
(A)   GE.13-10407    180213    190213 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السادسة عشرة
   ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

 مـن   ٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدَّته املفو      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *االحتاد الروسي    

 جهة معنية إىل عملية االسـتعراض       ٣٢ املقدمة من    للمعلوماتهذا التقرير هو موجز       
 يف  وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         . )١(الدوري الشامل 

جانـب  وال يتضمن التقرير أّية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن             . ١٧/١١٩مقرَّره  
 بادعـاءات   قرار فيما يتصل  م أو   األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حك       فوضية  م

 املعلومـات الـواردة يف      وقد ذُِكَرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع        . حمدَّدة
وعمالً بقرار جملـس    . قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري       متّ   التقرير، كما 

صِّص، عند االقتضاء، فرٌع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية        خيُ،  ١٦/٢١حقوق اإلنسان   
حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على االمتثال الكامل ملبادئ            

 املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت          وُتتاح على . باريس
وقد روعيت يف إعداد هذا التقريـر دوريـة االسـتعراض           . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   

  .والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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معلومات مقدَّمة من املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة            -أوالً  
  يد الكامل مببادئ باريسبناًء على التقضوع االستعراض واملعتمدة مو

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  
ذكر مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي أن عدم كفاية توعيـة املـواطنني                -١

 املشاكل الـيت  من ن ال يزاالهبا على حنو سليم على املطالبة وعدم قدرهتمحبقوقهم الدستورية  
والحـظ  . حملليـة وق اإلعمال الكامل للحقوق املنصوص عليها يف الدستور والتشريعات ا         تع

  .)٢( بني مبادئ وأحكام الدستور والتشريعات وتنفيذها عملياًتباينوجود 

  قوق اإلنساناملتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء  
وضع تدابري شاملة   ذكر مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي أن من الضروري             -٢

للتصدِّي النتهاكات حقوق اإلنسان من جانب هيئات إنفـاذ القـانون ويف املؤسـسات              
  .)٣(اإلصالحية

على احلاجة إىل إصـالح     الضوء  وسلَّط مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي          -٣
ت اإلجيابية  القضائية ألن ثقة اجلمهور فيها ال تزال متدنية على الرغم من بعض التغيريا            السلطة
  .)٤(إقامة العدلجمال يف املوثقة 

يف أُعيـد جترميـه    التـشهري  أن مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسـي     ذكرو  -٤
  .)٥(٢٠١١ بعد مرور بضعة أشهر على إلغاء جترميه يف عام - ٢٠١٢ عام
 يف   التعديالت اليت أُدِخلـت    املعنية حبقوق اإلنسان بقلق بالغ إزاء     شعرت األوساط   و  -٥

تشترط تسجيل املنظمات غري احلكومية     ألهنا   على قانون املنظمات غري احلكومية       ٢٠١٢عام  
 أجنبية، علـى أهنـا وكـاالت     وتتلقّى دعماً مالياً من مصادر    " أنشطة سياسية " يف   املنخرطة
 فضفاضإىل تفسري   " النشاط السياسي " عدم وجود تعريف قانوين ملصطلح       وقد يؤدي . أجنبية

  .)٦("ة األجنبيالوكالة"ق اإلنسان تقريباً يف فئة درج مجيع منظمات حقوالنطاق قد ي
التجمُّع السلمي تتطـابق مـع املعـايري       املتعلق ب قانون  الوعلى الرغم من أن أحكام        -٦

الدولية، فإن تطبيقها عملياً تسبَّب يف ظهور مشكلة ملحَّة ألن إجـراء اإلخطـار بتنظـيم                
الواقع إجراًء للحصول على ترخيص رمسي لتنظيم مثل هذه          األمرجتمُّعات سلمية أصبح بفعل     

ن التعـديالت القانونيـة     إ مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسـي         قالو. )٧(املناسبات
ظـاهرات  املتنظـيم  ات املفروضة على انتهاك إجـراءات   أّدت إىل زيادة الغرام ٢٠١٢ لعام

لغرامات أعلى مـن مبـالغ الغرامـات        وأصبحت مبالغ هذه ا   . وغريها من املناسبات العامة   
  .)٨(الكيدي ملمتلكات الغرياملفروضة على بعض اجلرائم اجلنائية مثل التدمري 
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 مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي التغيريات اإلجيابية يف التشريع املتعلِّـق         تناولو  -٧
  .)٩(حزاب السياسية لتسجيل األاملطلوبباألحزاب السياسية، مبا يف ذلك خفض عدد األعضاء 

ورأى مفوَّض حقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي أن احلكومة ُتقدِّم محايـة فّعالـة                -٨
ومع ذلك، ال تـزال هنـاك مـشاكل تتعلَّـق           . للحقوق االجتماعية واالقتصادية ملواطنيها   

ـ      الذي يقل عن   ا وال سيما معدَّهل   ، التقاعد استحقاقاتب ة  املستويات املنصوص عليها يف اتفاقي
  .)١٠(١٠٢منظمة العمل الدولية رقم 

  املعلومات املقدَّمة من أصحاب مصلحة آخرين  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )١١(نطاق االلتزامات الدولية    
 واملفـوَّض مبجلـس     )١٣(، وجلنة احلقوقيني الدولية   )١٢(أوصت منظمة العفو الدولية     -٩

يق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن           بالتصد )١٤(حلقوق اإلنسان  أوروبا
وأوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على الربوتوكـول االختيـاري          . االختفاء القسري 

وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بالتصديق على االتفاقية الدولية  . )١٥(التفاقية مناهضة التعذيب  
سرهم، والربوتوكول االختياري الثاين للعهـد      حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أ      

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام، والربوتوكـول       
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكـول           

طفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف       االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق ببيع األ      
وأوصى معهد حقـوق اإلنـسان      . )١٦(املواد اإلباحية ونظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية      

  .)١٧(١٦٩وقطاع األعمال بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
احلكومة بتوجيه دعوة مفتوحة إىل اإلجراءات      أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان        -١٠

ن الزيارات اليت يقوم هبا املقرِّران اخلاصان املعنيا      اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان واملوافقة على       
وأوصـت أيـضاً     .)١٨(االت اإلعدام خارج نطاق القضاء    حبباملدافعني عن حقوق اإلنسان و    

 مبا يف ذلك الفريق العامل املعين       ،القوقازبضمان وصول املراقبني الدوليني إىل مشال       السلطات  
االت اإلعـدام خـارج     حبن بالتعذيب و  االت االختفاء القسري واملقرِّران اخلاصان املعنيا     حب

  .)١٩(القانون نطاق
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وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية احلكومة بأن تقدِّم إىل جملس حقوق اإلنـسان، يف               -١١
طة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات اليت وافقت       ، خ ٢٠١٣أقرب وقت ممكن بعد استعراض عام       
، فضالً عن تقدمي تقرير مرحلي ملنتصف املدة عن حالة          عليها والتربعات الطوعية وااللتزامات   

  .)٢٠( بعد مرور سنتني على اعتماد الوثيقة اخلتاميةتنفيذ التوصيات

  قوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حب  -جيم  

  عدم التمييزاملساواة و  -١  
 الضوء على عدم وجود تشريع ملكافحة التمييز وتـدابري          ٤ املشتركة   الورقةسلَّطت    -١٢

 على الرغم من التوصيات املقدَّمة خالل االستعراض الـدوري          ،فعَّالة حلماية ضحايا التمييز   
ملكافحة التمييز وتعزيـز تـشريع مكافحـة        ) ٢٠٠٩استعراض عام    (٢٠٠٩الشامل لعام   

وباملثل، سلَّطت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات           . )٢١(التمييز
القومية التابعة جمللس أوروبا الضوء على احلاجة إىل وضع تشريع شامل ملكافحة التمييز يغطي              

غي إنشاء هيئة مستقلة ومتخصِّـصة      وينب. مجيع جماالت احلياة ويتضمَّن تعريفاً واضحاً للتمييز      
 باملـشاكل املتعلِّقـة     والتوعية التمييز    موضوع التمييز لرصد حاالت    ناول بشكل حصري  تت

  .)٢٢(بالتمييز اليت يواجهها اجملتمع
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل تزايد الفروق بني اجلنسني يف بعض مجهوريات مشال               -١٣

  .)٢٣( والفتيات للعنفالنساءض  مما أدى إىل زيادة تعرُّ،القوقاز حبجة التقاليد اإلثنية والدينية
 عن مشاكل تتعلَّق بالالمساواة بني اجلنـسني والفـروق يف           ٦ املشتركة   الورقةوأبلغت    -١٤

األجور بني اجلنسني والفصل القائم على نوع اجلنس يف جمال العمل وسلَّطت الضوء على عقبات               
  .)٢٤(ق بالتمييز يف مكان العملمتعدِّدة تواجهها املرأة عند التماس ُسبل انتصاف قانونية تتعلَّ

 إىل التمييز ضد األقليات اإلثنية مبا يف ذلك أقليات مشال           ٤ املشتركة   الورقةوأشارت    -١٥
 اللجنة االستشارية   أشارتو .)٢٥(القوقاز والسكان األصليون يف الشمال واملهاجرون والروما      

 ، أن بعض األقليات   إىلة جمللس أوروبا    املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية التابع      
اجه متييزاً على نطاق واسع يف      من القوقاز ووسط آسيا والروما ال تزال تو       املنحدرة  وال سيما   

  .)٢٦(لى العمل والسكنعصول احل
املرتكبة ضد أفراد األقليات    الكراهية  جرائم  ذكرت منظمة حقوق اإلنسان أوالً أن       و  -١٦

كلة متنامية وأن العديد من هذه اجلرائم ال يبلَّغ عنها ألن الضحايا   اإلثنية والدينية أصبحت مش   
 املكلفني بإنفاذ االعتداء من جانب     وأ الشرطة خشية العقاب أو التمييز       إبالغيتقاعسون عن   

وأشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القوميـة          . )٢٧(القانون
 وال سيما اليت تستهدف األشخاص مـن      ،وبا إىل أن اجلرائم بدافع العنصرية     التابعة جمللس أور  

 بصورة متواترة   التبليغوأشارت إىل   . وسط آسيا والقوقاز وأفريقيا والروما ال تزال تثري اجلزع        
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 كره األجانب التعبري عن وزيادة ،الساميةمعاداة  كراهية اإلسالم وعن استخدام تعابري تنم عن
وسـائط  وتعمل  . وال سيما خالل احلمالت االنتخابية     طب رجال السياسة،  يف خ والعنصرية  

 من القوقاز   اليت تستهدف املنحدرين   مبا يف ذلك خطب الكراهية       التحامل،نشر  على  اإلعالم  
  .)٢٨(وآسيا الوسطى والروما

ملعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسة العامة جو عدم التـسامح والتمييـز            وتناول ا   -١٧
  .)٣٠(وأبدت الكنيسة الدولية السنتولوجية مالحظة مماثلة. )٢٩(ضد األقليات الدينيةئد السا
وأشارت شبكة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية        -١٨
وذكـرت  . )٣١( يواجهون التمييز والعنف   املنتمني إىل هذه الفئات    إىل أن    ٦ املشتركة   الورقةو

 أن حمكمة مدينة موسكو أيَّدت قراراً صادراً عن حمكمـة الـدائرة حبظـر               ١٩ دةاملامنظمة  
وأعربت منظمة العفو الدولية عن     . )٣٢(ملثليني يف املدينة للسنوات املائة املقبلة     مسريات تفاخر ا  

ومزدوجـي   ظر الدعاية للمثليات واملثليني   حلقلقها ألن القوانني املعمول هبا يف مناطق متعدِّدة         
اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف صفوف القّصر ُتستخدم للحدِّ من حريـة التعـبري              امليل  

. وجتمُّع األفراد من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية             
ال يزال غري معرَّف أو غري واضـح        " الدعاية"وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مصطلح        

 وأن معظـم القـوانني      ،مكان استخدامه بشكل تعسُّفي من جانب الـسلطات       جيعل باإل  مما
وأبلغت جلنة  . )٣٣(اإلقليمية ختلط بني موضوع امليول اجلنسية واالعتداء اجلنسي على األطفال         

 مبوجب هذه القوانني وأشارت إىل حالـة يف سـانت           توقيفاحلقوقيني الدولية عن حاالت     
 أعالم  برفعناشطني النتهاكهم القانون    العديد من ال  از  قامت الشرطة باحتج  حيث  بيترسبورغ  

اجلنـسي ومغـايري    وأبدت شبكة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل       . )٣٤(قوس قزح بألوان  
 الورقـة  و )٣٧(٤ املـشتركة    الورقـة  و )٣٦( ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً    )٣٥(اهلوية اجلنسانية 

 إىل  للمثليني واملثليـات   األوروبية الدولية    وخلصت الرابطة .  مالحظات مماثلة  )٣٨(٦ املشتركة
أن السلطات العامة باعتمادها مثل هذه القوانني تدرج التمييز القائم على امليـول اجلنـسية               

لمثليات لواهلوية اجلنسانية يف القوانني وبالتايل تسمح مبوجب القانون باالستبعاد االجتماعي           
  . ووصمهم)٣٩(وية اجلنسانيةاجلنسي ومغايري اهلواملثليني ومزدوجي امليل 

وأوصت منظمة العفو الدولية بإلغاء القوانني واللوائح اإلقليمية اليت تـشجع علـى               -١٩
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية برفض     . )٤٠(أو تتغاضى عنه   لتمييز القائم على امليول اجلنسية    ا

إلدارية عن التشجيع على     املسؤولية ا  رائم اإلدارية فيما يتعلق بإقرار    مشروع تعديل قانون اجل   
وأوصت شبكة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية       . )٤١(راجلنسية فيما بني القصّ   املثلية  

مغـايري اهلويـة    األسباب اليت تقوم على كره املثلـيني و       ومغايري اهلوية اجلنسانية بإدراج     
  .)٤٢(نائيقانون اجليف العلى أهنا من العوامل املشّددة للعقوبة اجلنسانية 

وأوصى مركز حقوق اإلجناب باختاذ تدابري قانونية وسياساتية حلظر التمييـز ضـد               -٢٠
  .)٤٣(ةفريوس نقص املناعة البشري ببنياملصا
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  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
رحبت منظمة العفو الدولية بتمديد الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وأوصت             -٢١

  .)٤٤(وبة اإلعدامبإلغاء عق
كافحة املتعلقة مب  ٢٠٠٩توصية استعراض عام    موافقة احلكومة على    وعلى الرغم من      -٢٢

لتعذيب وغريه من ضروب سوء     االنتشار الواسع ل  التعذيب، أشارت منظمة العفو الدولية إىل       
. )٤٥(عترافاتاالالنتزاع يف ادعاءات ممارسة التعذيب بفعالية التحقيق املعاملة وأنه نادراً ما يتم 

التعذيب غالباً   ممارسة جلنة احلقوقيني الدولية أن التهم املوجهة فيما يتعلق بادعاءات           وذكرت
ميكن أن تـتم     احملاكمة   ألنما تكون على ارتكاب جرائم أقل خطورة من جرائم التعذيب،           

 شـهادة على تقـدمي    جرمية مبوجب أحكام تتعلق باالعتداء أو اإلكراه        على  بدالً عن ذلك    
وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن     . )٤٦(ةفتنص على عقوبات خمف   أحكام أخرى   مبوجب   أو

التعذيب جيب احملاكمة عليه على أنه تعذيب مبوجـب القـانون           حد  السلوك الذي يصل إىل     
  .)٤٧(عقوبات أخفب عليها بسيطة ُيعاقباجلنائي بدالً من احملاكمة عليه كجرمية 

ممارسـات   عن املضايقة وغريها من      التبليغ إىل استمرار    ٥ة   املشترك لورقةوأشارت ا   -٢٣
املساعدة الطبية وانعدام خـدمات     عدم كفاية   وسلطت الضوء على    .التعذيب داخل اجليش    

  .)٤٨(إعادة التأهيل النفسي لضحايا التعذيب وسوء املعاملة يف اجليش
تفـاء القـسري   وأبلغت منظمة العفو الدولية عن ممارسات االحتجاز السري واالخ         -٢٤

نزيه يف مثل  عدم حتقيق السلطات على حنو فعال و      املنتشرة بصفة خاصة يف مشال القوقاز وعن        
وأشار املفوض مبجلس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أنه على الـرغم مـن             . )٤٩(هذه احلاالت 

، فـإن  ٢٠٠٩اخنفاض عدد حاالت االختطاف واالختفاء يف الشيشان باملقارنة مـع عـام             
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بوقف      . )٥٠( تزال بعيدة عن كوهنا طبيعية     األوضاع ال 

ممارسات اإلعدام خارج نطاق القانون واالختفاء القسري واالحتجاز الذي يتخـذ شـكل             
  .)٥١(اختطاف، يف مشال القوقاز

عدد الـسجناء، إىل أن مرافـق       مع مالحظة اخنفاض    ،  ٥ املشتركة   الورقةوأشارت    -٢٥
 احملاكمة ال تزال مكتظة بالسجناء يف مناطق عديدة وأن الظروف يف العديـد              نرهاالحتجاز  

حالة حقوق اإلنسان يف نظام      حتسنوأبلغت عن عدم    . من الزنزانات ال تفي باملعايري الصحية     
 أفـراد قتل وتعذيب ومعاملة ال إنسانية من جانب        عن حاالت   السجون وأشارت إىل تقارير     

 إىل منع ممثلي جلان اإلشراف العامة واملنظمات غـري          ٥شتركة   امل الورقةوأشارت  . السجون
  .)٥٢(احلكومية من زيارة مراكز االحتجاز يف مناطق عديدة

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها      انتشار العنف املرتيل ضد املرأة،      ومع مالحظة     -٢٦
فقة احلكومـة علـى     مواإزاء عدم اعتماد تشريع حمدد ملكافحة العنف املرتيل على الرغم من            

 الورقـة وأشـارت   . )٥٣(اعتماد مثل هذا التـشريع    املتعلقة ب  ٢٠٠٩توصية استعراض عام    
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الـيت   ،سيما العنـف املـرتيل      وال ،تلفة للعنف ضد املرأة   وجود أشكال خم   إىل   ٦ املشتركة
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقهـا       . )٥٤(جرائم مستقلة يعترف القانون اجلنائي بأهنا      ال
وأوصت باعتمـاد   . زاء عدم كفاية اخلدمات املقدمة للنساء الاليت تعانني من العنف املرتيل          إ

تشريع حمدد، دون إبطاء، ملنع العنف املرتيل وختصيص موارد كافية لتقدمي خـدمات لـدعم               
وأوصى املدافعون عن حقوق اإلنـسان      . )٥٥(مراكز إيواء إضافية   مبا يف ذلك إنشاء      الضحايا،

  .)٥٦(ماد برنامج شامل حلماية املرأة من العنف اجلنسيالسلطات باعت
ألطفـال عـن     مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ل     وأعربت املبادرة العاملية للقضاء على      -٢٧

توصـيته بإصـدار    تقدمي   ٢٠١٣االحتاد الروسي لعام    املتعلق ب  ستعراضاال يشهدأملها بأن   
  .)٥٧( األوساطتشريع حيظر صراحة العقوبة اجلسدية لألطفال يف مجيع

شاملة وأوصت منظمة ستيليت احلكومة بأمور منها وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية              -٢٨
من ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال لألغراض التجارية وتقدمي املساعدة الشاملة للضحايا           

للمنظمات الـيت   من الدولة   ختصيص أموال   ، وذلك عن طريق      وإعادة إدماجهم  أجل تعافيهم 
  .)٥٨(ل هذه اخلدماتتقدم مث

 إىل تقارير عن انتشار ممارسة استخدام اجلنود بـصورة          ٥ املشتركة   الورقةوأشارت    -٢٩
 عـن طريـق    رؤسـائهم ألغـراض شخـصية أو         لفائدةغري طوعية وعملهم دون أجور      

  .)٥٩(اصةاخل لألعمال التجارية" استئجارهم"

  لقانونإقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة ا  -٣  
 لية عن فشل جهود احلكومة لضمان االستقالل القـضائي        أبلغت منظمة العفو الدو     -٣٠

.  اليت قبلتها احلكومة إلصالح نظام القـضاء       ٢٠٠٩على الرغم من توصيات استعراض عام       
ما يبدو،  وأوضحت منظمة العفو الدولية أن اإلصالح القضائي احلايل يركز بصورة أكرب، في           

وأوصت جلنة  . )٦٠(ية بدالً من تركيزه على ضمان االستقالل القضائي        املاد على زيادة املوارد  
 إجراء إصالحات بشأن تعيني     عن طريق احلقوقيني الدولية بتعزيز استقاللية القضاء مبا يف ذلك         

  .)٦١(وترقية العاملني يف القضاء
 يف  وأشارت منظمة العفو الدولية إىل شكاوى تتعلق حبرمان احملتجزين مـن احلـق              -٣١

  .)٦٢(احتجاز الشخصفور عالم احملامي واألسرة بإ سلطات التحقيق توكيل حمامني وعدم قيام
تزال غري فعالـة     وذكرت جلنة احلقوقيني الدولية أن املراجعة القضائية لالحتجاز ال          -٣٢

يزال هو القاعدة على الرغم من وجود بـدائل االحتجـاز            وأن االحتجاز رهن احملاكمة ال    
 إىل عدم التنفيذ التام لتوصـية       ٥وخلصت الورقة املشتركة    . )٦٣(ها يف القانون  املنصوص علي 
 بشأن اللجوء إىل تدابري غري احتجازية للسجينات احلوامـل والـاليت            ٢٠٠٩ استعراض عام 

  .)٦٤(يرافقهن أطفاهلن، وكذلك ضمان اتصال األطفال بأمهاهتم
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يعة وشاملة وفعالـة يف أفعـال       وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية بإجراء حتقيقات سر        -٣٣
أوصت مبنع ممارسة التعذيب مـن جانـب         التعذيب وغريها من ضروب سوء املعاملة، كما      

العسكريني والعاملني يف أجهزة األمن وغريهم من موظفي الدولة وبوضع حد لإلفالت مـن              
  .)٦٥(العقاب على أعمال التعذيب

 إجـراء حتقيقـات فعالـة يف        والحظ املفوض مبجلس أوروبا حلقوق اإلنسان عدم        -٣٤
انتهاكات حقوق اإلنسان يف مشال القوقاز اليت اشترك فيها موظفون معنيون بإنفاذ القـانون              

وذكرت اجلمعية الدولية للشعوب املهـددة أن هـذه         . )٦٦(وغريهم من املسؤولني عن األمن    
ي إىل اإلفالت   احلالة تسهم يف استمرار االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان يف املنطقة وتؤد          

وتناولت جلنة املنظمات غري احلكومية ملناهضة التعذيب املشتركة بني األقاليم          . )٦٧(من العقاب 
عجز إدارة التحقيق يف الشيشان عن إجراء مثل هذه التحقيقات، وحاالت رفـضت فيهـا               

 إىل أن ممانعـة  ٥وخلصت الورقة املـشتركة  . )٦٨(الشرطة املشاركة يف مثل هذه التحقيقات  
الشرطة حالت دون قيام هيئات التحقيق بإجراء التحقيقات حىت عندما كانت هنـاك أدلـة           

  .)٦٩(قامت بتجميعها منظمات حقوق اإلنسان
وأوصت مجعية الشعوب املهددة بأن تسحب احلكومة الصفة الرمسية عن األشخاص             -٣٥

وأوصت أيـضاً   . الذين يشتبه بقيامهم بانتهاكات حلقوق اإلنسان إىل حني البت يف القضايا          
بتكليف جلنة حتقيق دولية بالتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين، وجلنة للتحقيق يف             

  .)٧٠(١٩٩٤ جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية يف الشيشان منذ عام

املعتقد وحرية التعبري، وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي واحلـق يف            حرية الدين أو    -٤  
   احلياة العامة والسياسيةاملشاركة يف

 أن سجل البلد املتعلق حبرية الفكر والوجدان واملعتقد أصبح أسوء           ١٨ذكر منتدى     -٣٦
وذكر أن املعاملة املتميزة لـبعض طوائـف        . ٢٠٠٩ مقارنةً بالفترة املشمولة باستعراض عام    

 هو  -عاد غريها    مع استب  -" أدياناً تقليدية "األرثوذكس واإلسالم واليهودية والبوذية بوصفها      
وأشار معهد الشؤون الدينية والسياسات العامة إىل تزايد اللجوء إىل قـانون            . )٧١(أمر روتيين 

 إلخضاع الكتب الدينية للرقابة واستهداف أديـان األقليـات حبجـة            ٢٠٠٢ التطرف لعام 
دينية  ةأن يتم إدراج ماد    وأشارت كنيسة السنتلوجية الدولية إىل أنه ما      . )٧٢("التطرف الديين "

يف القائمة الفيدرالية للمواد املتطرفة حىت تقوم احلكومة بإجراء حتقيقات ومدامهـة البيـوت              
وأشارت الرابطة األوروبية   . )٧٣(والكنائس واالستيالء على األعمال ومالحقة األفراد وإدانتهم      

م تتعلق لشهود يهوه إىل عدد من التحقيقات اجلنائية اليت خضع هلا أعضاء من شهود يهوه بته     
  .)٧٤(بالتطّرف

 إىل أن مدة اخلدمة املدنية البديلة هي أطول من مـدة            ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
  .)٧٥(تزال عند مستوى الكفاف اخلدمة العسكرية وإىل أن األجور ال
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 املتعلقة  ٢٠٠٩ يتم تنفيذ توصيات استعراض عام      أنه مل  ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٣٨
 العنف ضد الصحفيني ومقاضاة اجلناة وضمان حتسني ظـروف عمـل            بالتحقيق يف حاالت  

يزال نادي القلم الدويل يشعر بالقلق إزاء عدم إحـراز           وال. )٧٦(وسائط اإلعالم واستقالليتها  
تقدم حنو حتقيق العدالة للصحفيني الذين تعرضوا للقتل، وأشار إىل حاالت رمزية مثل قتـل               

 ومراسلون  ١٩ وأبدت منظمة املادة  . )٧٧(ُيبت فيها بعد   اليت مل ) ٢٠٠٦(بوليتكوفيسكايا   أنا
وخلصت مراسلون بال حـدود إىل أن اهلجمـات ضـد           . )٧٨(حدود مالحظات مماثلة   بال

. )٧٩(يزال اإلفالت من العقاب سائداً يف معظـم احلـاالت          تزال منتشرة وال   اإلعالميني ال 
اء واهلجمات اليت يتعرض هلـا    احلكومة مبنع حاالت القتل واالختف     ١٩ وأوصت منظمة املادة  

الصحفيون والعاملون يف وسائط اإلعالم وأوصت بإجراء حتقيقات شاملة ونزيهة لتقدمي اجلناة   
  .)٨٠(إىل القضاء

وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن جملس الدوما اعتمد تعديالت تـشريعية               -٣٩
وبات جنائية على التشهري    ترتع صفة اجلرم عن التشهري ولكنه عاد بعد سبعة أشهر اعتماد عق           

وأبـدت  . )٨١(وحدد عقوبات مالية أشد بكثري من تلك املنصوص عليها يف التشريع السابق           
 ومنظمـة حقـوق     )٨٤( ونادي القلم الدويل   )٨٣(١٩  ومنظمة املادة  )٨٢(منظمة العفو الدولية  

وأشارت . اثلة مالحظات مم  )٨٧(٤ والورقة املشتركة    )٨٦(٢ والورقة املشتركة    )٨٥(اإلنسان أوالً 
. )٨٨( إىل الكثري من دعاوى التشهري املرفوعة ضد عاملني يف وسائط اإلعالم٤الورقة املشتركة 

 إىل أن خشية وسائط اإلعالم من دعـاوى التـشهري تـسكت             ١٩ وأشارت منظمة املادة  
  .)٨٩(األصوات الناقدة البديلة وتؤدي إىل الرقابة الذاتية يف وسائط اإلعالم

 إىل أن التعديالت اليت أدخلت مؤخراً على قانون محايـة           ١٩ ظمة املادة وأشارت من   -٤٠
غـري  "الطفل من املعلومات الضارة بصحته ومنوه أدت إىل إمكانية حجب املواقع الـشبكية              

. )٩٠( ساعة دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة بصورة تعـسفية         ٧٢يف غضون   " القانونية
خلوف من أن تتمكن احلكومة من التحكم باملواقع الشبكية عن    وأشار نادي القلم الدويل إىل ا     

طريق التعديالت الرامية إىل محاية األطفال باستهداف املواقع اليت تروج ملواد إباحية ُيستخدم             
 ومنظمـة رصـد حقـوق       )٩٢(٤وأبدت الورقة املشتركة    . )٩١(فيها األطفال، وللمخدرات  

 مالحظات  )٩٥( حقوق اإلنسان وقطاع األعمال     ومعهد )٩٤( ومراسلون بال حدود   )٩٣(اإلنسان
  . مماثلة
وأعرب نادي القلم الدويل عن قلقه إزاء استخدام قوانني حماربة البلطجة لقمع حرية               -٤١

يـسمح   يزال تعريف البلطجة كجرمية مبوجب القانون اجلنائي تعريفاً ضعيفاً، مما          وال. التعبري
يكتبون بـشكل يـدعم املعارضـة        ن أو باستخدامها الستهداف األشخاص الذين يتحدثو    

وباملثل، أشار نادي القلم الدويل إىل أن عدم وجود تعريف واضح للتطرف يف             . )٩٦(السياسية
القانون يؤدي إىل سوء استخدامه يف احملاكم، حيث استخدم يف حاالت عديدة السـتهداف              

زاء عـدم وجـود      تشعر بالقلق إ   ١٩ تزال منظمة املادة   وال. )٩٧(صحفيني وكّتاب وفنانني  
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 .)٩٨(ة يف وسائط اإلعالم   لرقابة الذاتي أدى إىل ممارسة ا    ، مما "الفعل املتطرف "  لتعريف واضح   
يتم تعديل قانون     أنه مل  ٤ والورقة املشتركة    ١٩ والحظت منظمة العفو الدولية ومنظمة املادة     

الـدوري  مكافحة التطرف على الرغم من التوصيات اليت قبلتها احلكومة يف االسـتعراض             
  .)٩٩( للقيام بذلك٢٠٠٩ الشامل لعام

 التطبيق التعسفي والتمييزي للتشريعات يف مجيع مراحل        ٤وتناولت الورقة املشتركة      -٤٢
وأشارت إىل أن عملية تـسجيل منظمـة غـري          . إنشاء وسري عمل املنظمات غري احلكومية     

مـال التجاريـة،    حكومية هي عملية أكثر تعقيداً وكلفة من عملية تسجيل كيانـات األع           
  .)١٠٠(والحظت رفض عدد كبري من طلبات تسجيل منظمات غري حكومية

 علـى   ٢٠١٢  إىل أن التعديالت اليت أجريت يف عـام        ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٤٣
التشريعات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية تفرض قيوداً صارمة على أنشطة املنظمات غـري             

بأن تسجل نفسها  " أنشطة سياسية "تلقى متويالً أجنبياً وتشترك يف      احلكومية مبطالبة تلك اليت ت    
 وذكرت منظمة العفو الدوليـة  .)١٠١("اجلاسوس" وهو تعبري يقابل تعبري -" وكالة أجنبية"  ك

أن عدم االمتثال هلذه اللوائح يؤدي إىل فرض غرامات كبرية والسجن وأن التعديالت تقوض              
 البقاء من الناحية املالية ومتنح السلطات فرصـاً جديـدة           قدرة املنظمات غري احلكومية على    

 )١٠٣(٢وأبدت الورقة املـشتركة    . )١٠٢(إلخضاع منظمات اجملتمع املدين للمضايقة والضغوط     
 ومنظمة )١٠٦( ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً   )١٠٥(٤ والورقة املشتركة    )١٠٤(٣والورقة املشتركة   

 واجلمعيـة  )١٠٩(١٩  ومنظمة املـادة )١٠٨( الدولية  وجلنة احلقوقيني  )١٠٧(رصد حقوق اإلنسان  
وأوصت منظمـة   .  مالحظات مماثلة  )١١١( ونادي القلم الدويل   )١١٠(الدولية للشعوب املهددة  

  .)١١٢(رصد حقوق اإلنسان بإلغاء التعديالت املذكورة أعاله
 عـن   وأشارت منظمة حقوق اإلنسان أوالً إىل أن منظمات اجملتمع املدين واملدافعني            -٤٤

حقوق اإلنسان تواجه بصورة متزايدة أموراً منها، القيـود القانونيـة واإلداريـة، وعـداء               
يزالـون   وأبلغت منظمة العفو الدولية أن املدافعني عن حقـوق اإلنـسان ال       . )١١٣(احلكومة

يتعرضون للعنف البدين يف حني يتمتع اجلناة باإلفالت         يواجهون املضايقة والتخويف غالباً ما    
  .)١١٤(قابمن الع
وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يواجهون       -٤٥

 إىل حـاالت اهلجمـات      ٤وأشارت الورقة املـشتركة     . )١١٥(هتديدات خطرية يف الشيشان   
اجلسدية ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان اليت ترتكبها الدولة وجهات فاعلة غـري تابعـة               

له املدافعون عن حقوق اإلنسان يف مشال القوقـاز مـن         يتعرض إىل ما أشارت   للدولة، كما 
 واجلمعيـة  )١١٧(وأبدت منظمة العفو الدولية  . )١١٦(مالحقات جنائية واحتجاز لفترات قصرية    

 واملفـوض   )١٢٠(٤ والورقة املشتركة    )١١٩(٢ والورقة املشتركة    )١١٨(الدولية للشعوب املهددة  
  . مالحظات مماثلة)١٢١(مبجلس أوروبا حلقوق اإلنسان
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ُتبد إرادة سياسية لتنفيـذ      وخلصت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن احلكومة مل          -٤٦
 تنفيذاً حقيقياً فيما يتعلق باحترام ومحاية حقوق املدافعني عن          ٢٠٠٩ توصيات استعراض عام  

عني وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة باحترام وإعمال حق املـداف       . )١٢٢(حقوق اإلنسان 
مالحقـة جنائيـة     مضايقة أو  عن حقوق اإلنسان يف القيام بعملهم املشروع دون خوف أو         

 بأنه ينبغي التحقيق يف هذه االنتهاكات       ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٣(ضغوط أخرى  أو
  .)١٢٤(بصورة مستقلة وتقدمي اجلناة إىل القضاء

 زادت  ٢٠١٢ نية لعـام  وذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن التعديالت القانو         -٤٧
الغرامات املفروضة على انتهاك قواعد تنظيم املناسبات العامة وفرضت قيوداً متنوعة أخـرى             

وأبـدت منظمـة العفـو      . )١٢٥(جتعل من الصعب واملكلف املشاركة يف احتجاجات عامة       
 )١٢٩(٤ والورقـة املـشتركة      )١٢٨(٢ والورقة املشتركة    )١٢٧(١٩  ومنظمة املادة  )١٢٦(الدولية

والحـظ  .  مالحظات مماثلـة   )١٣١( ونادي القانون الدويل   )١٣٠(ومنظمة حقوق اإلنسان أوالً   
املفوض مبجلس أوروبا حلقوق اإلنسان عدم وجود أحكـام قانونيـة يف التـشريع تتعلـق                

  . )١٣٢(بالتجمعات اليت تتم بشكل عفوي
ن تـصرفات  وأشار املفوض مبجلس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل معلومات تشري إىل أ            -٤٨

املكلفني بإنفاذ القانون تستهدف، يف مناسبات عديدة، التدخل يف التجمعات اليت تعتربهـا             
تفريقها، على الرغم من امتثال منظمي هذه التجمعات إلجـراء           أو" غري قانونية "السلطات  
 وإلقاء القبض - وبشكل مفرط أحياناً -وأشار إىل استخدام القوة يف أحيان كثرية       . األخطار

والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً ازدياد      . )١٣٣(لى املشاركني حىت يف التجمعات السلمية     ع
عدد حاالت فرض القيود التعسفية على احلق يف حرية التجمع وزيـادة تـشديد العقوبـة                

وأشارت منظمة العفـو الدوليـة إىل احتجـاز أكثـر          . املفروضة على املتظاهرين السلميني   
، ٢٠١١ التظاهرات اليت وقعت بعد االنتخابات الربملانيـة لعـام   متظاهر خالل  ١ ٠٠٠ من

 منهم باالحتجاز اإلداري يف إطار إجراءات قضائية انتـهكت يف           ١٠٠ُحكم على أكثر من     
 والورقـة   )١٣٥(٢وأبـدت الورقـة املـشتركة       . )١٣٤(أحيان كثرية حقهم يف حماكمة عادلة     

  .الحظات مماثلة م)١٣٧( ومنظمة رصد حقوق اإلنسان)١٣٦(٤ املشتركة
وأشار نادي القلم الدويل إىل أن الناشطني يف الدفاع عن املثليات واملثليني ومزدوجي            -٤٩

يزالون يواجهون أعمـاالً قمعيـة مـن جانـب           امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية ال     
والحظت شبكة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة          . )١٣٨(السلطات

اجلنسانية ممارسة رفض تسجيل منظمات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري           
وأشارت منظمة حقوق اإلنسان أوالً إىل أن احلكومة مستمرة يف رفض           . )١٣٩(اهلوية اجلنسانية 

معيات للناشطني يف الدفاع عن حقوق املثليني عن طريـق حظـر            حرية التجمع وتكوين اجل   
مسريات االفتخار واملناسبات اخلاصة باملثليني ورفض تسجيل اجملموعات الـيت تـسعى إىل             

  .)١٤٠(التصدي لكره املثلية اجلنسية والتشجيع على التسامح وعدم التمييز
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جيابيـة يف التـشريعات      الضوء على بعض التغيريات اإل     ٤وسلطت الورقة املشتركة      -٥٠
يف ذلك تبسيط إجراء تسجيل األحزاب السياسية وختفيض عـدد التوقيعـات      االنتخابية، مبا 

ومع ذلك، الحظت أن التعديالت القانونيـة أدت إىل تـضييق           . املطلوبة لتسجيل املرشحني  
عـن  وفـضالً   . الفرص أمام املنظمات العامة واملرشحني املستقلني للمشاركة يف االنتخابات        

 احلد إىل درجة كبرية من تأثري السلطة التنفيذيـة علـى            ٤ذلك، اقترحت الورقة املشتركة     
العمليات االنتخابية عن طريق مجلة أمور منها استبعادها من املشاركة يف تـشكيل اللجـان               
االنتخابية، وذكرت أنه ينبغي إجراء حتقيقات نزيهة يف االدعاءات املتعلقة بتصرفات انتخابية            

ليمة أثناء تسجيل املرشـحني ويف احلمـالت االنتخابيـة التمهيديـة ولـدى عـّد       غري س 
  .)١٤١(األصوات

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
ُيتهمون  أشار معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية إىل أن أرباب العمل كثرياً ما             -٥١

. ل من الوصول إىل سبل االنتصاف     بعدم دفع األجور وعدم وجود عقود عمل وحرمان العما        
  .)١٤٢(وأشار إىل وجود شواغل تتعلق بالصحة والسالمة يف أماكن العمل

يزال منخفـضاً وأن معظـم      أن احلد األدىن لألجور ال     ٦وجاء يف الورقة املشتركة       -٥٢
وذكـرت أن   . العمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة يعملون يف شركات تابعـة للدولـة           

 املتعلقتني بلوائح   ١٣٠ ورقم   ٢٦ُتصدق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         السلطات مل 
  .)١٤٣(احلد األدىن لألجور

والحظ معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية عدم وجـود نقابـات مـستقلة               -٥٣
 استمرار تدخل احلكومـة يف عمـل النقابـات          ٦وتناولت الورقة املشتركة    . )١٤٤(ومؤثّرة

دم وجود آلية فعالة حلماية العاملني من التمييز يف حالة مشاركتهم يف عمـل              وأشارت إىل ع  
وأشارت إىل حرمان النقابات على مدى سنوات من احلق يف تنظيم اإلضرابات بسبب             . نقايب

القيود القانونية املفروضة على احلق يف اإلعالن عن إضراب واإلجـراءات املعقـدة لتنظـيم          
ق اإلنسان واألعمال التجارية احلكومـة بتهيئـة البيئـة          وأوصى معهد حقو  . )١٤٥(إضراب

  .)١٤٦(للنقابات لضمان محاية حقوق العمال

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٦  
 ٢٠٠٩  إىل أن عدم اختاذ تدابري فعالة يف الفترة من عـام        ٦أشارت الورقة املشتركة      -٥٤

جتماعي تسبب يف آثار اجتماعيـة واقتـصادية         ملكافحة الفقر والضعف اال    ٢٠١٢ إىل عام 
  . )١٤٧(سيما زيادة معدل البطالة وختفيض األجور وتدهور مستويات املعيشة كبرية، وال
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  احلق يف الصحة  -٧  
توجد استراتيجية شاملة للصحة اجلنسية واإلجنابية       ذكرت جلنة حقوق الطفل أنه ال       -٥٥

 إىل  ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )١٤٨(نع احلمل يغطي موا  وأن نظام التأمني الصحي العام ال     
سـيما   أن ارتفاع تكلفة موانع احلمل احلديثة حيول دون متكن معظم النساء من شرائها، وال             

وأشارت جلنة حقوق الطفـل     . )١٤٩(املرأة ذات الدخل املنخفض اليت تعيش يف املناطق الريفية        
 موانع احلمل يف حالة الطوارئ هو أمـر          إىل أنه على الرغم من أن توفري       ١والورقة املشتركة   

يتمكن من احلصول عليها وأن العديد من النساء ذوات الـدخل     قانوين، فإن معظم النساء ال    
تـوفر   والحظت جلنة حقوق الطفل أن الشرطة ال      . )١٥٠(املنخفض غري قادرات على شرائها    

  .)١٥١(موانع احلمل يف حاالت الطوارئ لضحايا االعتداء اجلنسي
 إىل التعديالت   ٤ والورقة املشتركة    ١وأشارت جلنة حقوق الطفل والورقة املشتركة         -٥٦

ُيـسمَّى بفتـرات     اليت أجريت مؤخراً على القانون الذي ينظِّم اإلجهاض، واليت أرست ما          
 أن فترات االنتظـار     ١وأوضحت الورقة املشتركة    . )١٥٢(االنتظار للمرأة اليت تقرِّر اإلجهاض    

وأشارت . )١٥٣( يف سرعة إجراء عملية اإلجهاض وجتعله بالتايل أكثر خطورةً         اإلجباري تؤثِّر 
 إىل أن التعديالت أدرجت أيـضاً أحكامـاً بـشأن           ٤ والورقة املشتركة    ١الورقة املشتركة   

  .)١٥٤(االستنكاف الضمريي ملنح األطباء احلق يف رفض إجراء عملية اإلجهاض
رأة على موانع احلمل بأسعار معقولة      وأوصت جلنة حقوق الطفل بضمان حصول امل        -٥٧

 ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥٥(وإىل ضمان إجراء عملية اإلجهاض بصورة آمنة وقانونية       
يف ذلك توفري موانع احلمل  بتعديل نظم التأمني الصحي العام لتشمل موانع احلمل اهلرمونية مبا        

  .)١٥٦(يف حاالت الطوارئ
ىل أن حاالت التعقيم باإلكراه وبشكلٍ قـسري قـد           إ ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٨

لعدم وجـود    غري رمسية، وبرامج حفز غري الئقة، أو       حتدث نتيجة تطبيق سياسات رمسية أو     
وأشارت إىل تقارير وردت مؤخراً عن حدوث هذه . ضمانات إجرائية تكفل املوافقة املستنرية

  .)١٥٧(املمارسة بصورة منتظمة
طفل إىل املعلومات اليت تبيِّن زيادة انتشار اإلصابة بفـريوس          وأشارت جلنة حقوق ال     -٥٩

وأشارت أيضاً إىل القلق الذي أعربت عنه هيئات املعاهـدات بـشأن            . نقص املناعة البشرية  
وأوصت . )١٥٨(زيادة عدد األطفال املولودين ألمهات مصابات بفريوس نقص املناعة البشرية         

 ملنع انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األم إىل          زيادة اجلهود : يلي جلنة حقوق الطفل مبا   
الطفل، وضمان العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي للمواليد ألمهات حتملن فريوس           
نقص املناعة البشرية ولفئات السكان األكثر تعّرضاً للخطر واألخذ دون تأخري بـالتثقيف يف          

توعية اجلمهور كوسيلة ملنع انتشار فـريوس       جمايل الصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم محالت       
  .)١٥٩(اإليدز/نقص املناعة البشرية
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 إىل أن العالج مبواد بديلة ألثـر األفيـون باسـتخدام            ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٦٠
ويف هذا الـصدد، اقترحـت      . )١٦٠(يزال حمظوراً مبوجب القانون    امليثادون والبوبرينورفني ال  

إلغاء احلظر مبوجب القانون على االستخدام الطـيب         )أ(ابري منها    عدة تد  ٨الورقة املشتركة   
للعقاقري املخدِّرة لعالج اإلدمان على املخدِّرات واألخذ بربامج العالج مبـواد بديلـة ألثـر               

لوائح تبّين الوضع القانوين لربامج اإلبر واحلقن الطبية وبرامج    اعتماد تشريع أو  ) ب(األفيون و 
  .)١٦١(ملفرطة، وذلك لتمكني هذه اخلدمات الصحية من العمل بفعاليةالوقاية من اجلرعات ا

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٨  
 إىل زيادة حاالت عـزل األطفـال ذوي اإلعاقـة يف            ٦أشارت الورقة املشتركة      -٦١

وذكرت أن سلطات التعليم تشجِّع اآلباء واألمهات على إيداع أطفـاهلم           . مؤسسات التعليم 
أشارت إىل بطء إنشاء املـدارس الـشاملة         ات تعليمية خاصة، كما   ذوي اإلعاقة يف مؤسس   
أهنا متلـك مدرسـة واحـدة     توجد فيها مدارس من هذا القبيل أو    حيث إن معظم املدن ال    

  .)١٦٢(اثنتني أو
تـزال هـي      إىل أن املؤسسات السكنية الـضخمة ال       ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٦٢

واملبادرات املتخـذة   . جسدية ملصابني بإعاقة عقلية أو   الترتيب الوحيد املتاح أمام األشخاص ا     
لتحسني حياة األشخاص املودعني يف مؤسسات هي مبادرات تقتصر على حتسني ظـروفهم             

والحظـت إجـراء    . يؤدي بالتايل إىل اإلبقاء على االستبعاد والوصم االجتماعي        املادية، مما 
سـيما يف   اإلعاقة إىل املرافق، والبعض التحسينات املادية اليت تيّسر وصول األشخاص ذوي    

تزال التدابري املتخذة غري كافية وبالتايل فإن معظـم األشـخاص       ومع ذلك ال  . املدن الكبرية 
يزالون  الذين يستخدمون الكراسي املتحرِّكة واألشخاص الذين يعانون من إعاقة يف احلركة ال 

  .)١٦٣(يف مؤسسات إقامة متخصِّصة معزولني يف منازهلم أو
 أن النساء املصابات بإعاقة عقلية خيضعن لعمليات تعقيم         ١وذكرت الورقة املشتركة      -٦٣

وأوصت جلنة حقوق الطفل بتعديل القانون واملمارسـة املـتعلِّقني          . )١٦٤(وإجهاض قسريني 
بالوصول إىل خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية للمرأة املصابة بإعاقة وفقاً التفاقيـة حقـوق           

يف ذلك التعقيم واإلجهاض،     إلعاقة، وضمان تقدمي مجيع هذه اخلدمات، مبا      األشخاص ذوي ا  
  .)١٦٥(بعد موافقة تامة وحرة ومستنرية من جانب املرأة املعنية

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
أشارت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليـات             -٦٤

إىل عدم وجود آلية فّعالة لضمان منح أفراد األقليات القوميـة           ) االستشاريةاللجنة  (القومية  
  .)١٦٦(الفرصة للتأثري يف القرارات املتعلِّقة بقضايا هتمهم

وأشارت اللجنة االستشارية إىل وجود فرص قليلة للحصول على التعليم الثـانوي              -٦٥
نفيذها أّدت إىل إقفال مدارس     املدارس اجلاري ت  " حتسني"بلغات األقليات وذكرت أن عملية      
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وأشارت إىل أنه على الرغم من استمرار استخدام        . )١٦٧(عديدة تقدم التعليم بلغات األقليات    
لغات األقليات يف املناطق الريفية اليت تعيش فيها األقليات بأعداد كبرية، فإن استخدام هـذه               

عدد برامج البث التلفزيـوين     يتراجع   كما. يبدو يف املناطق احلضرية    اللغات يتراجع على ما   
  .)١٦٨(واإلذاعي بلغات األقليات

 وجود صعوبات يف إعمال حق أطفـال الرومـا يف           ٤والحظت الورقة املشتركة      -٦٦
يكملون املدارس الثانوية مطلقـاً وأن الكـثريين      وذكرت أن معظم أطفال الروما ال     . التعليم

اللجنة االستشارية أن أطفال الروما غالباً      وذكرت  . )١٦٩(ينهون حىت التعليم االبتدائي    منهم ال 
تكون نوعية التعلـيم فيهـا متدنيـة        " الغجر  "  لمدارس منفصلة    يودعون يف صفوف أو    ما

  .)١٧٠(للغاية
وأشار املركز األورويب حلقوق الروما إىل أهنم يواجهون عقبات متنوِّعة يف احلصول              -٦٧

 واإلعانات االجتماعيـة والرعايـة      حيول دون حصوهلم على العمل     على وثائق شخصية مما   
ممارسة احلق يف التصويت، ألن العديد من احلقوق واإلعانات تعتمد على            الصحية والتعليم أو  

وأشارت اللجنة االستشارية إىل استمرار عمليـات اإلخـالء         . )١٧١(امتالك وثائق شخصية  
 العمليات مقرونـة  تكون هذه تعويض مناسب، وغالباً ما    القسري للروما دون إيواء بديل أو     

والحظت اللجنة االستـشارية عـدم وجـود        . باستخدام القوة املفرطة من جانب الشرطة     
استراتيجية شاملة ملعاجلة أوجه احلرمان املتعدِّدة اليت يواجهها أفراد الروما يف جوانب عديدة             

  .)١٧٢(من احلياة
مل وطنية تتـضمَّن  وأوصى اجمللس األورويب حلقوق الروما احلكومة باعتماد خطة ع          -٦٨

تدابري حمددة لتعزيز حصول الروما على الوثائق الشخصية والعمل وتسجيل اإلقامة والسكن            
الالئق مع سند ملكية قانونية وغريها من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وختصيص            

  .)١٧٣(موارد كافية للتنفيذ الفّعال هلذه اخلطة
 أن تنفيذ ورقة املفاهيم بشأن التنمية املستدامة للشعوب         وذكرت اللجنة االستشارية    -٦٩

األصلية كان بطيئاً وقابلته تطوُّرات تشريعية متزامنة أّدت إىل وصول أعداد قليلة من أفـراد               
وأوضـح معهـد حقـوق      . )١٧٤(الشعوب األصلية إىل أراضيها ومواردها الطبيعية التقليدية      

املعايري اليت تنص على إعمـال احلقـوق املتعلقـة          اإلنسان واألعمال التجارية أن عدداً من       
يف ذلـك    باالستخدام التقليدي لألراضي وُسبل املعيشة قد أزيلت مـن التـشريعات، مبـا            

. االمتيازات من قبيل إعطاء األولوية يف توزيع قطع األراضي ومصايد األمساك ومناطق الصيد            
. ري واالستيالء علـى األراضـي     فالشعوب األصلية غري قادرة على منع إعادة التوطني القس        

وأشار معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية إىل الشواغل اليت أعربت عنها عدة هيئـات              
معاهدات بشأن حصول شركات خاصة على تراخيص لتنفيذ مشاريع مائية مثل بناء خطوط             

  .)١٧٥(سدود كهرومائية يف أراضٍ ميلكها تقليدياً السكان األصليون أنابيب أو
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تتمكن يف معظم     إىل أن جمتمعات السكان األصليني ال      ٣وخلصت الورقة املشتركة      -٧٠
املناطق من الوصول بشكل مكفول ومستدام إىل األراضي واملوارد اليت تعتمد عليها للبقـاء              

تتوفَّر أمامها ُسبل انتصاف فّعالة فيما يتعلق بتعدي أطـراف ثالثـة عليهـا               اجلماعي، وال 
يض املناسب عن األضرار النامجة عن أنـشطة تقـوم هبـا أطـراف          يوجد ضمان للتعو   وال
 أنه سيكون من املستحيل عملياً متتع الشعوب األصلية         ٣وذكرت الورقة املشتركة    . )١٧٦(ثالثة

حبقها القانوين يف صيد األمساك التقليدي ألن معظم أماكن صـيد األمسـاك القريبـة مـن                 
 ومتَّ تأجريها لشركات أعمـال خاصـة        مستوطنات الشعوب األصلية طُرحت يف مناقصات     

  .)١٧٧(مبوجب عقود إجيار طويلة األجل
 إىل أنه ينبغي للحكومة القضاء علـى        ٣وفضالً عن ذلك، أشارت الورقة املشتركة         -٧١

التمييز ضد الشعوب األصلية يف سوق العمل وضمان أن تكون األجور واملعاشات التقاعدية             
وينبغي للحكومة أن تكفل حـصول مجيـع        . دىن للبقاء للشعوب األصلية أعلى من احلدِّ األ     

يف ذلك الفحوص الـصحية      الشعوب األصلية على رعاية صحية جمانية ذات نوعية جيدة، مبا         
 إىل أنه ينبغي للحكومة أن تكفل متثيل الـشعوب          ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )١٧٨(السنوية

  .)١٧٩(اإلدارةاألصلية على النحو الواجب يف مجيع مستويات احلكومة و

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أشار معهد حقوق اإلنسان واألعمال التجارية إىل تسجيل حاالت انتهاك حلقـوق              -٧٢

حيق   إىل أنه ال   ٦وأشارت الورقة املشتركة    . )١٨٠(سيما يف قطاع البناء    العمال املهاجرين، وال  
وجب تأمني الرعاية الصحية احلكـومي وأن       للعمال املهاجرين احلصول على استحقاقات مب     

دوائر الرعاية الصحية اإلقليمية ترفض تقدمي العالج ألطفال املهاجرين واملهاجرات احلوامل يف     
 وهو  -احلصول على خدمات مدفوعة األجر       العيادات، فيضطرون إىل شراء تأمني صحي أو      

هاجرة احلاصلة على ترخيص اإلقامـة      حيق للمرأة امل   وال. ميكن لغالبية املهاجرين حتمله    أمر ال 
التمتُّع بإجازة مرضية مدفوعة األجر واحلصول على إعانات حكومية أثناء احلمل وبعد والدة             

يسمح ألطفال العمال املهاجرين اإلقامـة يف         أنه ال  ٤وذكرت الورقة املشتركة    . )١٨١(الطفل
لني على تراخيص عمل اإلقامة     البلد لفترة تتجاوز ثالثة أشهر، يف حني ميكن لوالديهم احلاص         

  .)١٨٢(بصورة قانونية ملدة سنة واحدة
 ووقف  عدم اإلعادة القسرية  وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية احلكومة باحترام مبدأ          -٧٣

االعتماد على الضمانات الدبلوماسية املتعلقة بعدم ممارسة التعـذيب وغـريه مـن سـوء               
  .)١٨٣(املعاملة

  ة اإلرهابحقوق اإلنسان ومكافح  -١١  
أشار املفوَّض مبجلس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل الشواغل املتعلِّقة حباالت القتل غري              -٧٤

تزال حتدث حتت شـعار عمليـات مكافحـة          القانونية وحاالت االختفاء القسري اليت ال     
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وسلَّط الضوء على احلاجة إىل بذل جهود إضافية لضمان تناسب          . اإلرهاب يف مشال القوقاز   
 مكافحة اإلرهاب واملساءلة عن أية انتهاكات حلقوق اإلنسان، واحلريات األساسـية            تدابري

  .)١٨٤(وسيادة القانون
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