
GE.18-03676(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثالثونالدورة 
 2018أاير/مايو  7-18

مووووامل املعلوموووام املقدموووت موووة املصوووام أووواحات امل ووول ت  شووو ن اال وووا    
 *الروسي

 تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان  

 معلومام أساسيت -أوالا  
، مددأ أ ددل ةوريدد  16/21و 5/1أعدده اددلت تير عيددع عرددي  ل ددعتر  إلنددن   ددو  ت   ددا   -1

جه  مد  تههدات  92تالسرععتض تيهور  تيشامل يف تالعربار. واو موجز ينرعنومات تييت قهمرها 
حلدده لددع ي يدهت  اإىل عرنيدد  تالسدرععتض تيدهور  تيشددامل، وي عدعض يف  د ل  ر (1)صدا ب  تصلدن  

   دددا  تتألقلدددع يعدددهة تي نردددات. وسلدددإل هدددع  م دددر ل  سدددهامات تص س ددد  تيو  يددد  حل دددو  
  اء عنع تير يه تي امل مبباةئ ارين.تصعررهة ل

معلومام مقدمت مة املؤسست الوطنيت حلقوق اإلنسان املعتمدة  نوا  للو   -اثنياا  
 التقيد الكامل مباا ئ ابريس

أععلت مفوضد    دو  ت   دا  يف تال داة تيعوسدس عد  سدعوراا أل  تي دا و  تيهسدرور   -2
 2015 ل يف عدامسيف تال داة تيعوسدس" قده ع دهتال اة  "تي اظم يوالي  مفوض   دو  ت   دا  

 ث و ّسددعتعوسددس،  يددم ددل تهويدد  تيةا يدد  ييسددرععتض تيددهور  تيشددامل ين ايدد  يف تال دداة تي 2016و
 .(2)والي  تص س   وع زز تسر يهلا

وذكددعت تصفوضدد  أ ددا  دديل تي دد وتت تألرلددأ تصاضددي  تسددر  رل إ شدداء  ددب    ددامن  مدد   -3
مجيعها تييت ير و  م ها تال اة تيعوسس؛  85ت قنيريني يف تي ياانت تيد  مفوضس   و  ت   ا 

__________ 
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وتعررددهت تهليتددات تيرشددعيعي  ت قنيريدد  قددوت ني لشددق  مفوضددس   ددو  ت   ددا  ت قنيريددني ي ددفس 
صدددف  ر يددد  عندددع معكدددزام، وع دددنّي مفوضدددو  إقنيريدددو  حل دددو  ت   دددا  يرلدددعهو  وه دددا  ين دددوت ني 

تخلاصدد . وعدديوة عنددع ذيددد، تسددر  هثت م اصددن تصفوضددني تصع يددني  رايدد  ت قنيريدد  وتال اةيدد  
  و  تيشعوب تألصني  تيلغرية يف ثيث  م  تي ياانت تيديت ير دو  م هدا تال داة تيعوسدس، وادس 

 .(3)مجهوري  سا ا )ايكوييا(، وإقنيم كامشاي ا، وإقنيم كعتس وايرسد
ألددهته مدد  تاررددامب ايددت مب ددقي  ي دده  تيددهعم إىل وأث ددت تصفوضدد  عنددع تال دداة تيعوسددس صددا  -4

تيشددعوب تألصددني  تيلددغرية، وإ  كا ددت ي دداوراا لعددأ تيشددوتعل لشددق    ددني  وعيدد   يدداة اددله 
تيشعوب. ويف الت تيلدهة، أوصدت تصفوضد  ت  ي دأ تحل ومد  ويعررده عندع تص درو  تال داة  

ت ثدددل ينشدددعوب تألصدددني  تيلدددغرية يف إجدددعتء  وعيدددا  يررةدددل يف يدددوهري أةيددد  ثبوييددد  عندددع تال ررددداء 
 .(4)تيشرال

وذكددعت تصفوضدد  أ  تي ددنرات تيعوسددي  تاددلت  دديل تيفددرتة تصشددروي  اير عيددع إلروعدد   -5
مدد  تيرددهتلري ير دده  تص ددداعهة تالجرراعيدد  إىل تي دد ا ، وال سدديرا تيفتدددات تي ددعيف  مدد هم، مةدددل 

تصفوضدد  قايددت إ  ادد   اجدد  إىل نييدد   ّ دد    تصعدوقني، وتصر اعددهي ، وتأل فددال، وتي  دداء. عددري أ 
تالقرلاةي  ينروت  ني تألجا ن تيلي  ي ر نو  إىل تال داة تيعوسدس  -ي را  تحل و  تالجرراعي  

 .(5)للف  م يرني ةتئرني
يف تصائدد  مدد  تيشدد او  تيددوترةة يرعندد  ا رهاكددات  40وال ظددت تصفوضدد  أ  أكةددع مدد   -6

وضددد  ي عيعادددا تخلددداا "لشدددق  سايددد    دددو  ت سددد ا  تخلاصددد  حل دددو  ت سددد ا . وأصدددهرت تصف
اصوت  ني"،  يدث ألدهت مي ظدات  دول ق دااي  دهمات ت سد ا  وتخلدهمات تيبنهيد  تألكةدع 

 .(6)إحلا ا  
وذكدددعت تصفوضددد  أ دددا يندددزمب تي يدددامب مبزيددده مددد  تيعردددل حلرايددد  تأل ددد اا ذو  ت عاقدددد .  -7

سس اعرراة مشعو  تي ا و  تال اة  تيل  ال يزتل وأوصت تصفوض  ل وة ت  يعجل تال اة تيعو 
يرعدني إقدعتره يف تياصدا  وأ  يددوهع ص در همس كعتسدس تص عدهي  تحلدد  تيدل  ال يدبن هيدا تصررةددل يف 

 .(7)تيوصول إىل تصباين تي   ي  ةو  عوتئ 
تلري وذكعت تصفوض  أ  تحل وم  تالت  يل تيفرتة تصشدروي  اير عيدع إلروعد  مد  تيرده -8

 ضفاء  الأ إ  اين أكا عندع  ظدامب تي دجو . وأوصدت تصفوضد  لر  دني توييدات وتألسدايين 
تص ددر هم  يف  ظددامب تي ددجو ؛ وتي ظددع يف تأل ددل مبفهددومب "ته  دد  ته ائيدد " يف تيرشددعيأ تيعوسددس؛ 
ويفرت تال رباه إىل ضعورة يزويه م س ات تي دجو  ل امدل تصعدهتت تيربيد  وتألةويد ، والديإل 

 .(8)ويل إضايف يليد تيغعضمت
وذكددددعت تصفوضدددد  أ  تيرشددددعيأ تصرعندددد  اص ظرددددات عددددري تيع يدددد  تصلدددد ف  ت ددددا "وكدددداالت  -9

أج بي " قه   أ يبعأ تيرعهييت. وأوصدت تصفوضد  ت  يوضدال تال داة تيعوسدس لشد ل أكدا 
 .(9)تصفهومب تي ا وين يد "تص ظر  عري تيع ي  تييت يرلعف كوكاي  أج بي "
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 معلومام مقدمت مة اصام أخرى أاحات م ل ت -اثلثاا  

 (11)والتعاون مع اآلليام واهليئام الدوليت حلقوق اإلنسان (10)نطاق االلتملامام الدوليت -ألف 
أوصددددع معهدددده   ددددو  ت   ددددا  تيرددددالأ يعتلردددد  تلددددامني تيهوييدددد  ت  يرعدددداو  تي ددددنرات  -10

تصع يد  لعصده   دو  ت   دا ، لردع  م هدا يوجيدا ةعدوة تيعوسي  يعاوان  هعداال  مدأ توييدات تيهوييد  
 .(21)ةتئر  إىل ت جعتءتت تخلاص  جملنن   و  ت   ا 

وأوصدددت  دددب   ايدددوم  رتيدددرن اددداوو ت  يرعددداو  تحل ومددد  يعددداوان  كدددامي  مدددأ ايتدددات  -11
نددن تيهويد  وتص ظرددات تحل وميد  حل ددو  ت   ددا  وتص ظردات تيهوييدد ، مةددل ت جدعتءتت تخلاصدد  جمل

 .(31)  و  ت   ا  وإلنن أوروا
تي ددنرات تيعوسددي  عنددع يوقيددأ تيفاقيدد   1و ددث كددل مدد  إلنددن أوروا وتيورقدد  تصشددرتك   -12

 .(41)وتيرلهي  عنيها إلنن أوروا لشق  إجعتءتت م اه   تالجتار ايبشع
  ي يددده رأي دددا ت -وم ظرددد  ايكوييدددا  7وأوصدددت م ظرددد  تيب ددداء تية دددايف وتيورقددد  تصشدددرتك   -13

. وأوصددت م ظردد  (51)روسدديا للددورة ر يدد  إعددي  تألمددم تصر ددهة لشددق    ددو  تيشددعوب تألصددني 
تصرعن د  ايشدعوب  169رأي ا أي دا  ايرلدهي  عندع تيفاقيد  م ظرد  تيعردل تيهوييد  رقدم  -ايكوييا 

 .(61)تألصني  وتي بني 
تصرعن ددد  لوضدددأ تأل ددد اا ت  ي  دددم روسددديا إىل تاليفاقيددد   4وأوصدددت تيورقددد  تصشدددرتك   -14

 .(71)عهميس ته  ي 
 .(18)ايرلهي  عنع تيفاقي  إلنن أوروا تصرعن   اهعمي  تي يات ي  1وأوصت تيورق  تصشرتك   -15

تنفيوووال االلتملاموووام الدوليوووت املتعلقوووت  قووووق اإلنسوووانن موووع مرالووواة القوووانون الووودو   -اب  
 اإلنساين الوااب التطايق

 رتكت  ني القطالامالقضااي املش -١ 

 (91)ص اوتة وعهمب تيررييزت  
ت  يعررددده تحل ومددد  يشدددعيعا   دددامي  لشدددق  م اا ددد  تيررييدددز  6أوصدددت تيورقددد  تصشدددرتك   -16

 .(20)ير ر  يععيفا  هريأ أ  ال تيررييز وه ا  ينرعايري تيهويي 
تصةنيد  ته  دي  ظدااعة وذكع معهه   و  ت   ا  يعتلر  تلامني تيهويي  أ  ظدااعة كعتايد   -17

م رشعة عنع  را  وتسدأ يف روسديا، إذ إ  تيرلدع ات أو تيرعني دات تيلداةرة عد  تص د ويني تيدعوو 
أو عدد  وسددائع ت عدديمب وتيدديت يدد م عدد  كعتايدد  ينرةنيدد  ته  ددي  ي دداام يف تسددررعتر تيعددهتء ينرةنيددات 

. وال ظدت (21) رشاره عنع  ردا  وتسدأوتصةنيني ومزةوجس تصيل ته  س ومغايع  تهلوي  ته  ا ي  وت
أ   وف يند تهراع  م  تيرععض ينررييز انجدم عد   امدل عريد  تهدلور يده   6تيورق  تصشرتك  

. وأوصددع معهدده   ددو  ت   ددا  يعتلردد  تلددامني تيهوييدد  (22)تصددوظفني تص دد ويني عدد  إ فدداذ تي ددوت ني
أجدل سايد  تألهدعتة مد  تيررييدز تي دائم عندع أسداو مبوتءم  تيرشعيأ تيو ل مأ تاليرزتمدات تيهوييد  مد  

. وأوصددددت م ظردددد  ايددددوم  رتيددددرن وويدددد  ت  يددددهي  تحل ومدددد  (23)تصيددددل ته  ددددس وتهلويدددد  ته  ددددا ي 
تسر هتمب  راب تي عتايد  جتداه تصةنيدات وتصةنيدني ومزةوجدس تصيدل ته  دس ومغدايع  تهلويد  ته  دا ي  

 .(24)وتي  ااي تصرعن    ياهتم وص رهم
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روسديا ت   دامنس صدفات ته  دني يرععضدو   -وأهاةت م ظر   امنس صفات ته  دني  -18
ال رهاكات حل وقهم ت   ا ي  تألساسدي ، مبدا يف ذيدد تحلد  يف تصوته د  تي امند  عد  عندم، وتي ديم  
تيبه يدد ، وي عيددع تصلددري. وجتددع  حلددامنس صددفات ته  ددني عرنيددات جعت يدد  "هعنهددم أسددوايء"  بيددا ، 

. وأوصدددت م ظرددد  (25)ةدددريت  مدددا جتدددع  ادددله تيعرنيدددات مددد  ةو  مدددوته رهم تيرامددد  وتحلدددعة وتص دددر ريةوك
 ددددامنس صددددفات ته  ددددني ل ددددرا  إجددددعتء   يدددد  يف ت رهاكددددات   ددددو  ت   ددددا  تخلاصدددد   ددددامنس 
ددبل ت رلدداف هعايدد  ين دد ااي، مبددا يف ذيددد  صددفات ته  ددني، وم اضدداة ته دداة تصزعددومني، وإن دد  س 

 .(26)يرعويأتال لاف وت
يدددد  مبوجددددن  10وأهدددداةت تيورقدددد  تصشددددرتك   -19 ت  أ  ددددامب تي ددددا و  تيعوسددددس، للدددديغرها تصعه 

"لشددق  يعددهيل قددوت ني معي دد  يي دداة تيعوسددس لغيدد  سايدد  تأل فددال مدد   FZ-135تي ددا و  تال دداة  
تصةنيددات تصعنومددات تيدديت يددهعو إىل إ  ددار تي دديم تير نيهيدد  يإسددعة"، ي ددعع إىل هددعض رقالدد  عنددع 

وتصةنيددني ومزةوجددس تصيددل ته  ددس ومغددايع  تهلويدد  ته  ددا ي  و ددامنس صددفات ته  ددني ووصددرهم 
وم ددددأ تيرددددهه  تحلددددع ينرعنومددددات، مبددددا يشددددرل إلدددداالت ذتت أ يدددد   ا دددد  مةددددل تيععايدددد  تيلدددد ي  

أ  تي ددددنرات يددددعهأ يف كةددددري مدددد  تأل يددددا  تيرت دددديإل  10وتيرعندددديم. وأضدددداهت تيورقدددد  تصشددددرتك  
ات تيعام  تييت ي ظرها مجاعات تصةنيات وتصةنيدني ومزةوجدس تصيدل ته  دس ومغدايع  تهلويد  ينرجرع

 وتيورقد  10. وأوصت ايدوم  رتيدرن وويد  وتيورقد  تصشدرتك  (27)ته  ا ي  و امنس صفات ته  ني
FZ-135إبيغاء تي ا و  تال اة   6تصشرتك  

(28). 
ت رفددداء ق دددع  ويعدددلين أل ددد اا ل دددبن عددد   ددداالت  6و دددهثت تيورقددد  تصشدددرتك   -20

. وأوصددع معهدده   ددو  ت   ددا  تيرددالأ يعتلردد  تلددامني تيهوييدد  (29)مةنيددرهم ته  ددي  يف تيشيشددا 
ت  جتع  تي نرات   ي ات  زيه  وهعاي  يف تالةعداءتت تصرعن د  لعرنيدات تال رجداز وتيرعدلين 

 .(30)يف تيشيشا  وعرياا م  أ  ال سوء تصعامن  تييت يرععض هلا تصةنيو 
ت  تصشرغنني اه ن يعا و  م  تيوصم وتيررييدز وتالضدرهاة  8وأهاةت تيورق  تصشرتك   -21

 لردوهري  دهمات 8. وأوصدت تيورقد  تصشدرتك  (31)تي ا وين وم داي   تيشدع   وت عدهتمب تحلرايد  تي ا و يد 
 .(32)منني اه نيرعن  لفريوو   إل تص اع  تيبشعي  وعرياا م  تخلهمات تيل ي  ينعا

أ  تأل دد اا تص ررددني إىل أقنيددات مةددل تيعومددا، وتأل دد اا  6وذكددعت تيورقدد  تصشددرتك   -22
تص  هري  م  مشدال وج دوب تي وقداز وتيعردال تصهداجعي  تيوتهدهي  مد  نسديا تيوسدرع وعدريام مد  

. وأ ددارت (33)تألقنيددات يوتجهددو  متييددزت  إث يددا  ويغددهو  ضدد ااي هعميدد  تي عتايدد  و ردداب تي عتايدد 
أي ا  إىل أ  أهعتة مجاع  تيعوما كةريت  ما ي و و  ض ااي ي ريع إثل يف عرنيات  6تيورق  تصشرتك  

 .(34)تالعر ال وتال رجاز تيرع في  وأ ل للرات تألصالأ وملاةرة تيواثئ 
رددامب وذكددع تصعكددز تألورون ير ريدد  تيهمي عت يدد  أ  مدد  تي ددعور  إيدديء قددهر أكددا مدد  تالار -23

تيهيل يف عرل تصوظفني تص د ويني عد  إ فداذ قدا و  تيعردل، وأوصدع لردوهري  -ص أ تير ريع ت ثل 
يددهرين صددوظفس إ فدداذ تي ددوت ني يهددهف إىل تي  دداء عنددع تيلددور تي رريدد  وتير امددل ضدده  رندد  

 .(35)تهراعات ت ث ي  وتيهي ي  وتصهاجعي 
ىل م اا   تيررييز وإييء تالاررامب لوجدا  داا إىل وأوصع تصعكز لر  ني تيرشعيأ تهلاةف إ -24

 .(36)يعهيل يعاري  تيررييز ذتت تيلن  مبا  ول ةو  يف ري مفهومب تيررييز يف ريت   عت  
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 (37)تير ري ، وتيبيت ، وتألعرال تيرجاري  و  و  ت   ا   
تصبداةئ ت  ي دأ تيهويد   رد  عردل و  يد  هتدهف إىل   يد   7أوصت تيورق  تصشدرتك   -25

 2013تيروجيهي  يإمم تصر دهة لشدق  تألعردال تيرجاريد  و  دو  ت   دا ، مدأ أ دل ي عيدع عدامب 
تيلددداةر عددد  تيفعيددد  تيعامدددل تصعدددل مب دددقي    دددو  ت   دددا  وتيشدددعكات عدددا تيو  يددد  وعريادددا مددد  

 .(38)م س ات تألعرال يف تحل با 

 احلقوق املدنيت والسياسيت -2 

 (39)حلعي  وتألما    تيش إل يف تحلياة وت  
أوصت ه   ان   س تيرشدي ي  اير  يد  مدأ تأل د اا تصردور ني يف تري داب أعردال  -26

. وأوصدددت تينج ددد  لرزويددده (40)يعدددلين وسدددوء معامنددد   ددد   دددزالء يف أمددداك  تال رجددداز ومبعددداقبرهم
 تييزمدد  يإ دد ااتي ددجو  وتص س ددات تيع اليدد  اخلددهمات تيربيدد  تص اسددب  ولر دده  تص دداعهة تيربيدد  

 .(41)تلراجني إييها ةو  متييز
وأوصع معهه   و  ت   دا  تيردالأ يعتلرد  تلدامني تيدهوييني ت  ي دأ تي دنرات  دهت   -27

 ينجدوء إىل تال رجدداز تيرع ددفس وتيرعددلين وعددري ذيددد مدد  أ دد ال سددوء تصعامندد  وت هددعت  يف تسددر هتمب
. وأوصدت ايدوم  رتيدرن وويد  إبعدي  (42)شدا تي وة م  جا دن مدوظفس إ فداذ تي دا و  يف تيشي

مجيأ معته  تال رجاز عري تيع ي  يف تيشيشدا  عندع تيفدور وأ  يوقد  تي دنرات تيشيشدا ي  عندع 
 .(43)تيفور ممارسات تيع اب تهراعس وت ذالل تيعنل

 (44)إقام  تيعهل، مبا يف ذيد ت هيت م  تيع اب، وسياةة تي ا و   
رأي ددا أ ددا ال يوجدده يف روسدديا  ظددامب هعددال صعاهدد   دد او  تصددوت  ني  -ييددا ذكددعت م ظردد  ايكو  -28

 .(45)وتيرلدده  يي رهاكددات تيدديت يعي بهددا تي ددنرات تيعامدد  وسددنرات إ فدداذ تي ددا و  وتي ددنرات تي  ددائي 
وأوصددت تص ظردد  ل ددرا  تي ظددع للددورة موضددوعي  يف تيبيدداانت تصرعن دد  عددعتئم تيف دداة؛ ويعزيددز م دد ويي  

 .(46)موظفس تيهوي  وموظفس إ فاذ تي ا و  وتي  اة لشق  ت رهاكات   و  ت   ا 
وأهاةت م ظر  تصهتهعو  ع    و  ت   ا  ت  رة موظفس إ فاذ تي ا و  عنع تيع د   -29

عددري هعددال ل ددبن تصوتقدد  تي العدد  مدد  تيلددور تي رريدد ، مبددا يف ذيددد تصوتقدد  تيدديت ينددومب  تص ددزر رة
. وأوصددت تص ظردد  (74)تي دد ي ، أو تيدديت يددو س ت ددا  دد  ص ددسء تصعامندد  أ  ي ددعب أهددعتة تألسددعة

ل دددرا  أ  ي دددومب موظفدددو إ فددداذ تي دددا و  تيدددلي  يدددعةو  عندددع تيشددد او  لروثيددد  مجيدددأ تالةعددداءتت 
 دد  تص ددزر يف ي عيددع م رددوب وت     ددوت يف مجيددأ  دداالت تيع دد  تص ددزر تصبنددت  ددا، تصرعن دد  ايع

 .(48)ويي  وت معي بيا ج ائيا ، ويعاقبوام تيع اب تص اسن يف  ال إةت رهم
وأهددداةت رتلرددد   دددامس تيدددهها  عددد  تلدددامني ت  تلدددامني يوتجهدددو  صدددعوات يف ممارسددد   -30

لدددداوالت تيدددديت ي ددددومب  ددددا سددددنرات تير  يدددد  يرعريددددل عرددددل مه ددددرهم للددددورة م ددددر ن  و ددددهةت ا
. وأوصددددددت تيعتلردددددد  ت  ير ددددددل تحل ومدددددد  يددددددهتلري ص ددددددأ م دددددداي   تلددددددامني وتيردددددده ل (49)تلددددددامني

وتجبدددداهتم تصه يدددد  وأ    دددد  يف أيدددد  جددددعتئم أو م دددداي ات أو ت رهاكددددات أ ددددع  ي عي ددددن ضدددده  يف
تيعامددل تصعددل االسددرععتض تيددهور  تيشددامل  . وأوصددت أي ددا  لر فيددل يوصدديات تيفعيدد (50)تلددامني
 .(51)ضراان  حل   سري عرل تي ظامب تي  ائس وين   يف  اكر  عاةي  2013يعامب 
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 (52)تحلعايت تألساسي  وتحل  يف تصشارك  يف تحلياة تيعام  وتي ياسي   
 ذكدددع تير ددداي  تيدددهور يندددهها  عددد  تحلعيددد  أ دددا لدددن عدددهمب تسدددر هتمب تيشدددوتعل تصرعن ددد  -31

مب اه   ت رااب الااذ إجعتءتت صارم  ضه تهراعات تيهي ي  تييت مل يةبت أ  يدهيها أ  ميدل 
. وأوصددع تير دداي  تيددهور إبزتيدد  (53)إىل تيع دد  أو ت جددعتمب مبوجددن قددا و  مع ددول ومي دد  يايددعه

 دو  أ وت  تحلظع ته ائس تصفعوضد  عندع تهراعدات تيهي يد  أو تيع ائهيد  تيديت يعردل مد  ةو  أ  ي
 .(54)م جن  وإيغاء مجيأ تي يوة تصفعوض  عنع  عي  تيعأ  وتيرعبري

تيددل  لعددل مدد  "ت سدداءة إىل تصشدداعع  2013وأوصددت ايددوم  رتيددرن وويدد  إبيغدداء قددا و   -32
 .(55)تيهي ي  ينر م ني" جعما  ج ائيا  

تيشددددامل إىل أ  تحل ومدددد  ةألددددت، م ددددل عرنيدددديت تالسددددرععتض تيددددهور   18وأ ددددار م ردددده   -33
، عندددع زايةة تال رهاكدددات 2009و دددبا /هاتيع  2013تي دددال رني تينردددني أجعيردددا يف  ي دددا /ألعيل 

. (56)تيعامددد  ين ددد  يف  عيددد  تيرف دددري وتيوجدددهت  وتصعر ددده، وال سددديرا مددد   ددديل تي دددوت ني تير ييهيددد 
ر  ي  در همب وما يعيبع لدا مد  مدوتة تي دا و ني ته دائس وت ةت 2002وال ظ أ  قا و  تيررعف يعامب 

عندع  دهوة  2017ا رظامب ضه تهراعات تيهي ي  وأع دائها، وأ  عدهتء تي دنرات يعّكدز م دل عدامب 
 .(58). وأوصت ايوم  رتيرن ووي  لعهأ تحلظع ع  م ظر   هوة يهوه(57)يهوه وتص نرني

وذكددع م رددن م ظردد  تألمدد  وتيرعدداو  يف أوروا تصعددل اص س ددات تيهمي عت يدد  و  ددو   -34
 ددا  أ ددا ال يددزتل ا ددا  عددهة مدد  تي ددوت ني تيدديت يدد إل عنددع هددعض قيددوة عنددع أ شددر  م ظرددات ت  

تجملررددأ تصددهين، مبددا هيهددا ينددد تصع يدد  مبعتقبدد  إجددعتء ت ر دداات ةمي عت يدد  صدد ي  ، وذيددد ل ددبن 
 .(59)تير فيل تير ييه  ينرشعيأ تيل  ي ر   عي  ي وي  تهرعيات و عي  تيرجرأ و عي  تيرعبري

أ  تيرشدعيأ تيعوسددس صلدوا "م اه دد  ت راداب" ي  ددر همب   2كدعت تيورقد  تصشددرتك  وذ  -35
. وأوصدددت تيورقددد  ت  يوقددد  تحل ومددد  تصي  ددد  (60)كدددقةتة ي ردددأ تص دددنرني يف  دددبا جزيدددعة تي دددعمب

ته ائيد  عدري تصدارة ينر دنرني ألسدباب ةي يد ؛ وأ  يزيدل تي يدوة تصفعوضد  عندع تهرعيدات تيهي يدد ، 
 .(61)تي وت ني تييت ي ّيه  عي  تيهي  أو تصعر ه ي ييهت  صارما  مبا يف ذيد 

وأوصددت م ظردد  تيددهعوة تص ددر ن  ذتييددا  ت  يعيدده تحل ومدد  تي ظددع يف تيرشددعيعات وت جددعتءتت  -36
تي ا و يدد  يف إلددال م اه دد  تيررددعف، مدد  أجددل يددوهري سايدد  قويدد  حل ددو  ت   ددا ، وال سدديرا تحلددعايت 

تالسر يل تيلتيت تيش لدس يف تحل دو  تية اهيد ، وتيرعدويأ عد  تألضدعتر تي امجد  عد  تصه ي  وتيهي ي ، و 
 .(62)ت ةت   تهائعة ينر نرني، تصرهرني ايررعف صرارسرهم  عائع ةي هم للورة سنري 

، يف  اويددد  يندددر  م 2012وأهددداةت ايدددوم  رتيدددرن وويددد  ت  تياصدددا  قدددامب م دددل عدددامب  -37
قدوت ني عهيدهة  ده مد   عيد  تيرعبدري وتصعنومدات أو مي د  أ  ي  در همب  لشب   ت  رت ت، اعرراة
 .(63)ينره ل يف اله تحلعي 

وذكددع م رددن م ظردد  تألمدد  وتيرعدداو  يف أوروا تصعددل اص س ددات تيهمي عت يدد  و  ددو   -38
هر يف ت   ا  أ  تصرةل تصعدل  عيد  وسدائع ت عديمب تيردالأ ص ظرد  تألمد  وتيرعداو  يف أوروا أصد

ليداانت يعدا عد  تي ند  إزتء عدهة يردورتت قا و يد   2016إىل عامب  2014تيفرتة تصررهة م  عامب 
و دداالت هعةيدد  يرعندد  لفددعض قيددوة مفع دد  عنددع  عيدد  وسددائع ت عدديمب يف تال دداة تيعوسددس. ويف 

، ادداجم إلهويددو  سددر  صدد فيني وتث ددني مدد   شددراء   ددو  ت   ددا ، ويبددهو 2016نذتر/مددارو 
 .(64)تهلجومب يعيبع لر هميهم ي اريع يرعن    و  ت   ا أ  سبن 
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وأ دددارت م ظرددد  معتسدددنو  لدددي  دددهوة إىل أ  روسددديا مل ي فدددل تيروصددديات تصرعن ددد   عيددد   -39
تيلددد اه  وت عددديمب تيددديت قبنرهدددا  ددديل تهويددد  تأل دددرية ييسدددرععتض تيدددهور  تيشدددامل. وأضددداهت 

  تزةتة اضدددرعتة وأ  ادددلت تي دددغع لعدددل مددد  تص ظرددد  أ  تي دددغع عندددع وسدددائع ت عددديمب تص دددر ن
. (65)تيلددعن أكةددع هددقكةع عنددع تصددوت  ني تيددعوو تيوصددول إىل أ بدداء ومعنومددات م  ويدد  للددورة م ددر ن 

وي  دداف إىل ذيددد أ  تي ددوت ني تيدديت تعررددهاا تياصددا  تيعوسددس مدد  عت  قيددهت للددورة مرزتيددهة  دد  
 . (66)عي  تيرعبريتصوت  ني تيعوو يف تحللول عنع تصعنومات ويف  

و ةت م ظر  معتسنو  لي  هوة تي نرات تيعوسي  عنع إ دي  سدعتمج مجيدأ تيلد فيني  -40
تص ددجو ني ل ددبن أ شددررهم تصه يدد ، وضددرا  عددهمب ي ييدده  عيدد  تيرعبددري إال مبوجددن قددعتر يلددهر عدد  

 .   رددد ، وأ  ي دددو  ادددلت تير ييددده م لوصدددا  عنيدددا يف تي دددا و ، وأ  يردددو ع   يددد  عدددعض مشدددعو 
 .(67)وأوصت أي ا  ت  ي فل تحل وم  يعهةي  وسائع ت عيمب

ت  تحل ومدددد  مل ير ددددع  ينرلدددده  ينع دددد  تصرددددارو ضدددده  10وأهدددداةت تيورقدددد  تصشددددرتك   -41
تيلدد فيني، مبددا يف ذيددد عرنيددات تي رددل تيعردده، وتالعرددهتءتت تيبه يدد  وتيرههيددهتت، تألمددع تيددل  

نع تي يامب اصزيه م  تالعردهتءتت. وقده قردل ثيثد  أوجه م ا ا  م  ت هيت م  تيع اب يشجأ ع
 ايدددد  تعرددددهتء عنددددع صدددد فيني أو  54، و ث ددددت 2016، ويف عددددامب 2013صدددد فيني م ددددل عددددامب 

مب أ يوجيدا هتهيدهتت  10 اةث  هتهيه هلم. وأوصت تيورق  تصشرتك   44 رات وسائع إعيمب و
   دددا  وتي ا دددرني يف إلدددال ينلددد فيني وتيعدددامنني يف وسدددائع ت عددديمب وتصدددهتهعني عددد    دددو  ت

  و  ت   ا  وممارس  تيع   ضهام، ولوضأ  ه يإلهيت م  تيع اب ع  مةل اله تهعتئم، 
لرع  م ها ضرا  إجعتء   ي ات  زيه  وسعيع  و امن  وم ر ن  وهعاي  يف مجيأ تهعتئم تصزعومد  

 .(69)وصيات مماثن لياان  وي 5. وي ر ت تيورق  تصشرتك  (68)و اسب  تص  ويني ع ها
وضدعت "قائردد   FZ-139مدد  تي دا و  تال داة   15أ  تصداةة  10وذكدعت تيورقد  تصشدرتك   -42

سدددوةتء" يدددهيعاا تيوكايددد  تحل وميددد  تص نفددد  مبهرددد  معتقبددد   ردددو  تصوتقدددأ تيشدددب ي  ووسدددائع ت عددديمب. 
و ردددو  تصوتقدددأ تيشدددب ي  تصهرجددد  يف تي ائرددد   ظدددور، ومجيدددأ تيشدددعكات تص همددد  خلدددهمات ت  رت دددت 

تيوكايدد  تصددلكورة أعدديه  وتي ددائ  م عاددا يف روسدديا منزمدد  ت  مت ددأ عنددع تيفددور تيوصددول إييددا. وم  ددت
سددنر   جددن تصوتقددأ تيشددب ي  ل دداء عنددع  نددن تص س ددات تحل وميدد  ةو  أ  ا ددأ اددله تيعرنيدد  

 ل درا   د  م در همس ت  رت دت يف تي شدع وتيرلدفال 10  عتف ق ائس. وأوصت تيورقد  تصشدرتك  
اكم، للدددورة مغفنددد  وضدددرا  إ  دددا  أيددد  قيدددوة عندددع عفنيددد  تيشدددب   ألمدددع يلدددهر عددد  إ ددده  تلددد

 . (70)( م  تيعهه تيهور تخلاا احل و  تصه ي  وتي ياسي 3)19يرف  متاما  مأ تصاةة  مبا
، تيل  ي رب  عنع 2015وأهاةت ايوم  رتيرن ووي  ت  قا و  ازي  تيبياانت يعامب  -43

 همات تيايه ت ي رتوين و ب ات تيروتصل تالجرراعس و عكات تيب ث،  ظع ازي  تيبيداانت 
تيش لددددي  ينرددددوت  ني تيددددعوو يف  ددددوتةمب وتقعدددد   ددددارل روسدددديا. وي ددددومب تي ددددنرات تيعوسددددي ، م ددددل 

، مب أ تيوصدول إىل عدهة موتقدأ  دب ي  ويربي دات أو هتدهة اي يدامب لدليد  جد  عدهمب 2016 عامب
. وأوصدت ايدوم  رتيدرن وويد  إبيغداء تيرشدعيأ تصرعند  لر دزي  تيبيداانت (71)تير يه لليد تي دا و 

تيل  ي ر س م  م دهمس  دهمات ت  رت دت ادزي  تيبيداانت تيش لدي  تيعوسدي  يف  2015يعامب 
 .(72)ت قنيم تيعوسس

تيدل  ليدز ينردهعس تيعدامب أ   2013وأوصت ايوم  رتيدرن وويد  أي دا  إبيغداء قدا و   -44
مي أ  ارل  را  تي  اء تيوصول إىل ملاةر ت  رت ت تييت "ي شع ةعوتت ين يدامب تعردال  دغن 

 .(73)أو أ شر  مررعه ، أو ينرشارك  يف أ هتث عام  عري مع إل  ا"مجاعي  
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أ  تيرشدددعيأ تصرعنددد  ايرجرعدددات تيعامددد  قددده عدددّهل مدددعترت  م دددل  10وذكدددعت تيورقددد  تصشدددرتك   -45
، تألمدددع تيدددل   دددّه للدددورة ايغددد  مددد  قدددهرة تألهدددعتة عندددع تال رجدددال سدددنريا . ويررردددأ 2012 عدددامب

يف رهدددأ تصوته ددد  عندددع تال رجاجدددات متامدددا ، أو إرعدددامب م ظريهدددا تي دددنرات ل دددنر  ي هيعيددد  وتسدددع  
االمر دا   10. وأوصدت تيورقد  تصشدرتك  (74)عنع يغيري موقعها إىل م ا   انئي ، ما لعنها لدي معدى

عدد  ت رجدداز تألهددعتة ل ددبن ت رجدداجهم للددورة سددنري  ولرعددهيل تيرشددعيأ تصرعندد  اال رجددال هعنددا 
 .(75) موته ا  ينرعايري تيهويي

قيددوةت  عنددع  2012وذكددعت ايددوم  رتيددرن وويدد  أ  تيرشددعيأ تههيدده يفددعض م ددل عددامب  -46
 عي  تيرجرأ. وره ت تي نرات للدورة مرزتيدهة تي درامج ايرجرعدات تال رجاجيد ، وت رجدزت 

. (76)للورة يع دفي  تلرجدني سدنريا  وأسداءت معدامنرهم، وأ  دعرهم ينع دوات ت ةتريد  وته ائيد 
أ ا يف أع اب تعرراة قوت ني م اه   ت رااب تههيهة، وجهدت يعدهة  5رق  تصشرتك  وذكعت تيو 

 .(77)ان رني هتر  تيرعبري ع  نرتء ز عم أ ا مرعا ف  مأ ت رااب، وأ ةي  لعأ م هم يليد
وأهددداةت ايدددوم  رتيدددرن وويددد  ت  لعدددأ م ر ددده  تحل ومددد  يف م دددا   عهيدددهة يف أ ددداء  -47

ا رجاجدات سدنري  ص اا د  تيف داة، مدأ أ  تي دنرات  2017صدي  عدامب روسيا قاموت يف رليأ و 
مل ي ددرال  ددا. وقددامب أهددعتة تيشددع   مب دداي   تلرجددني، مبدد  هدديهم ييميددل تصددهترو و دديب تهامعددات 

. وأوصدت ايدوم  رتيدرن وويد  ت  (78)وأسع تأل فال تيلي   اركوت يف تال رجاجات، ولر دويفهم
 ت رجاز تصشاركني للورة سنري  يف جترعدات عامد  عدري مدع إل  دا متر أ تي نرات ع  تينجوء إىل

 .(79)وأ  ي ر  م اءي  تيشع   تييت ي ر همب تي وة تصفع   ضه تلرجني سنريا  
ت  م ددددهترت  وتهددددعت  مدددد  تي ددددعترتت تير ييهيدددد  تيدددديت أقددددعت م ددددل  5وأهدددداةت تيورقدددد  تصشددددرتك   -48
ات تجملررددأ تصددهين وأعددا  ممارسدد  تحلدد  يف قدده  ددّه عنددع  ددو  رددري مدد  عرددل م ظردد 2012 عددامب

. وأوض ت ايوم  رتيرن وويد  أ  تهراعدات عدري تحل وميد  ي عردا، (80) عي  ي وي  تهرعيات
، "وكداالت أج بيد " إذت كا دت متدارو " شدا ا  2012م دل صدهور قدا و  تيوكداالت تألج بيد  يعدامب 

. وي ددرع م ظرددات عددري   وميدد  عهيددهة، (81)سياسدديا " يف تيوقددت تيددل  يرن ددع هيددا متددويي  أج بيددا  
يفدداةاي  يوضددأ ت هددا يف تي ددجل أو ين ددعول مدد  تي ددجل، إىل رهددأ تيررويددل تألج دد ، وتحلدده مدد  
تأل شر  تييت قه ي بن أعراال  ت ر امي  ضهاا، وتير نيل م  تيظهور، وممارس  رقال  ذتيي ؛ وسرار 

 ظرددات عددري تحل وميدد  تصهرجدد  يف قائردد  . وتص(82)لعددأ اددله تص ظرددات تيروقدد   ائيددا  عدد  تيعرددل
 .(83)"تيوكاالت تألج بي " يغعمب آبالف تيهوالرتت ويفعض عنيها ع وات

رردل أ   -49 ووه ا  هليوم  رتيرن ووي ، هإ  تص ظرات تص در ن  تصعرداة "وكداالت أج بيد "   
ظدع (84) عرهداي  رههف م  قبدل مجاعدات قوميد  رتةي اييد  وسديت قوميد  يعمدس إىل يشدويا  . و  

ممارسددد  أ شدددر  تص ظردددات تصعنددد  أ دددا "عدددري مععدددوب هيهدددا" يف روسددديا، وس دددأ مجيدددأ تأل ددد اا 
 .(85)تيلي  يشاركو  يف أ  م  أ شررها يع وات إةتري  وج ائي 

أ  قا و  تيوكاالت تألج بي  وقا و  عري تصععوب هيهم يعي ا   3وذكعت تيورق  تصشرتك   -50
. ويدددع   دددب   ايدددوم  (86) ددد  تص ظردددات عدددري تحل وميددد  يف  عيددد  تيدددعأ  وتيرعبدددري للدددورة مبا دددعة

 .(87)رتيرن ااوو أ  الت تي ا و  ميةل أكا هتهيه حلعي  ي وي  تهرعيات يف روسيا
 وال دظ مفددوض إلنددن أوروا يشدد و    ددو  ت   دا  أ  أ  ددامب تي ددا و  تصرعندد  ايوكدداالت -51

زيدد  عددري مددارة جتدداه إلروعدد  معي دد  مدد  تص ظرددات، وأ  تيرعددهييت تألج بيدد  يدد إل عنددع معامندد  متيي
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تيي    تييت أة نت عنع الت تيرشعيأ قه جعنت ليت  تص ظرات عري تحل ومي  تصعرداة "وكداالت 
أج بيددد " م يدددهة لهرجددد  أكدددا أي دددا . ويرعنددد  تيشدددوتعل تيعئي دددي  ايردددالأ تيوتسدددأ وتصدددبهم صلدددرنال 

  ددرال لرربيدد  تي ددا و  يربي ددا  يع ددفيا ، ولفددعض ع ددوات عددري مر اسددب ،"تي شددا  تي ياسددس"، تيددل  ي
يف ذيددد  رددل م دد ويي  ج ائيدد  ل ددبن عددهمب تير يّدده "تيعردده ". وأضدداف تصفددوض إ  يربيدد   مبددا

اددلت تي دددا و  أة  إىل يددده ل وتسددأ يف تصرارسددد  تحلدددعة ين ددد  يف  عيدد  ي دددوي  تهرعيدددات و عيددد  
حل وميد  وتصدهتهعني عد    دو  ت   دا ، ونردت ع دا عوتقدن تيرعبري ينعهيه م  تص ظرات عري ت

 .(88)و ير  يف لعأ تأل يا 
ت  تص ظردددات عددددري تحل وميدددد  تيددديت اددددهمب ق ددددااي تألقنيددددات  3وأهددداةت تيورقدددد  تصشددددرتك   -52

وتهراعددات تي ددعيف  ي  ددرههف للددورة مفع دد  مدد  قبددل أجهددزة إ فدداذ تي ددا و  تحل وميدد  مبوجددن 
. وأوصددت ايدوم  رتيدرن وويد ، وتيورقدد  (89)ج بيد  وقددا و  عدري تصععدوب هديهمقدا و  تيوكداالت تأل

 وقا و  تألج بي  تيوكاالت قا و  م  كي   روسيا ينغس ت  ااوو رتيرن ايوم  و ب   ،3تصشرتك  
 .(90)هيهم تصععوب عري
تهلاةهد  إقدعتر سن دن  مد  تي دوت ني  2012ت ا جع  م ل عدامب  5وأهاةت تيورق  تصشرتك   -53

إىل مددا يندددسد إعددداةة تعربدددار تيرشددهري جعمدددا  ج ائيدددا  وهدددعض ععتمددات ااظددد  عندددع  ردددات وسدددائع 
 يععيدد  ويوسدديأ ؛ت عدديمب تيدديت ي شددع ليدداانت عامدد  يشددهريي  مزعومدد ؛ وزايةة تيعقالدد  عنددع ت  رت ددت

 ل ددرا  5 تصشدرتك  تيورقد  وأوصدت .(91) و د  تص ر دهي  اعربددار ين  ومد  ي درال  دو عندع تخليا د 
 .(92)تيهويي  تصعايري مأ مررا ي  تيرشعيعات مجيأ ععل ت عيمب وسائع و عي  تيرعبري  عي 
وأوصددع مفددوض إلندددن أوروا يشدد و    ددو  ت   دددا  ت  يعرردده تي ددنرات تال اةيددد   -54

وت قنيريددد  يف تال ددداة تيعوسدددس سن دددن  مددد  تيردددهتلري عندددع تيل دددعه تص س دددس وتي دددا وين وتي ياسدددس 
ي را  ساي  تصهتهعني ع    و  ت   ا  تصععضني ين ردع ويعردل عندع إلداة ليتد  متّ د هم مد  

اادداذ يددهتلري م تييدد   لدداة ليتدد  نم دد  ومر ددر  اال ددرتتمب  5. وأوصددت تيورقدد  تصشددرتك  (93)تيعرددل
 يّدده لدي مددار ومت ي يد  ينرجرردأ تصددهين، تسدايين م هددا إيغداء تيرددهتلري تي ا و يد  وتي ياسددايي  تيديت ي

 .(94)تحل  يف ي وي  تهرعيات

 احلقوق االقت ا يت واالاتماليت والثقافيت -3 

 (95)تحل  يف تيعرل ويف  عو  عرل عاةي  وموتيي   
أوصدددت ايدددوم  رتيدددرن وويددد  لوقددد  ت رهاكدددات   دددو  تيعردددال يف قردددا  تيب ددداء، مددد   -55

تيددلي  ي دددرغنو  تيعردددال وي ددديتو   دديل إجدددعتء عرنيدددات يفرددي  صدددارم  و اسدددب  أراب تيعردددل 
إييهم، ويوجيدا رسداي  يلدهر عد  م د ويني عدامني رهيدأ تص درو  مفاةادا عدهمب تير دامال لردان  إزتء 

 .(96)ت ساءة إىل تيعرال

 (97)تحل  يف م رو  معيشس الئ   
رأي دددا ت  تيظنددم تالجررددداعس يف روسددديا أة  إىل ه دددع مجددداعس  -أهدداةت م ظرددد  ايكوييدددا  -56

. وأوصدت تص ظرد  (98)تجرراعيد ، مةدل إةمدا  تي  دول وتص دهرتت، وتال ر دار، وتهعميد ومشاكل 
لعهددأ م ددروايت تصعيشدد  تالجرراعيدد  تيدده يا وزايةة تألجددور مبددا ال ي ددل عدد  ثيثدد  أمةددال ي ددايي  

 .(99)تصعيش  تصعهي 
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 (100)تحل  يف تيرعنيم  
يف تصدهترو وال ظدت أ  تأل د اا إىل هلدل أ فدال تيعومدا  6أ ارت تيورق  تصشدرتك   -57

 .(101)تصعوقني وتأل  اا تيلي  يهيهم مشاكل ص ي  يوتجهو  ع بات كقةتء يف  يل تيرعنيم

 حقوق أشخاص حمد ية أو مجالام حمد ة -4 

 (102)تي  اء  
أهدداةت م ظردد  تصددهتهعو  عدد    ددو  ت   ددا  ت ددا ال يوجدده يف تي ددا و  ته ددائس تيعوسددس  -58

،  دددز  تياصدددا  صدددف  تهعميددد  عددد  2016يوصددد   دددا تيع ددد  تص دددزر. ويف متوز/يوييدددا جعميددد   دددهةة 
تي عب عري تصشهة يف معظم تيظعوف، جاعي  مةل اله تهعتئم إةتري  لدهال  مد  ج ائيد . ويف كدا و  

. وأوصدت (103)،  ز  يعهيل ن ع صدف  تهعميد  عد  تيع د  تصردارو ضده تألقدعاء2017تيةاين/ي ايع 
لرعهيل تي ا و  ته ائس يرجدع  تيع د  تص دزر، مبدا يف ذيدد تالعردهتءتت تيديت اند  إصداات  تص ظر 

 .(104)عري ج ير ، وضرا  زايةة تيع وات ته ائي  ع  جعتئم تيع   تص زر تصر عرة
وذكددعت ايددوم  رتيددرن وويدد  أ  تيع دد  تص ددزر م رشددع عنددع  رددا  وتسددأ يف روسدديا، إذ  -59

عددهمب تير  يدد  يف تالةعدداءتت تصرعن دد  ايع دد  تص ددزر أو  دده عددهمب تيددعة عنيهددا.  تعردداة تص دد ويو 
 .(105)ويعاين ض ااي تيع   تص زر م  تيوصم تالجرراعس

وذكددعت م ظرددد  تصددهتهعو  عددد    ددو  ت   دددا  أ  قددا و  تيوكددداالت تألج بيدد   ددده مددد   -60
. وأوصددت تص ظردد  ل ددرا  (106)زرقددهرة تجملررددأ تصددهين عنددع ينبيدد  ت رياجددات ضدد ااي تيع دد  تص دد

وةعم يوهري متةيل قا وين إلداين ومي دع ي د ااي تيع د  تص دزر؛ وإبيغداء أو يعدهيل قدا و  تيوكداالت 
تألج بيدد   يددث ال ي ععقددل عرددل م ظرددات   ددو  ت   ددا  وتحل ددو  تصه يدد  تيدديت ي دداعه ضدد ااي 

 .(107)تيع   تص زر
تي نرات تيعوسي  يلع عنع ي ييه   دو  تصدعأة يف تيعردل أ   6وذكعت تيورق  تصشرتك   -61

ويعنل ذيد لد "تحلعا عنع تيلد   ت ناليد  ينردعأة". وال ظدت أ دا عندع تيدععم مد  تصي ظدات 
، هإ ددا ال يددزتل ي ائردد  2016تيدديت ألددههتا ه دد  تي  دداء عنددع مجيددأ أ دد ال تيررييددز ضدده تصددعأة عددامب 

 .(108) ائر   ه م    و  تصعأة يف تيعرلتصه  تلظورة قوة قا و ي ، واله تي
وأوصددت ايددوم  رتيدددرن وويدد  ت  ي هدددس روسدديا سنددد  "ه ددين  تصدددعأة" وأ  ي ددومب صردددوة  -62

 .(109)تسرباقي  ي را  تحل و  وتص اوتة ين  اء وتيفريات يف تيشيشا 

 (110)تأل فال  
ل ته  ددس   تالسددرغيت  عددهة تأل فددال تيددلي  ي عددو  ضدد ي 1أهدداةت تيورقدد  تصشددرتك   -63

جددع األ فددال تيددعوو مدد  تص ددا   تيعيفيدد  إىل تص ددا   تحل ددعي ، وس ددعو  ن ددل يف تالريفددا . ويد رّ 
. وأوصدت تيورقد  (111)ينبغاء تي  ع  يف تصه  تي ا  يف روسيا، وي   يرجع  م أي ا  يف تخلارل

تصرا دد  يإ فددال تيددعوو مبوجددن ت  جتعددل تحل ومدد  تيرشددعيأ تيددو ل مررا دديا  متامددا  مددأ تحل ددو  
تياويوكددددول تال ريددددار  لشددددق  ليددددأ تأل فددددال وتسددددرغيل تأل فددددال يف تيبغدددداء ويف تصددددوتة ت ا يدددد  
ومبوجددن تيفاقيدد  إلنددن أوروا لشددق  سايدد  تأل فددال مدد  تالسددرغيل ته  ددس وتالعرددهتء ته  ددس 

 .(112))تيفاقي  ال زتروت(
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، 2017-2012رتتييجي  تيو  يد  تخلاصد  ايرفدل ينفدرتة أ  تالسد 1وذكعت تيورق  تصشدرتك   -64
تيدديت يعّكددز عنددع سايدد  تأل فددال ذو  تألوضددا  تصعيشددي  تيلددعب ، ال ير ددر  أ  امددا   ددهةة ص ددأ 

. وأوصدددت تيورقددد  إب شددداء هعيددد  عامدددل مشدددرت  لدددني تيوكددداالت (113)وم اه ددد  تسدددرغيهلم ج  ددديا  
د تالسدددرغيل ته  ددس، وإبةمدددال أ شدددررا يف ي  ندد  مب اه ددد  تيع دد  ضددده تأل فدددال، مبددا يف ذيددد

. وأوصدت أي دا  لردوهري  دهمات يعدافا وإعداةة (114)تالسرتتييجي  تيو  ي  تي اةم  تخلاصد  ايرفدل
ةمد  ين دد ااي، م يفدد    ددن  داجرهم، ه ددي  عدد  تي يددامب ت شدر   ذكدداء تيددوعس لشددق  سايدد  

 .(115)تأل فال م  تالسرغيل ته  س
ددارو ضدده تأل فددال  وأهدداةت تصبدداةرة -65 تيعاصيدد    دداء مجيددأ أ دد ال تيع ولدد  تيبه يدد  تيدديت مت 
تيع ولددددد  تيبه يددددد  يإ فدددددال يف روسددددديا قا و يددددد  يف تص دددددزل ويف أمددددداك  تيععايددددد  تيبهينددددد  ولعدددددأ  ت 

تيععاي  تي هاري . واس عري قا و ي  يف تصهترو وتص س دات تيع اليد ، وك  دم يلدهر لشدق   أماك 
ت تصبددداةرة يف أ  ي دددهمب تيفعيددد  تيعامدددل يوصدددي   دددهةة ي  دددس ت  ي دددومب روسددديا . وأمنددد(116)جعميددد 

لوضأ وس  يشعيأ  ظع للورة وتض   مجيأ أ  ال تيع ول  تيبه ي  يإ فدال يف مجيدأ تألمداك  
 .(117)تييت يعيشو  هيها، مبا يف ذيد تص زل، لوص  ذيد م قي  ذتت أويوي 

اوالت ي  دل أ فددال تيعومددا مد  أسددعهتم ووضددعهم يف لوجددوة  دد 6وأهداةت تيورقدد  تصشدرتك   -66
زتيددوت يرععضددو  يف كةدري مدد  تأل يددا  ينر ردديع ت ثددل يف  ميدا،، وال ظددت أي ددا  أ  أهددعتة تيعومدا مددا

 .(118)عرنيات تالعر ال وتال رجاز تيرع في ، وأ ل للرات تألصالأ وملاةرة تيواثئ 

 (119)تأل  اا ذوو ت عاق   
أهاةت ايوم  رتيرن ووي  ت ا ال يزتل ا ا  ي اريع ير هث عد  يعدعض تأل فدال وتيبدايغني  -67

، 2014-2013ذو  ت عاقدد  يف م س ددات تيهويدد  يإلسدداءة تيبه يدد  وتيعا فيدد  ته ددير . ويف تيفددرتة 
ميدددا، يإ فدددال ذو  ت عاقددد  نلعددد  ينهويددد  ووجدددهوت أ  تي ةدددري مددد  تأل فدددال  10زتر ا ةدددو تص ظرددد  

ععضددو  يع ددد  لدددهين و ف دددس وإ دددال، و عمدددو  مددد  تيععايددد  تيلددد ي  تي اهيددد  وتيرعنددديم ووسدددائل ير
 .(120)تيرتهيا

 (121)تألقنيات وتيشعوب تألصني   
رأي ددا أ  تيشدددعوب  -، وم ظرددد  ايكوييددا 7ال ظددت م ظردد  تيب دداء تية دددايف، وتيورقدد  تصشددرتك   -68

ا  ويددددع  أ ددددا  عومدددد  مدددد    وقهددددا يف تألرض تألصددددني  يف تال دددداة تيعوسددددس مددددا زتيددددت مهرشدددد  سياسددددي
. ووه ا  ص ظر  تيب اء تية ايف، هدإ  تالعررداة تيعوسدس تصرزتيده عندع تيلد اعات تالسدر عتجي ، (122)وتصوترة

 ريج  ينع وات تيهويي  تصفعوض  ل بن تأل شر  تيعوسي  يف  با جزيعة تي دعمب، قده هداقم ادله تصشداكل 
 .(123)يف تي  وتت تأل رية

و بهت م ظر  تيب اء تية ايف إىل أ    اء تيشعوب تألصني  يف تال اة تيعوسس ي رجاان   -69
إىل  ده كبددري يف تير دداريع تص همدد  لشددق    ددو  ت   دا  ويفر ددع  إىل متةيددل سياسددس وقددا وين عنددع 
تص رو  تحل ومس. وال يوجه عرل م س س ين هوض ل  اء تيشعوب تألصدني ، وتيع د  تصردارو 

 .(124) ائأ وي رجاال يف كةري م  تأل يا  ضها 
مبوتءمد   رند  تي دوت ني تصرعن د    دو   7وأوصت م ظر  تيب اء تية ايف وتيورق  تصشدرتك   -70

 .(125)تيشعوب تألصني ، وال سيرا صلوا  لوهلا عنع تألرض وتصوترة تيربيعي 
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إعردال   دو  تيشدعوب وأوصدت م ظرد  تيب داء تية دايف لوضدأ  رد  عردل و  يد  لشدق   -71
 .(126)تألصني ، ي ومب عنع تيوثي   تخلرامي  ينر متع تيعاصس لشق  تيشعوب تألصني 

أ  تي دددددنرات تال اةيددددد  مل ي دددددم، م دددددل تعررددددداة تي دددددا و   7وال ظدددددت تيورقددددد  تصشدددددرتك   -72
تال داة  "لشددق  تألقدداييم ذتت تالسدر هتمب تيربيعددس تير نيدده  مدد  جا دن تيشددعوب تألصددني  تيدديت 

شددد ل أقنيددد  يف تال ددداة تيعوسدددس"، إبثبدددات أو قكيددده وجدددوة أيددد  أقددداييم ذتت تسدددر هتمب  بيعدددس ي
ت ددا  ظددعت  إىل أ  تحل ومدد  مل ي كدده  7. وعدديوة عنددع ذيددد، أهدداةت تيورقدد  تصشددرتك  (127)ي نيدده 

وجددوة أقدداييم ذتت تسددر هتمب ي نيدده  قائردد ، هددإ  معكددز اددله تألقدداييم يعرردده تعرردداةت  كبددريت  عنددع 
 .(128)ت  ت ةترة تلني  واو مععض يرغيريتت يف أ  وقتمشي
روسديا إبيغداء تيرغيدريتت تيديت أة نرهدا عندع تي دا و  تال داة   7وأوصت تيورقد  تصشدرتك   -73

تصرعنددد  ايربيعددد  تير نيهيددد  وتيددديت ي دددع   ددد  مجاعدددات تيشدددعوب تألصدددني  وتي دددنرات تلنيددد  يف 
لعرنيددات أ ددعتف اثيةدد  مةددل تيلدد اعات تالسددر عتجي  يف اددله  تصشددارك  يف تادداذ تي ددعترتت تصرعن دد 

 .(129)تألقاييم وإقام   وتر وتسأ و امل ينجريأ
ت  ير يه تال اة تيعوسدس ايروصديات تيديت قدهمها كدل مد  ه د   7وأوصت تيورق  تصشرتك   -74

وتالجرراعيددد   تي  ددداء عندددع مجيدددأ أ ددد ال تيررييدددز تيع لدددع ، وتينج ددد  تصع يددد  احل دددو  تالقرلددداةي 
وتية اهي ، وتص عر تخلاا تصعل   و  تيشدعوب تألصدني  وتي اضدي  عردأ ويدوهري ليداانت مفلدن  عد  

تالقرلدداة  ي دد ا  تيبندده، مبولدد    ددن تال رردداء ت ثددل، وذيددد مدد  أجددل  -تيوضددأ تالجرردداعس 
 .(130)ضرا  إم ا ي  تير    للورة موضوعي  م  هعايي  وميءم  يهتلريه وي ييفها

أي دددا  ت   ّ ددد  روسددديا تحلايددد  تهلشددد  ينشدددعوب تألصدددني ،  7وأوصدددت تيورقددد  تصشدددرتك   -75
وي ر    ها يف تيرعنيم وتسر هتمب أرتضيها وأقاييرها ةو  قيوة، وأ  يعاجل مش ن    إل متةينها 
يف م س ات تيهوي  عنع تص رويني تال اة  وت قنيرس ويربأ تصباةئ تأل ع  تجمل دهة يف إعدي  

 .(131)تألمم تصر هة لشق    و  تيشعوب تألصني 
رأي ددا أ  تي ددنرات تيعوسددي  ال  ددرتمب متامددا    ددو  تيشددعوب  -وذكددعت م ظردد  ايكوييددا  -76

تألصني  تيلغرية تيعهة. وعنع تيععم م  وجوة تصوترة تيربيعي ، هإ  عايبيد   دعن ايكوييدا تصرعدهة 
وأوصددددت تص ظردددد  االعددددرتتف مبعكددددز  ددددعن سددددا ا . (132)ته  دددديات يعددددي  يف  ايدددد  مدددد  تيف ددددع

 .(133)تألصنس

 (134)تأل  اا عهميو ته  ي   
ت  تيررييز ضه تأل د اا عدهميس ته  دي  أصدبال مرجدلرت  يف  4أهاةت تيورق  تصشرتك   -77

. (135)مجيأ إلاالت تحلياة تيعام  وأ  تي نرات ي يه  لوهلم عنع   دوقهم ت   دا ي  تألساسدي 
أ  تيررييز ضه تأل  اا عدهميس ته  دي  يرفداقم يف لعدأ تحلداالت  4يورق  تصشرتك  وال ظت ت

أي ا  يعهمب تاداذ تي دنرات تيعوسدي   4. وأسفت تيورق  تصشرتك  (136)ل بن عامل تال رراء ت ثل
أي  يهتلري ير فيل   م تل ر  تألورولي  حل و  ت   ا  هيردا يرعند  األ د اا عدهميس ته  دي  

 4 . وسددنرت تيورقدد  تصشددرتك (137)ام مدد  تلرجددزي  يف معتكددز تال رجدداز تص قددت ينععددااي تألجا ددنوعددري 
تي وء عنع تألوضا  تييإ  ا ي  تصهي   يإ  اا عهميس ته  دي  تلرجدزي  يف تصعتكدز تصدلكورة، 

 .(138)وللف   اص ،  اي  تي  اء وتصهاجعي 
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 مناطق أو أقاليم حمد ة -5 
، هيرددا يرعندد  ا ددريل  ددبا جزيددعة تي ددعمب، ت  عددهة تي ددج اء 2تيورقدد  تصشددرتك  أهدداةت  -78

، وأ  تي ددنرات تيعوسددي  هددقت إىل تيرعددلين وعددريه مدد  ضددعوب (139)تي ياسدديني مددا ت فددد يددزةتة
تصعامنددد  أو تيع ولددد  تي اسدددي  أو تييإ  دددا ي  أو تصهي ددد  يف ق دددااي قائرددد  عندددع ةوتهدددأ سياسدددي  ضددده 

إب دي  سدعتمج تي دج اء  2. وأوصت تيورق  تصشرتك  (140)عت يني يف  با جزيعة تي عمبتصوت  ني تألوك
تيدددلي  تعر ندددوت يف  دددبا جزيدددعة تي دددعمب ي يدددامهم ت شدددر  سياسدددي ، مبددد  هددديهم أويتدددد تيدددلي  يظدددااعوت 

، وأوصدددت اير  يددد  يف مجيدددأ ق دددااي تيرعدددلين يف  دددبا جزيدددعة تي دددعمب (141)سدددنريا  ضددده تال دددريل
 .(142)وم اضاة ته اة

وأكدده كددل مدد  م رددن م ظردد  تألمدد  وتيرعدداو  يف أوروا تصعددل اص س ددات تيهمي عت يدد   -79
و  دددو  ت   دددا  وتصفدددوض تي دددامس تصعدددل األقنيدددات تي وميددد  أ  سدددنرات تألمدددع تيوتقدددأ يف  دددبا 
جزيدددعة تي دددعمب وجهدددت للدددورة يع دددفي  هترددديت "تيرردددعف" و"تال فلدددايي " مبوجدددن تي دددا و  ته دددائس 

اة تيعوسددس إىل إلروعدد  وتسددع  مدد  تهرعيددات وتخلردداات وتأل شددر . ويبددهو ةعدداو  ج ائيدد  يي دد
عهيدددهة مددد  ادددلت تي بيدددل ذتت ةوتهدددأ سياسدددي  وي دددرههف لشددد ل  ددداا تصدددهتهعني عددد    دددو  
ت   ددا  تصددوتيني ألوكعت يددا، وال يرددوهع هيهددا ينرددرهم ضددراانت ت ددرتتمب ت جددعتءتت تي ا و يدد  تيوتجبدد ، 

 .(143)س بل ت رلاف هعاي  لشق  تال رهاكات ت جعتئي  تصزعوم  وال يرامج هيها
ت  ت ريل  با جزيعة تي عمب ص با عهة م   االت ت رفاء  2وأهاةت تيورق  تصشرتك   -80

ق ددع  ت ددررنت عنددع تال رجدداز أو عددري ذيددد مدد  أ دد ال تحلعمددا  مدد  تحلعيدد  عنددع يدده وكدديء 
. وأوصدت (144)ات أ  اا يرلدعف لدهعم مد همتال اة تيعوسس أو عنع يه أ  اا أو إلروع

اير  يددد  يف مجيدددأ  ددداالت تال رفددداء تي  دددع  تصزعومددد  يف  دددبا جزيدددعة تي دددعمب  2تيورقددد  تصشدددرتك  
وكش  ملري مجيأ تأل  اا تيلي   عموت للورة يع في  م  تحلعي  وأماك  وجدوةام، وإلدي  

 .(145)أسعام اي ريج 
تال اة تيعوسس ي و  موت ل أوكعت يدا يف  دبا جزيدعة تي دعمب أ   2وذكعت تيورق  تصشرتك   -81

إىل تهدددي . وي دددر همب تال ددداة تيعوسدددس تي دددوت ني ته ائيددد  وت ةتريددد ، وكدددليد تصعنومدددات وتصدددوترة 
. (146)تالقرلددداةي ،  جبدددار مدددوت ل  دددبا جزيدددعة تي دددعمب عندددع تخلهمددد  يف تي دددوتت تص دددن   تيعوسدددي 

يروقدد  تحل ومدد  عدد  ةعددوة تصددوت  ني تألوكددعت يني إىل تال ددعت  يف ت   2وأوصددت تيورقدد  تصشددرتك  
 .(147)صفوف تي وتت تص ن   تيعوسي 

وأهددداةت ايدددوم  رتيدددرن وويددد  ت  تي دددنرات تيعوسدددي  وسدددنرات تألمدددع تيوتقدددأ يف  دددبا  -82
 ، م ا دا  عامدا  2014جزيعة تي عمب  ن ت، م ل لهتي  ت ريل روسيا يشدبا تهزيدعة يف  دبا /هاتيع 

م  تخلوف وتي رأ، ق ت هيدا ي عيبدا  عندع  عيد  تيرعبدري عد  تيدعأ  و عيد  وسدائع ت عديمب لشدق  
ق ددااي معي دد . وقرعددت تي ددنرات تيلدد فيني تيددلي  ت ر ددهوت عي يدد  أعرددال روسدديا يف  ددبا جزيددعة 

 .(148)تي عمب وتضرهههتم
قأ يف  با جزيدعة ت  تي نرات تيعوسي  وسنرات تألمع تيوت 10وأهاةت تيورق  تصشرتك   -83

، اادداذ إجددعتءتت 2014تي ددعمب قامددت، ع ددن ضددم  ددبا تهزيددعة مدد  قبددل تال دداة تيعوسددس يف عددامب 
 10. وأوصدت تيورقدد  تصشددرتك  (149)صدارم  ضدده وسدائع ت عدديمب تص در ن  وسياسدديس و شدراء تصعارضدد 
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م مد  تألهدعتة لوق  مجيأ تألعرال تييت ي رههف تي شراء وتصعارض  تي ياسي  وتيلد فيني وعدريا
تلرجدددزي  ال ر ددداةام ضدددم روسددديا يشدددبا جزيدددعة تي دددعمب أو يرعبدددريام عددد  تيدددهعم يردددرت  دددبا تهزيدددعة. 
وأوصددت تيورقدد  تصشددرتك  أي ددا  إب ددي  سددعتمج مجيددأ تلرجددزي  عنددع تيفددور وةو   ددعو  ول ددرا  

 .(150)تير  ي  للورة هعاي  يف مجيأ  االت ت رفاء تي شراء وعريام م  تألهعتة
ت  هددعض تال دداة تيعوسددس تي دديرعة عنددع إقندديم تي ددعمب صدد برا  2وأهدداةت تيورقدد  تصشددرتك   -84

ل درا  إم ا يد   2. وأوصدت تيورقد  تصشدرتك  (151)عرني  ي نيإل حلعي  تي ديمب وتيرعبدري عد  تيدعأ 
و عي  قيامب تيل فيني ت شررهم تصه ي  ةو  قيوة يف  با جزيعة تي عمب، مب  هديهم أويتدد تيوتهدهو  
مدد  أوكعت يددا تألمب؛ وتير  يدد  يف مجيددأ  دداالت تال رجدداز عددري تي ددا وين وتير ويدد  وتص دداي   تيدديت 
يععض هلا تيل فيو  يف  با جزيعة تي دعمب وتصبندت  دا، وإ ايد  تصشدربا يف  رنهدم م د ويي  ج ائيد  

 .(152)إىل تيعهتي  يف  اكرات عاةي 
تيعوسي  تسر همت أسدايين و شدي  ضده  أي ا  أ  تي نرات 2وذكعت تيورق  تصشرتك   -85

تصشاركني يف جترعات سنري  يف تي    تألوىل م  تال دريلد ه امدت اعردهتءتت عندع مدا ي درع 
"مجاع  تيهها  ع  تي فن" وعنع عرياا م  "تأل  اا تجملهور تهلوي " يف تأل هتث تيديت جدعت 

عرددده ينرشددداركني هيهدددا يف رليدددأ ةعردددا  ين ددديم  ت قنيريددد  ألوكعت يدددا، ولعرنيدددات ت ررددداف وقردددل 
، وعرنيات ت رجداز مجداعس وتعر داالت ي شدراء أهدعتة، واسدر هتمب تيع د  يف يفعيد  2014 عامب

 .(153)تلرجني
و دددب   ايدددوم  رتيدددرن اددداوو لوقددد  عرنيدددات تالضدددرهاة  2وأوصدددت تيورقددد  تصشدددرتك   -86

 .(154)ي نري ت ةتري  وته ائي  تيرع في  ينرشاركني يف تأل هتث وتال رجاجات ت
ووه دددا  ص ظرددد  معتسدددنو  لدددي  دددهوة، لنغدددت تيعقالددد  م دددرو   عجدددا  يف  دددبا جزيدددعة تي دددعمب  -87

تلرند  إذ أ عن ددت وسددائع ت عدديمب ويعددعض تيلد فيو  ينر دداي   وتيرههيدده. وذكددعت أي ددا  أ ددا ، 
 .(155)لرن تي  اء لش ل كامل ي عيبا  عنع تيل اه  تص ر ن  يف تيشيشا  ويف  با جزيعة تي عمب ت

وأهدداةت ايددوم  رتيددرن وويدد  ت  تي ددنرات تيعوسددي  قامددت، لعدده لددهء ت ددريل روسدديا  -88
، مب داعف  ممارسدرها تصررةند  2014يشبا جزيعة تي عمب ولهء تي زت  تص نال يف  ع  أوكعت يا يف عدامب 

تصعارضد  يف تسر هتمب تي وت ني تصبهر  وتيف فاض  تصرعن د  مب اا د  تيرردعف  سد ات تألصدوتت 
 .(156)ويعزيز تيعقال  تيلتيي 

ت  عددهة تيريميددل تيددلي  يهرسددو  اينغدد  تألوكعت يدد  ت فددأ  2وأهدداةت تيورقدد  تصشددرتك   -89
ل درا  تحللدول لشد ل كامدل  2. وأوصت تيورق  تصشرتك  (157)معة  يل تال ريل 36مب هتر 

 دعمب، مبدا يف ذيدد تينغد  تألوكعت يد  ويغد  وةو  عوتئ  عنع تيرعنيم اينغات تألصني  يف  با جزيدعة تي
 .(158)يرت تي عمب

أ  تال دداة تيعوسددس لددهأ عرنيدد  قمدديم وتسددع  تي رددا  ينرن يدد   2وذكددعت تيورقدد  تصشددرتك   -90
وأوصددت  (159)تخلاصدد  وكددليد من يدد  تيهويدد  تيوتقعدد  يف  ددبا جزيددعة تي ددعمب ويف مهي دد  سيفاسددرولول

سددع  عنددع ممرن ددات تيهويدد  وتصررن ددات تخلاصدد  يف  ددبا جزيددعة تيورقدد  إب دداء عرنيدد  تالسددرييء تيوت
 .(160)تي عمب تسر اةت  إىل يوتئال ي ظيري  وأوتمع صاةرة ع  سنرات تال ريل
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