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المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لالتحاد

الروسي*

 -1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الادع ا ادقدون ادحت ا ادعو الرر د )CCPR/C/RUS/7
يف جلا د ددت ع  3136ر CCPR/C/SR.3136 3137ر )SR.3137ادعق د ددووي ي د ددوا  16ر17
آذاي /اعيس  .2015راعتموت اللجندة يف جلادت ع  ،)CCPR/C/SR.3157 3157ادعقدوو يف
 31آذاي/اعيس  ،2015ادالحظعت اخلتعا ة التعل ة.

ألف -مقدمة
 -2يرحددل اللجنددة تقددو التقريددر الددوري الاددع ا لالاددعو الرر د يف اوعددو ر عدعلواددعت
ال دوايو  .ددر .ريع ددرر ع ددحت يق ددويرتع للأرا ددة ال د حلي ر ددب حلاعا ددع لتجوي ددو ا دواي ال ن ددع ا ددا ر .ددو
الورلددة الطددرا الر .دا اداددتوب نددلت التددوا ا ال د ا ددفرتع اددالو الأددت ادنددمولة ددعلتقرير لتنأ ددف
حلحكد د د ددعن الع د د د ددو .ريتقد د د ددون اللجند د د ددة علند د د ددكر الورلد د د ددة الطد د د ددرا عل د د د د يوروتد د د ددع الكتع د د د ددة
 )CCPR/C/RUS/Q/7/Add.1عل قعئمة اداعئل  ،)CCPR/C/RUS/Q/7ال ا تُكملب درورو
شأ ة احت الو.و ،رعل ادعلواعت ال قوات ع هلع اط عً.

باء -الجوانب اإليجابية
يرحل اللجنة عخلطوات التنريع ة رادؤ ا ة التعل ة ال ا فرتع الورلة الطرا:

-3

التعددويالت ال د حلُوالددب عل د التن دريععت عددعن  ،2014رال د ر ددعب نطددع
حل)
التو.ا اإللزاا للتوا ا الت اداية لششدصعذ ذر اإلععقدة ا اد ة راجلادوية رحظدر التم دز علد
حل عس اإلععقة؛
__________

*

اعتمورتع اللجنة يف وريرتع  16 113آذاي/اعيس  2 -ن اعت/حل ريل .)2015
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ر) اعتمعو القعنوت ا اعو يقم  284-FZادتعلق علتعدويالت علد عدل القدوان
التن دريع ة ال د ا ددوو الو ي ددعت رادا ددؤرل عت ن ددلت العالق ددعت د اإل ن ددعت ،يف يند دريحت األرو/
حلكتو ر 2013؛
ج) اعتمعو ل انتصعا قعنون ة حمل ة زا التدلاا ادأدريف يف اإلجدرا ات القيدعئ ة
حلر يف نأعذ القرايات القيعئ ة؛
و) التع ددويالت ادعتم ددو يف  2ن ا ددعت/حل ريل  2012عل د الق ددعنوت ا ا ددعو يق ددم
 95-FZاد د ددؤي  11متوز/يول د ددر  2001رادتعل د ددق د ددعألحزار الا ع د د د ة ،رال د ددف يا د ددر الن د ددرريف
اإلجرائ ة الالزاة لتل س األحزار الا ع ة رياج ل ع يمس عً.
-4

ريرحل اللجنة تصويق الورلة الطرا عل الصكوك الورل ة التعل ة حلر عنيمعا ع ل ع:

الربريوكددوو ا ات ددعي يأعق ددة حقددو الطأددل نددلت ددا األغأددعو را ددت الو
حل)
األغأعو يف ال ع ريف ادواو اإل عح ة ،يف  24حليلوو /تمرب 2013؛
ر)

ايأعق ة حقو األشصعذ ذر اإلععقة ،يف  25حليلوو /تمرب .2012

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول االختياري للعهد
 -5ينعر اللجندة دعلقلق زا عدون ينأ دف الورلدة الطدرا اليا الد اعتمدورتع اللجندة وجدل
الربريوك د ددوو ا ات د ددعي  ،يك د ددم قد د دراي ا كم د ددة الو د ددتويية يق د ددم  0-1248اد د ددؤي  28حزيد د درات/
ي ادا ينأ دف تدف اليا  .ريندعر عأل دً حلييدعً لعدون يقدو اعلوادعت
يون ر  2012رالرااد
راضرة عحت رجوو آل عت ر جرا ات قيدعئ ة .ععلدة ليدمعت التنأ دف التدعن ليا اللجندة ريأع ل دع يف
راقا ادمعي ة ادعو .)2
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المؤسسية والتشريعية لضمان وضعع
اآلليععات واإلج عراءات المالئمععة لتنفيععذ آراء اللجنععة تنفيععذان كععامالن لضععمان حععق الضععحايا ععي
الفعال عندما يننته العهد و قان للماد  )3(2من العهد .وينبغي للدولة الطعرف
االنتااف ا
أن تمتثل وران لجميع اآلراء التي أعربت عنها اللجنة بشأنها.
النزاعات المسلحة ي منطقة دونباس ي أوكرانيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية ي جورجيا

 -6ينعر اللجنة علقلق زا التقدعيير الد يدزعم اييكدعر انت عكدعت اطدا للع دو يف انطقدة
ورن عس يف حلركران ع احت جعنل قوات ي ور حلت للورلة الطرا عل ع نأوذاً ك ااً ميكحت حلت يصدل
ويجة الدتركم الأعلد .دع .ريندعر دعلقلق حلييدعً زا يقدعيير يأ دو دلت ادزاعم ا نت عكدعت اخلطدا
للع ددو ال د اييُك ددب ا ددالو الن دزاع ادا ددل يف انطق ددة حلر د ت ع اجلنو ددة يف جويج ددع ع ددعن 2008
مل يا لترق ق كعال نلهنع ادعو .)2
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وتععدعو اللجنععةا تما ععيان مععع تفسععير ا للمععاد  )1(2مععن العهععد ععي تعليقهععا العععا
رقم  )2004(31بشأن طبيعة االلتزا القانوني الععا المفعروع علعل العدول افطعراف عي
العهدا إلل أن تضمن الدولة الطرف تطبيق العهد علل افعمال التعي ترتببهعا المجموععات
ناععبت نفسععها ععي جمهوريععة عععب دونيتس ع ا و جمهوريععة
المسععلحة والسععلطات التععي ا
عب يو انس و أوسيتيا الجنوبية ا المعلنة ذاتيانا ي حدود النفوذ الذي تمارسه أصعالن
علل ذه المجموعات والسلطات و و نفوذ يال إلل درجة التحبم الفعلي بأنشطتها.
المساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة المرتببة ي منطقة مال القوقاز االتحادية
نمددع يالحددل اللجنددة ننددع رحددو اعاددة يف غددعي جلنددة الترق ددق ا مت ددع الترق ددق يف
-7
ا نت عكعت ادريك ة االو عمل دعت اكع.ردة اإليتدعر يف الن ندعت. ،الهندع يدزاو يندعر دعلقلق
انظر  CCPR/C/RUS/CO/6ر ،Corr.1الأقر  )14زا التقون ا ورو يف الترق دق يف انت عكدعت
حقو اإلناعت اخلطدا الد اييُك دب يف ادعضد رادع زالدب يُريكدل ،دع يف ذلدا عمل دعت القتدل
ك ددا ادن ددررع رالقت ددل ا ددعيج نط ددع القي ددع  ،رعمل ددعت ا اتط ددعا رالتع ددفيل ر ددو ادععال ددة
را حتجعز يف حلاعكحت رية را اتأع القار ال اييك دع اوفأدوت حكوا دوت ادالو العمل دعت
األان ددة رعمل ددعت اكع.رددة اإليت ددعر يف انطق ددة قددعو القوق ددعز ا اعويددة ،ر زا ا ددتمراي عي ددة
العقعر اجلمعع لشقعير راألشصعذ الفيحت يُنت ر يف وعم م لإليتع ادزعوا  ،ع يف ذلا
تون انعزهلم رغروتم احت الن نعت ادواو  2ر 6ر 7ر 9ر 14ر 16ر.)17
ينبغي للدولة الطرف أن تقو بما يلي:
ضععمان إج عراء تحقيععق ععامل و اعععال ومسععتقل ونزيععه ععي جميععع انتهاكععات
(أ)
حقععوق اإلنسععان التععي ارتنببععت خععالل العمليععات افمنيععة وعمليععات مبا حععة اإلر ععا ععي
منطقععة ععمال القوقععاز االتحاديععةا وضععمان محاكمععة الجنععا ومعععاقبتهم بطريقععة تتما ععل مععع
خطععور اف عععال المرتببععة وضععمان تععو ير سععبل انتاععاف عالععة للضععحايا وأسععر ما بمععا ععي
ذل تو ير إمبانية االحتبا إلل القضاء والحاول علل تعويضات علل نحعو علعي وعلعل
قد المساوا مع اآلخرين؛
( ) المبادر وران إلل وضع حد لممارسة العقا الجماعي فقار اإلر ابيين
المزعععومين ولخ ععخاص الععذين ينشععتبه ععي أنهععم داعمععون لهععما وتععو ير سععبل انتاععاف عالععة
للض ععحايا ع ععن انته ععا حق ععوقهما بم ععا ععي ذلع ع م ععا يتعل ععق بتخري ععب أو ت ععدمير ممتلب ععاتهم
وطرد م قسران.
العنارية وكره افجانب

 -8يعدرر اللجنددة عددحت القلددق زا اددع يلد  :حل) اظددعتر كددر اإل ددالن راعددعوا الاددعا ة ،ركددا
ذلا احت حلعمعو العنصرية ركر األجعنل ،ع يف ذلا اجلرائم ذات الورا.ا العنصرية ،كعهلجمعت
العن أددة ال د يريك ددع وريي ددعت القددوزا رال د يا ددت وا وجددر اددعذ ك ددا الاددال .ددحت  .د م
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ععدة
العمعو اد دعجررت القدعواوت ادحت آ د ع الو دط رالقوقدعز رحل.ريق دع راألشدصعذ ادنتمدوت
الرراع؛ ر) انتنعي اجلمعععت ادتطر.ة رارك دع ،ران دع مموعدعت القدوا ادتطدر .رالعنصدري
رالنددعزي اجلددوو ،ددع يف ذلددا حل قددو الددرخرس؛ ج) ا ددتصوان ل ددة مت زيددة ضددو األقل ددعت القوا ددة
حلر اإل ن ددة حلر الوين ددة حلر ك ددا ذل ددا ا ددحت األقل ددعت ،را ددتصوان ع ددعيات ي ددنم ع ددحت العنصد درية رك ددر
األجعن ددل يف اخلط ددعر الا ع د د  ،اصواد دعً ا ددالو ا م ددالت ا نتصع ددة ،رك ددفلا يف ر ددعئ
اإلعالن ادواو  2ر 20ر.)26
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهود ا لمبا حة جميعع افعمعال التعي تنطعوي علعل
العنارية وكره افجانب وكره اإلسال ومععادا السعاميةا بمعا عي ذلع معا يعرد عي الخطعا
السياسي و ي وسائط اإلعال ا وذل عن طريق جملة أمور بينها ما يلي:
(أ)

تنظيم حمالت توعية تهدف إلل تعزيز احترا حقوق اإلنسان وتقبُّل التنوع؛

( ) التاع ععدي بفعالي ع ععة لخنش ع ععطة تي ع ععر المش ع ععروعة الت ع ععي تنف ع ععذ ا المنظم ع ععات
والمجموعات المتطر ة ودوريات القوزاق؛
(ج) إجراء تحقيق امل ي جعرائم البرا يعة المزعومعة وذلع بموجعب أحبعا
القععانون الجنععائي ذات الاععلةا ومعاقبععة مرتببععي ععذه افعمععال بالعقوبععات المالئمععة وتزويععد
الضحايا بسبل االنتااف المالئمةا بما ي ذل التعويض.
التنميط العناري
يزاو اللجنة ينعر علقلق انظر الو قة  CCPR/C/RUS/CO/6ر ،Corr.1الأقدر )11
-9
زا التقعيير ادتعلقة علتنم العنصر الف ميعي ر اوفأدو نأدعذ القدعنوت ادق الررادع رادنردوييحت
اددحت القوقددعز رآ د ع الو ددط رحل.ريق ددع ،رالددفيحت يتعرضددوت حلكلددر اددحت كدداتم لعمل ددعت الترقددق اددحت
اهلوية راصعوي ر عئق اهلوية ،رانتزاع الرشعرب ،راديعيقة ،رعمل عت ا عتقعو را حتجعز رالعنً
اجلاو را عتوا اللأظ ادواو  2ر 9ر 12ر 17ر.)26
ينبغي للدولة الطرف أن تتخعذ جميعع التعدابير الالزمعة لمبا حعة التنمعيط العناعري
الععذي يمارسععه موإفععو إنفععاذ القععانون والقضععاء عليععها بطععرق منهععا تعريععف التنمععيط العناععري
تعريف عان واضععحان وحظععره قانون عان وتععو ير تععدريب إلزامععي لمععوإفي إنفععاذ القععانون بشععأن الععوعي
الثقععا ي وعععد مقبوليععة التنمععيط العرقععي .وينبغععي لهععا أيض عان أن تحقععق ععي أي سععوء سععلو
يستند إلل اعتبارات تنطوي علل تمييز عناري وتقديم الجنا إلل العدالة.
التمييز فسبا تتعلق بالميل الجنسي والهوية الجنسانية
 -10ينعر اللجنة علقلق زا اع يل :
التق ددعيير ادتعلق ددة ددعلتم ز راط ددعر الكرات ددة رالعن ددً ض ددو ادلل ددعت رادلل د د
حل)
رازورجد اد ددل اجلناد را ددعير اهلويددة اجلناددعن ة رضددو النعشددط يف الددو.عع عددن م ر زا انت ددعك
حق م يف حرية التع ا رالتجما؛
4
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ر) عون رجوو محعية ارحية احت التم ز القعئم عل اد ل اجلنا راهلويدة اجلنادعن ة
يف ينريععت اكع.رة التم ز؛
ج) حلت الأقددر  1ه) اددحت ادددعو  63اددحت القددعنوت اجلنددعئ ال د ياددلم ددلت اييكددعر
ُجرن اع أل د عر ن دع لالكرات دة حلر العدوا ل حلر لالكرات دة حلر ا قدو ةدع .ادة اجتمعع دة اع ندةل مل
يُط ق كمع ي ور عل حلية حعلة ادحت حدع ت العندً ادريك دة ادق ادلل دعت رادلل د رازورجد اد دل
اجلنا را عير اهلوية اجلناعن ة؛
الص ددعو اإلقل م ددة را اعوي ددة الد د اظ ددر لال ددتري
و) حلت القد دوان ادعتم ددو علد د ُ
لعالق ددعت جناد د ة ك ددا يقل وي ددة ا ددا ال ُقص ددرل ،يك ددم يلي ددوتع ا ددحت ا كم ددة الو ددتويية يف قرايت ددع
يق د د ددم  151-O-Oاد د د ددؤي  19ك د د ددعنوت اللع /ين د د ددعير  2010رقرايت د د ددع  24-Pاد د د ددؤي  23حليل د د ددوو/
يأعقم القوالل النمط ة الال ة ضو ادلل عت رادلل رازورج اد دل
تمرب  ،)2014يؤو
اجلنا را عير اهلوية اجلناعن ة رمتلل يق واً كا اتنع ل قوق م وجل الع و؛
ه) حلت ار د ددواعً رقعد ددر يئ د د س رزيا ا اد ددعو الرر د د  ،وميد ددت ا و.د ددويً ،يف 29
ك ددعنوت األرو/ويا ددمرب  ،2014رض ددا حعل ددة ا ددعير اهلوي ددة اجلنا ددعن ة رازورج د اد ددل اجلنا د
رع ددومي اجل ددنس راري ددو اال ددس اجل ددنس الا ددر ض ددمحت قعئم ددة ا ددع ت الط ددة ال د ا ددوو ورت
التمكحت احت ق عو ادرك عت ادواو  2ر 7ر 9ر 17ر 19ر 21ر.)26
ينبغي للدولة الطرف أن تنص بوضوح وبشبل رسمي علل أنهعا ال تتسعامم معع أي
ععبل مععن أ ععبال الوصععم االجتمععاعي للمثليععة الجنسععانية أو ازدواجيععة الميععل الجنسععي أو
مغععاير الهويععة الجنسععانية أو خطععا البرا يععة أو التمييععز أو العنععف ضععد اف ععخاص بسععبب
ميولهم الجنسية أو ويتهم الجنسانية .وينبغي لها أيضان أن تقو بما يلي:

اتخععاذ جميععع الخطععوات الالزمععة لتعزيععز اإلطععار القععانوني لحمايععة المثليععات
(أ)
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسعانية معن التمييعز والعنعف وضعمان
التحقيععق والمقاضععا ومعاقبععة أي عمععل مععن أعمععال العنععف بععدا ع الميععل الجنسععي للضععحايا أو
ويتهم الجنسانية وتطبيق أحبا الفقر (1ه) من الماد  63من القانون الجنائي علل عذه
افعمال؛
( ) إلغاء القوانين التعي تحظعر التعرويل للعالقعات الجنسعية تيعر التقليديعة عي
ار التي اعتنمدت علل الاعيدين المحلي واالتحادي؛
أوساط ال نق ا
ععطب مغععاير الهويععة الجنسععانية وازدواجيععة الميععل الجنسععي والالجنسععية
(ج)
وارتععداء مالبععج الجععنج اآلخععر مععن قائمععة الحععاالت الطبيععة التععي تشع ابل موانععع تحععول دون
قياد المركبات؛
والتجم ععع للمثلي ععات
(د) ض ععمان الممارس ععة العملي ععة للح ععق ععي حري ععة التعبي ععر
ا
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وللداعمين لهم.
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عد التمييز والمساوا بين الجنسين
 -11يالحل اللجنة اخلطوات ال ا فرتع الورلة الطرا لتعزيز ادادعرا د اجلناد رالتقدون
ا رز يف تفا اجملعو ،لكن ع يزاو يندعر دعلقلق زا ا دتمراي يدو متل دل اددرحل يف انعادل ادنا
القد دراي يف ا ددع الا ع د د ة رالععا ددة ،ددع يف ذل ددا يف مل ددس ال ددوراع راجملل ددس ا ا ددعو راهل ا ددعت
التنأ فية ادواو  2ر 3ر.)26
ينبغي للدولة الطرف أن تقو بما يلي:
وضععع اسععتراتيجيات لمبا حععة المواقععف افبويععة والقوالععب النمطيععة بشععأن
(أ)
أدوار ومسؤوليات المرأ والرجل ي افسر والمجتمعع كبعلا بوسعائل منهعا تنفيعذ حمعالت
توعية عامة بشأن الحاجة إلل ضمان تمتع المرأ بحقوقها؛
( ) تبثيع ععف جهود ع ععا لتحقيع ععق تمثيع ععل مناع ععف للم ع عرأ ع ععي مجلع ععج الع ععدوما
والمجلج االتحادي و ي أعلل المستويات الحبومية ضمن أطر زمنية محدد .
العنف المنزلي
 -12ينعر اللجنة علقلق زا زيعو عوو حع ت العنً ادنزيل اد لد عن دع الد يطدعو النادع
راألغأ ددعو ان ددف ع ددعن  2010نا د د ة  20يف ادعئ ددة ر زا د د التق ددون يف اعتم ددعو ان ددررع الق ددعنوت
ا اعو نلت انا العنً ادنزيل .ريالحل اللجنة قلدق حلييدعً حلت ادوفأ نأدعذ القدعنوت ي دفلوت
العنعيدة الكع .دة يف ياددج ل حدع ت العنددً ادندزيل رالترق دق  .ددع ،رحلت ادواعت وعددم اليدرعيع ،ددع
يف ذلا عوو ادراكز رادالجئ النأا ة رالتلق أ ة كا كع .ة ادواو  2ر 3ر 7ر 24ر.)26
ينبغععي للدولععة الطععرف أن تبثععف جهود ععا لمنععع ومبا حععة جميععع أ ععبال العنععف
المنزلي بسبل من بينها ما يلي:
(أ)
ال مبرر له؛

اعتمععاد تشععريعات اتحادي ععة محععدد تحظععر العن ععف المنزلععي دون ت ععأخير

( ) تع ععأمين اسع ععتمرار حاع ععول سع ععلطات إنفع ععاذ القع ععانون والعع ععاملين ع ععي مجع ععال
الخععدمات الطبيععة والمر ععدين االجتمععاعيين علععل التععدريب المناسععب للتعامععل مععع حععاالت
العنف المنزلي؛
(ج) تعزيز جهود ا إلذكاء وععي عامعة الجمهعور بعافلر السعلبي للعنعف المنزلعي
وتشجيع اإلبالغ عن حاالت العنف المنزلعي بسعبل معن بينهعا توعيعة النسعاء وافطفعال علعل
نحو منهجي بحقوقهم وبالسبل القانونية الموجود التي يمبنهم من خاللها الحاول علعل
الحماية؛
(د) ضمان إجراء تحقيق امل ي حاالت العنعف المنزلعيا ومالحقعة الجنعا ا
وإنزال العقوبة المناسبة بهما إذا ما أندينواا ود ع التعويض المناسب للضحايا؛
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(ه) إتاحعة سععبل انتاعاف عالععة ووسعائل حمايععة للضعحاياا بمععا عي ذلع تععو ير
عدد ٍ
كاف من مراكز الرعاية النفسية والتربوية وضمان تو ير خدمات العدعم افخعرك كعدور
اإليواء أو المالجئ ي جميع أجزاء البلد.
تدابير مبا حة اإلر ا
 -13ين ددعر اللجن ددة عأل ددً زا ال م ددوإ ادتعل ددق ددع ذا ك ددعت الق ددعنوت ا ا ددعو دكع.ر ددة
اإليتعر لععن  :2006حل) يتيمحت حلحكعاعً حموو يورت التدزان الادلطعت دعحتان رمحعيدة حقدو
اإلنا ددعت يف د د ع عمل ددعت اكع.ر ددة اإليت ددعر؛ ر) يتد د يط ددق ق ددوو اؤقت ددة علد د ا ق ددو
را ريعت كا الوايو يف الأقر  3احت ادعو  11ادحت القدعنوت؛ ج) يدنل علد ا دتعراإ اادتقل
ألننطة اكع.رة اإليتعر ال ينأفتع اجل عز التنأ ف  ،ع يف ذلا اع يتعلق راو ا يصدع ت
اهلعيأ ة راإللكترن ة رالربيوية ادواو  2ر 7ر 9ر 10ر 14ر.)17
تبرر اللجنة توصيتها (انظر  CCPR/C/RUS/CO/6وCorr.1ا الفقر  )7بأن تتخعذ
الدول ععة الط ععرف جمي ععع الت ععدابير الالزم ععة لض ععمان امتث ععال تشع عريعاتها وممارس ععاتها المتعلق ععة
بمبا حة اإلر ا امتثاالن تامان اللتزاماتها بموجب العهدا بما ي ذل االمتثال لمقتضعيات
المععاد  .4وينبغععي أن تحععرص الدولععة الطععرف علععل أن تععنص تش عريعاتها علععل آليععة مسععتقلة
الستعراع أنشطة مبا حة اإلر ا التي تضطلع بها السلطة التنفيذية.
التعذيب وسوء المعاملة
التعددفيل ر ددو
 -14اد اللجنددة علمددعً الاكعن ددة االحقددة األعمددعو ال د ميكددحت حلت يرقد
ادععالددة وجددل عددو ادواو اددحت القددعنوت اجلنددعئ  ،كددا حلهنددع يدزاو ينددعر ددعلقلق زا التقددعيير الد
يأ ددو ددلت التعددفيل ر ددو ادععالددة ،ددع يف ذلددا ل ددرإ انت دزاع ا عتا.ددعت ،ي دزاو متددعيس عل د
نط ددع را ددا ،ريالح ددل قل ددق ا وع ددع ات الد د انتن ددرت يف الرن ددة األا ددا ددلت زاخري واواي ددً
رحلشصعا دعً آا دريحت ينددت ر  .د م قددو اعت .دوا قت ددل قعئددو ادععيضددة ددوييس ن متاددوا اددب رغ ددل
التعفيل ادواو  2ر 7ر.)14
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عالة للقضاء علعل التععذيب وسعوء المعاملعةا
بسععبل منهععا ضععمان إجعراء تحقيععق ععوري و ععامل مععن قبععل يقععة مسععتقلة ونزيهععةا ععي جميععع
ادعع ععاءات التعع ععذيب وسع ععوء المعاملع ععةا بمع ععا ع ععي ذل ع ع ادعع ععاءات تعع ععذيب زا ور داداييع ععف
واف ععخاص ال ععذين ينععزعم ارتب ععاطهم ب ععها وض ععمان محاكم ععة الجن ععا و قع عان لخحب ععا الجائي ععة
المالئمععة ومعععاقبتهم بالعقوبععات المالئمععة ععي حالععة إدانععتهما وتععو ير سععبل انتاععاف عالععة
للضحاياا بما ي ذل د ع تعويضات مناسبة.
اللجوء وعد اإلعاد القسرية
 -15ينعر اللجنة علقلق زا ازاعم ا تمراي رجوو شكعل ة يتعلق الاكعن دة رادوو التماد
اللجو  ،الفيحت قو يكونوت يف حعجة محعية ورل ة ،جرا ات اللجدو  .ريندعر دعلقلق حلييدعً
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زا عدون رجدوو حل ضدمعنة قعنون ددة حمدوو ادحت اإلعدعو القادرية أل شدصل ورلدة حلاددرب ذا
يدوا.رت حل د عر حق ق ددة يددوعو ا عتقددعو لنددر د واجر اطددر التعددرإ للتعددفيل ،ر زا التقددعيير
ال يأ و عإلععو القارية دلتماد جلدو رحلشدصعذ ُانردوا ا معيدة علد حلياضد الورلدة الطدرا.
ريندعر اللجندة ددعلقلق كدفلا ألت تدؤ األشددصعذ يتعرضدوت ،يف الكلدا اددحت األح دعت ،لإلعددعو
القارية يكم رجوو غل عت اعلقة عذ يوا ا اؤقتة ادعوي عدحت ت ادعت ورل دة قدو اإلنادعت،
ع يف ذلا اللجنة را كمة األرير ة قو اإلناعت ادواو  6ر 7ر.)13
ينبغي للدولة الطرف أن تقو بما ي يلي:
الحععرص علععل تمبععين ملتمسععي اللجععوء الععذين قععد يبونععون ععي حاجععة إلععل
(أ)
الحمايععة الدوليععة مععن الوصععول إل عل إج عراءات اللجععوءا ال سععيما عععن طريععق وضععع إج عراءات
للجععوء واإلحالععة يسععهل الوصععول إليهععا ععي جميععع النقععاط الحدوديععةا والمطععارات الدوليععةا
ومناطق المرور العابر؛
( ) تعديل التشريعات لحظر اإلعاد القسعرية لالجقعين وملتمسعي اللجعوء إلعل
دولة أخعرك حظعران واضعحان إذا تعوا رت أسعبا حقيقيعة تعدعو إلعل االعتقعاد باحتمعال إصعابة
ععؤالء اف ععخاص بضععرر علععي يتعععذر إصععالحها علععل نحععو مععا يععرد ععي المععادتين  6و 7مععن
العهععدا علععل يععد السععلطات المشععاركة ععي تنفيععذ قعرارات الطععرد أو اإلبعععادا وإلنشععاء آليععات
تبت عي طلبعات اللجعوءا كوسعيلة عالعة لالمتثعال علعل
تحقق مسبق إلزامية للسلطات التي ا
نحو متسق مع مبدأ عد اإلعاد القسرية؛
(ج) منع اإلعاد القسرية لملتمسي اللجوء واف عخاص العذين منحعوا الحمايعة
علعل أرع الدولععة الطععرفا و قعان للمععواد  6و 7و 13معن العهععدا وضععمان احتعرا الطلبععات
المتالة بالتدابير المؤقتة والاادر عن الهيقات الدولية لحقوق اإلنسان.
متعاطو المخدرات
 -16يالحدل اللجندة ا ظددر القدعنو للعدالج ال ددويل دندكلة ا يرتدعت لند عئر األ .دوت ،رينددعر
علقلق زا ا وعع ات لت النرغة يادع يف عدل األح دعت يع جمدو جعدل اتعدعغ ادصدويات
ادوقو .يععنوت احت حلعراإ ا راعت احت ادصويات نتزاع ا عتا.عت ان م كرتدعً ر يكدعا م علد
التعددعرت اددا النددرغة  -رت د ج درا ات قددو يددؤو يف هنعيددة ادطددعا انت ددعك حقددوق م وجددل
ادعو  14احت الع و .ريالحل اللجنة حلت تف ال ن رادععنع اجلاوية رالنأا ة ادري طدة دلعراإ
ااتوب التعفيل حلر و ادععالة ،رتد يندعر دعلقلق كدفلا
ا راعت احت ادصويات قو يرق
اددحت حلت هند الورلددة الطددرا يف عددالج األشددصعذ اددررتن للمصددويات را ددررا اددحت حدريت م
ي ور حلنر يو.ر هلم محعية كع .ة احت تف ادععنع ادواو  7ر 9ر 10ر.)14
ينبغ ععي للدول ععة الط ععرف أن تتخ ععذ جمي ععع الت ععدابير الالزم ععة لضععمان م ععا يل ععي( :أ) أن
سياسععاتها تجععاه متعععاطي المخععدرات المحععرومين مععن ح عريتهم تمتثععل امتثععاالن تام عان اللتزامهععا
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بتو ير حماية علية لهم من افلم والمعانا المرتبطين بأعراع الحرمان من المخدرات وأن
تض ععمن ت ععو ير مس ععاعد طبي ععة مالئم ععة ومناس ععبة ععي توقيته ععا وذات أس ععج علمي ععة لمعالج ععة
أعراع الحرمان من المخعدرات؛ ( ) وضعع ضعمانات قانونيعة مالئمعة لمنعع االسعتجوابات
وأي خطعوات إجرائيععة أخععرك عنععدما يعععاني الشعخص مععن أععراع الحرمععان مععن المخععدرات؛
(ج) ضععمان احت عرا حقععوق متعععاطي المخععدرات المحععرومين مععن ح عريتهما و ق عان لخصععول
القانونيةا بما ي ذل عد إرتامهم علل الشهاد ضد أنفسهم.
استقالل القضاء
 -17ينعر اللجنة علقلق زا جدرا ات اات دعي القيدع ريع دن م ريدرق ت م رعدزهلم ،الد ي دور
حلهن ددع يت ددل ر يد د وغعت ك ددا جرائ ددة ،ان ددع ا ددع يُت ددوارو ع ددحت النأ ددوذ الط ددعك لرخ ددع ا ددعكم يف
جرا ات التع رالوري الك ا للجنة الرئع ة يف عمل ة ا ات عي رالتع د  .ريندعر اللجندة دعلقلق
حلييعً زا النظعن التلوييب للقيع  ،ر زا التقعيير ال يندا اييأدعع اعدوو عدزو القيدع راددزاعم
الد د يأ ددو الاكعن ددة ا ددتنعو يف اإلجد درا ات التلوي ددة .ر ددوب القد درايات القي ددعئ ة ،كعلتربئ ددة.
ريندعر اللجنددة دعلقلق كددفلا زا اسأدعإ ناد ة حلحكدعن الدربا راييأدعع ناد ة حلحكدعن الدربا الد
يُل د يف حمددعكم ا ددتانعا .رينددعر ددعلقلق حلييدعً زا التقدعيير الد يأ ددو عددون ا ددتقالل ة ا ددعا
ادنتو رعون نزاتت م ادعويعت  2ر.)14
ينبغي للدولة الطرف القيا بما يلي:
أن تحععرص علععل اتبععاع اإلج عراءات المناععوص عليهععا ععي القععانون لتعيععين
(أ)
وترقية القضا ا علعل نحعو صعار ا وأن تضعمن أال يخضعع ذلع لتعأليرات تيعر إجرائيعة وتيعر
رسمية وأن الهيقات المشاركة ي عملية اختيار القضا مستقلة تمامان وأن عذه العمليعة تعتم
بشفا ية وإنااف كاملين؛
( ) أن تح اد من دور اللجنة الرئاسية ي عمليعة تعيعين القضعا العذين تقتعرحهم
الهيقات المستقلة المبونة للبت ي أمر التعيينات؛
(ج) أن تضعمن وجععود يقععة مسععتقلة تنعنعل باالنضععباط القضععائيا وتوضععم أسععج
اإلجراءات التأديبية وتضمن اتبعاع افصعول الواجبعة عي اإلجعراءات التأديبيعة القضعائية و عي
المراجعة القضائية المستقلة للعقوبات التأديبية؛
(د) أن تضع ضمانات كا ية لضمان نزا ة المحامين المنتدبينا بمعا عي ذلع
إنشاء آلية لتقديم الشباوك تتيم للمتهم الطعن ي نزا ة ؤالء المحامين.
مضععايقة المحععامين والاععحفيين والمععدا عين عععن حقععوق اإلنسععان والسياسععيين المعارضععين
وارتبا أعمال العنف ضد م وقتلهم
ي د دزاو اللجن د ددة ين د ددعر د ددعلقلق انظ د ددر  CCPR/C/RUS/CO/6ر ،Corr.1الأقد د دري 14
-18
ر ) 16زا التق ددعيير الد دوايو ع ددحت اي ددعيقة ا ددعا رالص ددرأ راد ددوا.ع ع ددحت حق ددو اإلنا ددعت
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رالا ع د ادععيضد  ،د مع العدعالوت اددن م يف قدعو القوقددعز ،رادع يدري لنندطت م اد ن ددة،
ر زا التق ددون ال طد د يف ا ددر ت ددف ا ددع ت ،ددع يف ذل ددا ا ددع ت ادتعلق ددة قت ددل الص ددرأ
كددعوز ا دراو كددعالوا  )2011رحلمحددو ن ددً  )2013رادوا.عددة عددحت حقددو اإلناددعت نتعل ددع
ا تمرر.ع  )2009ادواو  2ر 6ر 7ر 9ر 14ر.)19
ينبغ ععي للدول ععة الط ععرف أن تتخ ععذ خط ععوات وري ععة لت ععو ير حماي ععة عليع عة للمح ععامين
والاحفيين والمدا عين عن حقوق اإلنسان والمعارضين السياسعيين العذين تتععرع حيعاتهم
وسععالمتهم وأمععنهم للخطععر بسععبب عملهععم ععي رصععد قضععايا حقععوق اإلنسععان وتير ععا مععن
المسائل التي تهم القضاء وعامة الجمهورا واإلبالغ عنهاا واالمتنعاع ععن اتخعاذ أيعة تعدابير
قد تشبل مضايقة أو اضطهادان أو تعدخالن تيعر مبعرر عي ممارسعة عملهعم وحقهعم عي حريعة
العرأي والتعبيععر .وينبغععي لهععا أن تجععري تحقيقععات عالععة وتالحععق مرتببععي اف عععال المععذكور
أعاله وتقاضيهم.
حرية التعبير
 -19ين ددعر اللجن ددة ددعلقلق زا ع ددوو التط ددويات الد د يتي ددل عل ددع ،انأص ددلة رمتمع ددة ،حل ددر
يل ط ك ا عل حرية الكالن رالتع ا عحت آيا ع ة خمعلأة ،ع يف ذلا اع يل :
حل)

ععو ةر التن ا ععن 2011؛

ر) الق ددعنوت ا ا ددعو يق ددم  190-FZاد ددؤي يند دريحت الل ددع /نو.مرب  ،2012ال ددف
يو ددا نطددع يعريددً اخل عنددة ل نددمل يددو.ا حل ااددععو اعل ددة حلر اعويددة حلر يقن ددة حلر ا تنددعيية حلر
كا ذلا احت اداععوات ورلة حلجن ة حلر انظمة ورل ة حلر حلجن ة ع يقوإ حلاحت الورلة؛
ج) القعنوت ا اعو يقم  136-FZلقعنوت التجدويًل) اددؤي حزيرات/يون در 2013
راإلجرا ات القيعئ ة ال ا ُ فت ادق حلعيدع .رقدة و د يايدوت ) )Pussy Riotت مدة الند ل،
وجل ادعو  213احت القعنوت اجلنعئ ؛
و) الق ددعنوت ا ا ددعو يق ددم  398-FZال ددف يتد د للم ددوع الع ددعا ا ددواي حلراا ددر
ععجلددة ،ا تصددواي حل قدراي اددحت ا كمددة ،جددل حل اوقددا شد ك حيتددو  ،يف لددة حلاددوي ،علد
وع د دوات للمند ددعيكة يف لانع د د ة ععاد ددة يُعقد ددو نت د ددعك النظد ددعن القد ددعئمل حلر حلنند ددطة لاتطر.د ددةل حلر
ل يتع ةل ،كمع ا تُصواب إلكال ادواقا الن ك ة اإلا عييدة  grani.ruر )Kasparov.ruراورندة
زع م ادععيضة الكاع نع.علين؛
ه) القددعنوت الددف ددرن ،يف لددة حلاددوي ،ينددوير وري ا اددعو الاددو.
الععد ة اللعن ة ،الف رقعر الرئ س يف  5حليعي/اعيو 2014؛

يف ا ددرر

ر) الق د ددعنوت اد د ددنظملم ألنن د ددطة اد د ددورنعت ،ال د ددف رق د ددا عل د ددر الد د درئ س يف  5حلي د ددعي/
اددعيو  ،2014رالددف يقيد ددلت ميتلددل ادددورنوت الددفيحت ياددجلوت حلكلددر اددحت  3 000زيددعي يوا دعً
دورنعرتم لق وو رااؤرل عت قعنون ة شعقة.
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ريالح ددل اللجن ددة حلت الق د دوان اد ددفكوي حلع ددال يتع ددعيإ ف ددعتراً ا ددا حلحك ددعن الع ددو ،ذ
ي ددور حلت ضددرري الق ددوو ادأررضددة رينع ددل الددرو ياددتو .عت ادقتيد عت الصددعياة للمددعو )3 19
احت الع و.
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر ي نزع صفة الجر عن التشهير و عي ععد اإلقعرارا
ي أي حال من افحوالا بتطبيق القانون الجنائي إال ي أ د الحاالت خطور ا آخذ ي
اعتبار ا أن عقوبة السجن ليست عقوبة مناسبة للتشهير بأي حال .وينبغي لها أن تلغعي أو
تنقم القوانين افخرك المذكور أعاله لجعلها تتطابق مع التزاماتها بموجب العهدا علل أن
تأخذ ي االعتبار التعليق العا رقم  )2011(34بشأن حرية الرأي وحرية التعبير .وينبغعي
لهع ععا عل ع ععل وج ع ععه الخا ع ععوص أن توض ع ععم التعريع ععف الغ ع ععامض والفض ع ععفاع وتي ع ععر المح ع ععدد
للماطلحات الرئيسعية العوارد عي عذه القعوانين وضعمان ععد اسعتخدامها كعأدوات لبعبم
حرية التعبير بما يتجاوز القيود الضيقة التي تتيحها الماد  19من العهد.
مبا حة التطرف
ي د دزاو اللجند ددة يند ددعر د ددعلقلق انظد ددر  CCPR/CO/RUS/CO/6ر ،Corr.1الأقد ددر ،25
-20
ر ،CCPR/CO/79/RUSالأقددر  )20اددحت حلت التعريددً ال ددعال ركددا ا ددوو ل د لالننددعيف ادتطددرال
يف القعنوت ا اعو دكع.رة الننعيف ادتطرا ينتيف رجوو حل عنصر ادحت عنعادر العندً حلر
الكرات ددة ،رحلت القددعنوت يددنل علد حليددة اعددعيا راضددرة روق قددة عددحت ك أ ددة يصددن ً اددواو ضددمحت
ادد دواو ادتطر .ددة .كم ددع يع ددرر اللجن ددة ع ددحت قلق ددع زا التق ددعيير العوي ددو الد د ين ددا حلت الق ددعنوت
ياددتصون ا ددتصوااعً اتزايددواً لك د حريددة التع ددا ،ددع يف ذلددا ادععيضددة الا ع د ة ،رحريددة الددويحت،
ال د ياددت وا ش د وو ي ددو ركدداتم .رحلعر ددب عددحت القلددق حليي دعً زا األ ددر الاددليب للتعددويل الددف
حلُوال يف متوز/يول ر  2014علد القدعنوت اجلندعئ اددعو  )1-280رالدف حلضدعا جرادعً يتملدل
يف غددال وعدوات ععاددة للترددرك .ددوا انت ددعك الاددالاة اإلقل م ددة للورلددة ر زا يقددعيير يأ ددو ددلت
ل ادلعو ،ضو يئ س ارير جريو يتعي او .ب يف القرن ادواو  2ر 9ر18
القعنوت غُ ق ،عل
ر 19ر.)26
تبعرر اللجنعة توصععياتها السعابقة (انظعر CCPR/C/RUS/CO/6ا وCorr.1ا الفقععر 25
وCCRP/CO/79/RUSا الفقر  )20بأن تنقم الدولة الطعرف دون إبطعاء القعانون االتحعادي
لمبا حة النشاط المتطرف بهدف توضيم التعريف الغامض وتير المحدد لععبار النشعاط
المتطععرف ا والحععرص علععل أن يشععترط التعريععف وجععود عناععر عنععف وكرا يععة ويضععع معععايير
واضحة ومحدد عن كيفية تانيف ذه المواد كمواد متطر ة .وينبغي لهعا أن تتخعذ جميعع
الت ععدابير الالزم ععة لمن ععع االس ععتخدا التعس ععفي للق ععانون وتنق ععيم القائم ععة االتحادي ععة للم ععواد
المتطر ععة .وينبغععي للدولععة الطععرف أيض عان أن تحععرص علععل تطبيععق المععاد  1-280بطريقععة
تتما ل مع التزامات الدولة الطرف بموجب الماد  19من العهد بحسعب التفسعير العوارد
ي التعليق العا للجنة رقم  )2011(34بشأن حريتعي العرأي والتعبيعر وعلعل أال يسعتخد
إلسبات منتقدي السياسة الخارجية للدولة الطرفا بما ي ذل سياستها المتعلقة بالقر .
GE.15-05826

11

CCPR/C/RUS/CO/7

التجمع السلمي
 -21يعدرر اللجندة عدحت قلق ددع زا ا دتمراي التقدعيير ادتعلقدة أددرإ ق دوو يعادأ ة علد عي ددة
حريددة التجمددا الاددلم  ،ددع يف ذلددا جلددو اددوفأ نأددعذ القددعنوت حل ددعل ل عن أددة ركددا اددربي
لتأري ددق ادتظ ددعتريحت ،رح ددع ت ا حتج ددعز التعا ددأ  ،ر .ددرإ حلحك ددعن قع د ة ددعلت ر رالا ددجحت يف
حددع ت يع ددا عددحت آيا ع د ة  .ريالحددل اللجنددة قلددق اددعذ الددت م ادوج ددة ادتظددعتريحت يف
ددعحة ول ددو ينعي ددع يف او ددكو يف  6حليعي/ا ددعيو  ،2012ع ددتصوان العن ددً ض ددو ا ددوفأ نأ ددعذ
الق ددعنوت ر عدا ددؤرل ة ع ددحت اض ددطرا عت ععيا ددة ،رت د رت ددم حلوت حلحك ددعن علا ددجحت د ددوو ي دتار
 4نوات رحلي ا نوات رنصدً رحدع ت احتجدعز اطدوو دع ق للمرعكمدة يصدل يف عدل
نة. ،يالً عحت احتجعز حوايل  1 300حمت ادالو التجمعدعت العأويدة الد يلدب
ا ع ت
النطددق ددع كم يف قيد ة ددعحة ولوينعيددع يف شد عيف./رباير  .2014رينددعر اللجنددة ددعلقلق كددفلا
زا الرراوع القوية للرق يف التجما الالم رادتمللة يف الق وو ال حلُويجب يف القعنوت ا ادعو
ادعددوو يقددم  65-FZقددعنوت التجمعددعت) ادددؤي  8حزيرات/يون ددر  ،2012الددف يأددرإ عقو ددعت
واييددة شددويو عل د انظم د التجمعددعت الددفيحت د قب وانددت م يف جدرائم واييددة ع لددة .ر عدلددل،
ينعر اللجنة علقلق زا مموعة الق وو اإلضع .ة ال اعتُموت يف متوز/يول ر  2014رالد زاوت
ا ددر حلا ددرب ال راا ددعت يف حعل ددة انت ددعك القواع ددو ادنظم ددة لعق ددو ادنع د عت الععا ددة ،رال د حلويج ددب
عقو ددعت ا د د س اإلواي لك ددل ا ددحت ين ددعيك يف ةم ددا ع ددعن ك ددا ا ددرال رجعل ددب ا ددحت يك د دراي
ادصعلأدعت .عدالً جراا دعً يععقدل عل در علاددجحت ددو يصدل وددس دنوات حلر راادة يصددل
ال وت ير ل ادواو  7ر 9ر 10ر 14ر 19ر.)21
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الالزمة كا ة لضمان تمتع اف راد تمتعان تامعان
بحقوقهم بموجب الماد  21من العهد ي الممارسة العمليةا عن طريق جملعة أمعور بينهعا
ما يلي:
االمتناع عن أي تدخل تير مبرر ي ممارسة ذا الحق والحرص علعل أن
(أ)
تبون أية قيود مفروضة متما ية مع المقتضيات الاارمة للماد  21من العهد وال تخضع
لالعتبارات السياسية؛
( ) التحقيق الفوري ي جميع حاالت العنعف واالسعتخدا المفعرط للقعو معن
جانب موإفي إنفاذ القانون واالعتقال واالحتجاز التعسفيين للمحتجين السعلميين ومعاقبعة
المسؤولين عن ذل ؛
(ج) تنقععيم القععوانين واللععوائم والممارسععات التععي تععؤلر علععل ممارسععة الحععق ععي
التجمع السلميا بما ي ذل القوانين التي تفرع عقوبات ديد علل اف خاص العذين
يمارسون ذا الحقا لجعلها متسقة مع أحبا العهد.
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حرية تبوين الجمعيات
 -22ينددعر اللجنددة ددعلقلق زا التعددويالت الد حلُوالددب عددعن  2012علد القددعنوت ا اددعو
يق ددم  121-FZادتعل ددق عدنظم ددعت ك ددا التجعيي ددة ،رت د د يع ددويالت حلقررت ددع ا كم ددة الو ددتويية يف
ن ا ددعت/حل ريل  ،2014ريقيد د ددلت يا ددجل ادنظم ددعت ك ددا التجعيي ددة الد د اص ددل علد د متوي ددل
اعيج رينصريف يف لحلننطة ع ةل اب اأة لعمال حلجعنلل ،كمع ينعر دعلقلق زا األ در
الاليب هلف التعويالت عل حرية التع ا رالتجما ريكويحت اجلمع دعت .ريالحدل اللجندة قلدق حلت
يعري ددً لالنن ددعيف الا ع د ل يف الق ددعنوت يُأا ددر يأا دااً را ددععً لل عي ددة ريت د للا ددلطعت يا ددج ل
ادنظمعت كا ا كوا ة ال يقون لننطة خمتلأة يتعلق ع ع الععاة ،ع يف ذلا ادنظمعت كدا
ا كوا ة ال يعمل يف معو حقو اإلنادعت راجملدعو ال اد  ،ادب ادأة لعمدال حلجعندلل ،ورت
اوا.قة تدف ادنظمدعت حلر ورت قدراي ادحت ا كمدة .ريندعر اللجندة دعلقلق حلييدعً زا اإلجدرا ادعقدو
لنددطل ا ددم حل انظمددة اددحت ددجل لالعمددال األجعن دلل .ريعددرر عددحت حل ددأ ع ألت التعددويالت
حلوت .رإ ق دوو علد عمل دعت حلنندطة ادنظمدعت كدا ا كوا دة ر يعل دق عدل ادنظمدعت
كا ا كوا ة حلر كالق ع غوع عً .رينعر اللجنة دعلقلق حلييدعً زا اندررع القدعنوت اجلويدو ،الدف
حلُقددر يف قرا يددر األر يف  20كددعنوت اللع /ينددعير  ،2015رالددف اددحت شددلنر حلت حيظددر النددركعت حلر
ادنظمددعت حلر اجملموعددعت األجن ددة لكددا ادركددور  .ددعل الد يُنظددر ل ددع علد حلهنددع ينددكل رتويددواً
لللقدويات الو.عع دة حلر ألادحت الورلددة حلر النظدعن العدعن حلر الصددرة الععادةل ،ر زا التدواع عت الاددل ة
هلفا ادنررع عل حقو اإلناعت ذا اع مت قراي ادواو  14ر 19ر 21ر.)22
ينبغععي للدولععة الطععرف أن تلغععي أو تععنقم التشعريعات التععي تشععترط علععل المنظمععات
تيععر التجاريععة التععي تتلقععل تمععويالن أجنبي عان أن تسععجل نفسععها باععفة عميععل أجنبععي بهععدف
جعلها متمشية معع التزامعات الدولعة الطعرف بموجعب العهعدا ومراععا رأي اللجنعة افوروبيعة
للديمقراطية من خالل القعانون عي عذا الاعدد .وينبغعي لهعا علعل افقعل أن تقعو بمعا يلعي:
(أ) سععحب ماععطلم عميععل أجنب ععي مععن القععانون؛ ( ) توض ععيم التعريععف الواسععع لعب ععار
افنشطة السياسية؛ (ج) إلغاء الاالحية الممنوحة بموجب القانون والمتمثلة ي تسعجيل
المنظمات تير التجارية دون موا قتها؛ (د) إععاد النظعر عي الشعروط اإلجرائيعة والعقوبعات
المطبقة بموجب القانون لضمان لزومها وتناسبها.
انتهععا الحقععوق الععوارد ععي العهععد والمتعلقععة بسععبان جمهوريععة القععر ذاتيععة الحبععم ومدينععة
سيفاستوبول
 -23اددا يددال ا عت ددعي الواجددل لقدراي اجلمع ددة الععاددة  262/68ادتعلددق علاددالاة اإلقل م ددة
ألركران ددع ،ينددعر اللجنددة ددعلقلق زا ا نت عكددعت ادتكددري للع ددو يف وييددة القددرن ذاي ددة ا كددم
راوينة أع تو وو اخلعضعت للمراق ة الأعل ة للورلة الطرا ،ع يف ذلا اع يل :
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اددزاعم ادتعلقددة وجددوو انت عكددعت اطددا قددو اإلناددعت ،يتعلددق الكلددا ان ددع
حل)
د د لقد دوات ال ددو.عع ال ددفا" يف الق ددرنل ،ددع يف ذل ددا ح ددع ت ااتأ ددع قا ددر رااتط ددعا راحتج ددعز
يعاأ ر و اععالة رتجمعت عل ارأ ؛
ر) ا نت عك ددعت ادزعوا ددة ري ددة التع ددا راإلع ددالن ،ددع يف ذل ددا اي ددعيقة ر ددعئ
اإلع ددالن ،رحج ددل اواق ددا ش د د ك ة حلركران ددة ،رالنق ددل القا ددر للمواق ددا الند د ك ة ا ل ددة ،ررتوي ددو
الصرأ ر ويأ م؛
ج) يق و اكعن دة ا دعذ دكعت القدرن لقدراي اادتنا ندلت ا ات دعي ا در جلناد ت م
نظراً للأت القصا جواً ادمنوحة هلدم لدر.ل اجلناد ة الرر د ة .رقدو حل در ذلدا يدل ااً كدا اتنع دل
عل د األشددصعذ الددفيحت مل يتمكن دوا اددحت يقددو غل دعت لنأا د م يف األاددعكحت ادصصصددة لددر.ل
مع األشصعذ ادوجوورت يف اراكدز ا حتجدعز ركدا ذلدا ادحت ادؤ ادعت اد لقدة،
اجلنا ة،
كعداتن ددأ عت روري األيت ددعن .كم ددع حلوب ذل ددا ي ددواع عت اط ددا عل د د ق ددوي ددكعت الق ددرن
ا عئزيحت عل اجلنا ة األركران ة عل التمتا اقوق م وجل الع و؛
و) اددزاعم الد يأ ددو ددلت حلرل د نتاددوا حددرن يكمدعً عنددر اددحت جناد تر األركران ددة،
رحدوكم يف او دكو كلحدو ادواغين ا ادعو الرر د ر.قدعً إلجدرا ات قيدعئ ة يادتويف اقتيد عت
ُ
ادعوي  9ر 14احت الع و؛
ه) اد دزاعم ال د يأ ددو تعددرإ حل .دراو األقل ددعت رالنددعور األاددل ة ،راصوا دعً يتددعي
القددرن للتم ددز راديددعيقعت ،ددع يف ذلددا انددا عددل قددعورتم اددحت الددواوو حلياضد القددرن خلمددس
نوات ران م :اصطأ و ل ً ،رعصمب يوكا ل ،ريشعو شو عيرا؛
ر) التقددعيير الد يأ ددو عنت ددعك حريددة الددويحت رادعتقددو علد حلياضد القددرن ،كتصويددً
راي ددعيقة الطوائ ددً الوين ددة اد د ل ان ددع شد دحت تجم ددعت علد د الكن ا ددة األي وذكاد د ة األركران ددة
رالكن ا ددة الكع ول ك ددة ال ونعن ددة رالطعئأ ددة ادا ددلمة اد د دواو  1ر 2ر 6ر 7ر 9ر 10ر14-12
ر 19-16ر 21ر 22ر.)27-25
ينبغي للدولة الطرف أن تقو بما يلي:
اتخع ععاذ تع ععدابير عالع ععة للتحقيع ععق ع ععي جميع ععع الم ع عزاعم المتعلقع ععة بارتبع ععا
(أ)
انتهاك ع عات جسع ععيمة لحقع ععوق اإلنسع ععانا ال سع ععيما عمليع ععات الخطع ععف واالختفع ععاء القسع ععري
واالحتجاز التعسفي وسوء المعاملةا بما ي ذل تل التي ارتببتهعا قعوات العد اع العذاتي
عي القععر ا وتقعديم الجنععا إلعل العدالععةا وتعو ير سععبل انتاعاف عالععة بينهعا تقععديم تعويضععات
مالئمة إلل الضحايا أو أسر م؛
( ) ضمان الممارسة العملية لحرية التعبير والحاول علل المعلومات لجميعع
س ععبان الق ععر ا بم ععا ععي ذلع ع حري ععة اس ععتخدا اإلنترن ععتا و قع عان اللتزام ععات الدول ععة الط ععرف
بموجب العهد؛
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(ج) ضععمان وضععع إج عراءات مالئمععة و ععفا ة لسععبان القععر بمععا يمبععنهم مععن
إعاد النظر ي قرار م المتعلق بجنسيتهم؛ والنظر ي إمبانيعة السعماح للسعبان بالحفعا
علل جنسيتهم افوكرانية حتل لو كانوا يرتبون ي الجنسية الروسية؛
(د) ضععمان ع ععد تع ععرع سععبان الق ععر ال ععذين احتفظععوا بجنس ععيتهم افوكراني ععة
للتميي ععز ععي أي مج ععال م ععن مج ععاالت الحي ععا العام ععة وم ععنحهم رص ععة الوص ععول الت ععا إل ععل
الخدمات العامة علل قد المساوا مع اآلخرين؛
(ه) احترا وضمان حقوق افقليات والشعو افصعليةا وضعمان ععد تععرع
تتار القر ا علل وجه الخاوصا للتمييز والمضايقةا وإعاد النظعر عي التبريعرات القضعائية
للدعاوك الجنائية المر وعة ضد بعض قاد ونشطاء تتار القر ؛
(و) احت عرا وضععمان حريععة الععدين والمعتقععد علععل أراضععي القععر واالمتنععاع عععن
أي إج ع عراء يمبع ععن أن يقع ععوع ع ععذه الحريع ععةا بمع ععا يتما ع ععل مع ععع التزامع ععات الدولع ععة الطع ععرف
بموجب العهد.
حقوق الشعو افصلية
يدزاو اللجنددة ينددعر ددعلقلق انظددر  ،CCPR/C/RUS/CO/6ر ،Corr.1الأقددر  )28زا
-24
عددون كأعيددة التددوا ا ادتصددف ح دتان رمحعيددة حقددو النددعور األاددل ة رضددمعت ا ع دتاا ددل.راو
تف النعور كاكعت حلال  .ريالحل حلنر مل حيوو حىت الت حل قل م ادحت األقدعل م الد حلشدعي
ل ع القعنوت ا اعو لععن  2001ادتعلق لقعل م ا ت الو التقل دو للمدوايو الط ع دة وا دطة
األعواو القل لة احت حل.راو النعور األادل ة الد يعد يف الندمعو ر د ايع رالندر األقصد اندف
اعتمعو  ،رحلت جز اً ك ااً ادحت ادندعغق ادقو دة لدوب الندعور األادل ة ل ادب حمم دة ادحت التدون س
رالتلويددو رالتصريددل أعددل األننددطة ا ددتصراج ة رالتنمويددة راألننددطة األاددرب ذات الصددلة ،رحلت
د ل انتصدعا
النعور األال ة يُات نعي ع  .ر الكأعية يف شدؤرت متمععرتدع رحلت الوادوو
.ععلة يزاو حلاراً اع عً ادعويعت  2ر.)27
ينبغععي للدولععة الطععرف أن تبفععل التنفيععذ التععا فحبععا القععانون االتحععادي المتعلععق
بأقاليم االستغالل التقليدي للموارد الطبيعية من جانب الشعو افصلية القليلة العدد ي
الشمال وسيبيريا والشرق افقال والحماية القانونية الفعالة لحقعوق الشععو افصعلية عي
أراضيها وموارد ا الطبيعيةا واعتماد التدابير الالزمة لتعو ير حمايعة عالعة فماكنهعا المقدسعة
وكفالة عقد مشاورات مع المجتمعات المحلية افصعلية التعي يمبعن أن تتعألر سعلبان بأنشعطة
الدول ععة الط ععرف ععي إط ععار المش ععاريع اإلنمائي ععة وعملي ععات الا ععناعات االس ععتخراجيةا بغي ععة
الحاول علل موا قتها الحر والمسبقة والمستنير علل جميع أنشطة المشاريع المقترحة.
وينبغي أن تضمن أيضان وصول جميع أ راد الشععو افصعلية إلعل سعبل انتاعاف عالعة معن
أية انتهاكات لحقوقها.
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نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
 -25ين د د للورل ددة الط ددرا حلت ينن ددر الع ددو رالربريوك ددوو ا ات ددعي األرو ،رن ددل يقريرت ددع
الددوري الاددع ا رتددف ادالحظددعت اخلتعا ددة يف حلر ددعيف الاددلطعت القيددعئ ة رالتن دريع ة راإلواييددة
راجملتما ادو رادنظمعت كا ا كوا ة الععالة يف ال لو ،رععاة النعس حلييعً.
 -26رر.ق دعً للأقددر  5اددحت ادددعو  71اددحت النظددعن الددواال للجنددة ،ين د للورلددة الطددرا حلت
يق ددون ،يف كي ددوت ددنة راح ددو  ،اعلوا ددعت ذات ا ددلة ع ددحت ينأ ددف يواد د عت اللجن ددة الد دوايو يف
الأقرات  7ر 19ر 22حلعال .
 -27ريطل د ددل اللجند د ددة الورلد د ددة الطد د ددرا يقد د ددو يقريرتد د ددع الد د ددوري ادق د د ددل يف  2ن اد د ددعت/
حل ريل  2019رحلت ييمنر اعلوادعت حمدوو رحمو دة عدحت ينأ دف دا يواد عت اللجندة رعدحت الع دو
ككد ددل .كمد ددع يطلد ددل اللجند ددة الورلد ددة الطد ددرا ،لد ددوب عد ددواو يقريرتد ددع ،حلت يعقد ددو اند ددعريات
را ددعة النطددع ا ددا انظمددعت اجملتمددا اد ددو رادنظمددعت كددا ا كوا ددة الععالددة يف ال لددو .رر.ق دعً
للقراي  268/68للجمع ة الععاة ،ي ل ا و األقص لعوو كلمعت التقرير  21 200كلمة.
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