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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018أاير/مايو  7-18

 جتميع بشأن االحتاد الروسي  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

ا    امل اهاااادالااااوارو  ا يقااااارير ه  ااااااالساااات راد الاااادوري الواااااملل وهااااو  م ااااع للم لومااااا  
ق ّااداً يكل مااوج  شااواإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  املتةااد  ما  ال اال ، مقااد  ا 

  ابحلد ا ق ى ل دو الكلما ل

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
 (2)( 1)اإلنسان

شااااّ  ل الل ملاااا  امل مل اااا  ابحلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماع اااا  وال قا  اااا  ، 2017ا عااااا   -2
لادو  اصاا  اابل هاد  االحتاو الروسي على الملظر ا الت ديح على الربويوكول االخت ااري امللةاح

  ل(3)ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قا   
الروسااي  ا الملظاار  ، وعاال ةملاا  القعااات علااى التم  اا  ال مل ااري االحتاااو2017وا عااا   -3

 1989  بل اا  ل اااا الت ااديح علااى ايةاق اا  مملظماا  ال ماال الدول اا  بوااين الواا و  ا  اال   والق
ل وأو ااال (4)( وأتي اااد  عاااالن ا مااا  املتةاااد  بواااين حقاااوق الوااا و  ا  ااال   ر  ااااً 169)رقااا  

 روسااي ا الت ااديحالحتاااو الل ملاا  امل مل اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا   ن يملظاار اال
  ل(5)(169)رق   9891على ايةاق   مملظم  ال مل الدول   بوين الو و  ا  ل   والقبل   ل ا  

االحتاو الروسي على الملظر ا  (6)وش  ل الل مل  امل مل   ابلقعات على التم    ضد املرأ  -4
وأ ااااراو أسااااره   الت ااااديح علااااى االيةاق اااا  الدول اااا  بوااااين  اياااا  حقااااوق   ااااع ال مااااال املهاااااجريأل
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وااليةاق   الدول   حلماي    ع ا شخا  مأل االختةات القسري وح تا  ةملا  القعاات علاى التم  ا  
ل وأو ااااال الل ملااااا  امل مل ااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي  واالجتماع ااااا  (7)ال مل اااااري علاااااى الق اااااا  باااااذل 

  أيعاً  ن يقو  بذل ل (9)وةمل  حقوق الطةل (8)وال قا   
االحتااو الروساي علاى االنعاما   ا ايةاق ا   (10)ت علاى التم  ا  ال مل اريوش  ل ةمل  القعا -5

بوااين خةااال حاااال   1961املت لقاا  بوضااع ا شااخا  عاادةي اةملساا   وايةاق اا  عااا   1954عااا  
 أيعاً  ن يقو  بذل ل  (11)ان دا  اةملس  ل وأو ل مةوض   ا م  املتةد  السام   لوؤون الالج ني

ل ةمل  حقوق الطةل  ن ي دق االحتاو الروساي علاى الربويوكاول ، أو 2014وا عا   -6
االخت ااااري اليةاق ااا  حقاااوق الطةااال املت لاااح غجااارات يقاااد  البال اااا ، والربويوكاااول االخت ااااري ال اااا  
لل هاااد الااادو  اصاااا  ابحلقاااوق املدن ااا  والس اسااا   اةااااوا  ا  لرباااات عقوبااا  اإلعااادا ، والربويوكاااول 

 هااد الاادو  اصااا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا ، والربويوكااول االخت اااري امللةااح ابل
االخت اااري اليةاق اا  مملاهعاا  الت ااذين و ااما مااأل ضاارو  امل املاا  أو ال قوباا  القاساا   أو الال نسااان   

  ل(12)أو امله مل ، والربويوكول االخت اري اليةاق   حقوق ا شخا  موي اإلعاق 
ا  ن يستخد  االحتاو الروسي مرك ا ك عاو وااا  ا جملاس ا ماأل وأو ل الل مل  نةسه -7

على حنو أك ر ايساقاً ويرك  اً على حقوق الطةل، برب   ي  ي  يملة ذ الربويوكاول االخت ااري اليةاق ا  
  ل(13)حقوق الطةل املت لح ابشرتاك ا طةال ا المل اعا  املسلة  ا الدول ا طراا كا  

ي، ا الةاارت  ق ااد االساات راد،  سااهاما  مال اا  سااملوي   ا مةوضاا   وقااّد  االحتاااو الروساا -8
  ل(14)ا م  املتةد  السام   حلقوق اإلنسان

 (15)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  

الحظل ةمل  حقوق الطةل  نوات ممل ن املةود امل ين حبقوق الطةال علاى املساتويني  -9
 ل(16)القلح  زات عد  شةا     جرات ي  ني املةوضنياالحتاوي واإلقل ميل  ال أهنا أعربل عأل 

وأو ل الل ملا  امل مل ا  ابلقعاات علاى التم  ا  ضاد املارأ   ن يُقاد   االحتااو الروساي، ضامأل  طاار  -10
 ل(17)زمين واضح ومع يو م املوارو املال   الالزم ، على  نوات ةمل  ر     املستوى يُ ىن حبقوق املرأ 

ا ماااا  املتةااااد  السااااام   لوااااؤون الالج ااااني  ا  نوااااات اإلوار  ال اماااا  وأشااااار  مةوضاااا    -11
  ل(18)2016لقعااي اة ر  ضمأل وزار  الداخل   ا ن سان/أبريل 

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الساريالدويل اإلنساين 

 القضااي املشرتكة بني القطا ات -ألف 
 (19)املساواة و دم التمييا -١ 

أسةل ةملا  القعاات علاى التم  ا  ال مل اري  ن الملظاا  القاانو  ماا زال شلاو ماأل يواريع  -12
ي رياااات التم  اااا  الااااوارو ا  شااااامل بوااااين مملاهعاااا  التم  اااا ، وأو اااال  ن   اااال االحتاااااو الروسااااي

الل ملاا  امل مل اا  ابلقعااات علااى ل وأ ر  (20)مااأل القااانون اةملااااي متماشاا اً مااع االيةاق اا  136 املاااو 
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شاوا ل االلا ، شايهنا شاين الل ملا  امل مل ا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا   (21)التم    ضاد املارأ 
وال قا  اا ل وساااور هااذا ا خاام  القلااح  زات انتوااار الو اا  والتم  اا  ا ابتمااع، وخا اا   ساابا  

  ل(22)أو اةوي  اةملسان   أو الوضع ال ةييت لح ابإلعاق  أو االنتمات اإللين أو امل ل اةملسي 
وحااخ خااربات ا ماا  املتةااد  الساالطا  علااى وقاات اضااطهاو ا شااخا  الااذيأل ي تااربون  -13

م ل اااني أو م ووجاااي امل ااال اةملساااي والاااذيأل ي  واااون ا جاااو ماااأل اصاااوا الاااذي يربذيااا  خطاااااب   
ا واالحت ااااز  ااام كراه ااا  امل ل ااا  اةملسااا   ا الو واااان، وعلاااى التةق اااح ا عمل اااا  االختطاااا

  ل(23)القانو  والت ذين والعر  والقتل ا مل  الوين
وأعربل ةمل  القعات على التم    ال مل ري عأل القلح  ن املسؤولني ورجال الس اس  ما  -14

زالوا يستخدمون خطا  الكراه   و ن ب ال مملا ذ وسااط اإلعال  يوا ل نوار ال اور الملمط ا  
  ل(24)ضد  اعا  ا قل ا  اإللمل  ، مبا   ها الروما السلب   وا حكا  السبق  

ورحباال الل ملاا  نةسااها مبااا ااااذ مااأل ياادابم ململااع مظاااهر التم  اا  ال مل ااري ا الرايضااا ،  -15
ا ملااا  يملة اااذ يري ااان ي ااااو  ماااع مةوضااا   ا مااا  املتةاااد  الساااام   حلقاااوق اإلنساااان بواااين  مباااا

  ل(25)ن خا  بوين مملع التم    ا الرايض مكا ة  التم    ال مل ري ا الرايض  ووضع كت ّ 

 (26)التنميةا والبييةا واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
أسةل الل مل  امل مل   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قا    لكون املساعد  اإلمناا ا   -16

أوىن بك م مأل االلت ا  املتةح ا املاا  مأل الملايج القومي اإل ا (  0.08الر    لالحتاو الروسي )
  ل(27)ا املاا  0.7عل   وول اً وهو 

وساور ةمل  القعات علاى التم  ا  ال مل اري القلاح لكاون املوااريع االساتخراج   واإلمناا ا   -17
قد أحلقل ضرراً يت ذر   الح    ما يت لح حبح الوا و  ا  ال   ا اساتخدا  ا راضاي واملاوارو 

ا ب اااور  يقل ديااا  والتمتاااع الاااا، و ن االحتااااو الروساااي   يتق اااد ا ك ااام ماااأل الطب   ااا  الااا   لكهااا
ل وأ ر  الل ملاااا  امل مل اااا  (28)ا ح ااااان مبباااادأ موا قاااا  الواااا و  ا  اااال   احلاااار  واملساااابق  واملسااااتملم 

ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا  شاااوا ل االلاا  وأو اال  ن يملواا  االحتاااو الروساااي، 
  ل(29)التيخم، أقال   حمم   على املستوى االحتاويوون م يد مأل 

وساور ةمل  حقوق الطةل القلح  زات ا لر السليب الستخراج الةة  و نتااج ا سبساتو   -18
  ل(30)ا  ة  ا طةال

وأسااةل الل ملاا  امل مل اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا  ل ااد  اعتماااو االحتاااو  -19
  ل(31)وطمل   بوين ا عمال الت اري  وحقوق اإلنسانالروسي خط  عمل 

ورأى املقااارر اصاااا  امل اااين اب لااار الساااليب للتااادابم القساااري  االنةراويااا  ا التمتاااع حبقاااوق  -20
اإلنسااااان أن مراج اااا  التاااادابم القسااااري  االنةراوياااا  الاااا  يسااااتهدا االحتاااااو الروسااااي قااااد أتخاااار ل 

ت علاااى حناااو دماااي املاادن ني ا بااارايت ماااأل ا  ر  ااام وأو ااى ابلواااروذ ا هاااذا املراج ااا  وون  بطااا
  ل(32)املق وو  على حقوق اإلنسان
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 (33)حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 
الداع اا   ا أن يتخااذ االحتاااو الروسااي  (34)كاارر  الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااان يو اا ا ا -21

  ااع التاادابم الالزماا  لعاامان امت ااال يوااري اي  واارساااي  اصا اا  مبكا ةاا  اإلرهااا  امت اااالً كااامالً 
اللت اماياا  اململ ااو  عل هااا ا ال هااد، ويكةاال يعاامني يوااري اي  اصا اا  مبكا ةاا  اإلرهااا  حكماااً 

  ل(35)ا ة  اإلرها  ال  يقو  الا السلط  التملة ذي يملص على  نوات آل   مستقل  ملراج   أنوط  مك
وأو اااال الل ملاااا  نةسااااها  ن يكةاااال االحتاااااو الروسااااي التةق ااااح حتق قاااااً وق قاااااً ا   ااااع  -22

انتهاكااا  حقااوق اإلنسااان املريكباا  خااالل عمل ااا  حةاا  ا مااأل ومكا ةاا  اإلرهااا  ا مملطقاا  
ويو م ُسبل االنت اا للعةااي أو  ساره ، مشال القوقاز االحتاوي ، ومقاضا  اةملا  وم اقبته ، 

  ل(36)مبا ا مل   مكان   االحتكا   ا القعات ويقد  أنواذ اةرب
وأو اااال الل ملاااا  أيعاااااً  ن يعااااع االحتاااااو الروسااااي علااااى الةااااور حااااداً ملمارساااا  ال قااااا   -23

ت ااا لعاةااي اةماعي  قار  اإلرهاب ني امل عومني ومملا ريه  املوتب    ه ، وأن ياو ر ُسابل ان
  ل(37)انتهاكا  حقوقه ، مبا ا مل  لقات العرر الذي حلح ابملمتلكا  واإلجالت القسري

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (38)احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي -١ 

ماا زالال الل ملا  امل مل ا  حبقاوق اإلنساان يوا ر ابلقلاح  زات التقاارير الا  يتةاد  عاأل أن  -24
أعمااال الت ااذين و سااات  امل املاا ، مبااا ا ملاا  لرباارد انتاا اذ االعرتا ااا ، مااا زالاال ُ ااار  علااى 

  ل(39)نطاق واسع
وساور ةمل  حقوق الطةل القلح  زات ي رد ا طةاال، ال سا ما أطةاال الروماا، لساوت امل املا   -25

  ل(40)ابق  للمةاكم وأنواذ اإليذات على يد الورط  ا أماكأل االحت از أو خالل اإلجراتا  الس
وأعربااال ةملااا  القعاااات علاااى التم  ااا  ال مل اااري عاااأل القلاااح لكاااون االعتاااداتا  ال مل اااري   -26

ال مل ةااااا ، الااااا  يساااااتهدا بواااااكل خاااااا  ا شاااااخا  الوا اااااديأل ماااااأل آسااااا ا الوساااااطى والقوقااااااز 
ل وأ ر  الل ملاا  امل مل اا  (41)وا شااخا  اململتمااني  ا أقل ااا   لمل اا ، مااا زالاال   اال موااكل  ملةاا 

قاااوق اإلنساااان شاااوا ل االلااا  وأو ااال ابلت ااادي ل نواااط   ااام القانون ااا  للمملظماااا  املتطر ااا  حب
  ل(42)وابلتةق ح ا جراا  الكراه   امل عوم 

وماااا زال يسااااور الل ملااا  امل مل ااا  حبقاااوق اإلنساااان القلاااح  زات التقاااارير الااا  يتةاااد  عاااأل  -27
ذي يساااتهدا الروماااا وا شاااخا  التملمااا ط ال مل اااري الاااذي يقاااو  بااا  مووةاااو  نةاااام القاااانون والااا

 ل(43)اململةدريأل مأل القوقاز وآس ا الوسطى وأ ريق ا
وساااور الل ملاا  نةسااها القلااح  زات التقااارير الاا  يتةااد  عااأل التم  اا  وخطااا  الكراه اا   -28

وال ملااات ضاااد امل ل اااا  وامل ل اااني وم ووجاااي امل ااال اةملساااي ومرباااايري اةويااا  اةملساااان   والملاشاااطني، 
ل وأو اال ةملاا  حقااوق الطةاال  ن يُلربااي االحتاااو (44) حرياا  الت باام والت مااعوانتهاكااا  حقهاا  ا

الروساااي القاااوانني الااا  حتظااار الدعايااا  للم ل ااا  اةملسااا   وأن يعااامأل عاااد  ي ااارد أطةاااال  اعاااا  
امل ل ا  وامل ل ني وم ووجي امل ل اةملسي ومربايري اةوي  اةملسان   أو حاملي  اةا  اةملساني أو 

 ل(45)كل مأل أشكال التم   أطةال أسره   ي ش
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 (46)إقامة العدلا مبا يف ذلك اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
رّحباال املقاارر  اصا اا  امل مل اا  ابسااتقالل القعااا  والااامني ابةهااوو الاا  يبااذةا احلكوماا   -29

ل (47)لت  يااا  اساااتقالل القعاااات و هناااات خعاااوذ اةهاااا  الةاعلااا  القعااااا   لالعتباااارا  الس اسااا  
وساااور الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااان القلااح  زات اخت ااار القعااا  وي   اامله  وياارق ته  وعاا ة ، و زات 

ل وأو ااال املقااارر  اصا ااا   ن ُيوااارا ه  ااا  مساااتقل  علاااى (48)نظاااا  االنعااابا  اصاااا  ابلقعاااا 
 ل(49)اخت ار وي  ني   ع القعا ، وعلى نظا  االنعبا  اصا  ال 

قاارر  اصا اا  التقااارير الاا  ية ااد  ن القعااا  الماارون ابحلاابس االحت اااطي وأ ر  جاا ذ امل -30
السابح للمةاكم  بو ة  القاعد  ول س االست ملاتل وأو ل  ن ياملص القاانون علاى طاول الةارت  

ل وعاالو  علاى ملا ، يملبرباي أن يُتااي لاامي (50)ال ممل   الا  ةكاأل أن ُدت ا  خالةاا املادعى عل ا 
 ل(51)ملةا  ه  ا  التةق ح و ا   ع ا ول  خالل مرحل  التةق ح الد اذ الو ول  ا

وشاا  ل املقاارر  اصا اا  االحتاااو الروسااي علااى ااااام ياادابم للت اادي للةساااو وحتسااني  -31
 ل(52)القعاا   رارا   ال   وشةا    عمل ميموري الاك  و مه  مأل اةها  املكلة  غنةام الق

ب   ململظم  ال مال الدول ا  وامل مل ا  بتطب اح االيةاق اا  والتو ا ا  وطلبل ةمل  اصربات التا -32
 ا االحتاااو الروسااي أن يكةاال عااد   اارد أي عقوباا  يسااتتبع الق ااا  ب ماال جااربي علااى أشااخا  
أعربااوا عااأل آرات س اساا   م  ملاا  أو م ارضاا  للملظااا  الس اسااي أو االجتماااعي أو االقت اااوي القاااا  

، وملااا  و قااااً اليةاق ااا  مملظمااا  ال مااال الدول ااا  (53)عوا  ل ااا ماااأل وون أن يساااتخدموا ال ملااات أو ياااد
(ل وطلبل ةمل  اصربات  ا االحتاو الروسي أن يقاد  105)رق   1957إللربات ال مل اةربي ل ا  

مأل القانون اةملااي ال  يملص على عقوب  السا أل أو ال مال  213م لوما  عأل يطب قا  املاو  
ن أو شاااربن بااادا ع الكراه ااا  الس اسااا   أو االيديولوج ااا  أو اةاااربي ا حاااال الق اااا   عماااال اريااا

  ل(54)ال مل ري  أو القوم   أو الديمل  

 (55)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية -3 
ماااا زالااال الل ملااا  امل مل ااا  حبقاااوق اإلنساااان يوااا ر ابلقلاااح  زات التقاااارير الااا  يتةاااد  عاااأل  -33

وال اااةة ني واملااادا  ني عاااأل حقاااوق اإلنساااان وامل ارضاااني الس اسااا ني، وال سااا ما ي ااارد الاااامني 
أول اا  الااذيأل ي ملااون ا مشااال القوقاااز، للمعااايق  والتهديااد ابملااو  والتخوياات وال ملاات البااد  

 ل(56)والقتل،   ما يت ل  نوطته  املهمل  
أن يكاون القاانون وساور مةود ا م  املتةد  السامي حلقوق اإلنسان القلح الحتمال  -34

االحتااوي املت لااح مبكا ةاا  الملوااا  املتطارا قااد اسااُتخد  اسااتخداماً ي ساة اً لكاابح حرياا  الت باام، 
مبا ا مل  اصالا الس اسي، وكذل  حري  الاديأل، بسابن الت ريات املابه  والةعاةاد للملواا  

ن يُ اّدل االحتااو ل وأولل ةملا  القعاات علاى التم  ا  ال مل اري بب اان االال وأو ال  (57)املتطرا
مااااأل القااااانون  282و 280الروسااااي ي رياااات التطاااارا ا قااااانون مكا ةاااا  التطاااارا وا املاااااويني 

 ل(59)ل وأ ر  الل مل  امل مل   حبقوق اإلنسان شوا ل االل (58)مأل االيةاق   4اةملااي و قاً للماو  
  كااان ةااا ألاار وساااور الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااان القلااح  زات عاادو مااأل التطااورا  الاا -35

م بط للرباي  على حريا  الكاال  والت بام عاأل ا رات الس اسا   املخالةا ، وأو ال  ن يُلرباي االحتااو 
 ل(60)الروسي أو يملّقح القوانني ما  ال ل  ة لها متةق  مع الت اماي  اململ و  عل ها ا ال هد
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د االحتااو الروساي حريا  وأو ل مةوض   ا م  املتةد  السام   حلقوق اإلنسان  ن يُؤيا -36
الاارأي ويُطلااح سااراي   ااع ا شااخا  املتهمااني ابلت باام عااأل آرات انتقاوياا  أو  الةاا ، مبااا ا ملاا  
بوين أحدا  س اس   أو بوين الوضع ا شب  ج ير  القر ، أو ال   در  حبقها  أحكاا  ةاذا 

او الروسااي علااى الو ااات ل وحااخ خااربات حقااوق اإلنسااان التاااب ون ل ماا  املتةااد  االحتاا(61)ا سابا 
ابلت اماا  اإل ااات مبقتعااى القااانون الاادو  حلقااوق اإلنسااان ا  اياا  وي ساام اارساا  احلااح ا حرياا  

 ل(62)الت مع السلمي وحري  الرأي والت بم وحري  يكويأل اةم  ا 
وأعرباال الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااان عااأل القلااح  زات اسااتمرار وروو يقااارير عااأل  اارد  -37

ق اوو ي ساة   علاى اارسا  حريا  الت ّماع السالمي، مباا ا ملا  يةرياح الت اني ابساتخدا  ال ملات 
وبوااكل  اام مااربر، والق ااا  ب مل ااا  احت اااز ي سااة   و اارد  رامااا  ابهظاا  و  اادار أحكااا  

 ل(63)ابلس أل بسبن اإلعرا  عأل ا رات الس اس  
  حمااوال  حظار أنواط  شاهوو يهاوا وأوان خربات حقوق اإلنسان التاب ون ل م  املتةاد -38

 ل(64)ابستخدا  وعوى مر وع  مبوجن التوريع املت لح مبملاهع  التطرا
وساااور الل ملاا  امل مل اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا  القلااح  زات  اارد ق ااوو  -39

ساون سالط  قانون   واس   على حح عمال اصدما  البلدي  ومووةي اصدما  املدن ا  الاذيأل ال ةار 
 ل(65)ابس  الدول  وعمال السك  احلديدي  ا اإلضرا 

وساور ةمل  القعات على التم  ا  ال مل اري القلاح  زات اساتمرار ي امل ت ب اال اململظماا   -40
 اام احلكوم اا   هنااا وكاااال  أجملب اا ، وهااو ي اامل ت يااؤلر ا أنوااطتها التواارب ل   ويااؤوي ا ب ااال 

، والل ملاا  امل مل اا  (67)وأ ر  الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااانل (66)احلاااال   ا يوقةهااا عااأل ال ماال
، والل مل  امل مل   ابحلقاوق االقت ااوي  (69)، وةمل  حقوق الطةل(68)ابلقعات على التم    ضد املرأ 

شاااوا ل االلااا ل وأو ااال هاااذا الل ملااا  ا خااام  غلرباااات أو ي اااديل أيااا   (70)واالجتماع ااا  وال قا  ااا 
ى حنو ال مربر ل  أنوط  اململظما   م احلكوم   واباام يادابم   الا  ململاع أحكا  قانون   يقّ د عل

  اااع أشاااكال املعاااايق  أو التخويااات أو التهدياااد الااا  يواجههاااا املااادا  ون عاااأل حقاااوق اإلنساااان 
ل وأ ر و اا  اململظمااا   اام احلكوم اا  املمولاا  مااأل اصااارج جاا ذ مةااود ا ماا  (71)والتةق ااح   هااا

الاذي  FZ-129وأعر  عاأل القلاح  زات القاانون االحتااوي رقا   (72)اإلنسان املتةد  السامي حلقوق
الت سااةي وةكااأل أن يكااون لاا  أيعاااً آ ر خطاام  علااى  ابااال، ب اا ربت  احلال اا ، للتةساامقااد يتاا ح 

ل وحااخ املةااود السااامي الساالطا  (73)ابتمااع املااد ، وال ساا ما املاادا  ني عااأل حقااوق اإلنسااان
التو ااا ا  ال ااااور  عاااأل آل اااا  حقاااوق اإلنساااان ا ا مااا  املتةاااد  وي اااديل علاااى متاب ااا  يملة اااذ 

 ل(74)القانون مبا يتماشى مع الت اما  االحتاو الروسي الدول   املت لق  حبقوق اإلنسان
ومااا زال يساااور الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااان القلااح  زات اسااتمرار نقااص    اال املاارأ  ا  -41

  الس اساا   وال اماا ، مبااا ا ملاا  جملااس الاادوما وابلااس االحتاااوي مملا اان  ااملع القاارار ا احل ااا
 ل(76)ل وأ ر  الل مل  امل مل   ابلقعات على التم    ضد املرأ  شوا ل االل (75)واة  ا  التملة ذي 

 (77)حظر مجيع أشكال الرق -4 
ا  اال    ساااور ةملاا  حقااوق الطةاال القلااح  زات عااد  ااااام ياادابم كا  اا  مل اةاا  ا ساابا  -42

ل وساااور الل ملاا  امل مل اا  ابلقعااات علااى التم  اا  ضااد املاارأ  القلااح  زات عااد  (78)لال ااار اب شااخا 
  ل(79)وجوو خط  عمل وطمل   بوين اال ار
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وطلباال ةملاا  اصااربات التاب اا  ململظماا  ال ماال الدول اا  مااأل االحتاااو الروسااي أن يااو ر لعااةااي  -43
، م ل أماكأل اإليوات، ومراك  ا زما ، وبرامج  عاو  الادمج، اال ار احلماي  واملساعد  اململاسبتني

وأن ي  ز جهووا الت اون   الدول ا  ملكا ةا  اال اار اب شاخا ، وأن يقاد  م لوماا  عماا اااذا 
 ل(80)مأل يدابم حمدو  ا هذا الوين

 (81)احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية -5 
ن س اساااا  ا ساااار  التم  اااا  ضااااد املاااارأ  ابلقلااااح  شاااا ر  الل ملاااا  امل مل اااا  ابلقعااااات علااااى  -44
ةااا هاادا يتم اال ا  ديااد القاا   ال اال اا  التقل دياا  ابلرتك اا  علااى املاارأ  بو ااةها أّماااً  2014 ل ااا 

 ل(82) قط وال يومل قعااي املساوا  بني اةملسني
ال يا ال  وساور الل مل  القلح أيعاً  زات يملظ   ال القا  ال اال ا  ا مشاال القوقااز، ح اخ -45

 ل(83)مةهو  "ملك  " ا    والوا سااداً 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
أو ااال الل ملااا  امل مل ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال قا  ااا  ابااااام يااادابم   ااال  -46

 ل(84)عرييبالس اس  العريب     ال  وعاول  اجتماع اً وي اجل التةاوات  االجتماع   والتهر  ال
وأو ل الل مل  نةسها  ن يك ت االحتاو الروسي يدابم مكا ة  الةساو وي تماد   اع  -47

التاادابم التوااري    واإلوارياا  الالزماا  لعاامان الوااةا    ا اإلوار  ال اماا  ويكةاال يااو م  اياا    الاا  
 ل(85)لعةااي الةساو وللمبلربني عأل املخالةا  وحمام ه 

 (86)ويف شروط  مل  ادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل  -١ 
ما زال يساور الل مل  امل مل ا  ابلقعاات علاى التم  ا  ضاد املارأ  القلاح  زات اساتمرار الة او   -48

 رعااً  40مهملا  وحاوا   450ا ا جور بني اةملسني، و زات وجوو قاام  يواتمل علاى أك ار ماأل 
االحتااو الروساي  ا يساه ل ح اول  ُ ملع   ها املرأ  مأل الو ول  ا سوق ال مالل ووعال الل ملا 
ل وأ ر  الل ملاااا  امل مل اااا  ابحلقااااوق (87)املاااارأ  علااااى الوواااااات مااااأل خااااالل حتسااااني شاااارو  ال ماااال

 ل(88)االقت اوي  واالجتماع   وال قا    شوا ل االل 
وطلباال ةملاا  اصااربات التاب اا  ململظماا  ال ماال الدول اا  مااأل االحتاااو الروسااي الق ااا   طااوا   -49

ةاا  التم  اا  املهااين ا  قااي وال مااووي وأوجاا  التةاااو  ا الاادخل القااماا  عمل اااً بااني ملموساا  مل ا
الرجااال واملااارأ ، مباااا ا ملااا  يااادابم إلزالااا  احلاااواج  القانون ااا  وال مل ااا  القاامااا  أماااا  عمالااا  املااارأ ، 

قل اال والت ادي للمواقات وا  كااار السابق   الملاب اا  ماأل ال ااور الملمط ا  املكوناا  عاأل املاارأ ، برب ا  الت
 ل(89)مأل أوج  التةاو  ا ا جر

وطلبل الل مل  نةسها مأل االحتاو الروسي ااام يدابم لت  ي  يكاا ؤ الةار  باني الرجاال  -50
والملسات ا جمال ال مل واملهملا ، مباا ا ملا  خطاوا  لعامان ح اول الرجاال والملساات علاى قاد  

ا  وال املاعا ، وكاذل  علااى املسااوا  علاى التاادرين وال مال ا أوساع نطاااق اكاأل ماأل القطاعاا
  ع مستواي  املسؤول  ل وطلبل الل مل  أيعاً مأل احلكوم  أن يدرج ا يواري ها ي ريةااً واضاةاً 
للتةااارجل اةملساااي ا جماااال ال مالااا  واملهملااا  وحظاااراً لااا ي وأن  ملاااع التةااارجل اةملساااي ويت ااادى لااا  

 ل(90)ع  عمل اً، وأن ي يد وعي أراب  ال مل وال مال وا ل ه  بوين هذا الق
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وةمل  القعاات علاى  (91)وش ر  الل مل  امل مل   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قا    -51
ابلقلاااح  زات أوضااااذ عمااال ال ماااال املهااااجريأل، الااا  يتم ااا  بطاااول سااااعا   (92)التم  ااا  ال مل اااري

ال ماااال، وعااااد  و ااااع ا جااااور، وحاااادو  متاااايخرا  أجااااور، وان اااادا  ا نظماااا  اصا اااا  ابل ااااة  
الم  ا مكااان ال ماالل ومااا أ ر قلقهمااا أيعاااً أن ال مالاا   اام الر  اا  ال ياا ال مملتواار  علااى والساا

 نطاق واسع ا االحتاو الروسيل
وساااور ةملاا  القعااات علااى التم  اا  ال مل ااري قلااح  زات التقااارير املت لقاا  ابسااتربالل ال مااال  -52

 م يرتكا ون ا  -وم ظ  هاؤالت يةادون ماأل بلادان آسا ا الوساطى والقوقااز  -املهاجريأل ا ال مل 
االقت او  م الر ي ويتم   أوضاذ عمله  ابخنةاد ا جور وطاول سااعا  ال مال وعاد  وجاوو 

  ل(93)ضمان اجتماعي

 (49)احلق يف الضمان االجتما ي -2 
 قا  ااا  ابلقلاااح لكاااون نظاااا  شااا ر  الل ملااا  امل مل ااا  ابحلقاااوق االقت ااااوي  واالجتماع ااا  وال -53

العمان االجتماعي ا االحتاو الروساي ال يوامل كل ااً  تلات   اا  الساكان، وال سا ما ال ماال 
ا االقت او  م الر ي، واملوتربلني ابةملس، وال مال املهاجريأل، وا قل ا ، والو و  ا  ل  ، 

  ل(95) عاًل عأل ب ال   ا  ا شخا  عدةي اةملس  
لل ملا  نةساها عاأل القلاح أيعاااً  زات اريةااذ م ادال  البطالا  لادى الواابا  وا وأعربال ا -54

ل كماااا سااااورها القلاااح  زات ازوايو كااال ماااأل الةقااار الملسااايب واملطلاااح و زات اريةااااذ (96)اململااااطح الرية ااا 
  ل(97)مستواي  الةقر ا اململاطح الرية   ولدى ا طةال

ا وىن ل جر ال يت ح لل مال و سره  مستوى وما زالل الل مل  يو ر ابلقلح  ن احلد  -55
ماليااني عاماال يكساابون أقاال بك اام مااأل احلااد ا وىن ملسااتوى  5م  واا  الاقاااً و ن مااا ي يااد عااأل 

  ل(98)الكةاا

 (99)احلق يف مستوى معيشي مناسب -3 
ااااذها الحظاال الل ملاا  امل مل اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا  التاادابم الاا   -56

االحتاو الروسي ل ايو  يو ر املساكأل امل سور ، بطارق مملهاا بار مج اإلساكان اصاا  اب سار ل  ام 
 ل(100)أهنا ما زالل يو ر ابلقلح  زات نقص املساكأل االجتماع   امل سور 

وساور ةمل  القعات على التم    ال مل ري القلح  زات استمرار عمل ا  اإلجالت القساري  -57
 ل(101)د  اململازل، وون عرد مساكأل بديل  أو الت ويال عأل املساكأل ا  ل  للروما وه

 (102)احلق يف الصحة -4 
شاااا ر  الل ملاااا  امل مل اااا  ابحلقااااوق االقت اااااوي  واالجتماع اااا  وال قا  اااا  ابلقلااااح  زات اريةاااااذ  -58

ب اااً مسااتوى ي اااطي املخاادرا  ا االحتاااو الروسااي ولكااون الدولاا  يطبااح ابلدرجاا  ا وا هن اااً عقا
للت اااادي ملواااااكل املخاااادرا ل وساااااور الل ملاااا  أيعاااااً القلااااح  زات انتوااااار  اااامو  نقااااص اململاعاااا  

 ل(103)البوري /اإليدز والتها  الكبد الواباي ج   والسل، وال س ما لدى مت اطي املخدرا 
والحظل الل مل  امل مل   ابلقعات على التم  ا  ضاد املارأ  اةهاوو الرام ا   ا زايو  خةاال  -59

اإلجهاد املريةع ماأل خاالل ي  يا  احلاواج  القااما  أماا  احل اول علاى خادما   جهااد  م دل
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آمملاا ل لكملهااا مااا زالاال قلقاا  السااتمرار اسااتخدا  اإلجهاااد كطريقاا  للااتةّك  ابلااوالوا  بساابن 
ل وأو اال الل ملاا  باا ايو   مكان اا  و ااول   ااع الملسااات (104)اال تقااار  ا وساااال مملااع  اال ع ااري 

ا اململااااطح الرية ااا ،  ا خااادما  الرعايااا  ال اااة   ا ساسااا   وغزالااا  التااادابم والةت اااا ، وخا ااا  
 ل(105)القانون   والس اساي   اةاو    ا احلد مأل  مكان   ةوت الملسات  ا اإلجهاد

 (106)احلق يف التعليم -5 
القلاااح  زات  (108)وةملااا  حقاااوق الطةااال (107)سااااور ةملااا  القعاااات علاااى التم  ااا  ال مل اااري -60

سااتمرار عاا ل أطةااال الرومااا ا املاادار ، القاااا    اااًل، واخنةاااد مسااتوى الت لاا   االبتاادااي لاادى ا
  هؤالت ا طةالل

وش ر  ةمل  حقاوق الطةال ابلقلاح  زات التم  ا  الواساع الملطااق ضاد ا طةاال املهااجريأل  -61
 ل(109)وا طةال طاليب الل وت ا عمل   القبول ا املدار 

الت ل   يساه  ا مملاع اخنارا  ا طةاال ا أساوأ أشاكال عمال ا طةاال،  وابلملظر  ا أن -62
 قااد ح اال ةملاا  اصااربات التاب اا  ململظماا  ال ماال الدول اا  االحتاااو الروسااي علااى ااااام ياادابم لتسااه ل 
ح ااول ا طةااال علااى الت لاا   ا ساسااي ابااا ، وال ساا ما ا طةااال الوا ااديأل مااأل اململاااطح الرية اا  

  ا   ا  حمروم ل وطلبل مأل احلكوم  يقد  م لوما  عماا ااذيا  ماأل يادابم وا طةال اململتمني
وحققتاااا  مااااأل  هااااازا  ا هااااذا الوااااين، وخا اااا    مااااا يت لااااح ابلتساااا  ل ا املاااادار  ومب اااادال  

 ل(110)ال  وا عأل الدراس 

 حقوق أشخاص حمددين أو جممو ات حمددة -دال 
 (111)النساء -١ 

ابلقعاات علاى التم  ا  ضاد املارأ  يوا ر ابلقلاح  زات اساتمرار املواقات  ما زالل الل مل  امل مل ا  -63
ا بوي  وال ور الملمط   املت لق   ووار ومسؤول ا  املرأ  والرجل ا ا سر  وا ابتمع، ال  حتاد ماأل 
اص ااارا  الت ل م اا  واملهمل اا  للماارأ  ومواااركتها ا احل ااا  الس اساا   وال اماا  وا سااوق ال ماالل وح اال 

ل (112)حتاااو الروسااي علااى وضااع اساارتاي     شااامل  للقعااات علااى ال ااور الملمط اا  واملواقاات ا بوياا اال
  ل(113)وأ ر  الل مل  امل مل   ابحلقوق االقت اوي  واالجتماع   وال قا    شوا ل االل 

ومااا زال يساااور الل ملاا  امل مل اا  ابلقعااات علااى التم  اا  ضااد املاارأ  القلااح  زات ايساااذ انتوااار  -64
ال ملت ضد املرأ ، وال س ما ال ملات اململا   واةملسايل وح ال الل ملا  االحتااو الروساي علاى اعتمااو 

 اااا  ورياا  للملسااات تاملقاضااا  التلقاا اا  ملمارسااي ال ملاات اململاا   واةملسااي وضاامان  اتحاا  ُساابل ان
 ل (114)والةت ا  ضةااي ال ملت، ومقاضا  اةملا  وم اقبته 

 زات التقاااارير الااا  يتةاااد  عاااأل ايسااااذ انتواااار ال ملااات وشااا ر  الل ملااا  نةساااها ابلقلاااح  -65
 ل(115)والتم    ضد املرأ  ا البربات، وعأل عد  وجوو برامج إلعاو  ومج الملسات

والحظل الل مل  امل مل   حبقوق اإلنسان، بقلح، عد   بدات مووةي  نةام القانون ال ملايا   -66
  كةاياا  خاادما  الادع  املقااد  للعااةااي، الواجبا  ا التةق ااح ا قعاااي ال ملاات اململاا  ، و زات عاد

ل وأو اال الل ملاا  امل مل اا  ابحلقااوق (116)مبااا ا ملاا  عاادو املراكاا  الملةساا   والرتبوياا  وأماااكأل اإليااوات
االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا   ن يُلربااي االحتاااو الروسااي ي ااديل القااانون اةملااااي الااذي جاارى 
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 ملات اململا  ، وملا  الادا  ايا    اع ضاةااي ال ملات مبوجب  ن ذ  ة  اةرة  عأل اةر  ا ول لل
 ل (117)اململ   واحل لول  وون اإل ال  مأل ال قا 

وسااااور ةملااا  حقاااوق الطةااال القلاااح  زات التقاااارير الااا  يتةاااد  عاااأل اارسااا  ال ملااات ضاااد  -67
الملسااات والةت ااا  ا مشااال القوقاااز، مبااا ا ملاا  مااا ُيساامى بااا"القتل  ااو ً للواارا" و"اختطاااا 

ل (118)رو "، و زات اسااااتمرار زواج ا طةااااال مااااأل الةت ااااا  وي اااادو ال وجااااا  ا يلاااا  اململطقاااا ال اااا
 ل(119)وأ ر  الل مل  امل مل   ابلقعات على التم    ضد املرأ  شوا ل االل 

 (120)األطفال -2 
ماااا زالااال ةملااا  حقاااوق الطةااال يوااا ر ابلقلاااح  زات كااارب عااادو حااااال  ي ااارد ا طةاااال  -68

واالعتاادات اةملسااي وعااد  الت اااون بااني ا جهاا   املسااؤول  عااأل  نةااام القااانون لالسااتربالل اةملسااي 
واملؤسسا  االجتماع ا  ماأل أجال مملاع م ال هاذا اةاراا  أو  عااو  أته ال ضاةااي ال ملات اةملساي 

 ل(121)واالعتدات اةملسي
وساااور الل ملاا  نةسااها القلااح  زات املمارساا  اململتواار  علااى نطاااق واسااع واملتم لاا  ا   اال  -69

ماااأل قاااانون ا سااار ، وعاااد  يقاااد  وعاااا   73و 69ا طةاااال قساااراً عاااأل مويهااا  يطب قااااً للمااااويني 
ل وأو ااال الل ملااا   ن يملظااار االحتااااو الروساااي ا الت اااديح علاااى (212)ومسااااعد  للااا  مشااال ا سااار

 ل(312)ايةاق   الهاي بوين  اي  ا طةال والت اون ا جمال التبين على ال   د الدو 
اصااربات التاب اا  ململظماا  ال ماال الدول اا  مااأل االحتاااو الروسااي موا اال  جهااووا وطلباال ةملاا   -70

سمل  واال اار الا ،  18لعمان القعات عمل اً على ب ع ا طةال والوبا  الذيأل يقل عمره  عأل 
ماااأل خاااالل ضااامان  جااارات حتق قاااا  وق قااا  بواااين ب اااع ا طةاااال واال اااار الااا  ومالحقاااا  قويااا  

وضاامان  اارد عقااواب    الاا  وراوعاا  ب ااور  كا  اا ل وطلباال ل شااخا  الااذيأل يقومااون بااذل ، 
أيعاً مأل احلكوم  ي  ي  جهووها النتوال ا طةال ضةااي اال ار و عاو  أته له  و عاو  وجمه  

 ل(412)اجتماع اً 
وساااور ةملاا  حقااوق الطةاال القلااح  زات وجااوو أعااداو كباام  مااأل ا طةااال الااذيأل ي  وااون  -71

ت رضااون لذيااذات، مبااا ا ملاا  اإليااذات اةملسااي و ااما مااأل أشااكال وي ملااون ا الوااوارذ، ح ااخ ي
ل وساااور الل ملاا  (512)االسااتربالل  ا ورجاا  حتااد مااأل  مكان اا  مهاااال  ب ااور  مملتظماا   ا املدرساا 

القلح أيعاً  زات ايساذ انتوار انتةار مدمين املخدرا  والكةول ا أوساا  املاراهقني ا االحتااو 
ياااا  اةملساااا   وامل ل ااااني، لاااا  يتةااااد  عااااأل امل املاااا  القسااااري  ملربااااايري اةو الروسااااي، و زات التقااااارير ا

 ل(612)س ما ا طةال وال
وطلبل ةمل  اصربات التاب   ململظم  ال مل الدول ا  ماأل االحتااو الروساي أن يوا ال جهاووا  -72

للت دي على حنو   ال ل مل ا طةال والقعات عل  ، وضمان انتةااذ   اع ا طةاال الاذيأل يقال 
سااامل ، مباااأل  ااا ه  أول ااا  الاااذيأل ي ملاااون حلسااااال  اصاااا  أو ا االقت ااااو  ااام  16ماااره  عاااأل ع

املت لقاااا  ابحلااااد ا وىن للسااااأل الر ااااي، مااااأل احلماياااا  الاااا  يو رهااااا ايةاق اااا  مملظماااا  ال ماااال الدول اااا  
ل و م مّكااار  الل ملاااا   ن ا طةااااال الاااذيأل ي  وااااون وي ملااااون ا (712)(138)رقاااا   1973 ل اااا 

بوكل خا   سوأ أشكال عمل ا طةال، ح ل احلكوم  على ااام التدابم  الووارذ م رضون
 ل(812)الالزم  حلماي  هؤالت ا طةال، وال س ما الةت ا ، مأل أسوأ أشكال عمل ا طةال
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وأو ل ةمل  حقوق الطةل  ن دظر االحتاو الروسي التدرين ال سكري الذي يواتمل  -73
سامل   18رين علاى القتاال ل طةاال الاذيأل يقال عماره  عاأل على استخدا  ا سلة  الملاري  والتاد

 ل(912)ا املدار  ال ام  وال سكري  على السوات
وسااااور الل ملااا  نةساااها القلاااح ل اااد  ق اااا  االحتااااو الروساااي ابلتةق اااح ا حااااال  اشااارتاك  -74

ا طةاااال امل عاااو  ا  اعاااا  مسااالة  ال يملتماااي  ا الدولااا  واحلااااال  الااا  وقاااع   هاااا ا طةاااال 
ل وأو ااال (301)ضاااة   أعماااال عداا ااا  خاااالل المل اعاااا  ا  هوريااا  الو واااان ابالحتااااو الروساااي

الل ملاا   ن ي اادل االحتاااو الروسااي قانوناا  اةملااااي ل عاا ت  ل اا  أحكاماااً  ااّر   ااراح   مل ااد   ااع 
سمل  مأل قبل القاوا  املسالة  أو ماأل قبال  اعاا  مسالة   18ا طةال الذيأل يقل عمره  عأل 

 ل(311)ا الدول  واستخدا  ا طةال ا ا عمال القتال   ويورطه  واشرتاكه    هاال يملتمي  
وساااور ةملاا  حقااوق الطةاال أيعاااً القلااح  زات التقااارير الاا  يتةااد  عااأل ي اادير االحتاااو  -75

الروسااي ا ساالة   ا بلاادان عديااد  يسااتخد    هااا ا طةااال مااأل قباال  اعااا  مساالة  ويق ااون 
وأو ل الل مل   ن يعع االحتاو الروسي آل ا   ّكمل  مأل أن ُدادو ا ل (321)ضة   لمل اذ مسلح

مرحل  مبكر  هوي  ا طةال الالج ني وطاليب الل وت واملهاجريأل الوا ديأل مأل بلدان يوجد أو كان 
 ل(331)يوجد   ها ن اعا  مسلة  وةكأل أن يكونوا قد اشرتكوا ا ن اذ مسلح

 (413)األشخاص ذوو اإل اقة -2 
 ر  ةملااا  حقاااوق الطةااال ابلقلاااح  زات املمارسااا  الواسااا   االنتواااار املتم لااا  ا  ياااداذ شااا -76

ا طةال موي اإلعاق  ا مؤسسا  وعد  يقد  مساعد  اجتماع ا  أو نةسا   أو طب ا  أو يربويا  
ل وأباااااد  الل ملااااا  امل مل ااااا  ابحلقاااااوق االقت ااااااوي  واالجتماع ااااا  (351)أو قانون ااااا  شاااااامل   ا ا سااااار

 ل(361)الحظا  االل وال قا    م

 (137)األقليات والشعوب األصلية -4 
طلبل ةمل  اصربات التاب   ململظم  ال مل الدول   مأل االحتاو الروسي أن ي  ز  نةام احلكا   -77

املت لح ب اد  التم  ا  ا قاانون ال مال، ماع التواديد بوجا  خاا  علاى التم  ا  القااا  علاى أساا  
ا  اااال القااااومي، وأن ي اااا ز املساااااوا  ا الةاااار  وامل املاااا  ل ااااا  ال اااارق أو االنتمااااات اإللااااين أو 

الو و  ا  ل   ا جمااال  الت لا   والتادرين وال مالا  واملهملا ، مباا ا ملا  حقهاا ا أن  اار  
وون    ا  مهملهاا التقل ديا  وأساال ن ع واها،  عاااًل عاأل أنواطتها  ام التقل ديا ل وطلبال الل ملاا  

م لومااا  عااأل الوضااع الااراهأل ملختلاات ا قل ااا  الوطمل اا  واإللمل اا  ا أيعاااً مااأل احلكوماا  أن يقااد  
 ل (381)سوق ال مل

وأو اال ةملاا  القعااات علااى التم  اا  ال مل ااري  ن ي  ااد االحتاااو الروسااي لواا ن الوااور  -78
حقوق ، ابلتواور الول ح مع ا لي وه  اا  الواور، وأن يكةال احارتا  مبادأ املوا قا  احلار  واملسابق  

 ل(391)  ما يت لح جبم ع القرارا  ال   س ش ن الوورواملستملم  
وساور الل مل  نةساها القلاح  ن الت ريات القاانو  للوا و  ا  ال   ا االحتااو الروساي  -79

 رو ال  وز ا حال  اوزا ي مل ت أيا   اعا   هناا أ ال  ،  50 000يةرد سقةاً عدوايً قدرا 
وبااذل  حُتاار  هااذا اةماعاا  مااأل التمتااع ابحلماياا  القانون اا  و ن كاناال ي ااّرا نةسااها  هنااا كااذل ، 

 ل(401) راض ها ومواروها وُسبل رزقها
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 (141)املهاجرونا والالجيونا وطالبو اللجوءا واألشخاص املشردون داخلياا  -5 
أن هملااااااك قاااااانو ً احتااااااوايً مكااااار  مةوضااااا   ا مااااا  املتةاااااد  الساااااام   لواااااؤون الالج اااااني  -80

ويملتظر  قارارا ا المل ات ا ول ماأل       2011-2010ت كان  ري وض   مملذ بوين الل و  جديداً 
  ل2018 عا 
والحظل املةوض   السام   أن طاليب الل وت الاذيأل ال يتااي ةا   مكان ا  ايبااذ  جاراتا   -81

الل ااوت يبقااون ا البلااد ب ااور   اام قانون اا  ويواجهااون خطاار االحت اااز واإلعاااو  القسااري ل وهاا  
يعاااً  ا م اادر قااانو  للاادخل وال يتاااي ةاا  احل ااول علااى املساااعد  الطب اا  وال يااراتو يةتقاارون أ

أطةاة  املدار ل ويت ت املواكل ب  وب  ابلرب  ا مملاطح موسكو وسانل برتسابور  ول ململرباراول 
وأو اال املةوضاا   السااام    ن يكةاال االحتاااو الروسااي ةم ااع طاااليب الل ااوت، وون    اا ،  مكان اا  

ا أراضاااا  ، مبااااا ا ملاااا  مااااأل مراكاااا  االحت اااااز ومملاااااطح الرتان ياااال، واالسااااتةاو  مااااأل الو ااااول  
 جراتا  الل وت، و ن يتق د مببادأ عاد  امل اقبا  علاى وخاول أو وجاوو طااليب الل اوت ب اور   ام 
قانون اا ، مااع يااو م العااما   الكا  اا  ضااد االحت اااز الت سااةي واإلب اااو قباال يساا  ل أي طلاان 

  ل(421)    ةوت ر  اً والبل
وأو ل الل مل  امل مل   حبقوق اإلنسان  ن يعامأل االحتااو الروساي  كاني طااليب الل اوت  -82

الااذيأل قااد دتاااجون  ا احلماياا  الدول اا  مااأل ايباااذ  جااراتا  الل ااوت، وبوااكل أك اار حتديااداً، مااأل 
طح خاااالل وضاااع  جاااراتا  ةاااوت و حالااا  م سااار  ا   اااع نقاااا  احلااادوو واملطاااارا  الدول ااا  ومملاااا

 6ال بور، ومملع  ب او طاليب الل اوت وا شاخا  الاذيأل مملةاوا  ايا  ا أراضا  ،  اشا اً ماع املاواو 
مااأل ال هااد الاادو  اصااا  ابحلقااوق املدن اا  والس اساا  ، وضاامان التق ااد بطلبااا  ااااام  13و 7و

  ل(431) جراتا  مؤقت  ال اور  عأل ه  ا  حقوق اإلنسان الدول  
املتةاد  الساام   حلقاوق اإلنساان  ن ةتملاع االحتااو الروساي عاأل  وأو ل مةوض   ا ما  -83

 ب اااو و/أو نقاال املااواطملني ا وكااران ني الااذيأل ال دملااون جااوازا  سااةر االحتاااو الروسااي مااأل شااب  
، وأن يعمأل حري  التملقل وون عوااح مأل شاب  اة يار  و ل هاا، ويتوقات عاأل  ب ااو (441)ج ير  القر 

  ل(451)عد اة ر  ا االحتاو الروسيمواطين القر  عماًل بقوا

 األشخاص  دميو اجلنسية -6 
الحظااال ةملااا  القعاااات علاااى التم  ااا  ال مل اااري اااااام ب اااال التااادابم اةاو ااا   ا يبسااا ط  -84

 جااراتا  يساا  ل اإلقاماا ،  ال أهنااا مااا زالاال يواا ر ابلقلااح  زات اريةاااذ عاادو ا شااخا  الااذيأل   
سي، مبأل   ه  ا شخا  عدةو اةملس  ، والالج اون واحلااا ون يس لوا حىت ا ن ا االحتاو الرو 

 ل(461)لرتخ ص الل وت املؤقل وا  راو اململتمون  ا ب ال  اعا  ا قل ا 
وساور ةملا  حقاوق الطةال القلاح  زات التقاارير الا  يتةاد  عاأل ر اال يسا  ل والوا   -85

ت اللاوا  ل سال لاديهأل جاوازا  ساةر ا طةال املولوويأل  مهاا  الروماا والالج اني وطااليب الل او 
 ل(471)روس   أو و اح هوي 
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 مناطق أو أقاليم حمددة -هاء 
أكد  اةم    ال ام  أن االستةتات الذي ُأجري ا  هوري  القر  املساتقل  ماي ااً ومديملا   -86

استةتات ابطل، وابلتا  ال ةكأل أن يوكل أساساً  ي  2014آمار/مار   16س ةاستوبول ا 
 ل(481)يرب م لوضع  هوري  القر  املستقل  ماي اً ومديمل  س ةاستوبول

وأوانل اةم    ال اما  ماا يريكبا  سالطا  االحاتالل الروساي ماأل  ااوزا  ويتخاذا ماأل  -87
يدابم ويتب   مأل اارسا  التم    ضد مواطين شب  ج ير  القر  التل  مؤقتااً، مباأل  ا ه  يارت القار ، 

ل وح ال اةم  ا  (491) ني وا شخا  اململتمني  ا  اعاا   لمل ا  وويمل ا  أخارى عاًل عأل ا وكران
ال ام  االحتاو الروسي على الق ا   ماور مملهاا اااام   اع التادابم الالزما  لوقات   اع الت ااوزا  
املريكبااا  ضاااد ماااواطين القااار  علاااى الةاااور، وال سااا ما ماااا أُبلاااي عملااا  ماااأل يااادابم واارساااا      يااا  

حت از ي سة   وي ذين و م مل  مأل ضرو  امل امل  القاس   والال نساان   وامله ملا ، وعمل ا  ا
ي وأن يُةاارج علااى الةااور عااأل املااواطملني ا وكااران ني (501)وعلااى أن يُلربااي   ااع التوااري ا  التم   ياا 

الاااااذيأل احت ااااا وا ب اااااور   ااااام قانون ااااا  وحوكماااااوا وون اعتباااااار  بساااااط م اااااايم ال دالااااا ، وكاااااذل  
 ل(151)الذيأل نقلوا عرب حدوو م رتا الا وول اً مأل شب  ج ير  القر   ا االحتاو الروسيا شخا  

وأشااار  الل ملاا  امل مل اا  ابحلقااوق االقت اااوي  واالجتماع اا  وال قا  اا  وةملاا  القعااات علااى  -88
ل (521)التم  اااا  ال مل ااااري  ا أن شااااب  ج ياااار  القاااار  يقااااع حتاااال الساااا طر  الة ل اااا  لالحتاااااو الروسااااي

مةوضاااا   ا ماااا  املتةااااد  السااااام   حلقااااوق اإلنسااااان  ن يُ اااا ز االحتاااااو الروسااااي حقااااوق وأو اااال 
اإلنسااان ا شااب  ج ياار  القاار  لل م ااع ويةااي اباللت امااا  الاا  يملطبااح علااى أياا  قااو  احااتالل عماااًل 

 ي ويُطّبح القوانني ا وكران   ا شب  ج ير  القر  عماًل بقراري(531) حكا  القانون الدو  اإلنسا 
ي ويعااااع حااااداً ملمارساااا  التطب ااااح الرج ااااي للقااااوانني (541)71/205و 68/262اةم  اااا  ال اماااا  

اة اا   بواين ا   اال املريكبا  قبال احاتالل شاب  ج يار  القار ، وةتملاع عاأل اساتخدا  ه  اا   نةاام 
  ل(551)القانون والملظا  القعااي للعربط على امل ارضني واويةه 

تم    ال مل اري ابلقلاح بوجا  خاا   زات  ارد حظار وق اوو وش ر  ةمل  القعات على ال -89
 ارم  على عمال املؤسساا  الا    ال يارت القار ، م ال اعتباار ابلاس ابطااًل و  االق عاد  مملا اذ 
 عالم اا ، و زات انتهاكااا  حقااوق اإلنسااان لتاارت القاار ، مبااا ا ملاا  االوعاااتا  املت لقاا  حبااااال  

واإلواريااا ، و اااال  االعتقااال اةمااااعي واالسااات وااب ل  االختةااات القساااري واملالحقاااا  اةملاا اا 
وساااور الل ملاا  القلااح كااذل   زات  اارد ق ااوو علااى اساات مال ووراساا  اللرباا  ا وكران اا  مملااذ نوااوت 

ل وأو اااال الل ملاااا   ن يساااامح االحتاااااو الروسااااي ملةوضاااا   ا ماااا  املتةااااد  2014الملاااا اذ ا عااااا  
شااااب  ج ياااار  القاااار  لتق اااا   حالاااا  حقااااوق السااااام   حلقااااوق اإلنسااااان ابلو ااااول بوااااكل كاماااال  ا 

ل وسااور الل ملا  امل مل ا  ابحلقاوق االقت ااوي  واالجتماع ا  وال قا  ا  القلاح  زات الق اوو (561)اإلنسان
ال  يواجهها يرت القر  وا شخا  مأل أ ل أوكرا  ا اارسا  حقاوقه  االقت ااوي  واالجتماع ا  

 الت باام عااأل هااويته  ولقااا ته  اصا اا ، واحلااح ا وال قا  اا ، وال ساا ما احلااح ا ال ماال، واحلااح ا
ل وح ال اةم  ا  ال اما  االحتااو الروساي علاى الق اا  جبملا  أماور مملهاا (571)الت ّل  ابللرب  ا وكران ا 

 لربات القرار الذي اعترب جملس يرت القر  مملظم  متطر ا  وحظار أنواطت ، و لرباات القارار الاذي دظار 
  ل(581)شب  ج ير  القر على قاو  ابلس الدخول  ا 
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وكااارر املقااارر اصاااا  امل اااين اب لااار الساااليب للتااادابم القساااري  االنةراويااا  ا التمتاااع حبقاااوق  -90
اإلنسان وعوي  لالحتاو الروسي  ا ضمان  مكان   و ول الب  ا  الدول   لر د حقوق اإلنسان 

وللم ااايم القانون اا  الدول اا    ا شااب  ج ياار  القاار  بوااكل آمااأل ووون عوااااح، و قاااً لتوااري   الااوطين
ل وأو ااال مةوضااا   ا مااا  املتةاااد  الساااام   حلقاااوق اإلنساااان  ن يملةاااذ االحتااااو (591)ما  ال ااال 

، بطرق مملها ضمان  مكان   و ول الب  ا  الدول   لر د 71/205الروسي قرار اةم    ال ام  
 شب  ج ير  القر  بوكل آمأل حقوق اإلنسان واململظما   م احلكوم   امل مل   حبقوق اإلنسان  ا

  ل(601)ووون عوااح
وش ر  الل مل  امل مل   حبقوق اإلنسان ابلقلح  زات ما مُكر مأل حدو  انتهاكاا  لل هاد  -91

ا  هوريااا  القااار  املساااتقل  ماي ااااً ومديملااا  س ةاساااتوبول، الاااواق تني حتااال سااا طر  االحتااااو الروساااي، 
اةسااا م  حلقاااوق اإلنساااان، والك ااام مملهاااا يوااامل  ا ملااا  االوعااااتا  املت لقااا  ابالنتهاكاااا  مباااا

قوا  "الد اذ عأل الملةس ا القار "، وحااال  االختةاات القساري واالختطااا واالحت ااز الت ساةي 
و ساااااات  امل املااااا  واالعتاااااداتا  علاااااى ال اااااةة ني، واالنتهاكاااااا  امل عومااااا  حلريااااا  الت بااااام واإلعاااااال  

م  املتةاد  الساام   حلقاوق اإلنساان  ن ُدقاح ل وأو ل مةوض   ا (611)ومعايق  وسااط اإلعال 
االحتاو الروسي ا   ع االوعاتا  املت لق  ابلت ذين وسوت امل امل  املقدم  مأل أ اراو سالبوا حاريته  

ل وأو ال (621)ا شب  ج ير  القر ، مباأل  ا ه  أول ا  املتهماون ابإلرهاا  وباته  مت ال  ابالنة اال  
ةل االحتاو الروسي املساتل  عأل انتهاكا  و اوزا  حقاوق اإلنساان املةوض   السام   أيعاً  ن يك

ماأل خااالل  جاارات حتق قاا  ا االوعاااتا  املت لقاا  غسااات  امل املا  والت ااذين وعمل ااا  االختطاااا 
وحاال  االختةات وعمل ا  القتال الا  ياور    هاا أ اراو قاوا  ا ماأل وقاوا  الاد اذ عاأل الاملةس ا 

  ل(631) ال دال  ويو م االن اا للعةاايالقر ، وجبلن اةملا   ا
وساااور الل ملاا  امل مل اا  حبقااوق اإلنسااان القلااح  زات التقااارير الاا  ياا ع  حاادو  انتهاكااا   -92

 ل(164)جس م  ا مملطق  وونبا  ا أوكران ا على يد قوا  يبدو أن لالحتاو الروسي أتلماً كبماً عل ها
السااام   حلقااوق اإلنسااان  ن يعاامأل االحتاااو الروسااي وأو اال مةوضاا   ا ماا  املتةااد   -93

 مكان اااا  أن ُةااااار  أي  اااارو أو أي  اعاااا  ا شااااب  ج ياااار  القاااار  حرياااا  الت باااام، وحرياااا  الت مااااع 
السلمي، وحري  يكويأل اةم  ا ، وحري  التةكم، وحري  الوجدان والديأل، وون       ي سبن  

ل وأو ااااال (651)الس اسااااا   أو االنتماااااات اإللاااااين كاااااان، مباااااا ا ملااااا  ال ااااارق أو اةملسااااا   أو ا رات
املةوضااا   الساااام   أيعااااً أن يوقااات االحتااااو الروساااي يطب اااح التواااريع املت لاااح ابلتطااارا واإلرهاااا  
واالنة ااال   لت اار  حرياا  الت باام والساالوك الساالمي، وأن يطلااح سااراي   ااع ا شااخا  امل تقلااني 

  ل(661)مملها وضع شب  ج ير  القر واملتهمني ابلت بم عأل آرات  الة ، بوين أمور 
وأو ل مةوض   ا م  املتةد  السام   حلقوق اإلنسان أيعاً  ن درت  االحتااو الروساي  -94

ري  بديلااا  للمساااتملكةني ضاااممايً امل تقااادا  واملمارساااا  الديمل ااا ، بطااارق مملهاااا ياااو م خدمااا  عساااك
يهااوا مااأل الساا ل ا شاااب  اصدماا  ال سااكري ، وأن يلربااي قااارار شااطن اساا     ااا  شاااهوو  عااأل

  ل(671)ج ير  القر 
وأو ااال املةوضااا   الساااام   كاااذل   ن يعااامأل االحتااااو الروساااي ح اااول   اااع ماااواطين  -95

القر ، مبأل   ه  أول   الذيأل ال دملون جوازا  سةر االحتاو الروسي، علاى عمال وعلاى ال االج 
  ل(681)ال ةي واملمتلكا  واصدما  ال ام ، وون     
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