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  مقدمة
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل واملنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ دورته الرابعة خالل الفتـرة مـن   ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران١٨ املؤرخ ٥/١نسان  حقوق اإل 
اخلامسة  اجللسة   يفاالحتاد الروسي   االستعراض املتعلق ب   وأُجري. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٣ إىل

االحتـاد الروسـي الـسيد ألكـسندر         وفـد    ورأس. ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤املعقودة يف   
، ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦ويف اجللسة املعقودة يف     . كونوفالوف، وزير العدل باالحتاد الروسي     .ف

  .االحتاد الروسياعتمد الفرق العامل هذا التقرير عن 
جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التـاليني       ، اختار   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    -٢
   .البحرين، وشيلي، وغانا: االحتاد الروسياالستعراض املتعلق بعملية لتيسري ) ثالثيةال اجملموعة(
االستعراض ، صدرت الوثائق التالية من أجل       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  اً  ووفق  -٣ 

   :االحتاد الروسياملتعلق ب
ــر  )أ(   ــين تقري ــدم وفقــ / وط ــي مق ــرض خط ــرة اً ع  )أ(١٥للفق

) A/HRC/WG.6/4/RUS/1  (؛   
 جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقـاً للفقـرة          )ب(  

   ؛)  A/HRC/WG.6/4/RUS/2 ) (ب(١٥
 )ج(١٥ة حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السامي     )ج(  

) A/HRC/WG.6/4/RUS/3  .(   
 الثالثية قائمة باألسئلة اليت أعـدهتا       اجملموعةعن طريق   االحتاد الروسي   إىل  وأحيلت    -٤ 

اجلمهورية التشيكية، وجورجيا، والتفيا، وليختنشتاين، والسويد، والدامنرك، وليتوانيا،      اً  مسبق
وهذه األسئلة متاحـة علـى      . وهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمة وآيرلندا الشمالية      

  .الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز وقائع عملية االستعراض  - أوالً  

  قدم من الدولة موضع االستعراضاملعرض ال  - ألف  
، عرض السيد كونوفالوف،    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٤ اجللسة اخلامسة املعقودة يف      يف  -٥

ينظر إىل االستعراض الدوري والحظ أن االحتاد الروسي ال يزال  . وزير العدل، التقرير الوطين   
واالحتاد الروسـي ملتـزم   .  للرقابة الدولية يف ميدان حقوق اإلنسان  أداةالشامل بوصفه أهم    
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بالقيم األساسية كاحلرية، والعدل، واحلياة، والرخاء، وكرامة الفرد، والتقاليـد األسـرية،            
 االجتماعية، والقضاء على    واملساواة السياسية، والرتاهة، وفعالية النظام القضائي، والضمانات      

  .الفقر والفساد، كما أنه يتقيد بالتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
قـوق  حبوالحظ االحتاد الروسي أن الصكوك الدولية، مبا فيها الـصكوك املتعلقـة      -٦

الغلبة  وأن هلا    اً،مباشراً  ال يتجزأ من النظام القانوين، وأهنا تطبَّق تطبيق       اً  اإلنسان، تشكل جزء  
وقد جرت الزيارات اليت قام هبا ممثلو األمم املتحدة املكلفون بواليات           . على تشريعاته الوطنية  

ولكفالـة الـضمانات حلقـوق اإلنـسان        .  اإلجراءات اخلاصة على أساس مستمر     يف إطار 
 املركـز واحلريات، أنشئت مؤسسة أمني املظامل، وهي تعمل بفعالية، وأسفر هذا عن منحها             

  .٢٠٠٩يناير /انون الثاينألف يف ك
من نظام مشويل إىل    اً  فريد  وأكد االحتاد الروسي أنه أجرى خالل العقد املاضي حتوالً          -٧

 فإهنا ال تزال تعاين، مع      اً،دميقراطياً   الدولة قد أنشأت اآلن جمتمع     ويف حني أن  . دولة دميقراطية 
  .تمع الدميقراطيإىل اجملاً األسف، من آثار كل من الشمولية والتحول املؤمل أيض

 شدد الوفد على مسألة التغلب على انعزال روسيا عن العمليـات القانونيـة              ،أوالً  -٨
يف مـؤمتر   اً  مـشارك اً  األوروبية والعاملية، مبا فيها حقيقة أن روسيا مل تكن لفترة طويلة طرف           

ـ اً  اإلدماج الفعلي لروسيا يف اجملال القانوين الدويل نظـر        اً  وجيري حالي . الهاي صوصياهتا خل
  .ومصاحلها يف تطوير نظامها القانوين الوطين

 أضاف الوفد أن روسيا أنشأت أساساً مؤسـساهتا الدميقراطيـة وال تـزال              اً،وثاني  -٩
حتسنها، ويشمل ذلك النظام القضائي، والنظام الضرييب، واخلدمات العامة، واحلكم الرشيد،           

.  غائبة أو مل تكن تعمـل يف الـسابق         والنظامني الربملاين واالنتخايب، وهي مؤسسات كانت     
من مبادرة  اً  وانطالق. وجرى التشديد على أن الفساد ال يزال واحدة من أكثر املشاكل حدة           

الرئيس، جيري اختاذ تدابري شاملة غري مسبوقة ترمي إىل حتسني احلكم الرشيد، وتعزيز النظام              
  .دين للتصدي لهالقضائي، ومكافحة الشرطة للفساد، وضمان مشاركة اجملتمع امل

 أضاف الوفد أن روسيا حتدثت عن قضية املؤسسات واألوضاع الـيت قـد              اً،وثالث  -١٠
يكون فيها إعمال حقوق اإلنسان صعباً، مبا فيها اجليش، والسجون، واملؤسـسات الطبيـة              

قد أُحرز خالل السنوات العشر     اً  كبرياً  وباإلشارة إىل أن مثة تقدم    . والنفسية، ومرافق الشرطة  
 روسيا على أن من الضروري اختاذ تدابري إضافية،         وافقتملاضية يف مجيع هذه امليادين، فقد       ا

ومن بني هذه التدابري زيـادة      . وجيري اختاذ هذه التدابري لكي يتسىن هلا العمل بطريقة سليمة         
فرص وصول اجلماهري، وضمان الشفافية والرقابة، وحتسني القاعدة القانونية، وتوقيع العقوبة           

  .جلنائية عن االنتهاكات املرتكبة على أيدي املوظفنيا
ورابعاً، تطرق الوفد إىل جمموعة من املشاكل املتعلقة خبلفية البلد املتعددة اجلوانـب               -١١

العرقية واالقتصادية واالجتماعية، وخباصة الفقر، واجلرمية مبـا فيهـا اجلـرائم احلاسـوبية،              
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طفال، والسلبية االجتماعيـة، وضـرورة إصـالح    واألشكال اجلديدة الستغالل النساء واأل 
وجيري عمل الكثري يف هـذا الـشأن،        . االقتصاد، وإعادة بناء اهلياكل األساسية االجتماعية     

وجيري التأكيد على أن روسيا كانت من بني أول مـن تـصدى         . بطرق منها احلوار الدويل   
لسلبية، وكان لـه    لإلرهاب الدويل، وقد أسفرت مكافحته، لألسف، عن بعض األحداث ا         

ومع إعادة التأكيد على أنه ينبغي النظر إىل انتـهاكات حقـوق            . تأثريه على سياسة اهلجرة   
اإلنسان أثناء مكافحة اإلرهاب بالوسائل القانونية البحتة، أكدت روسيا استعدادها للتعاون           

  .اجملاليف هذا 
 ينبغي إعماله حبسن نيـة،      حرية التعبري أنه  احلق يف    ذُكر فيما يتعلق بقضية      اً،وخامس  -١٢

وذكـر الوفـد أنـه      . مع مراعاة التوازن بني مصاحل اجملتمع وتقاليده وقيمه العامة واخلاصة         
توجد يف روسيا أية ممارسة لالضطهاد ضد األشخاص املنتمني إىل األقليـات، باسـتثناء               ال

 ارتكبتـها   القضايا اليت أثبتت فيها احملاكم وقوع أنشطة ذات طابع جنائي أو غـري قـانوين              
وللقانون املتعلق بأنشطة األشخاص االعتباريني طابع دميقراطي وحترري،   . رابطات عامة معينة  

 الرابطات العامة والدينية واإلبـالغ      مارسات تسجيل إال أنه ينبغي حتسني األعمال املتصلة مب      
 بوعـة املطوسائط اإلعالم    مصادروفيما يتعلق بوسائط اإلعالم، يوجد عدد هائل من         . عنها

.  مساحة مناسـبة مـن احلريـة      ضمن على حد سواء، وهي قادرة على العمل         واإللكترونية
وفيما تعلق مبشكلة أمن الـصحفيني      .  يف املائة من منابر اإلعالم     ٥متتلك احلكومة سوى     وال

يف حاالت الوفاة والعنف والقمع املرتكبة ضدهم، الحظ الوفد أن هذه اجلرائم ارُتكبـت يف               
  .مرتبطة باألنشطة املهنية اليت ميارسها هؤالء األشخاصاً وأهنا مل تكن دائمبعض احلاالت 

 بقضية حقوق اإلنسان، وذكرت أهنا سوف تسعى إىل    التزامهاوأكدت روسيا جمدداً      -١٣
تلبية أرفع مستويات املتطلبات يف هذا امليدان، مبا أهنا ترمي إىل حتقيق التنمية املبتكرة والكثيفة               

  .ها أفراد أحراراليت يشارك في

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضع االستعراض  - باء  
وُنشرت علـى الـشبكة اخلارجيـة       .  وفداً ببيانات  ٥٥أثناء احلوار التفاعلي، أدىل       -١٤

 وفداً مل يتسن اإلدالء هبا أثناء       ٢٣لي الشامل حني توافرها بيانات إضافية       رلالستعراض الدو 
  .*لضيق الوقتاً احلوار نظر

ه عدد من الوفود الشكر إىل االحتاد الروسي على التقرير الوطين الـشامل             ّجقد و و  -١٥
وعلى عرضه املنفتح والناقد للذات والصريح، وعلى الردود اليت قدمها على بعض األسـئلة              

__________ 

إستونيا، وكوت ديفوار، وغانا، وليتوانيا، ومجهورية إيران اإلسالمية، وقطر، وأذربيجان، وكازاخـستان،              *  
 واجلمهورية العربيـة الـسورية، وبوتـسوانا،        وإسبانيا، وتونس، والتفيا، وبنغالديش، وهنغاريا، وبولندا،     

  .والبحرين، وجيبويت، والسودان، ولبنانوكندا، ونيجرييا، وقريغيزستان، 
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 االحتاد الروسي بعملية االسـتعراض الـدوري        بالتزاموأديل ببيانات للترحيب    . املعدة مسبقاً 
 ومحاية حقوق اإلنسان، ومشاركته البناءة والتعاونية، واملشاورات الواسـعة          الشامل، وتعزيز 

  .النطاق اليت جرت مع أصحاب املصلحة يف أثناء إعداد التقرير الوطين
وسألت اجلمهورية التشيكية عما إذا كان سيتسىن للمكلفني بواليـات يف إطـار               -١٦

ملقرر لذلك، وأوصت بتوجيه دعوة دائمة      اإلجراءات اخلاصة زيارة البلد، وعن اإلطار الزمين ا       
تـصريح   بإلغاء نظـام  اً  وأوصت أيض . جلميع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

م القانوين واملمارسـة    ، واعتماد تدابري إضافية لضمان امتثال كل من النظا        ) propiska (اإلقامة  
باالنـضمام  اً  أيضاالحتاد الروسي   ية  وأوصت اجلمهورية التشيك  . ماية حرية التنقل  القانونية حل 

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      
، وإنشاء اآللية الوقائية الوطنيـة ذات الـصلة؛ واسـتعراض           القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
 للمعـايري   ممتثلة، جلعلها   حتياطياحلبس اال سيما يف مرافق     الوالظروف السائدة يف السجون،     

واملسؤولني عـن   حراس السجون   إىل مجيع    يف جمال حقوق اإلنسان      تدريب؛ وتقدمي   الدولية
الوطنيـة  على محاية حقوق اإلنسان للنساء واألطفال واألقليات        حتديداً   يركز   إنفاذ القوانني، 

ضمان التحقيق  ونسانية؛  أقليات من حيث امليول اجلنسية واهلوية اجل       واألشخاص املنتمني إىل  
ومعاقبتـهم  واملسؤولون، يف مجيع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اليت يرتكبها هؤالء احلراس           

؛ واعتماد قانون خاص بشأن العنف املرتيل ومجع إحصاءات بشأن حاالت العنف ضد             عليها
ا العنـف   املرأة، مبا فيها العنف املرتيل كجرمية خاصة، وإنشاء مالجئ ومساكن آمنة لضحاي           

املرتيل، يسهل الوصول إليها على الصعيد احمللي، وخيصَّص هلا التمويل الكايف، وتتمتـع بطاقـة    
  .وفيما يتعلق باإلصالح القضائي، أوصت بإنشاء نظام خاص لقضاء األحداث. كافيةاستيعابية 

ق بالتصديق على بروتوكول االتفاقية األوروبية حلقو     االحتاد الروسي   وأوصت فنلندا     -١٧
والحظت فنلندا أن الدسـتور يقـر حـق    . اإلنسان، وطلبت معلومات عن عملية التصديق     

ما ال يتم إعماله على الرغم من اجلهود        اً  األقليات يف اختيار لغة التعليم، ولكن هذا احلق كثري        
وسألت فنلندا عن التدابري املتخذة للحفـاظ علـى    . التشريعية املبذولة على الصعيد االحتادي    

، وغريها من األقليات، وأوصت بتكثيف اجلهود       وغريكيةأ -لشعوب الفينو   اللغوية ل احلقوق  
  .الرامية إىل ضمان تقدمي التعليم بلغات األقليات

وسألت فرنسا عن إصالح نظام السجون، وحتسني أوضاع السجون، وعن املوعـد           -١٨
أن حريـة االجتمـاع   والحظت . احملدد لزيارة املقرر اخلاص املعين بالتعذيب لشمال القوقاز     

والتعبري ليست مكفولة للمثليني، واستفسرت عن التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها يف هذا             
، )Novaya Gazeta(ويف إشارة إىل مقتل أربعة صحفيني من جريدة نوفويـا غازيتـا   . الشأن
جلرائم إىل   باختاذ كافة اإلجراءات املمكنة ملكافحة عودة هذه ا         فرنسا االحتاد الروسي   أوصت

الظهور، وتقدمي مرتكبيها والعقول املدبرة هلا إىل العدالة؛ وباالنضمام إىل نظام روما األساسي       
  .إىل املقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدةللمحكمة اجلنائية الدولية؛ وبتوجيه دعوة دائمة 
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 عن حقـوق    وسألت أملانيا عن التدابري املتخذة لضمان األمن الشخصي للمدافعني          -١٩
اإلنسان، مبن فيهم احملامون والصحفيون، وعن تأثري اغتيال ستانيسالف مـاركيلوف علـى             

 إىل جلنة القضاء على مجيع       تقدميها اليت تأخر وأشارت إىل التقارير    . السياسة العامة احلكومية  
 وصـت ، أ  العملية  يف املمارسة  ومع الترحيب بإلغاء عقوبة اإلعدام    . أشكال التمييز ضد املرأة   

، وبالنظر يف التـصديق     إعالنه إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون      االحتاد الروسي بتنفيذ     أملانيا
  .على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

تصلة  املتعلقة بالقضايا امل   أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    والحظت هولندا     -٢٠
بانتهاك حقوق اإلنسان يف مشال القوقاز، وأشادت بالسلطات لتعهدها بتنفيذ هذه األحكـام       

وأوصـت  . يف نظام العدالة  اً  غري أنه يبدو أن هذه األحكام تظهر قصور       . واإلصالح القضائي 
التحقيق بسرعة وبـصورة كاملـة يف       باختاذ تدابري إضافية لتحسني أمن الصحفيني، وضمان        

كل من تثبت مسؤوليته عن هذه االنتهاكات أمـام         تقدمي   و هم، حقوق متساليت  االنتهاكات  
والحظت هولندا دواعي القلق بشأن تزايد االجتاه حنو العنـف          . العدالة وفقاً للمعايري الدولية   

الناجم عن التطرف وجرائم الكراهية، وال سيما ضد األقليات، مبـن فـيهم املهـاجرون،               
ـ    و ومغري ، اجلنسني وته ومش والسحاقيات، ،نواملثليو  ن إىل اجلـنس   و اهلوية اجلنسية واملتحول

وأوصت بالنظر يف اتباع هنج شامل وتنفيذ برامج حمددة ملكافحة االعتداءات العنصرية       . اآلخر
ويف ضوء هذا، لعلـها     . الة الضعف اليت يعيشها املهاجرون    يتعلق حب فيما  والتمييز، وال سيما    

. ، حبيث يوضـح تعريـف التطـرف       نون مكافحة التطرف  قاجتدر التوصية بإعادة النظر يف      
قانون املنظمات غري احلكومية مع مراعاة مجلة أمور منها         وأوصت هولندا بالنظر يف استعراض      

  .أوجه القلق اليت أعربت عنها هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
اية ظـروف عمـل     وسألت إيطاليا عن التدابري املتخذة لتحسني حرية اإلعالم ومح          -٢١

وأوصت إيطاليا باعتماد تدابري هتدف إىل حتسني حرية اإلعالم ومحاية ظـروف            . الصحفيني
وأوصت بإجراء حتقيق شامل وسريع     . عمل الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد       

وحمايد يف حاليت اغتيال الصحفية أنستيزيا بابوروفا والناشط يف حقوق اإلنسان ستانيسالف            
وسألت إيطاليا عن دور اجملتمع املدين يف تعزيـز         . ماركيلوف، وتقدمي مرتكبيهما إىل العدالة    

ورحبت . حقوق اإلنسان، وعن املعايري املستخدمة يف منح التمويل للمنظمات غري احلكومية          
. بإنشاء الفريق العامل الوطين املعين باإلصالح القضائي، وبإنشاء جملس مكافحـة الفـساد            

، مبـا يف  هذا امليدان للتغلب على التحديات القائمة يف      اليا بزيادة اجلهود املبذولة     وأوصت إيط 
ذلك ما يعتري اإلدارة العامة من فساد وقصور يف الشفافية واحملاسبة، فضالً عـن التوزيـع                

  . العقالين للمسؤوليات بني املستويني االحتادي واإلقليمي للحكومة
الـذي تؤديـه يف تيـسري العمليـة         اً  ر اإلجيايب جد  وأثنت اجلزائر على روسيا للدو      -٢٢

وأوصت بأن تواصل روسيا عملها اإلجيـايب       . التحضريية للمؤمتر االستعراضي لنتائج ديربان    
الرامي إىل مناهضة التمييز العنصري وما يتصل به من تعصب؛ وأن تواصل ما تبذلـه مـن                 
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هلدف؛ وأن تواصل ما تبذله مـن       جهود لتحسني حالة احملتجزين، واختاذ تدابري لتحقيق هذا ا        
سيما بزيادة العمل الذي سبق      الو ،لتقليص عدد األطفال احملرومني من الرعاية األبوية      جهود  

؛ وأن تواصل الترويج للمساواة بني الرجل واملرأة،         به للتغلب على هذه الظاهرة     تأن اضطلع 
 اجلهود الرامية إىل محايـة      وأن حتدد، يف ظل الوضع الراهن من األزمات االقتصادية العاملية،         

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألكثر قطاعات السكان ضعفاً، مبن فيهم املهاجرون
والحظت النمسا القلق الذي أعرب عنه املمثل اخلاص بشأن حالة املـدافعني عـن                -٢٣

 وتقييـد   حقوق اإلنسان ومفاده أنه رمبا كان اهلدف من قوانني التسجيل هو وقف النقـد             
تساعد  وأوصت بتهيئة بيئة  . حتركات اجملتمع املدين، وسألت عن املتابعة املزمعة يف هذا الشأن         

 املواطنني على اإلعـراب عـن       وتشجع ه،على تعزيز احلق يف حرية االجتماع بدالً من تقييد        
واستفسرت عـن   . هم املختلفة، وذلك بطرق منها استحداث إطار تشريعي هلذا الغرض         ئآرا
ة تشجيع جلنة حقوق الطفل روسيا على التعجيل بإصالح نظام قضاء األحداث، حبيث             متابع

اً حتاكم من هم دون الثامنة عشرة من العمر يف حماكم خاصة باألحداث، وحبيث تنشئ نظام              
بإنشاء نظام لقضاء األحداث    االحتاد الروسي   وأوصت النمسا   . إلصدار األحكام البديلة    فعاالً
مساعدهتم على االنـدماج جمـدداً يف       إىل  اقبة األحداث اجلاحنني، بل     معإىل  يسعى فقط   ال  

والحظت التقارير اليت تفيـد عـن   . اجملتمع، مع مراعاة املعايري الدولية القائمة يف هذا الصدد 
 ملعاجلة األقليات، وسألت عن التدابري املتخذة وأفرادارتكاب اعتداءات عنصرية ضد األجانب   

، بدافع العنـصرية  املرتكبة  جرائم الكراهية    البيانات بانتظام عن     وأوصت جبمع . هذه القضية 
  .وزيادة اجلهود الرامية إىل تقدمي مرتكبيها إىل العدالة

وأوصت سويسرا بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات              -٢٤
. ن أعمال العنـصرية   وأشارت إىل التقارير الواردة من خمتلف أصحاب املصلحة بشأ        . اخلاصة

وأوصت يف هذا الشأن بتعجيل اجلهود املبذولة للتحقيق يف أعمال االعتداء العنصري ومعاقبة             
 كما أشارت . القضاء اتالدفينة هلذه املشكلة يف إطار إصالح     مرتكبيها، وللتصدي لألسباب    

عذيب اليت  ت عنها جلنة مناهضة التعذيب بشأن أعمال الت       برسويسرا إىل دواعي القلق اليت أع     
 املتخذةيقوم هبا مسؤولون عن إنفاذ القوانني يف أثناء مكافحة اإلرهاب، وسألت عن التدابري              

ومع الترحيب باالتفاق املبدئي مع املقرر اخلاص املعـين         . ملعاقبة املسؤولني عن هذه األعمال    
اخلاص بالتوصل يف أقرب وقت ممكن إىل اتفاق على زيارة املقرر           سويسرا  بالتعذيب، أوصت   

وقـوع اعتـداءات ضـد      تشري إىل   كما أشارت سويسرا إىل التقارير اليت       . املعين بالتعذيب 
التحرش واالعتداء علـى     وحمامني، وأوصت بتكثيف جهود التحقيق يف ممارسات         ينيصحف

ذل قصاراها لـضمان    ب روسيا بأن ت    سويسرا وأوصت. هاصحفيني واحملامني ومعاقبة مرتكبي   ال
حملامي ستانيسالف ماركيلوف والصحفية أنستازيا بابوروفا يف اإلفالت        عدم استمرار قاتلي ا   

  .من العقاب
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وأعربت باكستان عن تقديرها لتعهد روسيا بقضية حقوق اإلنسان، كما يتبني ذلك        -٢٥
والحظت باكـستان التحـسن     . من انضمامها إىل غالبية الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان       

تلف أحناء االحتاد، وإدراج التثقيف حبقـوق اإلنـسان يف          التدرجيي يف حقوق اإلنسان يف خم     
وفيما يتعلق بإقامة العدل، طلبت املزيد من التفاصـيل   . املناهج الدراسية، وإنشاء أمانة املظامل    

عن اإلصالح الشامل اجلاري للجهاز القضائي، هبدف جعل الوصول إىل القضاء أكثر فعالية             
عن رغبتها يف معرفة املزيد عـن التـدابري         اً  عربت أيض وأ. وضمان استقالل القضاة واحملامني   

احملددة املتخذة للتصدي لدواعي القلق اليت أعربت عنها اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان               
  .االجتار هبم ألغراض االستغالل اجلنسيجيري الذين يتصل بالعدد الكبري من األشخاص  فيما
 روسيا جتاه عملية االسـتعراض يف       السلوك املسؤول الذي سلكته   ب الصني   وأشادت  -٢٦

ومع االعتراف باملهام اجلسام اليت واجهتها . اإلعالموسائط التشاور مع أعضاء اجملتمع املدين و
 النهوضروسيا يف أثناء إنشاء أمانة املظامل، فقد يسرت إدارة شؤون حقوق اإلنسان وقضية              

ن قوانينها حتظر مجيـع أشـكال       متعدد األعراق، فإ  اً  وملا كانت روسيا بلد   . قوق اإلنسان حب
إىل التقارير اإلعالمية الواردة، استفسرت الصني عن التدابري الـيت اختـذهتا            اً  واستناد. التمييز

  .روسيا حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلقوق االجتماعية لقواهتا املسلحة
 يتصل  والحظت ليختنشتاين دواعي القلق اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل فيما            -٢٧

وأوصـت باالنـضمام إىل     . بأطفال الشوارع وعدم وجود استراتيجية ملعاجلة هذا الوضـع        
قاسية ضروب املعاملة أو العقوبة الالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

 كما أوصت، مثلما فعلـت    . ، وإنشاء اآللية الوقائية الوطنية املطلوبة     أو الالإنسانية أو املهينة   
 تعليمية متـساوية لألطفـال ذوي       فرصجلنة حقوق الطفل، بتعزيز اجلهود الرامية إىل توفري         

، وتقـدمي الـدعم     "املساعدة"أو  " املدارس التقوميية "اإلعاقة، بوسائل من بينها إلغاء ممارسة       
  .الضروري، وضمان تدريب املعلمني على تعليم األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العادية

ظت نيكاراغوا نواحي التقدم التشريعي، مبا فيها اعتماد القـوانني الراميـة إىل         والح  -٢٨
 والحظت إعـراب    .اًحتسني حالة األقليات، وال سيما السكان األصليون واملشردون داخلي        

روسيا عن عزمها على مواصلة العمل على حتقيق اإلصالح القضائي، فأوصت مبواصلة العمل             
  . إىل تشريعات حديثة تواكب التحديات اجلديدةيف هذا اإلطار، بغية التوصل

وأشادت كوبا باجلهود اليت تبذهلا روسيا لتنفيذ خطتها الوطنية يف جمـال الـصحة                -٢٩
واستفسرت كوبا عن التدابري اليت تعتزم روسيا اختاذها للوفاء بتعهـداهتا يف جمـال              . والتعليم

وأوصت . مات االقتصادية املالية العاملية   احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف ظل األز      
سـيما   الو ،لتعزيز جمايل الصحة والتعليم   كوبا روسيا بأن تواصل ما تبذله من جهود إجيابية          

لتعزيز ومحايـة احلقـوق االقتـصادية       ، وما تبذله من جهود إجيابية       لصاحل األطفال املعوقني  
  .واالجتماعية والثقافية ومكافحة الفقر
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ازيل باجلهود اليت بذلتها روسيا إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية       وأشادت الرب   -٣٠
واإلطار القانوين القائم يف روسيا ينص على محاية حقوق األقليـات والـشعوب             . والثقافية
وقد دأبـت   . ومع ذلك، فالتنميط والتصرفات التمييزية جتاه األقليات ال تزال قائمة         . األصلية

مكافحة الفئات املسلحة اخلارجة على القانون كاإلرهابيني مل تكـن          الربازيل على القول إن     
ويف سياق هذا اإلطار القـانوين      . حبال متعارضة مع احترام حقوق اإلنسان أو سيادة القانون        

ويف إشارة إىل قرار    . والسياسي الواسع، فهمت الربازيل أنه ينبغي تنفيذ األحكام ذات الصلة         
، أوصت الربازيل بـسحب     "أهداف حقوق اإلنسان  "نون   املع ٩/١٢جملس حقوق اإلنسان    

كما أوصـت   . ١٩٦٦الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان مثل عهدي عام        التحفظات على   
؛  حتسباً إللغاء عقوبـة اإلعـدام      لتوقيع أحكام اإلعدام  إقرار وقف اختياري    بالنظر رمسياً يف    

ات اخلاصـة؛ وبالتـصديق     وبتوجيه دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراء          
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ونظام روما األساسـي للمحكمـة            على

  .اجلنائية الدولية
. والحظت تركيا اجلهود املبذولة لصاحل الفئات الضعيفة، مبن فيها املشردون داخلياً            -٣١

ت معلومات عـن الـسياسات   ، وطلباإلعاقة   ذوي   األشخاص   حقوق   اتفاقيةوالحظت توقيع 
وأوصت تركيا باختاذ املزيد من التدابري الضرورية ملكافحة . الرامية إىل محاية هؤالء األشخاص  

  .وأثنت على اجلهود املبذولة للحد من الفقر. التطرف
وأشارت صربيا إىل الطابع امللزم لقرارات احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان،               -٣٢

وأشـارت إىل إنـشاء املنتـدى       . وسيا لتعزيز محاية حقوق اإلنـسان     واجلهود اليت تبذهلا ر   
. االجتماعي واجمللس العمومي للهجرة، وطلبت املزيد من املعلومات عن هـاتني التجـربتني            

والحظت أن روسيا كان هلا السبق يف محاية حقوق األقلية الوطنية يف اخلـارج، وسـألت                
  .احدث لألقليات الوطنية اليت تعيش يف روسي عما
والحظت البوسنة واهلرسك مع االرتياح املعلومات املتعلقة بوجود آليـات خمتلفـة              -٣٣

وسألت عما إذا كانت روسيا تعتزم إلغـاء        . حلماية حقوق اإلنسان، وال سيما أمانة املظامل      
عقوبة اإلعدام والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص             

كما طلبت املزيد من املعلومـات      . نية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      باحلقوق املد 
عن عمليات اإلصالح املزمعة واألولويات والتحديات، وال سيما يف امليدان القضائي، وعـن             
اخلطوات املتخذة لتعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، وتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف             

ات املتعلقة بالسياسات على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وتنفيذ خطـة العمـل            اختاذ القرار 
واستفسرت كذلك عن التدابري املتخذة     . الوطنية لزيادة متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرارات       

وسألت عما إذا كانت    . ملكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما العنف املرتيل والدعارة القسرية         
ة حمظورة مبوجب القانون يف األسرة ويف مؤسسات الرعاية البديلة، وعما إذا            العقوبة اجلسدي 

كانت هناك محالت توعية وأخرى لتثقيف اجلماهري هتدف إىل مكافحة العقوبـة اجلـسدية              
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عما إذا كانـت    اً  وسألت أيض . وتدعيم أشكال التأديب غري العنيفة والقائمة على املشاركة       
وبغاء ل االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال         روسيا تنظر يف توقيع الربوتوكو    

  .واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال 
اإلثنيات واألقليـات   باختاذ تدابري لضمان حقوق     االحتاد الروسي   وأوصت أوكرانيا     -٣٤
ة ضـد   وطلبت معلومات عن التحقيق يف اجلرائم املرتكب      . قومية يف استعمال لغاهتا األصلية    ال

وأوصت، يف حالة عدم التحقيق يف هذه اجلرائم، بإجراء حتقيقات          . قيادات اجلمعيات األوكرانية  
للغات اإلقليميـة    بالتصديق على امليثاق األورويب       روسيا وأوصت.  ومبعاقبة مرتكبيها  هافعالة في 

  .ن امللحق باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسا١٤، والربوتوكول رقم لغات األقليات أو
والحظت فييت نام أن روسيا تتمتع بسكان متعددي األعراق، وأهنا حافظت على              -٣٥

 وأعربت فييت نام عن تقديرها جلملـة        .متواصالًاً  اقتصادياً  االستقرار السياسي وحققت منو   
وأعربت فييت نام   . أمور من بينها تعاون روسيا الوثيق مع آلية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان           

 االنضمام إىل بلدان أخرى يف التوصية بتكثيف اجلهود املبذولة لتسوية القضايا            عن رغبتها يف  
العالقة املتعلقة بضمان حقوق اإلنسان، على النحو املذكور يف التقرير الـوطين، وإعمـال              
  .تعهدات روسيا، وال سيما تلك اليت تتصل باإلصالح التشريعي والقضائي ومكافحة الفساد

وأعربت عن قلقها إزاء حرية     . تحدة بربنامج تعزيز سيادة القانون    ورحبت اململكة امل    -٣٦
اإلعالم، وأمن الصحفيني، والعنصرية وكراهية األجانب، ونظام العقوبات، والقيود املفروضة          

وأعربت عن  . على اجملتمع املدين، والتهديدات اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان          
ل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، واالختطاف، واالحتجاز       قلقها من استمرار عمليات القت    

فريق األمم املتحدة العامـل املعـين       أمام  الفرصة  وأوصت بإتاحة   . التعسفي يف مشال القوقاز   
ملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين حبـاالت          أمام ا باالختفاء القسري و  

؛ وبالتـصديق علـى     ة أو تعسفاً لدخول أنغوشيا    اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجز     
مقدرة املدافعني عن حقوق الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب؛ واحترام ومحاية       

اإلنسان واحملامني على القيام بعملهم دون معوقات أو ختويف أو مضايقات، متاشياً مع إعالن              
سان ومبادئ األمم املتحدة األساسية بـشأن       األمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلن      

  .احملامني دور
والحظت زمبابوي منجزات روسيا يف ضمان حقوق اإلنسان، والتحـديات الـيت             -٣٧

؛ ومبواصـلة    يف ميدان حقوق اإلنسان وحرياته     احتسني تشريعاهت وأوصتها مبواصلة   . تواجهها
 يف جمال تعزيـز ومحايـة حقـوق          الرامية إىل توسيع وتعزيز التعاون الدويل      اإعمال سياسته 

  .اإلنسان لصاحل اإلنسانية
ورحبت اململكة العربية السعودية بالوفد ومبا يبذله من جهود لتعزيز حقوق اإلنسان،   -٣٨

وأوصت االحتاد الروسي باالنضمام إىل أكرب عدد من . وال سيما عن طريق إنشاء أمانة املظامل   
وأوصت اململكة العربية السعودية مبتابعة خطـط       . نساناالتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإل    
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مث طرحت أسئلة عن أهداف روسيا املقبلـة        . عملها الرامية إىل محاية حقوق الطفل واألسرة      
  .الرامية إىل محاية حقوق األسرة والطفل وعن تنفيذ التشريع املتعلق باحلقوق الدينية

.  إنـشاء أمانـة املظـامل      ورحبت األردن بوضع إطار تشريعي ومؤسسي يتضمن        -٣٩
إىل الربوتوكول االختياري التفاقيـة     اً  والحظت مع االرتياح انضمام االحتاد الروسي مؤخر      

أن وشجعت األردن روسيا على     . حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة       
 امسامهته جملس حقوق اإلنسان، فضالً عن احلفاظ على         أعمال احلثيثة يف    ايواصل مشاركته 

  .مفوضية حقوق اإلنسان  يف
وأشادت جنوب أفريقيا بالتقدم احملرز يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             -٤٠

والثقافية، وتعاون روسيا مع مفوضية حقوق اإلنسان واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات            
أن املقرر اخلـاص املعـين      وذكرت  . اخلاصة، والتعهد إزاء املؤمتر االستعراضي لنتائج ديربان      

بالعنصرية أعرب عن قلقه إزاء االجتاه حنو العنصرية وكراهية األجانب وزيادة عدد اجلـرائم              
والحظت أنه على الرغم مما ُيبذل من جهود مكثفة، فإن روسـيا            . املرتكبة بدوافع عنصرية  

. اذها يف هذا الشأن   ملكافحة العنصرية، وسألت عن التدابري املزمع اخت        شامالًاً  تعتمد تشريع  مل
غري الطوعي  /ومع اإلشارة إىل دواعي القلق اليت أثارها الفريق العامل املعين باالختفاء القسري           

بشأن احلاالت اليت وقعت يف أثناء عمليات مكافحة اإلرهاب، طلبت املزيد من املعلومـات              
 عـن إنفـاذ     عن االستخدام غري املشروع للقوة البدنية، واستفسرت عن تدريب املسؤولني         

والحظت جنوب أفريقيا االدعاءات املوجهة من املدافعني عن حقوق اإلنسان بأهنم           . القوانني
يواجهون عقبات يف أثناء ممارستهم للرصد العام يف مؤسسات السجون، وطلبت احلـصول             

والحظت جنوب أفريقيا التدابري املعتمدة لضمان املـساواة بـني          . على املزيد من املعلومات   
وأوصـت  . على القانون اً   خرج  العنف املرتيل  ، وسألت عن التدابري املتخذة العتبار     اجلنسني

على القانون، إن مل تكـن قـد        اً  روسيا باعتماد تدابري تشريعية العتبار العنف املرتيل خروج       
  .فعلت ذلك بالفعل

والحظت مصر أن روسيا أبقت باستمرار على سياسة توسيع نطاق حقوق اإلنسان              -٤١
ا، وإقامة حوار يستند إىل املساواة وعدم املواجهة يف صاحل مجيع اجملموعات اإلقليمية،      وتعزيزه

واستفسرت عما تبذله احلكومة مـن      . وأهنا تتعاون بطريقة بناءة مع مفوضية حقوق اإلنسان       
جهود لضمان التمتع حبق الضمان االجتماعي، واإلعمال الفعال جلميع احلقوق االقتـصادية            

وعلقت مصر على االدعاءات اليت تفيد بأن .  أعقاب مرحلة االنتقال املضطربة واالجتماعية يف 
املنظمات غري احلكومية تواجه عقبات متنوعة لدى اضطالعها بأنشطتها نتيجـة للتـشريع             

وأوصت مصر روسيا بأن تواصل ما تبذله من        . بشأن املنظمات غري احلكومية   اً  املعتمد مؤخر 
قوق اإلنسان يف روسيا، وبأن تصدق على اتفاقية األمـم          جهود لتدعيم اهليكل املؤسسي حل    

  .حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماملتحدة 
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وأعربت سري النكا عن تقديرها للخطوات اليت اختذهتا روسيا من أجـل محايـة                -٤٢
وتعزيز حقوق اإلنسان، مشريةً إىل أن روسيا وقعت اتفاقية حقوق الطفل وصـدقت علـى               

ربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األطفال املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة           ال
مؤسـسات  متعدد السنوات لرصـد أنـشطة       اً  وقد وضعت احلكومة نظام   . ٢٠٠٨يف عام   

املوضـوعية والـشفافية يف     بغية ضمان    اهليئات الدولية،    مبا يف ذلك  وأجهزة نظام السجون،    
كما أن القرار الذي اختذته احلكومة بتوفري مساعدة قانونية جمانيـة           . قوق اإلنسان االلتزام حب 

وعلى الرغم من التحديات الـيت      . يشكل خطوة حممودة إىل األمام    اً  للفئات الضعيفة اجتماعي  
ا االستمرار يف حتسني تشريعاهتيثريها اإلرهاب، فمن األمور املشجعة مالحظة أن روسيا تعتزم 

حالـة  ، وإصالح اجلهاز القضائي، وحتـسني       قوق اإلنسان املتعلقة حب النظم   يف ميدان    احمللية
  .واستحداث تدابري جتريبية ملكافحة الفساد ،األشخاص احملرومني من حريتهموالعسكريني 

وشجعت فلسطني روسيا على اتباع قوانينها املتعلقة حبماية كرامة الفرد، وحريـة              -٤٣
 تشجع حرية األنشطة االقتصادية الـضرورية       والحظت أن روسيا  . التفكري والعقيدة والدين  

والحظت فلسطني اجلهود املبذولة لتوفري احلماية واخلدمات االجتماعيـة         . للتقدم االقتصادي 
احترام مبـادئ   وشجعت روسيا على مواصلة ما تبذله من جهود لضمان          . لألسر واألطفال 

  .ائمةمجيع التحديات والعراقيل القمن رغم بالحقوق اإلنسان وتعزيزها 
ورحبت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية باجلهود الدءوبة اليت تبذهلا احلكومـة             -٤٤

وأحاطت علماً باملساواة واحلرية اللتني تتمتع هبما اجملموعات      . الروسية حلماية حقوق اإلنسان   
اختـاذ  العرقية يف البلد على كل من الصعيد القانوين والعملي، وبزيادة متثيل املرأة يف مناصب               

القرارات كما أقرت بذلك اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف عام               
وشـجعت  . ، وباستمرار حتسني املؤسسات الصحية، وبتعزيز جودة حياة املـواطنني      ٢٠٠٢

  .من جهود إجيابية الستمرار محاية حقوق اإلنساناً احلكومة على مواصلة ما تبذله حالي
 فرتويال عن تقديرها للتقدم احملرز يف جمال احلق يف الصحة بفـضل خطـة               وأعربت  -٤٥

وطلبت احلصول على مزيد من املعلومات عن تنفيذ هذا الربنامج،          . األولوية الوطنية للصحة  
  .وخباصة عن إجنازات احلكومة وتوقعاهتا

مـم  وأبرزت أوزبكستان التعاون النشط الذي تقيمه روسيا مع هيئات معاهدات األ           -٤٦
والحظت مع االرتياح الشديد إجنـازات روسـيا يف         . املتحدة وغريها من املنظمات الدولية    

جماالت الدفاع عن حقوق املرأة والطفل، والضمان االجتماعي، ومحاية الصحة، واحلـق يف             
 بتوقيع اتفاقيـة  ٢٠٠٨ورحبت بقيام روسيا يف عام    . التعليم، وحرية الدين، وجماالت أخرى    

تصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية املتعلق بإشـراك األطفـال يف   حقوق الطفل وال  
  .الرتاعات املسلحة

والحظت ماليزيا اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للتخفيف من آثار عمليـة االنتقـال،               -٤٧
وأشادت باألمهية املوالة للتعاون الدويل البناء يف تعزيز حقوق اإلنسان، الذي يـشهد عليـه        
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والحظت استراتيجية احلكومة للحد مـن      . إىل العديد من صكوك حقوق اإلنسان     انضمامها  
وأوصت ببذل جهد   . الفقر، وجناحها يف خفض عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر          

ملعاجلة مشكلة البطالة والتفاوت االجتماعي واالقتصادي وحالة الضعف االجتمـاعي          إضايف  
احلكومة مواصلة حتسني تشريعاهتا احملليـة يف خمتلـف         والحظت ماليزيا اعتزام    . السكانبني  

ميادين حقوق اإلنسان، وإصالح اجلهاز القضائي، وحتسني حالة األشخاص احملرومني مـن            
حريتهم، فأوصت ببذل جهود إضافية يف هذه اجملاالت حبيث يتزايد ضمان تعزيـز ومحايـة               

  .حقوق اإلنسان لشعوهبا
 الستعداد روسيا للتعاون مع هيئـات املعاهـدات   وأعرب اجلبل األسود عن تقديره      -٤٨

واملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، عن طريق االنتظام يف اإلبـالغ واسـتقبال              
وأيدت كذلك اهلدف الذي حددتـه      . زيارات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة      

نسان واحلريات، وطلبت التوسـع  روسيا مبواصلة حتسني تشريعاهتا احمللية يف ميدان حقوق اإل     
  .يف التعهدات املعقودة والنتائج املتوقعة

وأشادت إندونيسيا بتعهد روسيا بتطبيق املعايري الدولية، وال سيما التصديق علـى              -٤٩
. الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          

. مؤسسي حلماية حقوق األقليات العرقية والسكان األصـليني       وأوصت روسيا بوضع إطار     
وطلبت إندونيسيا التوسع يف قضية تسجيل األحزاب السياسية، حيث إن بعـض وسـائط              
اإلعالم ادعت أن املبادئ األساسية للدميقراطية ال ُتحترم حيـث إن حركـات املعارضـة               

  . سيما االنتخاباتالسياسية ُتستبعد، حسبما زعمت، من األنشطة السياسية، وال
والحظت بيالروس أن مؤسسة أمني املظامل تضطلع بالرصد املستقل حلالة حقـوق              -٥٠

الربامج املهمة الراميـة إىل الـدفاع عـن احلقـوق           وأوصت مبواصلة تنفيذ حزمة     . اإلنسان
 ؛ وتدعيم التدابري ذات الطابع الوطين والدويل الراميـة إىل         االقتصادية واالجتماعية للمواطنني  

االضطالع مبكافحة فعالة لالجتار باألشخاص؛ ومواصلة السياسة الـيت تـضمن املـساواة             
ومن شأن السياسة الوطنية املتبعة يف جمال محايـة         . اجلنسني هبدف النهوض حبقوق املرأة     بني

حقوق الطفل أن تعزز تصديق روسيا على اتفاقية حقوق الطفل، وأوصـت بـيالروس يف               
لكامل للتدابري وتنفيذه من أجل التنفيذ العملـي ألحكـام هـذه            الشأن بوضع النطاق ا    هذا

  .االتفاقية وبروتوكوليها
والحظت الفلبني أن روسيا مرت خالل العقدين املاضيني بتحول سياسي واقتصادي             -٥١

ومع ذلـك،   . وال تزال التحديات النامجة عن هذه التغريات قائمة إىل اليوم         . واجتماعي رائع 
االحتاد الروسي من الوفاء بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛ وأشـادت  فهي مل متنع حكومة    

حتديداً باحلكومة على السنوات العشر اليت نفذت فيها على أرض الواقع الوقف املؤقت لتنفيذ              
وسألت الفلبني عن اخلطط الرامية إىل سن تشريع خاص ملكافحـة االجتـار             . عقوبة اإلعدام 
ن خطط حتديث قدرات أمني املظامل االحتادي مبـا يتفـق           عاً  واستفسرت أيض . باألشخاص



A/HRC/11/19* 

15 GE.09-16257 

وسألت كذلك عن كيفية قيام احلكومة بالتوعية وبالتشجيع على منع انتشار     . ومبادئ باريس 
وأعربت الفلبني عـن    ). اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   

تصدي ملشكلة زيادة اجلـرائم الـيت تتـسم         دعمها للجهود املستمرة اليت تبذهلا احلكومة لل      
بالتطرف، وأوصت احلكومة مبواصلة ما تبذله من جهود للمعاقبة على هذه اجلرائم ووقفها،             

حترام والتـسامح لـصاحل     زيادة اال والتصدي للعنصرية وكراهية األجانب، والتشجيع على       
  .التنوع الثقايف يف اجملتمع

رامية إىل حتسني التشريعات احملليـة يف ميـادين       وأشادت مجهورية كوريا باجلهود ال      -٥٢
وأعربت . حقوق اإلنسان، وتعزيز سيادة القانون، واإلصالح القضائي، والقضاء على الفساد         

عن قلقها لقيام املقرر اخلاص املعين بالعنصرية وجلنة القضاء على التمييز العنصري باإلشـارة              
وبالنظر إىل أن مـن     . ملرتكبة بدوافع عنصرية  إىل ارتفاع مستوى الكراهية العرقية واجلرائم ا      

املتوقع أن تتزايد اجتاهات الكراهية العنصرية والعنف يف ظل األزمات االقتصادية الراهنة، فإن             
مجهورية كوريا تتوقع من روسيا أن تويل عناية خاصة هلذه اجلرائم املرتكبة بدوافع عنـصرية               

ألت عن كيفية مشاركة اجملتمع املدين يف عملية وس. وأن تعزز جهودها الرامية إىل التصدي هلا
  .إعداد التقرير الوطين

والحظ املغرب تعاون روسيا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ورحب باآلليات    -٥٣
التشريع الوطين الـذي    اً  والحظ أيض . احمللية التنفيذية الرامية إىل الدفاع عن حقوق اإلنسان       

وأشـاد املغـرب   . حلقوق اإلنسان استناداً إىل أسباب متييزيـة يقضي حبظر وجترمي أي تقييد  
باإلجنازات الكربى والتقدم امللموس الذي أحرزته روسيا يف تشجيع ومحاية احلق يف املساواة             
بني املواطنني، ودعم حقوق األقليات العرقية واملهاجرين، ومكافحـة التطـرف، وإعمـال             

  .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
إقليم تـسخينفايل    أخبازيا و  -وأوصت جورجيا بأن تنسحب من أراضي جورجيا          -٥٤
فيه أوسيتيا اجلنوبية، وبأن متتثل، طوال فترة بقائها يف األقاليم املعنية، لاللتزام املفـروض                مبا

وأوصت كذلك باالمتثال للتدابري    . على قوة االحتالل مبوجب قواعد القانون اإلنساين الدويل       
 اليت فرضتها حمكمة العدل الدولية، وأوصت بتوخي حسن النية يف تنفيذ األحكام ذات              املؤقتة

وأوصت بوقف  . الذي اعتمدته اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا     ) ٢٠٠٩(١٦٤٨الصلة للقرار   
أصـحاب العـرق اجلـورجي    التوزيع القسري جلوازات السفر املثبتة للمواطنة الروسية بني         

وأوصت بوضع حـد جلميـع   . خلاضعة لسيطرة القوات املسلحة الروسية   األراضي احملتلة ا   يف
أو تنتهك حقوق اإلنـسان ألصـحاب العـرق اجلـورجي يف            /املمارسات اليت حتد من و    

 مبا يف ذلك، دون أن يقتصر عليه، الوصـول إىل    -اخلاضعة لسيطرة القوات املسلحة      األقاليم
العرق اجلورجي، واحلق يف حرية اختيـار       التعليم باللغة اجلورجية، وحرية التنقل ألصحاب       

  .مكان إقامتهم
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ورحبت أستراليا باإلشارة إىل أن سيادة القانون يف سبيلها إىل أن تصبح أداة تتزايد                -٥٥
لزيادة حتسني اإلجراءات أمهيتها يف محاية حقوق اإلنسان يف روسيا، وأوصت باختاذ خطوات           

ذلك باختاذ خطوات لتنفيـذ اخلطـة       وأوصت ك . صون حقوق اإلنسان  من أجل   القضائية  
 واعتماد تدابري تكفل تقلـيص      ،املتصلة باإلجراءات القضائية  الوطنية الروسية ملكافحة الفساد     

وفيما يتعلق بالقضايا املتصلة بضعف الـصحفيني       . الفساد الذي يعتري اإلجراءات القضائية    
 اإلنسان ستانيـسالف    واملدافعني عن السكان األصليني، وخباصة وفاة كل من حمامي حقوق         

 أوصت أستراليا باختـاذ تـدابري حلمايـة         اً،ماركيلوف والصحفية أنستازيا بابوروفا مؤخر    
القلق اليت أعربت   كما أوصت بالتصدي لدواعي     . الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان    

عنها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن اللجوء إىل التعذيب يف مجهوريـة الشيـشان،              
االدعـاءات    التعذيب إزاء العديد مـن     مناهضةجلنة  اليت أعربت عنها    قلق  الوكذلك دواعي   

مبمارسة التعذيب وسوء املعاملة على أيدي املوظفني القائمني على إنفـاذ           واملنتظمة  املستمرة  
القانون، فضالً عن التقارير اليت تتحدث عن ممارسة التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن احتجاز      

وأوصت كذلك باالنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري الثـاين         . مسية يف مشال القوقاز   غري ر 
  .التفاقية مناهضة التعذيب، بالقضاء على اللجوء إىل عقوبة اإلعدام

ويف حني أن نيوزيلندا الحظت اإلطار القانوين املوضوع حلماية حقوق اإلنـسان،              -٥٦
ورحبت بـإيالء   . ية ال ينفَّذ على النحو املالئم     فقد أشارت إىل أن كثرياً من احلماية التشريع       

األولوية لإلصالح القضائي وسيادة القانون، وسألت عن كيفية إدماج اإلصالحات املقترحة           
نح األولوية إلنشاء آليـات للمحاسـبة       متأن  وأوصت نيوزيلندا روسيا ب   . يف حقوق اإلنسان  

ق يف انتهاكات حقـوق اإلنـسان       تكون جمدية ومتاحة بغية ضمان الشفافية يف جمال التحقي        
مرتكبيها، وإتاحة سبل انتصاف فعالة وتعويض قانوين للضحايا، واختاذ تدابري لزيادة       وحماكمة  

استقاللية اجلهاز القضائي وتعزيز اإلشراف على تنفيذ التشريعات وااللتزامـات االحتاديـة            
 شاملة ملكافحة العنـف     ؛ وبأن تعتمد استراتيجية   املتصلة حبقوق اإلنسان على مستوى الدولة     

وفيما يتصل بتهميش األقليات العرقية واجلرائم املرتكبة بدوافع عنـصرية، أوصـت            . املرتيل
علـى  نيوزيلندا باعتماد تعريف واضح وشامل للتمييز العنصري يف تشريعاهتا؛ وبالتـشجيع            
ـ              سابقة األخذ باخليارات األخرى عدا االحتجاز عند إصدار األحكام أو حتديد التـدابري ال

للمحاكمة فيما يتعلق باملسجونات احلامالت واملسجونات بأطفال، ولدى احتجاز النـساء           
  . بأمهاهتماالحتفاظ بصلتهمسياسات تكفل جلميع األطفال القدرة على ووضع عموماً، 

والحظت كولومبيا أمهية اجلهود الرامية إىل بناء املؤسسات عن طريق إنشاء وتعزيز              -٥٧
ويف هذا السياق، وباإلشارة إىل ما جاء يف التقرير الـوطين، طلبـت             . ةاملؤسسات احلكومي 

  .كولومبيا املزيد من املعلومات عن وظائف وأدوار اجمللس العمومي للهجرة الذي مت إنشاؤه
وأعربت آيرلندا عن قلقها من استمرار ما يتعرض له املدافعون على حقوق اإلنسان               -٥٨

ني، والعاملني يف اإلعالم واملنظمات غـري احلكوميـة،         من ترهيب وقتل، ويشمل ذلك احملام     
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وسألت آيرلندا عن اخلطـوات     . والحظت مقتل ستانيسالف ماركيلوف وأنستيزيا بابوروفا     
املتخذة لضمان التمكن من السماح لألشخاص املنخرطني يف أنشطة حقوق اإلنسان بالعمل            

طات الروسية لضمان تقدمي املسؤولني     وأوصت آيرلندا بزيادة اجلهود اليت تبذهلا السل      . بفعالية
عن القتل يف القضيتني املذكورتني أعاله إىل احملاكمة على الفور، ولوضع هنايـة لعمليـات               

ويف حني أن آيرلندا    . االعتداء والترهيب العنيفة اليت يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان         
عين بالعنصرية وغريها مبـا فيهـا       ترحب باجلهود الرامية إىل تنفيذ توصيات املقرر اخلاص امل        

إدراج حكم يف القانون اجلنائي بشأن الكراهية العرقية، فقد أعربت عن قلقها مـن زيـادة                
عن الترهيـب     االعتداءات العنصرية العنيفة وعمليات القتل اليت تتعرض هلا األقليات، فضالً         

تثقيفية الرامية إىل تعزيـز     وسألت عن اخلطوات املتخذة لزيادة الربامج ال      . واالعتقال التعسفي 
وأوصـت آيرلنـدا    . التسامح ولتدريب القائمني على إنفاذ القوانني على تناول هذه القضايا         

ـ ويهيئ  إطاراً مؤسسياً قوياً يساعد على مكافحة العنصرية        روسيا بأن تضع     يـسوده  اً  مناخ
  .التسامح العرقي يف اجملتمع الروسي

قلق ادعاءات التعذيب وعدم متكن املقرر اخلاص       ويف حني أن الدامنرك الحظت مع ال        -٥٩
املعين بالتعذيب من زيارة مشال القوقاز مبوجب شروط عمله املعتادة، فقد سألت عن كيفيـة      

وأوصت الدامنرك احلكومة بأن تعجل مبا تبذله من جهود ملكافحة          . تناول روسيا هلذه القضية   
؛ وبأن تصدر توصية إىل املقرر      التعذيب مناهضةبأمور منها معاجلة أسباب قلق جلنة       التعذيب  

والحظت الدامنرك  . اخلاص املعين بالتعذيب لزيارة مشال القوقاز مبوجب شروط عمله املعتادة         
دواعي القلق املتعلقة حبقوق جمتمعات السكان األصليني يف الشمال ويف صـربيا والـشرق              

 املزيد من املعلومات وأوصت     وطلبت. األدىن، كما أبرزهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري       
التوصيات اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري عن كيفية حتـسني            روسيا بأن تنفذ    

  .وضع جمتمعات السكان األصليني
 من ٢٠٠٥وسألت اليابان عن الوضع الراهن ألنشطة الغرفة احلكومية املنشأة يف عام   -٦٠

ني ومحاية احلريات واحلقوق والتعبري عن اآلراء املختلفة       أجل تعزيز الروابط بني الدولة واملواطن     
تطبيق القانون املتعلـق    اً  واستفسرت عما إذا كان جيري حالي     . يف وضع السياسات والقوانني   

 لزيادة رقابة الدولة على املنظمات غـري        ٢٠٠٦باملنظمات غري احلكومية الذي ُعدل يف عام        
ثار احلالية جمللس مكافحة الفساد الـذي أُنـشئ يف          وسألت اليابان عن اآل   . احلكومية احمللية 

ديسمرب /، والقانون االحتادي ملكافحة الفساد الذي اعُتمد يف كانون األول         ٢٠٠٨مايو  /أيار
واستفسرت كذلك عن احلالـة املتعلقـة    . ، وعن مدى فعاليتهما املتوقعة يف املستقبل      ٢٠٠٨

لإلعالم املستقل، وزيادة رقابة الدولـة      بانعدام أمن الصحفيني، ودواعي القلق من غلق منابر         
املفروضة على وسائط اإلعالم الرئيسية يف السنوات األخرية، وعن التدابري اليت تتخذها روسيا          

قدم إىل الفريق العامـل املعـين باالختفـاء    تأن وأوصت اليابان روسيا ب  . ملعاجلة هذا الوضع  
وذكرت . ةن حاالت االختفاء القسري املزعوم    القسري، يف أسرع وقت ممكن، معلومات ع      



A/HRC/11/19* 

GE.09-16257 18 

اليابان أهنا ستقدر احلصول على معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة العنـف املرتكـب               
  .بدوافع عنصرية ضد املواطنني األجانب واألقليات العرقية

وأعربت النرويج عن تقديرها للمستوى الرفيع من التعاون مع منظومة األمم املتحدة              -٦١
يف تعزيز اً مهماً قوق اإلنسان، والحظت بشدة أن املدافعني عن حقوق اإلنسان يؤدون دورحل

وأعربت عن استمرار قلقها إزاء حالة الضعف اليت تعتري املدافعني عن       . ثقافة حقوق اإلنسان  
وأوصت . حقوق اإلنسان والصحفيني واحملامني العاملني يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان          

تحقيق بفعالية يف اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنـسان         النرويج بال 
الرد بسرعة على الشكاوى    وجيب  . والصحفيني، وحماكمة مرتكبيها، ومعاقبة املسؤولني عنها     

من تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان للمضايقات، وينبغي اختاذ تدابري مالئمـة تكفـل              
التدابري املالئمة لنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني      كذلك بأن تتخذ    وأوصت احلكومة   . سالمتهم

وينبغي بصفة خاصة إتاحـة  . عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع وضمان التقيد الكامل به        
 وكذلك املعايري األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان للمـدارس         اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   

ارة إىل أن عدد حاالت االختفاء القسري غري الطـوعي          ومع اإلش . ومؤسسات التعليم العايل  
قد اخنفض يف الشيشان، ال تزال النرويج تشعر بالقلق إزاء تزايد عـدد حـاالت االختفـاء             

وأعربـت  .  وظروف حقوق اإلنسان يف مشـال القوقـاز   إنغوشيتياالقسري غري الطوعي يف     
الفريق العامل املعين حبـاالت     هبا  النرويج عن تقديرها التفاق روسيا املبدئي على زيارة يقوم          

. ٢٠٠٩ي، وأوصت بإجراء هذه الزيارة يف خـالل عـام           االختفاء القسري أو غري الطوع    
. ورحبت النرويج بالقيادة اليت أظهرهتا روسيا يف اإلعداد للمؤمتر االستعراضي لنتائج ديربان            

ناهضة التمييـز   وعلى الصعيد الوطين، شجعت النرويج روسيا على اختاذ خطوات إضافية مل          
  .كاملة عن أفعاهلمالالتأكد من حتميل مرتكيب هذه اجلرائم املسؤولية وعلى 
 ومـشتهي اجلنـسني   والـسحاقيات املثليني وأعربت السويد عن قلقها إزاء معاملة         -٦٢

 اآلخر وحقهم يف التجمع السلمي والتحرر من        ومغريي اهلوية اجلنسية واملتحولني إىل اجلنس     
تدابري ملموسة على مستوى  السويد روسيا بزيادة ما تبذله من جهود واختاذ          وأوصت. التمييز

 ومشتهي اجلنسني   السحاقياتالسياسات من أجل تعزيز التسامح وعدم التمييز ضد املثليني و         
والحظت السويد التقارير اليت تفيد عن      . ومغريي اهلوية اجلنسية واملتحولني إىل اجلنس اآلخر      

وأوصـت  . شخاص ينتمون إىل أقليات عرقية ومواطنني غري روسيني       وقوع متييز عنيف ضد أ    
 لضمان االحترام الكامل حلقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات         املبذولةاجلهود  السويد بزيادة   

وأشارت الـسويد   . إىل جمموعات السكان األصليني، مبا يف ذلك حقهم يف تعليم أطفاهلم           أو
اجلهـود  وأوصت بتعزيز   . ال عنف ضد املرأة يف روسيا     إىل التقارير اليت تفيد عن وقوع أعم      

  .وحتسني فرص وصول النساء إىل املالجئ اآلمنةضد املرأة ملكافحة العنف املبذولة 
وأشارت بلجيكا إىل دواعي القلق اليت أثارها املقرر اخلاص املعين بالعنصرية، وجلنة              -٦٣

شأن التزايـد املـستمر يف العنـف        القضاء على التمييز العنصري، وجلنة مناهضة التعذيب ب       
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وذكرت أن اخنفاض معدل إدانة مرتكيب      . وعمليات القتل بسبب العنصرية وكراهية األجانب     
اً هذه األعمال وعدم وجود إحصاءات ومعلومات عن القضايا املرفوعة ضدهم لقيا استنكار           

ختـذهتا روسـيا    وسألت عن التدابري الفعلية اليت ا     . من اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية    
اليت تعتزم اعتمادها لتحسني منع وإدانة اجلرائم العنصرية والعنف بدافع العنصرية، وعـن              أو

أن : ووجهت بلجيكا إىل روسيا ثالث توصيات، هي      . نوع النتائج املتوقعة يف الواقع العملي     
هيكلية جديـدة  تخذ تدابري   ت احلايل املتعلق مبكافحة العنصرية تطبيقاً فعاالً وأن         اطبق تشريعه ت

نشئ آلية وطنية للتصدي لظاهرة العنف العنصري       تأن  ؛ و للتصدي للتمييز على وجه التحديد    
للتوعيـة  نـشطة   شرع يف إعمال سياسة     تأن  الشأن؛ و وجتميع إحصاءات موثوق هبا يف هذا       

  .والتنديد على حنو منهجي بالعنف بدافع العنصرية وكراهية األجانب
يت أُديل هبا، الحظت روسيا أن اجملتمع املدين ساهم يف عمليـة            ورداً على البيانات ال     -٦٤

  .إعداد التقرير الوطين، مع تنظيم عدة مشاورات واجتماعات مع خمتلف ممثلي اجملتمع املدين
وفيما يتعلق حبماية حقوق الصحفيني، الحظ الوفد أن قانون الصحافة حيظر الرقابة              -٦٥

اً واسـع اً   مصادر املعلومات، ويوفر للصحفيني نطاق     والتدخل يف حرية التحرير، ويكفل حرية     
وسبب املشاكل يف هذا    . من احلقوق والضمانات، يشمل احلق يف احلماية والدفاع يف احملاكم         

 منرب لوسائط ٤ ٠٠٠ويوجد أكثر من  . اجملال هو أن روسيا مل تتمم بعُد اإلصالحات اجلارية        
االت برصد االلتزام بقانون الصحافة، ويشمل وتقوم وزارة اإلعالم واالتص. اإلعالم يف روسيا

  .ذلك التحقق من عدم خرق حقوق الصحفيني
وفيما يتعلق بقضية وفاة الصحفيني والعنف ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان، أفاد              -٦٦

. ٢٠٠٤الوفد بأن قانون محاية الدولة للمشتركني يف اإلجراءات القانونية قد ُسن منذ عـام               
حليـاهتم  اً  ن على األفراد، وخباصة الصحفيون، الذين بلغهم أن مثة هتديـد          وينطبق هذا القانو  

. وقد وضعت جمموعة من التدابري اإلضافية لتحسني احلماية       . والذين حيتاجون إىل محاية أمنية    
 يف املائة من اجلرائم املتصلة      ٩٠، صدرت أحكام إدانة بشأن      ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخالل الفترة   

 أرباع هذه القضايا، مل يكن عدد كبري من اجلرائم املرتكبة متصالً          ويف ثالثة   . مبقتل الصحفيني 
وقد عرضت القضايا املتعلقـة     . بأنشطة صحفية كان ميارسها األفراد املعنيون     اً  مباشر  اتصاالً
وأمـا حالتـا قتـل      . ، وأكاتوف، وزميني، وإلويف على احملـاكم      أّنا بوليتكوفسكايا مبقتل  

، فيجري التحقيق فيهما علـى سـبيل        ٢٠٠٩تا يف عام    ماركيلوف وبابوروفا اللتني ارتكب   
وفيما يتصل بالقضية املتعلقة باختطاف أشخاص يف الشيشان، الحـظ الوفـد أن             . األولوية
 ملكافحة اختطاف األشـخاص والبحـث عـن    ٢٠٠٧مارس /اعُتمد يف آذار    شامالًاً  برناجم

األشخاص الذين تعرضوا   ويف خالل السنوات القليلة املاضية، ظل عدد        . األشخاص املختفني 
لالختطاف بالعنف ينخفض بانتظام، وقد حدثت عمليات االختطاف يف العديد من احلاالت            

  .هبدف ابتزاز األموال
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 ١٠وفيما يتعلق بقضية السجون، ذكر الوفد أن إصالحات السجون بـدأت قبـل      -٦٧
اية الطبية  سنوات، وأهنا أسفرت عن ختفيضات يف عدد األشخاص املسجونني، كما أن الرع           

ووجدت مشكلة اكتظـاظ الـسجون حـالً،        . وظروف السجن حتسنت منذ ذلك احلني     
وجيري اختاذ تـدابري خاصـة      . وحتسنت ظروف السجن بوجه عام للوفاء باملعايري الصحية       

 القانون االحتادي الـذي     ٢٠٠٨واعُتمد يف عام    . يتصل باألحداث والنساء يف السجون     فيما
  .ية مبشاركة اجملتمع املدين، لرصد أحوال السجونينص على إنشاء جلان إقليم

وفيما يتعلق بقضية القضاء على ظاهرة التطرف، أفاد الوفد بأن عدد اجلرائم املتصلة               -٦٨
 يرجع إىل مجلة أمور من بينـها التحـسني يف عمـل             ٢٠٠٨بالتطرف اليت ُسجلت يف عام      

 تعديالت يف القـانون املـدين       وجيري اختاذ تدابري إضافية ملكافحة التطرف، تشمل      . الشرطة
وفيما يتعلق بدواعي القلق املعرب عنها بشأن االستخدام احملتمل لتلك التعـديالت            . واجلنائي

يف قمع املنشقني، أفاد الوفد بأهنا تستند إىل املمارسات القضائية املقابلـة واملتعلقـة بإنفـاذ                
تعزيـز التـسامح ضـروري      أن  اً  ولوحظ أيض . القوانني، وأن قائمة جرائم التطرف شاملة     

  .للتصدي للتطرف
وأضاف أن االحتاد الروسي ميتثل ألحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وينفذ             -٦٩

. قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، مبا فيها القضايا املتعلقة جبمهوريـة الشيـشان            
، وجيري مـنح تعـويض عـن    وبالتايل، فقد اخُتصرت مدة نظر اجلهاز القضائي يف القضايا       

، جرى النظر يف أكثـر      ٢٠٠٨-٢٠٠١ويف خالل الفترة    . األضرار املادية واملعنوية للضحايا   
 قضية تتصل بارتكاب السلطات لالضطهاد وإساءة االستغالل وقضايا أخـرى يف            ٦٠٠من  

 مسؤول من بينهم مسؤولون من ٢٠٠ ناشط و٥٠٠مجهورية الشيشان، ومتت إدانة أكثر من 
  .تعويض عن فقدان املمتلكاتاً وُمنح أيض. ة وأفراد من السلطات احلكوميةالشرط
وفيما يتعلق باإلصالحات القضائية، أفاد الوفد بأهنا أُجنزت إىل حد كبري، وقد أسفر               -٧٠

وجرت مواءمة التشريعات مع معايري ومبادئ القوانني       . هذا عن وجود جهاز قضائي مستقل     
طوير تنظيم النظام القضائي عن طريق حتسني التدريب املقدم إىل   وجيري ت . واملعاهدات الدولية 

وحيظر القانون احملاوالت الرامية إىل التأثري      . موظفيه، كما أنه يوفر ضمانات الستقالل القضاة      
أنشطة  وفيما يتعلق بتقييد حرية   . أو التدخل دون مسوغ قانوين يف إقامة العدل، ويعاقب عليها         

االحتـادي   أنه ليس من املنتظر تقييد أنشطة احملامني يف أثناء تنفيذ الربنامج          احملامني، أفاد الوفد ب   
احملامني علـى    وينص القانون املتعلق بأنشطة   . ٢٠١١-٢٠٠٧لتطوير النظام القضائي يف الفترة      

  ).١٨املادة (استقالل احملامني، وحيظر تدخل اهليئات احلكومية يف ممارسات احملامني 
مـن  اً األحكام اليت تكفل مصاحل األطفال واألسرة تـشكل جـزء     وأفاد الوفد بأن      -٧١

وقد ُوضع األساس لتقـدمي املـساعدة إىل        . السياسة الدميغرافية الوطنية واملشروعات القومية    
وجيري على أساس سـنوي توقيـع       . أطفال الشوارع لضمان وصوفهم إىل الصحة والتعليم      

، وهو  ٢٠٠٧فيذ برنامج األسرة منذ عام      وجيري تن . الكشف الطيب يف العيادات على اليتامى     
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وقد ُوضع نظام محايـة شـامل       . يركز على األطفال الذين ال حيصلون على دعم من آبائهم         
وُوضـعت  . مبشاركة املنظمات غري احلكومية من أجل األطفال الذين يقعون ضحية للعنف          

ـ         ن فـيهم  برامج وخدمات إلعادة التأهيل االجتماعي من أجل ضحايا العنـف املـرتيل، مب
وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، لوحظ أن التشريع الوطين ال يتضمن أية معايري             . األحداث

غري أن حالة املرأة يف سوق العمل تتعرض لعدد من املشاكل اليت مل             . متييزية جتاه حقوق املرأة   
 بأن العنف املرتيل وأقر الوفد. التدابري املالئمة لتحسني الوضعاً جتد حالً، وتتخذ احلكومة حالي   

وأنشئ . على الرجال واألطفال واملسنني   اً  مشكلة وأنه ال يؤثر على النساء فقط، بل يؤثر أيض         
  .عدد من املرافق لتوفري مالجئ آمنة لضحايا العنف املرتيل

، أعدت خطة وطنية واعُتمدت مـن أجـل االمتثـال           ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب   -٧٢
 ٢٠٠٩عنصري، وسوف يَعد تقرير مرحلي يف هناية عام         لتوصيات جلنة القضاء على التمييز ال     

وفيما يتعلق بـاجلهود    . وقد ُوضعت منظومة قانون مناهضة التمييز     . بشأن تنفيذ التوصيات  
املبذولة ملكافحة التطرف وكراهية األجانب والتعصب بفعالية، سوف تنظم الدولـة محلـة             

  .قيةإعالمية بغية تعزيز التضامن بني خمتلف اجملموعات العر
وفيما يتعلق بإنشاء وتسجيل املنظمات غري التجارية، الحظ الوفد أن القانون ينظم              -٧٣

وتتصل مشاكل تسجيل األحـزاب     . هذه األنشطة، وهو يتفق مع املعايري واملقاييس الدولية       
السياسية بعدم االمتثال للقانون االحتادي أو انعدام الدعم من اجملتمع ككـل لـربامج هـذه        

وجيري متثيل املنظمـات الدينيـة      . املنظمات الدينية مدجمة حالياً يف اجملتمع املدين      و. األحزاب
للتشريعات، حيق للمنظمـات الدينيـة أن       اً  ووفق. الرئيسية يف جمالس على خمتلف املستويات     

  .متارس أنشطة تعليمية ومهنية وتدريبية
ار اإلجراءات اخلاصة   والحظ الوفد فيما يتصل بالتفاعل مع املكلفني بواليات يف إط           -٧٤

التابعني للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان أن روسيا تتعاون مـع مجيـع املقـررين                
وتتمثل القضية األخرى يف عدد . اخلاصني واآلليات اخلاصة، وأهنا مل ترفض أي طلب بالزيارة      

ومثة مـسألة   . الطلبات ووضع اجلدول الزمين هلذه الزيارات، وسوف يستلزم هذا األمر وقتاً          
أخرى تتمثل يف احلاجة إىل جتنب ازدواجية اجلهود وإىل حتديـد اجملـاالت ذات األولويـة                
إلصالح التشريعات احمللية، حيث إن االحتاد الروسي متقيد بالتزامات أخرى بتقدمي التقـارير    

ثـل  ويستقبل بانتظام املكلفني بواليات يف إطار إجراءات الرصد التابعة ملنظمات أخـرى، م          
 من املكلفـني    ١٢، قام   ٢٠٠٨ويف عام   . منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وجملس أوروبا      

  .بواليات يف إطار إجراءات الرصد من منظمات دولية خمتلفة بزيارة االحتاد الروسي
ويف مسألة االنضمام إىل خمتلف الصكوك وإىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة              -٧٥

كول االختياري التفاقية حقوق الطفل وغريها، يعكـف االحتـاد          مناهضة التعذيب والربوتو  
الروسي باستمرار على دراسة إمكانات التقيد بااللتزامات الدولية املناسبة واعتمادها، ومـع            
ذلك، فهو يسترشد بفكرة وجوب جعل التشريعات احمللية ممتثلة للمعاهدات الدوليـة قبـل              
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 ففي ظل اإلصالحات اجلارية لنظـام الـسجون     ومن مث، . دخول هذه املعاهدات حيز النفاذ    
والتوسع يف الرصد االجتماعي حلالة السجون، سيتعني النظر يف االنضمام إىل الربوتوكـول             

االختياري وفيما يتعلق بالربوتوكول    . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف مرحلة الحقة      
ال واسـتغالل األطفـال يف املـواد        التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطف       

مدى اتفاق التشريعات احمللية مـع املعـايري        اً  ، يستعرض االحتاد الروسي النظر حالي     اإلباحية
  .املنصوص عليها يف هذا الصك، وسوف تقرر حينذاك االنضمام أو عدم االنضمام إليه

ألوروبية حلقـوق    امللحق باالتفاقية ا   ٦وفيما يتعلق باالنضمام إىل الربوتوكول رقم         -٧٦
اإلنسان املتعلق جبرمية اإلعدام، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق           
املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، فسوف جيري النظر يف ذلك ما أن تدخل               

اد الروسي إىل إلغاء    للدستور، يسعى االحت  اً  ووفق. التعديالت املالئمة على التشريعات الوطنية    
. ويوجد حالياً وقف مؤقت لتنفيـذ أحكـام اإلعـدام         . عقوبة اإلعدام على أساس تدرجيي    

  .واالحتاد الروسي يؤيد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام
ـ                -٧٧ ى أن  وفيما يتعلق باحلالة يف إقليم أوسيتيا اجلنوبية، شدد الوفد يف هذا الـصدد عل

ويف الوقت نفسه، فإن التأكيدات     . االحتاد الروسي منفتح، من الناحية السياسية، على احلوار       
املتعلقة بسيطرة االحتاد الروسي على إقليم أوسيتيا اجلنوبية أو باحلالة هناك ال تعرب عن احلقيقة               

  .الواقعة، ومن مث، فالقضايا املطروحة ال تقع ضمن اختصاص االحتاد الروسي
والحظت السنغال أن روسيا طرف يف الصكوك الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنـسان،              -٧٨

وشجعت السنغال الـسلطات يف     . وأشادت بالتزام البلد بتحسني حقوق مواطنيه وحرياهتم      
روسيا على مضاعفة إجنازاهتا من حيث محاية حقوق املهاجرين، وكذلك يف جمال التـصدي              

  .للفقر والقضاء عليه
ب سلوفاكيا عن تقديرها لرفض مشروع قانون اإلعالم، فقد الحظت عدم ومع إعرا  -٧٩

وأوصـت  . إحراز تقدم يف ميدان تعدد وسائط اإلعالم واحليز احملدود للتعـبري عـن اآلراء             
سـيما   الوالظروف اليت تساعد على عمل وسائط اإلعالم املستقلة بشكل سليم،           بتحسني  

زيد من اجملال لإلعـراب عـن الـرؤى واآلراء          قنوات التلفزيون الوطنية، من أجل إفساح م      
كما أوصت سلوفاكيا بتعزيز حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حرية التعبري             . املختلفة

لـضمان  واالجتماع والتجمع؛ وإعادة النظر يف قانوين التطرف واملنظمات غري احلكوميـة            
سان مبا يف ذلك إعـالن األمـم        اللتزامات واملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلن      توافقها مع ا  

؛ والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة       املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان     
املتعلق تفاقية حقوق الطفل    الاري  االختياجلنائية الدولية؛ واالنضمام كطرف إىل الربوتوكول       

  .يةيف املواد اإلباحوبغاء األطفال واستغالل األطفال بيع األطفال ب
 امللحـق   ١٤وشجعت سلوفينيا روسيا على أن تصدق على الربوتوكـول رقـم              -٨٠

يف بقية صكوك األمم املتحدة حلقـوق      اً  باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وأن تصبح طرف      
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كما شجعتها سلوفينيا على أن توجه دعوة مفتوحة إىل مجيع آليات حقوق اإلنسان             . اإلنسان
وفيما يتعلق حبقوق الطفل، توجد تقارير صادرة عن آليـات حقـوق            . التابعة لألمم املتحدة  

اإلنسان التابعة لألمم املتحدة تفيد عن عدم مالءمة الظروف املعيشية يف مستشفيات األمراض             
يف ظلت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة         وعالوة على ذلك، فقد     . النفسية
ال يذهبون إىل املـدارس بـسبب       الذين  من األطفال   رية  األعداد الكب قلقة بشأن    ٢٠٠٣ عام

املـراهقني  كما أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدد          . واإلمهال،  والتشرداهلجرة،  
الـصعوبات  ، يف حني أن اليونيسيف أفادت بأن        األميني وإزاء الزيادة يف نسبة الفتيات بينهم      
 ق يف التعلـيم   ، وأن احل  أيضاً إىل عزهلم عن اجملتمع    املادية اليت يعانيها األطفال املعوقون تؤدي       

وتوجد . ما ُينتهك اً  كثري واألطفال املتأثرين به     ةألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري     ل
تقارير تفيد عن عدم مالءمة التدابري السياساتية الرامية إىل مكافحة العنف اجلنسي ضد             اً  أيض

وطلبت معلومات عن كيفية قيام     . واد اإلباحية على اإلنترنت   األطفال، وخباصة فيما يتعلق بامل    
سلطات الدولة املختصة بالتخطيط لتحسني الوضع، أي هتيئة الظروف املعيشية املالئمـة يف             
مستشفيات األمراض النفسية لألطفال، ومحاية األطفال من مجيع أشكال العنف، مبـا فيهـا            

لك عن اخلطوات املتخذة لتوقيع الربوتوكول      واستفسرت كذ . االستغالل واالنتهاك اجلنسيني  
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             

  .املواد اإلباحية
واعترفت املكسيك بالتقدم احملرز يف محاية حقوق اإلنسان، أعربت عـن إدراكهـا          -٨١

وأوصت بإعـادة  . اب وجرائم الكراهية العنصريةللتحديات اليت متثلها ويالت مكافحة اإلره 
النظر يف التشريعات ذات الصلة، وال سيما القانون االحتادي للتصدي لإلرهـاب والقـانون      
املتعلق بالتطرف، لضمان توافقها مع االلتزامات الدولية لالحتاد الروسي، وخباصة فيما يتعلق            

ية الدين أو املعتقد، واحلـق يف التعـبري          واحلق يف حر   اإلجراءات القانونية الواجبة  بضمانات  
ويف إطار اجلهود اجلاري بذهلا لضمان املساواة يف احلقوق بـني           . واحلق يف التجمع السلمي   

ملالحظة جلنة القـضاء علـى التمييـز        اجلميع، أوصت املكسيك بأنه ينبغي إيالء االهتمام        
وأشـارت إىل   . التمييـز دم  عالعنصري اليت دعت فيها إىل تعزيز اإلطار التشريعي يف جمال           

القضاء على التمييز مع إيالء عناية خاصة للمساواة بـني اجلنـسني، واألقليـات العرقيـة،          
وفيمـا يتعلـق    . والشعوب األصلية واملهاجرين، بغض النظر عن وضعهم من حيث اهلجرة         

 اليت  بالتعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، أوصت املكسيك بأن تقبل روسيا الزيارات           
طُلب أن جيريها حىت هذا التاريخ املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة التـابعون               

كما أوصت املكسيك بأن يصدق االحتاد الروسي على اتفاقية حقوق          . جمللس حقوق اإلنسان  
، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري         األشخاص ذوي اإلعاقة،    

. ١٦٩ االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           والربوتوكول
إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق      وأوصت املكسيك روسيا بأن متتثل للمبادئ الواردة يف         

  .الشعوب األصلية
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االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء          ومبا أن روسيا مل توقع        -٨٢
. ت األرجنتني بالنظر يف إمكانية التوقيع والتـصديق علـى هـذه االتفاقيـة             ، أوص القسري

والحظت األرجنتني التقارير الواردة من جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الـيت            
أعربت عن القلق من كثرة أعداد األطفال الذين ال يذهبون إىل املدرسـة بـسبب اهلجـرة                 

.  الشوارع، ومن عدد املراهقني األميني، وال سـيما الفتيـات          الداخلية أو ألهنم يعيشون يف    
وسألت األرجنتني عن سياسات التعليم النشطة اليت ستشجع على ذهاب مجيع األطفـال إىل              

  .املدارس، وخباصة املراهقون
توسيع وتعميق التعاون الدويل من أجـل       ورحبت اهلند بالسياسة املذكورة املتعلقة ب       -٨٣

 على اتفاقية حقـوق     ٢٠٠٨والحظت توقيع روسيا يف عام      . ق اإلنسان تعزيز ومحاية حقو  
الطفل وإدخال التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املنهج املدرسـية بوصـفهما تطـورين               

وطلبت اهلند املزيد من املعلومات عن اخلدمات اجملانية اليت تقدمها مكاتب املساعدة            . إجيابيني
ول الفئات الضعيفة االجتماعية، وعن جناح خطة العمل        القانونية احلكومية لتحسني فرص وص    

واستفسرت عن وظيفة أمانـة     . الوطنية الروسية لزيادة متثيل املرأة يف مناصب اختاذ القرارات        
املظامل، وعن كيفية تقيد اهليئات احلكومية واإلدارات احمللية واملسؤولني حبقـوق اإلنـسان             

  .واحلريات األساسية واحترامهم هلا
أشادت اإلمارات العربية املتحدة بالتدابري املتخذة إلدماج الصكوك املتعلقة حبقوق          و  -٨٤

وحيت املساعي اليت تقوم هبا روسيا لضمان احلقوق        . اإلنسان يف الدستور والتشريعات احمللية    
احلق يف العدالة وتوفري اخلدمات اجملانية فيما يتعلق بالوصـول إىل           : واحلريات األساسية مثل  

والحظت اجلهود اليت تبذهلا روسيا إلعمال املبادئ األساسية املتمثلـة يف اسـتقالل             . العدالة
وطلبت اإلمارات العربية املتحدة يف هذا الـشأن        . اجلهاز القضائي ونزاهة اآلليات القضائية    

  .إيضاحات خبصوص املبادرات املتخذة إلصالح نظام العدالة

 أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   

. يدرس االحتاد الروسي التوصيات التالية وسيقدم ردوده يف الوقت املطلـوب          س  -٨٥
وسوف ُيدَرج رد االحتاد على هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملـس              

  :حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشرة
الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد     أن ينظر يف إمكانية التصديق على         -١  

يف إمكانية االنضمام إىل )/أملانيا ( اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   الدويل
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة           

  ؛)أستراليا (والسياسية
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؛ أن ينظر يف إقرار     )أملانيا(أن ينفذ إعالنه إلغاء عقوبة اإلعدام حبكم القانون           - ٢
؛ أن يوقـف    )الربازيـل (باً إللغاء عقوبة اإلعدام      لإلعدامات حتس  اختياريوقف  

  ؛)أستراليا(اللجوء إىل عقوبة اإلعدام 
تفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع        الالربوتوكول االختياري   أن ينضم طرفاً يف       -٣

  ؛)سلوفاكيا (األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية واستغاللاألطفال 
اململكة املتحـدة   (تفاقية حقوق الطفل    الالربوتوكول االختياري   أن يصّدق على      -٤

اجلمهوريـة التـشيكية    (ينضم إىل هـذا الربوتوكـول       )/والربازيل واملكسيك 
اجلمهوريـة  (، أن ينشئ آليته الوقائية الوطنية بناًء علـى ذلـك            )ليختنشتاينو

واستعراض الظروف السائدة   ) ليختنشتاين(مبقتضى ذلك الربوتوكول    )/التشيكية
االحتجاز قبل احملاكمة، جلعلها ملبية للمعـايري       يما يف مرافق    س يف السجون، وال  

؛ أن يواصل اجلهود اليت يبذهلا لتحـسني وضـع          )اجلمهورية التشيكية (الدولية  
  ؛)اجلزائر(احملتجزين واختاذ تدابري لتحقيق هذا اهلدف 

  ؛)الربازيل وسلوفاكيا وفرنسا(أن يصّدق على نظام روما للمحكمة اجلنائية الدولية   -٥
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       أن ينظر يف إمكانية التصديق على         -٦

  ؛)مصر ( وأفراد أسرهماملهاجرين
 االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري        أن يصّدق على      -٧

، واتفاقية  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ، وعلى   ) واملكسيك األرجنتني(
  ؛)املكسيك (١٦٩ة العمل الدولية رقم منظم

 لالتفاقية األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان    ١٤أن يصّدق على الربوتوكول رقم     - ٨
وعلى امليثاق األورويب للغات اإلقليميـة ولغـات        )  وأوكرانيا وسلوفينيا  فنلندا(

  ؛)أوكرانيا(األقليات 
  ؛)سلوفينيا(سان أن ينضم طرفاً فيما تبقى من صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلن  -٩

أن يسحب حتفظاته على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان مثل عهـدي عـام               -١٠
  ؛)الربازيل (١٩٦٦

أن يواصل اجلهود اليت يبذهلا لتعزيـز هيكلـه الـوطين ملؤسـسات حقـوق                 -١١
  ؛)مصر( اإلنسان

دة أن يوجه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني باإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتح            -١٢
وأن ينفـذ هـذه الـدعوة       ) الربازيل وفرنسا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا    (
الدعوة إىل مجيع املكلفـني بـاإلجراءات        ؛ أن يوجه هذه   ) التشيكية اجلمهورية(

  ؛)سويسرا(اخلاصة املواضيعية 
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أن يوافق على زيارات املكلفني باإلجراءات اخلاصة للمجلس املقترحة حىت حينه             -١٣
يتوصل إىل اتفاق يف أقرب وقت ممكن بشأن زيارة املقرر اخلاص            أن؛  )املكسيك(

؛ أن يوجه دعوة إىل املقرر اخلاص املعين مبـسألة    )سويسرا(املعين مبسألة التعذيب    
؛ أن يتـيح  )الـدامنرك (التعذيب لزيارة مشال القوقاز وفقاً لشروط عمله املعتادة      

تفاء القسري وللمقـرر اخلـاص   الفرصة لفريق األمم املتحدة العامل املعين باالخ    
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو          املعين مبسألة التعذيب و   

أن جتري زيـارة    ؛  ) املتحدة اململكة(لدخول أنغوشيا    بإجراءات موجزة أو تعسفاً   
املتفق عليها من حيث املبدأ خالل عـام        فريق العامل املعين باالختفاء القسري      ال

  ؛)يجالنرو (٢٠٠٩
يف أسـرع وقـت ممكـن،    فريق العامل املعين باالختفاء القسري، أن يقدم إىل ال    -١٤

   ؛)اليابان(معلومات عن حاالت االختفاء القسري املزعومة 
أن يواصل اجلهود اليت يبذهلا لضمان احترام مبادئ حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا         -١٥

  ؛)فلسطني( التحديات والعراقيل القائمة مجيعرغم 
ن يكثف من اجلهود اليت يبذهلا لتسوية املسائل العالقة يف جمال كفالـة حقـوق               أ  -١٦

  ؛)فييت نام( على النحو املذكور يف تقريره الوطين اإلنسان
  ؛)زمبابوي(أن يواصل تنقيح تشريعه احمللي املتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات   -١٧
ادي املتعلق مبكافحـة    سيما القانون االحت   أن يراجع التشريعات ذات الصلة وال       -١٨

 والقانون املتعلق بالتطرف لضمان انسجامها مع االلتزامات الدولية اليت          اإلرهاب
  ؛)املكسيك(أخذها االحتاد الروسي على عاتقه 

أن يواصل اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا يف الوقت احلاضر لتعزيز محايـة حقـوق                -١٩
   ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية مجهورية(اإلنسان 

أن يواصل إعمال سياسته الرامية إىل توسيع وتعزيز التعاون الدويل يف جمال تعزيز               -٢٠
  ؛)زمبابوي(ومحاية حقوق اإلنسان لصاحل اإلنسانية 

أن يواصل مشاركته احلثيثة يف عمل جملس حقوق اإلنسان، فضالً عن احلفـاظ               -٢١
  ؛ )األردن(مفوضية حقوق اإلنسان   يفمسامهتهعلى 

؛ زيـادة   )تركيـا (خذ مزيداً من التدابري الالزمة يف جمال مكافحة التطرف          أن يت   -٢٢
تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع حد جلرائم التطرف واملعاقبة عليها، والتـصدي            
للعنصرية وكراهية األجانب، والتشجيع على مزيد من االحترام والتسامح لصاحل       

  ؛)الفلبني(التنوع الثقايف يف اجملتمع 



A/HRC/11/19* 

27 GE.09-16257 

 إطاراً مؤسسياً قوياً يساعد على مكافحة العنصرية وهتيئة مناخ يـسوده            أن يضع   -٢٣
؛ أن ينشئ آلية وطنيـة للتـصدي        )آيرلندا(التسامح العرقي يف اجملتمع الروسي      

؛ )بلجيكا(لظاهرة العنف العنصري وجتميع إحصاءات موثوق هبا يف هذا الصدد           
و منهجي بالعنف بدافع أن يشرع يف إعمال سياسة حثيثة للتوعية والتنديد على حن

  ؛)بلجيكا(العنصرية وكراهية األجانب 
أن يستمر يف العمل اإلجيايب الذي يقوم به ملكافحة التمييز العنصري وما يتصل   - ٢٤

جلنة القضاء على التمييز    ؛ أن يويل االهتمام ملالحظة      )اجلزائر(به من تعصب    
جمال مكافحة التمييز    اليت دعت فيها إىل تعزيز اإلطار التشريعي يف          العنصري

مع العناية بوجه خاص مبسائل املساواة بني اجلنسني، واألقليـات اإلثنيـة،            
والسكان األصليني، واملهاجرين بغض النظـر عـن مركـزهم كأقليـات            

؛ أن يطبق تشريعه احلايل املتعلق مبكافحة العنصرية تطبيقاً فعـاالً           )املكسيك(
تمييـز علـى وجـه التحديـد        وأن يتخذ تدابري هيكلية جديدة للتصدي لل      

 ؛ أن يدرج يف تشريعه تعريفاً واضحاً وشامالً للتمييـز العنـصري           )بلجيكا(
؛ أن ينظر يف إمكانية األخذ بنهج شامل وبربامج حمددة ملكافحـة            )نيوزيلندا(

سيما فيما خيص حالة الضعف اليت يعيـشها          اهلجمات العنصرية والتمييز، ال   
  ؛)هولندا(املهاجرون 

 عناية خاصة للجرائم بدافع العنصرية وتعزيز اجلهود الرامية إىل التصدي           أن يويل   -٢٥
؛ أن يعزز اجلهود اليت يبـذهلا للتحقيـق يف االعتـداءات            )كوريا مجهورية(هلا  

، ومعاجلة  )سويسرا والنمسا (ومعاقبة مرتكيب هذه األعمال     ) سويسرا(العنصرية  
مر يف إطار إصـالح قطـاع       األسباب الدفينة هلذه املشكلة على حنو ثابت ومست       

؛ أن يتخذ مزيداً من اإلجراءات ملكافحة التمييز والتأكد مـن           )سويسرا(العدالة  
؛ العمل بصورة   )النرويج(حتميل مرتكيب هذه اجلرائم املسؤولية كاملة عن أفعاهلم         

  ؛)النمسا(منهجية على مجع بيانات عن جرائم الكراهية بدافع العنصرية 
 اجلهود ملعاجلة مـشكلة البطالـة والتفـاوت االجتمـاعي           أن يبذل مزيداً من     -٢٦

  ؛)ماليزيا(واالقتصادي وحالة الضعف االجتماعي يف أوساط السكان 
؛ أن  )اجلزائـر (أن يواصل اجلهود اليت يبذهلا لتعزيز املساواة بني الرجال والنساء             -٢٧

قـوق  يستمر يف سياسته الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنسني بغية إحقـاق ح            
  ؛)بيالروس(املرأة 

أن يضاعف اجلهود اليت يبذهلا وأن يتخذ تدابري ملموسة على مستوى السياسات              -٢٨
من أجل تعزيز التسامح وعدم التمييز ضد املثليني والسحاقيات ومشتهي اجلنسني 

  ؛)السويد(ومغريي اهلوية اجلنسية واملتحولني إىل اجلنس اآلخر 
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تعذيب بأمور منها معاجلة أسباب قلق جلنة مناهضة        أن يضاعف جهوده ملناهضة ال      -٢٩
؛ أن يعاجل أوجه القلق اليت أعربت عنها املفوضية الـسامية           )الدامنرك(التعذيب  

حلقوق اإلنسان بشأن اللجوء إىل التعذيب يف مجهورية الشيشان، وكذلك دواعي           
مبمارسة االدعاءات املستمرة والثابتة     قلق جلنة مناهضة التعذيب إزاء العديد من      

التعذيب وسوء املعاملة على أيدي املوظفني القائمني على إنفاذ القانون، فضالً عن  
التقارير اليت تتحدث عن ممارسة التعذيب وسوء املعاملة يف أماكن احتجاز غـري             

  ؛)أستراليا(رمسية يف مشال القوقاز 
حكام أن يشجع على األخذ باخليارات األخرى عدا االحتجاز عند إصدار األ            - ٣٠

أو حتديد التدابري السابقة للمحاكمة فيما يتعلـق باملـسجونات احلـامالت            
واملسجونات بأطفال، ولدى احتجاز النساء عموماً، وإعمال سياسات تكفل         

  ؛)نيوزيلندا(جلميع األطفال القدرة على االتصال بأمهاهتم 
 يف جمـال    أن يقدم حلراس السجون واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون تـدريباً           - ٣١

حقوق اإلنسان يركز على وبشكل حمدد على محاية حقوق اإلنـسان للنـساء             
امليـول  أقليات من حيث      واألطفال واألقليات القومية واألشخاص املنتمني إىل     

؛ وكذلك ضمان التحقيق يف مجيع حـاالت انتـهاك           واهلوية اجلنسانية  يةاجلنس
ـ        ون ومعاقبتـهم عليهـا     حقوق اإلنسان اليت يرتكبها هؤالء احلراس واملوظف

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
، أن يعتمد تدابري    )اجلمهورية التشيكية (أن يعتمد قانوناً حمدداً بشأن العنف املرتيل          -٣٢

 هتدف إىل حترمي العنف املرتيل إن مل يكن مثل هذا القانون قد اعتمد أصالً          تشريعية  
؛ )نيوزيلندا(عنف املرتيل   ؛ أن يعتمد استراتيجية شاملة ملكافحة ال      )جنوب أفريقيا (

أن جيمع بيانات إحصائية عن حاالت العنف الذي يقع على املرأة، مبا يف ذلـك               
العنف املرتيل، باعتباره جرمية حمددة وإقامة مالجئ وبيوت آمنة يف هناية املطـاف             
إليواء ضحايا العنف املرتيل، تكون متيسرة حملياً وممولة على حنو كاٍف ومستدام            

؛ تعزيز اجلهـود    )اجلمهورية التشيكية (قة استيعابية وفق االحتياجات     وتتمتع بطا 
اليت تبذل ملكافحة العنف املرتيل وحتسني فرص وصـول النـساء إىل املالجـئ              

  ؛)السويد( اآلمنة
أن يضع اجملموعة الكاملة من التدابري الالزمة لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل              -٣٣

  ؛)بيالروس(عمال تلك التدابري والربوتوكولني امللحقني هبا وإ
تعزيز التدابري ذات الطابع الوطين والدويل لضمان مكافحة االجتار باألشـخاص             -٣٤

  ؛)بيالروس( مكافحة فعالة
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أن يبذل مزيداً من اجلهود لتنقيح القوانني احمللية يف خمتلـف جمـاالت حقـوق                 -٣٥
ـ         رومني مـن   اإلنسان، وإصالح اجلهاز القضائي، وحتسني وضع األشخاص احمل

  ؛)ماليزيا(لشعبه من حقوق اإلنسان  حريتهم، مبا يكفل زيادة تعزيز ومحاية ما
أن مينح األولوية إلنشاء آليات للمحاسبة تكون جمدية ومتاحـة بغيـة ضـمان                -٣٦

الشفافية يف جمال التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان ومقاضـاة مرتكبيهـا،            
ين للضحايا، واختـاذ تـدابري لزيـادة        وإتاحة سبل انتصاف فعالة وتعويض قانو     

استقاللية اجلهاز القضائي وتعزيز اإلشراف على تنفيذ التشريعات وااللتزامـات          
  ؛)نيوزيلندا(االحتادية املتصلة حبقوق اإلنسان على مستوى الدولة 

أن يعزز اجلهود اليت يعكف على بذهلا إلصالح نظام العدالة متاشياً مع املعـايري                -٣٧
؛ أن يستمر يف حتسني تشريعاته يف سبيل إصالح اجلهاز القضائي           )ولنداه(الدولية  

هبدف اكتساب تشريع عصري قادر على التكيف مـع التحـديات اجلديـدة             
سيما تلك املتـصلة باإلصـالح التـشريعي         ؛ أن يفي بالتزاماته ال    )نيكاراغوا(

يبـذهلا  ؛ أن يضاعف اجلهود اليت      )فييت نام (والقضائي يف جمال مكافحه الفساد      
يف جمال النظام القضائي، مبا يف ذلك ما يعتـري          للتغلب على التحديات القائمة     

اإلدارة العامة من فساد وقصور يف الشفافية واحملاسبة، فضالً عن التوزيع العقالين            
؛ أن يتخـذ    )إيطاليـا (للمسؤوليات بني املستويني االحتادي واإلقليمي للحكومة       

؛ أن  )أستراليا( القضائية لصون حقوق اإلنسان      خطوات لزيادة حتسني اإلجراءات   
يتخذ خطوات لتنفيذ اخلطة املتصلة باإلجراءات القضائية واعتماد تدابري تكفـل           

  ؛)أستراليا(تقليص الفساد الذي يعتري اإلجراءات القضائية 
وأال يسعى فقط   ) النمسا واجلمهورية التشيكية  (أن ينشئ نظاماً قضائياً لألحداث        -٣٨

األحداث اجلاحنني، بل ملساعدهتم على االندماج جمدداً يف اجملتمـع، مـع            ملعاقبة  
  ؛)النمسا(مراعاة املعايري الدولية القائمة يف هذا الصدد 

أن يستمر يف تنفيذ خطة عمله الرامية إىل محاية حقوق الطفل وحقوق األسـرة                -٣٩
لـيص عـدد    ؛ أن يستمر يف اجلهود اليت يبـذهلا لتق        )اململكة العربية السعودية  (

سيما بزيادة العمل الذي سبق أن اضطلع        األطفال احملرومني من الرعاية األبوية ال     
  ؛ )اجلزائر(به للتغلب على هذه الظاهرة 

ويتخذ مزيداً من التدابري لضمان     " propiska"أن يلغي متاماً نظام تصريح اإلقامة         -٤٠
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اً إعمال محاية حرية التنقل يف نظامه القانوين وممارساته مع

أن يستمر يف إعمال تدابريه اإلجيابية الرامية إىل محاية كرامـة الفـرد، وحريـة                 -٤١
  ؛ )فلسطني( والدين والوجدانالتفكري 
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أن يعزز حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان يف حرية التعبري وتشكيل مجعيـات               -٤٢
ظمات غري احلكومية لـضمان     واالجتماع؛ وإعادة النظر يف قوانني التطرف واملن      

مطابقتها لاللتزامات واملعايري الدولية يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك إعـالن      
؛ أن ينقح قـانون     )سلوفاكيا(األمم املتحدة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان        

؛ أن ينظـر يف     )هولندا(مكافحة التطرف حبيث يتضمن تعريفاً واضحاً للتطرف        
 النظر يف قانون املنظمات غري احلكومية مع مراعاة مجلة أمور منها            إمكانية إعادة 

أوجه القلق اليت أعربت عنـها هيئـات حقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم                
  ؛)هولندا( املتحدة

أن يتخذ تدابري حلماية الصحفيني وغريهم من املدافعني عن حقوق اإلنـسان              - ٤٣
حتسني حالة حريـة وسـائط      ؛ أن يتخذ مزيداً من التدابري هبدف        )أستراليا(

اإلعالم ومحاية ظروف عمل الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف البلد      
؛ أن حيقق بفعالية يف اجلرائم واالنتهاكات اليت يتعرض هلا املدافعون           )إيطاليا(

. عن حقوق اإلنسان والصحفيون ومقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم عليها        
 الشكاوى من تعرض املـدافعني عـن حقـوق          بد من الرد بسرعة على      وال

؛ )النرويج(اإلنسان للمضايقات، وينبغي اختاذ تدابري مالئمة تكفل سالمتهم         
أن يكثف من اجلهود اليت يبذهلا للتحقيق يف ممارسات التحرش واالعتداء على 

  ؛)سويسرا(الصحفيني واحملامني ومعاقبة مرتكيب هذه املمارسات 
الئمة لنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان على         أن يتخذ التدابري امل     -٤٤

وينبغي على وجه اخلصوص إتاحة هـذا       . نطاق واسع وضمان التقيد الكامل به     
اإلعالن، وغريه من معايري حقوق اإلنسان، يف املـدارس ومؤسـسات التعلـيم        

  ؛)النرويج( العايل
سان واحملامني على القيام بعملهم     أن يراعي وحيمي مقدرة املدافعني عن حقوق اإلن         -٤٥

دون معوقات أو ختويف أو مضايقات، متاشياً مع إعالن األمم املتحـدة املتعلـق              
باملدافعني عن حقوق اإلنسان ومبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور احملامني           

  ؛)اململكة املتحدة(
تحقيـق بـسرعة    أن يتخذ مزيداً من التدابري لتحسني أمن الصحفيني وضمان ال           -٤٦

وبصورة كاملة يف االنتهاكات اليت تطال حقوق الصحفيني وأن يقدَّم كل مـن             
  ؛)هولندا(تثبت مسؤوليته عن هذه االنتهاكات أمام العدالة وفقاً للمعايري الدولية 

أن ُيجرِي حتقيقات شاملة وعاجلة ونزيهة يف االغتياالت الـيت وقـع ضـحيتها        -٤٧
نسان، مبا يف ذلك تلك االغتيـاالت املـشار      صحفيون ومدافعون عن حقوق اإل    

 من التقرير، وتقدمي الفاعلني أمام العدالة       ٥٨ و ٢٤ و ٢١ و ١٨إليها يف الفقرات    
  ؛)فرنسا وإيطاليا وسويسرا وآيرلندا(
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أن ُيجري حتقيقات فعالة يف اجلرائم اليت ارتكبت يف حق قيـادات اجلمعيـات                -٤٨
  ؛)انياأوكر (٢٠٠٦-٢٠٠٢ األوكرانية يف الفترة

أن يوجد بيئة تساعد على تعزيز بدالً من تقييد احلق يف حرية االجتماع وعلى                - ٤٩
تشجيع املواطنني على اإلعراب عن آراءهم املختلفة، وذلـك بطـرق منـها             

  ؛)النمسا(استحداث إطار تشريعي هلذا الغرض 
أن حيسن الظروف اليت تساعد على عمل وسائط اإلعالم املـستقلة بـشكل               - ٥٠

سيما قنوات التلفزيون الوطنية، من أجل إفساح مزيد مـن اجملـال              ، ال سليم
  ؛)سلوفاكيا(لإلعراب عن الرؤى واآلراء املختلفة 

أن يضاعف جهوده، يف خضم األزمة االقتصادية العاملية الراهنة، حلماية احلقوق             -٥١
، مبـن فـيهم     ًاالقتصادية واالجتماعية والثقافية لشرائح السكان األكثر ضـعفا       

  ؛)اجلزائر(املهاجرون 
سيما لصاحل  أن يواصل اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا لتعزيز جمايل الصحة والتعليم ال  -٥٢

  ؛)كوبا(األطفال املعوقني 
أن يواصل اجلهود اإلجيابية اليت يبذهلا لتعزيـز ومحايـة احلقـوق االقتـصادية                -٥٣

  ؛)كوبا(واالجتماعية والثقافية ومكافحة الفقر 
ستمر يف تنفيذ رزمة الربامج املهمة الرامية إىل الدفاع عن احلقوق االقتصادية            أن ي   -٥٤

  ؛)بيالروس(واالجتماعية للمواطنني 
أن يعزز اجلهود اليت يبذهلا لتوفري فرص تعليمية متكافئة لألطفال املعوقني، مبا يف               -٥٥

لـالزم،  ، وبتقدمي الدعم ا  "الثانوية"و" التصحيحية" إلغاء املدارس    طريقذلك عن   
وبضمان تدريب املعلمني لتأهيلهم لتـدريس األطفـال املعـوقني يف املـدارس             

  ؛)ليختنشتاين( العامة
أن يضاعف اجلهود اليت يبذهلا لضمان االحترام الكامل حلقـوق األشـخاص              - ٥٦

إىل جمموعات السكان األصليني، مبا يف ذلك حقهـم يف             أو أقلياتاملنتمني إىل   
جلنة القـضاء علـى      أن ينفذ التوصيات اليت قدمتها       ؛)السويد(تعليم أطفاهلم   

 عن كيفية حتسني وضـع جمتمعـات الـسكان األصـليني            التمييز العنصري 
عالن بشأن حقـوق الـسكان      ؛ أن يتقيد باملبادئ اليت تضّمنها اإل      )الدامنرك(

  ؛)املكسيك(األصليني 
مال لغاهتـا   أن يتخذ تدابري تكفل حقوق اإلثنيات واألقليات القومية يف اسـتع            -٥٧

؛ أن يكثف من اجلهود اليت يبذهلا لضمان تـوفري          )أوكرانيا(األصلية يف املمارسة    
  ؛)فنلندا(التعليم لألقليات بلغاهتا 
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 من التقرير ال متـت      ٥٤يرى االحتاد الروسي أن التوصيات الواردة يف الفقرة         و  -٨٦
رار جملس حقـوق    متتثل ألساس االستعراض املنصوص عليه يف ق       بصلة للموضوع ألهنا ال   

  ".املتحدة بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم"بعنوان  ٥/١اإلنسان 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير إمنا تعكس موقـف          /ومجيع االستنتاجات و    -٨٧

وال ينبغي تفسريها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /املقدمة هلا و  ) الدول(الدولة  
   . الفريق العامل مبجملهحتظى مبوافقة
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