرعلى حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات ا         
  .يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    
 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها  االستعراضبعداإلجراء املُتخذ   السابقة االستعراضدورةاحلالة يف  

التصديق أو االنضمام 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
  )١٩٦٩(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٧٣(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  )١٩٧٣(والسياسية 

ة القضاء على مجيـع أشـكال       اتفاقي
  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية      

  )١٩٨٧(الالإنسانية أو املهينة  أو
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال     

 )٢٠٠٨ (يف الرتاعات املسلحة

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    
  )٢٠١٢(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلـق ببيـع       
ــال  ــاء األطف ــال وبغ األطف
واستغالل األطفـال يف املـواد      

 )٢٠١٢التوقيع فقط، (اإلباحية 

الربوتوكــول االختيــاري 
الثاين املُلحق بالعهد الدويل    
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     

  ياسيةوالس
الربوتوكــول االختيــاري 

  التفاقية مناهضة التعذيب
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
حقــوق مجيــع العمــال 

  املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
مجيــع األشــخاص مــن 

 االختفاء القسري

 التحفظات أو
 أو/اإلعالنات و
  التفامهات

التفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      ا
  يز العنصريأشكال التمي

 ١اإلعالن املطلوب مبوجب الفقرة     (
  )١٩٦٩، ١٧من املادة 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 ١اإلعالن املطلوب مبوجب الفقرة     (
  )١٩٧٣، ٢٦من املادة 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  والسياسية

 ١اإلعالن املطلوب مبوجب الفقرة     (
  )١٩٧٣، ٤٨ملادة من ا

امللحق األول  الربوتوكول االختياري   
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  والسياسية
، ١اإلعالن املطلوب مبوجب املادة     (

١٩٩١(  
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 مل ُتقبل/مل ُيصّدق عليها  االستعراضبعداإلجراء املُتخذ   السابقة االستعراضدورةاحلالة يف  

إجراءات الـشكوى   
 واإلجراءاتوالتحقيق  
 )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املـادة      

)١٩٩١(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩١( ٤١والسياسية، املادة 
امللحق األول  الربوتوكول االختياري   

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  )١٩٩١ (والسياسية

التفاقية القضاء  الربوتوكول االختياري   
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       

  )٢٠٠٤ (٨املادة 
 ٢٠د  تعذيب، املـوا  اتفاقية مناهضة ال  

  )١٩٩١ (٢٢ و٢١و) ١٩٨٧(
 

الربوتوكــول االختيــاري   
امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلاص باحلقوق االقتصادية   

  واالجتماعية والثقافية
الربوتوكــول االختيــاري 
التفاقية حقوق الطفل بشأن 

  إجراء تقدمي البالغات
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
حقــوق مجيــع العمــال 

  أسرهماملهاجرين وأفراد 
الربوتوكــول االختيــاري 
التفاقية حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
مجيــع األشــخاص مــن 

  االختفاء القسري

 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل ُيصّدق عليها اإلجراء املُتخذ بعد االستعراض السابقة  االستعراضدورةاحلالة يف  
ادة اجلماعيـة   اتفاقية منع جرمية اإلب     

  واملعاقبة عليها
  )٤(االتفاقيات املتعلقة بوضع الالجئني

  )٥(بروتوكول بالريمو
ــا ــة اتفاقي ــف املؤرخ  ١٢ت جني

ربوتوكوالت  وال١٩٤٩أغسطس /آب
  )٦(اإلضافية امللحقة هبا

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
  )٧(الدولية

اتفاقية اليونسكو بـشأن مكافحـة      
  ليمالتمييز يف جمال التع

نظــام رومــا األساســي   
  للمحكمة اجلنائية الدولية

اتفاقية وضع األشـخاص    
  )٨(عدميي اجلنسية

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية 
  )٩(١٨٩ و١٦٩رقم 

 واللجنـة املعنيـة     احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ب شجعت اللجنة املعنية    -١
تعذيب السلطات على النظر يف التصديق علـى   وجلنة مناهضة ال  بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

اللجنة املعنيـة   وشجعت  . )١٠(االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
 وجلنة مناهضة التعذيب السلطات على النظر يف التصديق علـى    بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

املعنيـة  لجنـة  الوشجعت . )١١(اء القسريمن االختف األشخاص االتفاقية الدولية حلماية مجيع 
 السلطات على النظر    )١٣( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٢(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ب
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الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية         يف التصديق على    
النظر يف التـصديق علـى      لسلطات ب وأوصت جلنة مناهضة التعذيب ا    . واالجتماعية والثقافية 

الربوتوكـول   التفاقية مناهضة التعذيب ودعتها إىل التـصديق علـى           الربوتوكول االختياري 
 واهلادف إىل إلغـاء     االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        

  .)١٤(عقوبة اإلعدام
لتصديق على نظام رومـا األساسـي       اجلنة مناهضة التعذيب السلطات إىل      ودعت    -٢

  .)١٥(للمحكمة اجلنائية الدولية
 اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان      و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وأوصت    -٣

ـ   لجنـة   وأوصت ال . )١٦(االتفاقيات املتعلقة بانعدام اجلنسية   بالتصديق على    احلقوق املعنيـة ب
منظمـة العمـل    ت بالنظر يف التصديق على اتفاقية        السلطا االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .)١٧(١٦٩الدولية رقم 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -باء  

  )١٨(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٩( الراهنة االستعراض دورةثناءاحلالة أ  ة االستعراض السابق دورةاحلالة أثناء  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين(ألف   )٢٠٠١(باء   مفوض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٠(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة تقدمي التقارير  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة 
 االستعراض اليت مشلها
  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق
آخر املالحظات 

  حالة تقدمي التقارير  اخلتامية
اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز العنصري

 ٢٠١٣بانتظار النظر يف عام       -  ٢٠١٢  ٢٠٠٨أغسطس /آب
يف التقارير من العـشرين إىل      

  الثاين والعشرين 
باحلقوق اللجنة املعنية   

واالجتماعية  االقتصادية
  والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٣  

حيني موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١١مايو /أيار  ٢٠٠٨
  ٢٠١٦السادس يف عام 
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  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتاميـة 
 االستعراض اليت مشلها
  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  السابق
آخر املالحظات 

  حالة تقدمي التقارير  اخلتامية
ـــة  ـــة املعني اللجن

  حبقوق اإلنسان
نـوفمرب  /تشرين الثاين 

٢٠٠٣  
ــشرين األول  ٢٠١٢  /ت

  ٢٠٠٩أكتوبر 
بانتظار النظـر يف التقريـر      

  ٢٠١٤السابع يف عام 
جنة املعنية بالقضاء   الل

  على التمييز ضد املرأة
ينـاير  /كانون الثـاين  

٢٠٠٢  
حيني موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٠يوليه /متوز  ٢٠٠٩

  ٢٠١٤الثامن يف عام 
نـوفمرب  /تشرين الثاين   جلنة مناهضة التعذيب

٢٠٠٦  
 /تشرين الثـاين    ٢٠١٠

  ٢٠١٢نوفمرب 
حيني موعد تقدمي التقريـر     

  ٢٠١٦السادس يف عام 
بانتظار النظـر يف التقريـرين        -  ٢٠١١ و٢٠١٠  ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول  حقوق الطفلجلنة 

الرابع واخلامس والتقرير األويل    
املقدم مبوجب الربوتوكـول    
االختياري التفاقيـة حقـوق    

اك األطفال  الطفل املتعلق بإشر  
  .يف الرتاعات املسلحة

اتفاقيـــة حقـــوق 
  األشخاص ذوي اإلعاقة

تقريـر  حيني موعد تقدمي ال     -  -  -
  ٢٠١٤األويل يف عام 

  الردود على طلبات املتابعة املُحددة من جانب هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدم يف  املوضوع  موعد التقدمي  هيئة املعاهدة 

اللجنة املعنية بالقضاء على    
  التمييز العنصري

العنصرية وكره األجانب يف وسائط اإلعالم؛ األنشطة         ٢٠٠٩
  )٢١(رية املتطرفة؛ املواطنة؛ أوضاع الروماالعنص

٢٢(٢٠٠٩( 
  )٢٣(مستمر احلوار

اللجنــة املعنيــة حبقــوق 
  اإلنسان

حة حلقوق اإلنسان؛ العنف    انتهاكات القوات املسل    ٢٠١٠
فيني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان؛       ضد الصح 

  )٢٤(تسليم رعايا أجانب

٢٥(٢٠١٠( 
  )٢٦(مستمر احلوار

اء على  اللجنة املعنية بالقض  
  التمييز ضد املرأة

 احلياة العنف ضد النساء يف مشال القوقاز؛ واملشاركة يف        ٢٠١١
  )٢٧(السياسية واحلياة العامة

٢٨(٢٠١٢(  

  
أماكن االحتجاز؛ املدافعون عن حقوق اإلنـسان؛         ٢٠١٣  جلنة مناهضة التعذيب

 القـوات   يفالتنكيل باجملندين وإسـاءة معاملتـهم       
  )٢٩(املسلحة

-  

  ءاآلرا    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

  احلوار مستمر  )٣٠(٩  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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  )٣١(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة   السابقة االستعراضدورةاحلالة يف   

  ال  ال  توجيه دعوة دائمة
  )٢٠٠٤(النساء   الزيارات اليت أجريت

  )٢٠٠٦(العنصرية 
  )٢٠٠٨(استقالل القضاة واحملامني 

  )٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول(السكان األصليني 
  )٢٠١٢أبريل /نيسان(احلقوق الثقافية 

زيارات اتُّفق عليهـا    
  من حيث املبدأ

   االختفاء القسري أو غري الطوعيحاالت
  املشردون داخلياً

  التعذيب

  )٢٠١٣أبريل /نيسان(استقالل القضاة واحملامني 
لفريق العامل املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات       ا

  عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال

  )٢٠٠٥(املواد والنفايات   زيارات مطلوبة
ــضاء  ــاق الق ــارج نط ــدام خ اإلع

ــسفاً أو ــوجزة أو تع ــإجراءات م  ب
، وأُرسلت خطابات متابعة يف     ٢٠٠٠(

  )٢٠٠٥ و٢٠٠٤ و٢٠٠٣
  )٢٠٠٦(السكان األصليون 

  )٢٠٠٨(جاز التعسفي االحت
  

  )٢٠١٠ُجدد الطلب يف عام (املواد والنفايات 
اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات مـوجزة         

  )٢٠٠٨ُجّدد الطلب يف عام (اً تعسف أو
  

 رسائل تذكريية(عي  االختفاء القسري أو غري الطوحاالت
  )٢٠١٢ و٢٠١١و ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف 

  )٢٠٠٩(حرية الدين أو املعتقد 
، تنظر احلكومة   ٢٠١١(ملدافعون عن حقوق اإلنسان     ا

  )رّدهاتقدمي يف 
  )٢٠٠٩(االجتار باألشخاص 

  )٢٠١٠(التعذيب 
  )٢٠١٠ تذكري يف عام رسالة، ٢٠٠٨(اإلرهاب 
  )٢٠١١(األغذية 

  )٢٠١١(حرية تكوين اجلمعيات والتجمع 
الردود على رسـائل    
االدعاءات والنداءات  

  العاجلة

  . منها٤٨الغاً، ردت احلكومة على  ب٥٥تعراض، أُرسل خالل الفترة قيد االس

 أو غري الطوعي    حباالت االختفاء القسري  ، أفاد الفريق العامل املعين      ٢٠١٢يف عام     -٤
،  حالـة منـها    ١٢وجـرى توضـيح      حالـة؛    ٤٧٩بأنه أحال إىل احلكومة منذ إنشائه       

  .)٣٢( حالة مل توضح بعد٤٦٧ وهنالك
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  مم املتحدة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األ  -جيم  
ـ ) املفوضة(قامت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          -٥ ارة رمسيـة إىل    بزي

 تعزيـز التعـاون مـع االحتـاد         هبـدف  ٢٠١١فرباير  /غ يف شباط  موسكو وسان بيترسرب  
ـ      يعمل   حقوق اإلنسان    جمال مستشار يف    هناكو. )٣٣(الروسي دة يف إطار فريق األمـم املتح
  .)٣٤(٢٠٠٨ منذ عام القطري

 ٢٠١١ و ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ت مالية إىل املفوضـية يف       مسامهاوقدم االحتاد الروسي      -٦
 للتعاون التقين وللمساعدة املالية والتقنية لتنفيـذ        التربعات، مبا يف ذلك إىل صندوق       ٢٠١٢و

  .)٣٥(االستعراض الدوري الشامل

حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة       -ثالثاً  
   الواجب التطبيقالدويل اإلنساين

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
 واالجتماعية والثقافية السلطات إىل اعتماد      االقتصاديةدعت اللجنة املعنية باحلقوق       -٧

حتظـر التمييـز يف جمـاالت       اليت  قوانني  العن     فضالً ،قانون عام حيظر مجيع أشكال التمييز     
ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة السلطات إىل إدماج تعريف             . )٣٦(ددةحم

 .)٣٧(للتمييز املباشر وغري املباشر يف الدستور أو يف القوانني

وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء املواقف القائمة علـى الـسلطة األبويـة                -٨
وأفادت بأن هذه العادات    . سؤوليات النساء والرجال  والقوالب النمطية املتأصلة إزاء أدوار وم     

والحظت اللجنة أن التمييز القائم ضد      . )٣٨(واملمارسات تكرس التمييز ضد النساء والفتيات     
 االقتـصادية وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق     . )٣٩(املرأة بات أكثر حدة يف مجهورية الشيشان      
اجلنسني وبترويج صورة إجيابية وغري منطية وغـري        واالجتماعية والثقافية بتعزيز املساواة بني      

متييزية للمرأة، فضالً عن اعتماد مشروع القانون االحتادي املتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة             
  .)٤٠(يف احلقوق واحلريات والفرص

تتـسم   ال تـزال     جمال التوظيـف  وأعربت اللجنة عن قلقها ألن أوضاع املرأة يف           -٩
 وظـائف أدىن    الذين يـشغلون  ساء تشكلن األغلبية الساحقة من العمال       وألن الن  باهلشاشة

اللجنـة  كما تشعر    . يف القطاعني العام واخلاص    األعمالمستوى ومنخفضة األجر يف خمتلف      
ارتفاع عدد حاالت التحرش اجلنسي يف       و  يف األجور بني اجلنسني    الفجوة الواسعة  إزاء   بالقلق

وطلبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيـق      . )٤١(للتحرش اجلنسي إزاء التعريف الضيق     و أماكن العمل 
ة إىل احلكومة التصدي للتمييز املهين وأوجه       ياالتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدول     

 يف األجور القائمة يف املمارسة بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك اختاذ تدابري حمددة               عدم املساواة 
  .)٤٢(ية بغية احلد من التفاوت يف األجورملعاجلة املواقف النمط
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، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء زيادة عـدد            ٢٠٠٩ويف عام     -١٠
جرائم الكراهية واالعتداءات العنصرية اليت تستهدف األقليات اإلثنية والدينية، وكذلك إزاء           

م موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني     استمرار مظاهر العنصرية وكراهية األجانب، مبا يف ذلك قيا        
ويف . )٤٣(مبمارسات التنميط العرقي ومـضايقة األجانـب وأفـراد جمموعـات األقليـات        

إزاء تقارير بـشأن أشـكال التمييـز    ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها   ٢٠١٢ عام
نيـة   الروما وغريهم مـن األقليـات اإلث  استهدفتواالنتهاكات اليت تشمل اعتداءات عنيفة     

  .)٤٤(والعمال املهاجرين
والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق التمييز ضد األفراد على أساس ميوهلم               -١١

ك خطاب الكراهية ومظاهر التعصب والتحامل من جانب املسؤولني العـامني  اجلنسية مبا يف ذل 
عنـف الـيت تـستهدف      وأعربت عن القلق إزاء أعمال ال     . والزعماء الدينيني ووسائط اإلعالم   

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وإزاء التقارير الواردة عـن             
اء أو للقتـل بـسبب ميـوهلم    مضايقة الشرطة هلم وإزاء حوادث ألشخاص تعرضوا لالعتـد        

الشرطة د بأن   تفيقلق إزاء تقارير    ها من   خياجلوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عما      . )٤٥(اجلنسية
مل تتصدَّ على الفور لالعتداءات العنيفة على املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري             

  .)٤٦(تالحق املسؤولني عنها اهلوية اجلنسانية، ومل جتر حتقيقات فعالة يف هذه االعتداءات ومل

  حق اإلنسان يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه  -باء  
تدعو لكنها  الوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام،       جلنة مناهضة التعذيب     تالحظ  -١٢

  .)٤٧(اً إىل إلغائها قانونالسلطات
شيوع ممارسة تعـذيب احملتجـزين      عن  خبصوص تقارير   وأعربت اللجنة عن القلق       -١٣

، بـصيغته   "التعذيب" تعريف مصطلح    ، وألن وإساءة معاملتهم كوسيلة النتزاع االعترافات    
. يعكس بشكل كامل مجيع عناصر التعريف الوارد يف االتفاقية         اردة يف القانون اجلنائي، ال    الو

ارتكاهبم أفعال التعذيب يالَحقـون يف معظـم        يف  أن املوظفني املشتبه    أيضاً  ُيقِلق اللجنةَ   ومما  
، وعـدم جتـرمي     إساءة استعمال السلطة وانتزاع االعترافـات      تتعلق ب  ادواحلاالت مبوجب م  

منع مجيع أفعال التعذيب    : وأوصت اللجنة احلكومة مبا يلي    . ب باعتباره جرمية مستقلة   التعذي
 للتعذيب جعل تعريفها    ؛ بشكل قاطع حظرها املطلق للتعذيب     ؛ التأكيد جمدداً  وإساءة املعاملة 

  .)٤٨(م التعذيب باعتباره جرمية مستقلةريِجتو مع االتفاقية  متاماًمتوافقاً
القلق إزاء تقارير عن التعذيب وسوء املعاملـة        نية حبقوق اإلنسان    اللجنة املع ويساور    -١٤

واالختفاء القسري واالحتجاز التعسفي وعمليات االغتيال خارج نطاق القضاء واالحتجاز           
السري يف الشيشان وغريها من أجزاء مشال القوقاز اليت ارتكبها أفراد اجليش ودوائر األمـن               

إزاء عدم حتقيـق    بت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق       وأعر. )٤٩( الدولة موظفيوغريهم من   
  .)٥٠(مرتكبيهاة  يف هذه االنتهاكات وعدم معاقباحلكومة
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وفيات ب تشعر بالقلق حيال مزاعم حدوث إساءات و       وال تزال جلنة مناهضة التعذي      -١٥
 ممارسات التنكيل باجملندين اجلدد علـى أيـدي         مناجليش نتيجة ما أشارت إليه التقارير       يف  

بعدم إجـراء   املتعلقة  تزال تشعر بالقلق حيال املزاعم       وال. الضباط وزمالئهم اجلنود القدامى   
  .)٥١(حتقيقات يف تلك األحداث أو بعدم كفاية تلك التحقيقات

عن ارتياحها للتدابري اليت اختذهتا احلكومة للحد من أعـداد           أعربت اللجنة    يف حني   -١٦
القلق حيال التقارير اليت تشري إىل االكتظاظ وارتفـاع         تزال تشعر ب   نزالء السجون، فإهنا ال   

 االحتجاز، وعدم توافر مسؤولني طبيني مستقلني لفحص السجناء         مرافقأعداد املنتحرين يف    
  .)٥٢(الذين يزعمون أهنم ضحايا إساءة املعاملة

 ممارسة إيداع األشخاص    ما ورد عن انتشار    بالقلق إزاء    هاروشععن  اللجنة  وأعربت    -١٧
 رغماً عنهم وعدم إجراء حتقيقات يف حاالت املعاملة الـسيئة           اين مؤسسات العالج النفس   يف

  .)٥٣( يف هذه املرافقاليت حتدثوالوفيات 
. )٥٤(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء انتشار العنـف املـرتيل              -١٨

 إزاء منع   شاملعدم اتباع هنج    ن  موساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة القلق          
  من  على أهنا هتماً خاصة تقدم     ُتعاملأن حاالت العنف املرتيل غالباً ما       ومن  العنف ضد املرأة    
عدد ضئيل من إال أنه مل ُيسجَّل جلنة مناهضة التعذيب يقِلق و. )٥٥(املدعي العام الضحية وليس

بأفعال العنف ضد املرأة، رغم ورود      الشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية فيما يتعلق       
  .)٥٦(هذه األفعالتقارير بشأن الكثري من ال

 العنف املرتكبة   ممارساتإزاء تقارير بشأن    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها         -١٩
املزعومة واختطـاف   " جرائم الشرف "مبا يف ذلك أعمال القتل و     يف مشال القوقاز،    ضد املرأة   
أن حاالت   على التمييز ضد املرأة عن القلق من         بالقضاءاللجنة املعنية   وأعربت  . )٥٧(العرائس

  .)٥٨(باعقال وةحاكمقلما خيضع مرتكبوها للمالعنف وأعمال القتل هذه نادراً ما توثق و
 شـامل قـانون   السلطات على اعتماد    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       وحثت اللجنة     -٢٠

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     . )٥٩(تهملكافح ع خطة عمل  وض و يتعلق بالعنف ضد املرأة   
وحثت جلنة مناهضة التعـذيب     . )٦٠(الثقافية باعتماد قانون خاص جيرم العنف املرتيل      وواالجتماعية  

 والفعال يف مجيع االدعاءات املتعلقة بـالعنف        الرتيهالتحقيق الفوري و  : احلكومة على ضمان ما يلي    
الـشرطة الـذين     أفـراد اختاذ اإلجراءات التأديبية املناسبة حبق       و ؛ اجلناة قضائياً  ةالَحقومضد املرأة؛   

وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         . )٦١(يرفضون تسجيل هذه الشكاوى   
  .)٦٢(إعادة التأهيلوضحايا العنف املرتيل على خدمات كافية للتعايف  ضمان حصولالثقافية بو

تشعر بالقلق إزاء العدد    الثقافية  واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       تزال   وال  -٢١
وحثت .  يف القطاع غري الرمسي    خباصةوالكبري من األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الشوارع،         

علـى التعلـيم   م كفالة حصوهلو، معاجلة األسباب اجلذرية لظاهرة أطفال الشوارع احلكومة على   
 اجلنسي وغري ذلك من أشـكال اسـتغالل أطفـال           االعتداءلة  أ مس ةعاجل، وم أوى والرعاية وامل

 .)٦٣(الشوارع، عن طريق مقاضاة مرتكيب هذه االنتهاكات وإعادة إدماج الضحايا
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عن قلقها إزاء انتشار االجتـار      وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٢٢
عن  وأعربت أيضاً .  لالجتار ومعرباً ومقصداً  اًمصدرأصبح  بلد  ال ألنبالبشر على نطاق واسع و    

جلنة اخلرباء التابعـة    وأشارت  . )٦٤(اجلذرية لالجتار معاجلة احلكومة األسباب    القلق إزاء عدم    
إىل عدم إحراز تقدم يف اعتماد مشروع القانون املتعلق مبكافحة          بأسف  ملنظمة العمل الدولية    

الثقافية احلكومة وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      و. )٦٥(االجتار بالبشر 
طفال جنسياً وعلـى    على وضع برامج ملعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار واستغالل النساء واأل         

  .)٦٦(االجتار بالبشرملكافحة قانون اعتماد مشروع 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك ظاهرة اإلفالت من العقاب  -جيم  
وأفاد . )٦٧(أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم استقالل القضاة            -٢٣

املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بأن التدخل السياسي وغـريه مـن أشـكال               
وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     . )٦٨(نظام العدالة يف نظر السكان     بصورة   أضرالتدخل  

الل الكامل للنظام القضائي عن السلطة التنفيذية للحكومة والنظر يف إنـشاء            بضمان االستق 
وأوصى املقرر اخلاص   . )٦٩(هيئة مستقلة مسؤولة عن املسائل املتعلقة بتعيني القضاة وترقيتهم        

املعين باستقالل القضاة واحملامني باختيار القضاة على أساس اجلدارة فقط، استناداً إىل اختبار             
  .)٧٠(كفاءة
 فقد أعربت عن   بإنشاء جلان الرقابة العامة،       مناهضة التعذيب   جلنة ترحب يف حني و  -٢٤

أعضاء تفيد مبنع   اليت  تقارير  الو القيام بزيارات غري معلنة؛      متكنها من عدم  : إزاء ما يلي  قلقها  
هذه اللجان من الدخول إىل مرافق احتجاز حىت يف بعض احلاالت اليت أُِذن هلم فيها مـسبقاً                 

 بعض  وعدم كفاية متويل   استقالل أعضاء اللجان بالقدر الكايف؛       عدم كفالة وراء الزيارة؛   بإج
  .)٧١(أعمال انتقامية ضد أعضاء اللجاناملتعلقة بتقارير الوهذه اللجان؛ 

 عدم كفالة حـق احملـرومني مـن         حيالقلقها  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٢٥
ـ  القلق إزاء تقارير     عن   تعربوأ .زهمحريتهم يف االستعانة مبحامٍ فور احتجا       االتتتعلق حب

قانون ال يـنص    الأن  من   و ،األويلاستجواهبم  ُتقدَّم فيها املساعدة القضائية ألشخاص قبل        مل
االتصال على الفـور بـأفراد أسـرهم،    يف  األشخاص احملرومني من حريتهم  حق مجيع على  
األقارب  إبالغ عن احملتجزين وال يكفل    يسمح ملوظفي الدولة بأن يتصلوا باألقارب نيابةً       وإمنا

 وأوصت اللجنة بأن ُيكفل متتع مجيع احملتجـزين،         .يف مجيع احلاالت بأماكن وجود احملتجزين     
قانوناً وممارسةً، باحلق يف أن يستعينوا مبحام ويف أن يتصلوا بأفراد أسرهم وأن ُيعلموا بالتهم               

 طبيب مستقل فور احتجازهم فعليـاً       على يد اً  املوجَّهة إليهم وأن يطلبوا ويتلقوا فحصاً طبي      
  .)٧٢( بتسجيالت مصورة لالستجواباتفضالً عن االحتفاظ

بـدأي  الفعلي ملتنفيذ الوأوصى املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بتعزيز       -٢٦
  .)٧٣(ل الدفاع وافتراض الرباءةاملساواة يف وسائ
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ن حتارب ممارسـة التعـذيب بغـرض انتـزاع          أوحثت جلنة مناهضة التعذيب على        -٢٧
  .)٧٤( دعاوىهذه االعترافات القسرية كأدلة يف أيعدم استخدام كفل عملياً ياالعترافات وأن 

قلق إزاء عدم إجراء السلطات حتقيقات فعالة ومستقلة يف ادعـاءات           اليساور اللجنةَ   و  -٢٨
 أن جتـري  علـى   ت احلكومة   حث و .ارتكاب املوظفني العامني ألفعال التعذيب وإساءة املعاملة      

حتقيقات فورية وحمايدة وفعالة يف مجيع ادعاءات التعذيب وإسـاءة املعاملـة؛ وأن تالحـق               
  .)٧٥( العقوبات املناسبة على من أدينوا منهموترتلاملسؤولني عنها 

جهودها لتوفري سبل جـرب الـضرر       احلكومة  أن تكثف   وأفادت اللجنة بأنه ينبغي       -٢٩
 واملعاملة السيئة، مبا يف ذلك التعويض العادل والكايف وإعادة التأهيـل إىل             لضحايا التعذيب 
  .)٧٦(أقصى حد ممكن

وأوصى املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بالتعجيل باعتماد مـشروع             -٣٠
  .)٧٧(القانون املتعلق بإنشاء نظام قضاء األحداث

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -دال  
إزاء استمرار حاالت   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق             -٣١

  .)٧٨(زواج الفتيات املبكر وتعدد الزوجات وخباصة يف مشال القوقاز
وشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومـة علـى             -٣٢

 وعلى تكثيف جهودهـا الراميـة إىل تطـوير     عدد األطفال املودعني يف مؤسسات،     ختفيض
  .)٧٩(أشكال الرعاية البديلة ذات الطابع األسري

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيـات والتجمـع               -هاء  
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية

قترحات التعليم  مل ادجاهتمام  إيالء   الثقافية ب  أوصت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق       -٣٣
  .)٨٠(نيالبديل الذي يعزز التفاهم بني املعتقدات بدعم من بعض الزعماء الديني

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق ألن اخلدمة املدنية للمستنكفني ضمريياً               -٣٤
  .)٨١(ذات طابع عقايبة البديلة الحظت بأسف أن ظروف اخلدمو.  على اخلدمة العسكريةتزيد
وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار تعرض العاملني يف وسائط اإلعـالم حملاكمـات               -٣٥

وإدانات ذات دوافع سياسية، ال سيما وأن االستخدام التعسفي لقوانني التشهري قد أدى إىل              
وأبلغـت  . )٨٢(ثين وسائط اإلعالم عن التحليل النقدي للمسائل املتعلقة باملـصلحة العامـة           

 على استعادة أحكـام التـشهري يف        ٢٠١٢املفوضة السامية أن جملس الدوما صوت يف عام         
ختفيض درجة   وألغى بالتايل العمل بقوانني اعتمدت منذ سبعة أشهر فقط           -القانون اجلنائي   
  .)٨٣( جرمية إداريةجرمية التشهري إىل
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النـشاط  "ألن تعريـف عبـارة   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن األسف       -٣٦
الوارد يف القانون االحتادي بشأن مكافحة النشاط املتطرف هو من الغموض حبيث            " املتطرف

ال حيمي من التعسف يف تطبيقه، وأن تعديل هذا القانون جعل من بعض أشـكال التـشهري                 
  .)٨٤(ببعض املسؤولني العامني عمالً من أعمال التطرف

بأن التعديالت اليت   ) اليونسكو(تحدة للتربية والعلم والثقافة     وأفادت منظمة األمم امل     -٣٧
شبكية تتضمن حجب مواقع ، واليت كانت هتدف إىل ٢٠١٢عام أُدخلت على قانون اإلعالم 

وغريها من املواد غري املشروعة، ميكن أن تؤدي ضمنياً إىل    لالعتداء  أطفال  يتعرض فيها   صوراً  
  .)٨٥(ة اإلنترنتفرض قيود على حرية التعبري يف شبك

 بأن تسجل   ٢٠١٢صدر يف عام    اشتراط  قلق بشأن   الويساور جلنة مناهضة التعذيب       -٣٨
املنظمات اليت تتلقى الدعم املايل من مصادر يف اخلارج وتعرِّف نفسها علناً على أساس أهنـا                

أن وأفاد مقررون خاصون عديدون بأن تدابري املراقبة الصارمة ميكن          . )٨٦("وكاالت أجنبية "
. تنطبق على املنظمات غري التجارية املمولة من اخلارج هبدف مراقبة أنشطتها عـن كثـب              

وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن القلق من أن التدقيق مـع                
  .)٨٧(هؤالء املدافعني هبذه الطريقة سريدعهم عن القيام بعملهم

 تعديالت أُدِخلت مؤخراً على القـانون اجلنـائي         أنوأعربت اللجنة عن القلق من        -٣٩
عت نطاق تعريف جرمية خيانة الدولة ليشمل تقدمي املساعدة املالية أو التقنية أو املـشورة               وّس
ويقِلق اللجنةَ أن هـذا     . غريها إىل دولة أجنبية أو منظمة دولية هدفها املساس بأمن البلد           أو

علومات بشأن حالة حقوق اإلنسان مع هيئات األمم        احلكم قد ُيفسَّر على أنه حيظر تبادل امل       
قانون الذي يلـزم منظمـات حقـوق        ال ُيعدَّلأن  بوأوصت اللجنة   . املتحدة حلقوق اإلنسان  

ـ ُيوأن " وكاالت أجنبيـة  "اليت حتصل على التمويل األجنيب بأن تسجل باعتبارها          اإلنسان  ىلغ
  .)٨٨(التعريف املعدل جلرمية اخليانة

تزايد رر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن القلق حيال            وأعرب املق   -٤٠
ضايقتهم قضائياً، وخباصـة ضـد      مضايقتهم وهتديدهم وارتكاب أعمال العنف ضدهم وم      

عن حقـوق   وأشارت املفوضة السامية إىل أن العديد من املدافعني         . )٨٩(فيني واحملامني الصح
ـ    فيني، مبن ف  اإلنسان واحملامني والصح    إسـتيمريوفا وسـرغاي     ايهم أّنا بوليتوفسكايا وناتالي

وأبدت مالحظات مماثلة جلنـة مناهـضة       . )٩٠(تلوا أو لقوا حتفهم يف السجن     مانييتسكي، قُ 
ـ      )٩٢( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٩١(التعذيب ضـد  ز   واللجنة املعنية بالقضاء على التميي

عدم إجراء حتقيقات    عن قلقها إزاء     ة التعذيب وأعربت جلنة مناهض  . )٩٤( واليونسكو )٩٣(املرأة
  .)٩٥(فعالة يف هذه األفعال وإخضاع اجلناة للمساءلة

أعربت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية عـن القلـق إزاء            ،  ٢٠١٢يف عام   و  -٤١
مقاضاة أشخاص وإدانتـهم جبـرائم      لشرطة أنشطة الفن االجتماعي، و    تقارير عن مضايقة ا   

  .)٩٦(شكل من أشكال التعبري الفين االستفزازيجنائية بسبب 
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 علـى   ٢٠١٢وأشارت املفوضة السامية إىل التعديالت املقيدة اليت أُدخلت يف عام             -٤٢
 والقانون اإلداري والقاضية بفرض غرامات هائلة على        بالتجمعات اجلماهريية القانون املتعلق   

اإلدارية لديها  سلطات  الفادت بأن   وأ. ومنظميها" غري املصرح هبا  "املشاركني يف التجمعات    
 وأصبح من األصعب واألكثـر      التجمعات اجلماهريية  لرفض تصاريح    املزيد من الصالحيات  

  .)٩٧(االخنراط يف احتجاجات عامةعلى أصحاب اآلراء املغايرة كلفة 
، أعرب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان عن           ٢٠١٢ويف عام     -٤٣

 أفراد الـشرطة وإفـراطهم      على أيدي إيذاء  حاالت إيقاف واحتجاز و   اء تقارير عن    إزالقلق  
، وّجه عدد من املكلفني بواليـات       ٢٠١١ويف عام   . )٩٨(استخدام القوة أثناء املظاهرات    يف
شطني وحمتجني بصورة   اإطار اإلجراءات اخلاصة رسالة مشتركة بشأن ادعاءات مبضايقة ن         يف

فرط استخدام القوة ضدهم يف سـياق االنتخابـات الربملانيـة           سلمية واحتجازهم تعسفاً و   
  .)٩٩( الرسالةتلكوردت احلكومة على . ٢٠١١ لعام
 بأن  املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات         وأوصى    -٤٤

رطـة وإىل   جتري احلكومة حتقيقاً شامالً وحمايداً ومستقالً يف أي ادعاء باللجوء إىل القوة املف            
تقدمي األفعال و تلك   حماسبة املسؤولني عن  التعذيب وإساءة املعاملة أثناء املظاهرات السلمية، و      

 الستعراض ٤٢-٨٥ اإلشارة إىل التوصية   معوحث السلطات،   . )١٠٠(تعويض كامل للضحايا  
ع  اليت قبلت هبا احلكومة، على االمتناع عن اعتماد قوانني قد تعوق العمل املشرو      ٢٠٠٩عام  

  .)١٠١(للمجتمع املدين
وأشارت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية إىل معلومات تفيـد بأنـه ال يـزال          -٤٥

 املنابر استخدام    اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   ي ومزدوج نياملثليات واملثلي يصعب على   
 الذي اعتمدته مدينة    ٢٠١٢وعربت عن قلقها من أن قانون عام        . الثقافية لإلعراب عن هويتهم   

 ملنـع    أوساط األحداث، ميكـن أن يـستخدم       ، الذي حيظر الدعاية للمثلية يف     بيترسربغسان  
وأعرب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان         . )١٠٢(املشاركة يف هذه األحداث   

 نياملثليات واملثلـي عن القلق إزاء تقارير عن تزايد الصعوبات اليت يواجهها املدافعون عن حقوق        
 واخلناثى نتيجة مبادرات تشريعية يف بعـض         اهلوية اجلنسانية  ي امليل اجلنسي ومغاير   يومزدوج

  .)١٠٣(املدن، وهي صعوبات تشكل قيوداً شديدة على حقهم يف حرية التعبري وحرية التجمع
اء اسـتمرار    إز عن قلقها أيضاً   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأعربت    -٤٦

  .)١٠٤(ضعف متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية ويف مناصب صنع القرار

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
على منـع  شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومة         -٤٧

 يكون احلـد   أالعلى   الذي تنص أحكامه     ن العمل التأخر يف دفع األجور، وضمان تنفيذ قانو      
ضمان وطلبت اللجنة إىل احلكومة     . )١٠٥(األدىن لألجور أقل من احلد األدىن ملستوى الكفاف       

  .)١٠٦(االلتزام الصارم مبعايري الصحة والسالمة يف أماكن العمل
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عامني الذين  تعديل تشريعاهتا لضمان متتع مجيع املوظفني ال      وحثت اللجنة السلطات على       -٤٨
 وضمان إسناد مهمة املفاوضـة   يف اإلضراباحلقال ميارسون سلطة باسم االحتاد الروسي حبرية      

  .)١٠٧(اجلماعية، بشكل دائم، إىل النقابات اليت يتم تأسيسها يف مكان العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
علـى  وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومـة       شجعت اللجنة املعنية باحلق     -٤٩

 مستوى معيـشي الئـق للجميـع        والسعي لتحقيق  ؛مواصلة ختصيص املوارد ملكافحة الفقر    
باعتمـاد  وأوصت  .  احلد من عدد األشخاص الذين يعيشون دون مستوى الكفاف         ومواصلة

  .)١٠٨( ملكافحة الفقر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةتشملاستراتيجية وطنية 
على تكثيف جهودها للتصدي ملـشكلة التـشرد،        احلكومة أيضاً    اللجنة   وشجعت  -٥٠
 ممبن فيه ،  وهتميشاً ضمان توفري السكن االجتماعي، مع إيالء األولوية للفئات األكثر حرماناً         ب

  .)١٠٩( والرومان قسراًدواملشر
 عدم تسجيل حمل اإلقامة أو عدم       ،يؤديأال  على ضمان   احلكومة أيضاً    اللجنة   تحثو -٥١

 واالجتماعيـة التمتع باحلقوق االقتـصادية     إىل إعاقة    وثائق اهلوية الشخصية،     احلصول على 
 رقم تسجيل واحد لكل مواطن من مواطنيهـا          احلكومة  اللجنة بأن تعتمد   وأوصت. والثقافية

 إقليمهـا التمتع جبميع املزايا االجتماعية املمنوحـة يف  حق مينحه يف كل مكان على أراضيها       
 فيما يتعلق باملشردين والرومـا      وخباصةل أو عدمه،     مكان إقامة مسجّ    وجود بغض النظر عن  

  .)١١٠(وغريهم من الفئات احملرومة أو املهمشة

  احلق يف الصحة  -حاء  
هود اليت تبذهلا احلكومة يف  أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على اجل           -٥٢

أشارت مع القلق إىل أن خفض اإلنفاق احلكومي على خدمات          لكنها  جمال الرعاية الصحية،    
 يف املنـاطق  وخباصـة الصحة العامة كان له أثر سليب يف احلصول على اخلدمات الـصحية،      

  .)١١١(الريفية
 استشراءقافية قلقة بشأن    وظلت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث        -٥٣

 لتفشي وبـاء اإلصـابة      الرئيسياحلقن، وهو العامل    بوسائل منها   اإلدمان على املخدرات،    
اسـتمرار احلظـر    و ؛اإليدز، والتهاب الكبد الوبائي والـسل     /بفريوس نقص املناعة البشري   

علـى  للعالج من اإلدمـان     ألغراض طبية   مليثادون والبوبرينورفني   ااملفروض على استخدام    
 تدعم معاجلة إدمان املخدرات باملسكنات البديلة غري األفيونية         ال وألن احلكومة    ؛املخدرات

 كتدابري فعالة للوقاية من فريوس واحلقن اليت حضت عليها هيئات األمم املتحدة،وبرامج اإلبر 
  .)١١٢(اإليدز بني متعاطي املخدرات باحلقن/نقص املناعة البشري
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 يف  وخباصـة  ، عدد كبري من النـساء     حصول إزاء حمدودية    أيضاًقلقة   اللجنة   وظلت  -٥٤
فر التعلـيم يف جمـال      ا على خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية، وإزاء عدم تو        ،املناطق الريفية 

  .)١١٣(الصحة اإلجنابية واجلنسية

  احلق يف التعليم  -طاء  
وحثت .  باملدارس قلقة بشأن األعداد الكبرية من األطفال غري امللتحقني        اللجنة   ظلت  -٥٥

 وال سيما أطفـال املنـاطق       ،احلكومة على ضمان عدم حرمان أي طفل من حقه يف التعليم          
 ضـمان أن    علـى  وحثت اللجنة احلكومة كذلك      .)١١٤(الريفية والفئات احملرومة واملهمشة   

يواصل مجيع األطفال الذين يعيشون يف مشال القوقاز واملشردون داخلياً، دراسـتهم وفقـاً              
  .)١١٥(ون االحتادي املتعلق بالتعليمللقان

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشارت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية إىل تقييم يفيد بأنه رغم إتاحة العديـد                -٥٦

 يف  وخباصـة تقلص دعم الدولة لألنشطة واهلياكل األساسية الثقافية،        فقد  من الفرص اجلديدة،    
اجة إىل االستجابة لرغبة مجيع األفراد يف االستفادة من احليـاة           وشددت على احل  . املناطق النائية 

الثقافية واملشاركة واإلسهام فيها دون متييز، وعلى النهوض حبق كل فرد يف الوصول إىل التراث               
ن هناك حاجة إىل آليـات تـضمن مـشاركة           عن ذلك، أفادت بأ    وفضالً. الثقايف والتمتع به  

  .)١١٦(حتديد التراث الثقايف وتفسريه واإلشراف عليهالسكان يف اختاذ القرارات بشأن 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
ذوي أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء العدد الكبري من األشخاص            -٥٧

الذين ُيحرمون من األهلية القانونية، وإزاء النقص يف الضمانات اإلجرائيـة           اإلعاقات العقلية   
ناسبة اليت حتميهم من القيود غري املتناسبة اليت حتول دون متتعهم باحلقوق الـيت              واملوضوعية امل 

  .)١١٧( العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةيضمنها
لتقـارير،  ، حـسب ا    يواجهون يزالون اإلعاقة ال    ياألشخاص ذو  أن    اللجنة ويقلق  -٥٨

 العمل والتعلـيم   منها والثقافية، يف جماالت يف التمتع حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية  اًهتميش
  .)١١٨(واملساعدة املقدمة يف إطار الرعاية الصحية

وشجعت املقررة اخلاصة يف جمال احلقوق الثقافية السلطات على االستجابة لطلبات             -٥٩
 بتـدريب   املتعلقةزيادة إعمال احلقوق الثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما الطلبات           

 التلفزيـون، وتـدريب مـدربني       وكتابة ترمجة برامج  ني الشفويني على لغة اإلشارة،      املترمج
  .)١١٩(متخصصني ووضع برامج للقضاء على القوالب النمطية ووصم األشخاص ذوي اإلعاقة
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  ون األصلياألقليات والسكان  -الم  
لـى   ع الـسلطات  شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٦٠

عزز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للروما، وختـصيص  ي وطين  عملاعتماد برنامج 
  .)١٢٠( الفعلياملوارد الكافية لتنفيذه

 بالقلق ألن السياسة اجلديدة وخطة العمل والربنـامج         وأعربت اللجنة عن شعورها     -٦١
 أيضاًوأعربت عن القلق    . ينير السكان األصل  ي بشأن تطو  مل حتقق نتائج ملموسة    احملدد اهلدف 

ألن التغيريات يف القوانني االحتادية اليت تنظم استخدام األراضي والغابات ومستجمعات املياه،         
 من مـوارد حيوانيـة  و، أسالفهمأراضي االستفادة من  يف   م من حقه  السكان األصليني حترم  

  .)١٢١(قليدية االقتصادية التم عليها للقيام بأنشطتهيعتمدون ومائية، وبيولوجية
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـسكان            وأشار    -٦٢

 األراضي اليت   يف إمكانية تصن  على إىل أن القانون االحتادي املتعلق باألراضي ينص         األصليني
منـاطق  "علـى أهنـا      اض األنشطة االقتصادية التقليدية   تستخدمها اجملتمعات األصلية ألغر   

وخيضع الـسكان   . مناطق من هذا القبيل   بيد أن القانون مل ينص على       ". التقليديخدام  الستل
األصليون يف العديد من األماكن إىل نظم التراخيص واملزادات اليت جتربهم علـى االشـتراك              

املزادات من أجل احلصول على تراخيص القنص والصيد بالتنافس مـع الـسكان غـري                يف
باملصاحل التجارية، دون إيالء أي أولوية ملمارسات القنص أو    ذلك  ما يرتبط   عادة  واألصليني،  

وأفاد بأن تطوير أنشطة استخراج النفط كثرياً ما جتـري يف منـاطق             . )١٢٢(الصيد التقليدية 
الرنة حيث جيري فيها إمداد أنابيـب       حليوانات  السكان األصليني اليت يستخدموهنا كمراعي      

  .)١٢٣(اككمناطق للقنص وصيد األمس النفط أو
وأفاد املقرر اخلاص بأنه من املهم أن تعمل السلطات فوراً على إدخال االنـسجام                -٦٣

 وخباصة اسـتفادهتم مـن      ،واالتساق على خمتلف القوانني املتعلقة حبقوق السكان األصليني       
أراضي السكان املتعلقة بووفقاً للمعايري الدولية، ينبغي للضمانات واحلقوق    . األراضي واملوارد 

األصليني ومواردهم أن ُتَؤكََّد قانوناً وُتنفَّذَ بصورة شاملة وعادلة جلميع جمتمعات الـسكان             
األصليني؛ مبا يتسق مع األطر االحتادية واإلقليمية؛ ومع خمتلف القوانني املتعلقة حبقوق امللكية             

طنية وحفظ  وإجيار األراضي واملزادات عليها، وإدارة مصائد األمساك واحلراجة، واحلدائق الو         
  .)١٢٤(البيئة وتطوير أنشطة النفط وتنظيم املشاريع التجارية

وأشار املقرر اخلاص إىل لزوم اعتماد قوانني احتادية إضافية تنظم التفاعل بني املشاريع    -٦٤
الصناعية واالستخراجية وجمتمعات السكان األصليني، بالتشديد حتديداً على حق الـسكان           

تؤثر فيهم، واحلق يف التعـويض      لفعالة بشأن األنشطة الصناعية اليت      األصليني يف االستشارة ا   
فرص املشاركة السياسية املناسبة    وأفاد بأنه ينبغي اختاذ خطوات تكفل       . )١٢٥(يف اآلثار ختفو

  .)١٢٦( عند اختاذ قرارات تؤثر فيهمهتم، وسّن قوانني تضمن استشارللسكان األصليني
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بذل مزيد من اجلهود لتعزيز فرص التعليم للسكان        وأشار املقرر اخلاص إىل وجوب        -٦٥
وقـال إن   . األصليني، الذين تنتشر يف أوساطهم نسب أعلى من األمية مقارنة بباقي السكان           

 اجلهود اليت يبذهلا السكان األصليون إلنشاء مؤسسات تعليمية تستجيب          على السلطات دعم  
  .)١٢٧(على حنو أفضل الحتياجات جمتمعاهتم

قرر اخلاص أنه ينبغي محاية حقوق جمموعات السكان األصـليني املميـزة            وذكر امل   -٦٦
، رغـم   "قليلي العدد سكان أصليني   " القانونية لتنطبق عليها صفة      عرقياً اليت ال تستويف املعايري    

  .)١٢٨(أن هلا خصائص متاثل خصائص هذه الفئة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
ة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقة إزاء انتشار اهلجرة ظلت اللجنة املعني  -٦٧
 كبرياً من الناس يعملون بدون محاية       عدداً للعمال على نطاق واسع، مما يعين أن         القانونيةغري  

  .)١٢٩(قانونية واجتماعية
اقاً الالجئني ال يتسق اتس    لشؤون الالجئني بأن قانون      املتحدةوأفادت مفوضية األمم      -٦٨

 إضافية لرفض طلبات اللجوء    ألنه يتضمن على وجه التحديد أسساً      مع املعايري الدولية،     كامالً
وأوصت املفوضية باعتماد مشروع القـانون      . ١٩٥١تتجاوز املعايري الواردة يف اتفاقية عام       

  .)١٣٠(اجلديد املتعلق بالالجئني وبتعديل القوانني األخرى ذات الصلة مبا يكفل االتساق
أجانب إىل   عن القلق حيال تقارير عن تسليم رعايا         وأعربت جلنة مناهضة التعذيب     -٦٩

 أو الترحيل هذه األفراد املعنيني      التسليم ُتعرِّض عمليات    حيثآسيا الوسطى وترحيلهم إليها،     
 وحيال اعتمـاد الـسلطات علـى        ، يف بلداهنم األصلية   مواجهة خطر التعذيب  الحتماالت  

 االعتمـاد علـى     وأوصت اللجنة احلكومة بوقف   . التة يف هذه احلا   الضمانات الدبلوماسي 
الضمانات الدبلوماسية فيما يتعلق بتسليم األشخاص املطلوبني وطـردهم إىل الـدول الـيت        

م املتحدة لشؤون الالجئني    وأوصت مفوضية األم  . )١٣١(يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب    
 ومنعه يف سياق إجـراءات ترحيـل أشـخاص          يةاإلعادة القسر االحترام الكامل ملبدأ عدم     ب

يستكملوا إجراء اللجوء الوطين، ، مبا يف ذلك األشخاص الذين مل  ن إىل احلماية الدولية   حيتاجو
  .)١٣٢(أو الذين يطعنون يف قرار بالرفض

وأوصت املفوضية بضمان عدم اللجوء إىل احتجاز ملتمسي اللجوء إال كمالذ أخري              -٧٠
ملـدة  فترة ممكنة وباعتماد الضمانات القضائية ملنع االحتجاز التعسفي         وعند الضرورة ألقصر    

  .)١٣٣(دةغري حمد
وحثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومة على النظر يف             -٧١

توسيع نطاق استحقاقات الضمان االجتماعي لكي يشمل األشخاص الذين ُيمَنحـون حـق             
 بتعزيز التعاون بني دائرة     الالجئنيوأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون      . )١٣٤(اللجوء املؤقت 

 االحتياجات االقتصادية واالجتماعيـة     تلبيةاهلجرة االحتادية واملنظمات غري احلكومية مبا حيسن        
  .)١٣٥(لالجئني وملتمسي اللجوء يف مراكز اإليواء املؤقتة وتيسري عملية إدماجهم حملياً
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، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء العدد الكبري من            ٢٠٠٩ويف عام     -٧٢
 أشارت مفوضية األمـم     يف حني و. )١٣٦(األشخاص عدميي اجلنسية وغري احلاملني لوثائق هوية      

املتحدة لشؤون الالجئني إىل اجلهود اليت تبذهلا احلكومة خلفض عدد األشخاص عدميي اجلنسية،             
ال حيملون    عدميي اجلنسية أو   ن، أن عدداً كبرياً من األفراد ال يزالو       ٢٠١٢ يف عام    فقد ذكرت 

 للترحيليتعرضون   وأفادت املفوضية بأن األشخاص عدميي اجلنسية كثرياً ما       . )١٣٧(جنسية حمددة 
 لتحديد  يوجد إجراء رمسي    يف مراكز قبل ترحيلهم، كما ال      لفترات طويلة اإلداري واالحتجاز   

. )١٣٨(وتوفري احلماية هلـم   ديد األشخاص عدميي اجلنسية بصورة شاملة       انعدام اجلنسية يكفل حت   
وأوصت املفوضية باعتماد إجراءات مبسطة حيصل مبوجبها بعض فئات األشـخاص عـدميي             
اجلنسية على اجلنسية أو على تصاريح إقامة، مثل األشخاص الذين أصبحوا عدميي اجلنـسية يف            

.  األشخاص عدميي اجلنسية على وثـائق اهلويـة        سياق خالفة الدول أو تعزيز أشكال حصول      
  .)١٣٩(وأوصت بوضع إجراء رمسي لتحديد انعدام اجلنسية يضمن احلماية هلؤالء األشخاص

ن داخلياً السابقني يف    اإليواء اجلماعي لالجئني واملشردي   مراكز  وأفادت املفوضية أن      -٧٣
 الـسلطات، دون أن     قها من جانب  غلعترب دون املعايري املطلوبة وتتعرض الحتمال       القوقاز تُ 

وال تتاح لالجئني والعائدين السابقني من اخلارج       . توفر حلوالً بديلة هلا يف كثري من األحيان       
  .)١٤٠( عودهتم إىل مجهورية الشيشانلدىاملساعدة اخلاصة 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
ي تـدابري ملكافحـة     حثت جلنة مناهضة التعذيب احلكومة على ضمان اتـساق أ           -٧٤

اإلرهاب جيري اختاذها يف مشال القوقاز مع أحكام اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب واملعاملـة      
وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأنه ينبغي للسلطات أن تستعرض أحكام           . )١٤١(السيئة

لعهـد   امتطلبـات علها تتسق مع الصلة املتعلقة بالتصدي لإلرهاب جلالقانون االحتادي ذات   
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واعتماد تعريف أضيق جلرائم اإلرهاب يقتصر على            

وباملثل، أفادت املفوضة   . )١٤٢( باإلرهاب ونتائجه اخلطرية   مساواهتااجلرائم اليت ميكن أن ُتربَّر      
ق السامية أنه من الالزم ضمان تنفيذ تدابري مكافحة اإلرهاب مبا يتسق مع مبـادئ حقـو               

  .)١٤٣(اإلنسان
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Notes 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations 
compilation on the Russian Federation from the previous cycle (A/HRC/WG.6/4/RUS/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
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