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 -١يؤكد االُتاد الروسي من جديد التزامه إبجهرا االسهتررا الهدور الشهامل الهذ يتهي
فرصههة فريههدة لتبههادل اخلههربات والتطههورات اإلجيابيههة يف جمههال ترزيههز حقههو اإلنسهها ومحايتههها .ويههر
أ فرالية االستررا تستند إىل تراو الدول الطوعي واحلوار البنا وغري املسيّس ودعم جهود
البلدا يف جمال محاية احلقو واملبادئ من قبيل املوضوعية والراملية.
 -٢ونظههرت سههلطات االُتههاد الروسههي احلكوميههة برنايههة يف التوصههيات البههال عههددها 3٠9
واليت وردت خالل الدورة الثالثني للفريق الرامل املرين ابالستررا الدور الشامل.
 -3وته ههرد أدانه ردود االُت ه ههاد الروس ه ههي بش ه ه تفاعالت ه ه م ه ه هه ههذه التوص ه ههيات مص ه ههنفة يف
جمموعههات مواضههيرية .وميكههن االطههال عله توضههي موقه البلههد مههن التوصهيات املرنيههة يف مرفههق
هذه الوثيقة.
 -٤ويقبل االُتاد الروسي إمجاالا  9١توصية تشمل التوصيات اليت تدعم السلطات الروسهية
مضموهنا وكذلك التوصيات اليت وضرت أصالا موض التنفيذ أو هي قيد التنفيذ.
 -٥ويقبل االُتاد الروسي جزئيا  3٤توصية تشمل التوصيات اليت ال ميكن دعمها ابلكامل
نظرا أل جز ا من مضموهنا ال ميكن أ يدخل حيز التنفيذ لردة أسباب موضوعية.
 -6ومل يقبههل االُتههاد الروسههي  ٨٤مههن التوصههيات أل أكثرههها عبههارة عههن تك هرار لتوصههيات
أخر  .وال تستطي السلطات الروسية قبول هذه التوصيات ألهنها تترهار مه التشهريرات احملليهة
احلالي ههة وإنفه هاذ القه هوانني والتوجه ه األساس ههي لسياس ههة الدول ههة يف اجمل ههاالت ذات الص ههلة أو ألهن هها
ُتتو عل بياانت خاطئة أو غري صحيحة من حيث الوقائ .
 -٧ويرفض االُتاد الروسي رفض ا قاطر ا اإلشارات الواردة يف برض التوصيات إىل "ضهم" أو
"احههتالل" القههر  .ففههي عهها  ٢٠١٤اختههار سههكا القههر عههن علههم التوحيههد م ه االُتههاد الروسههي
مرربين عن إرادهتم حبرية ويف جو من الدميقراطية .ويؤكد االُتاد الروسي من جديد ترهده ابلوفها
ّ
ابلتزامات الدولية عل كامل أراضهي البلهد مبها فيهها مجهوريهة القهر ومدينهة سيفاسهتوبول االُتاديهة
واسترداده إلجرا حوار م املنظمات الدولية املتخصصة بش مس لة صهو حقهو اإلنسها يف
اإلقليم وفق ا إلجرا ات متكن االُتاد الروسي من الوفا ابلتزامات يف هذا الصدد .واالُتاد الروسي
مسترد أيضا لقبول أ برثة إىل القر من املنظمات املرنية مىت أحجريت مبوجب والية منظمة وفقا
لإلجرا ات املنطبقة عل زايرات إقليم االُتاد الروسي.

االلتزاما الدول ة يف م دان حقوق اإلنسان
 -٨قبل ه ه ه ه ه ه ههت  ٧توص ه ه ه ه ه ه ههيات ( ٢-١٤٧و ٤-١٤٧و 9-١٤٧و ١٥-١٤٧و٢٢-١٤٧
و ٢٤-١٤٧و )٢٥-١٤٧وقبل ههت توص ههية واح ههدة جزئي ه ا ( )١٢-١٤٧ومل تحقب ههل  ١6توص ههية
( ١-١٤٧و 3-١٤٧و ٥-١٤٧إىل  ٨-١٤٧و ١٠-١٤٧و ١١-١٤٧و١3-١٤٧
و ١٤-١٤٧و ١6-١٤٧إىل  ٢٠-١٤٧و .)٢3-١٤٧وم ه ه أ االُت ه ههاد الروس ه ههي ط ه ههر يف
األغلبية الساحقة من مراهدات حقو اإلنسا الشاملة فإن يرتز مواصلة استكشا إمكانية
زايدة توسي نطا التزامات الدولية بش ترزيز حقو اإلنسا ومحايتها .وسيستمر اختاذ قرارات
مههن هههذا القبيههل عله أسهها ُتليههل دقيههق للحالههة الراهنههة مبهها يف ذلههك جمموعههة الروامههل والشههرو
األساسية اليت يترني أخذها يف االعتبار لد انضمام إىل االتفاقات الدولية.
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التشريعا املتعلقة حبقوق اإلنسان واملؤسسا املع ة هبا
 -9قبله ههت  ١3توصه ههية ( ٢6-١٤٧و 3٧-١٤٧و ٤١-١٤٧و ٤3-١٤٧و٤٥-١٤٧
و ٤6-١٤٧و ٥٠-١٤٧و ١٤6-١٤٧و ١٤٨-١٤٧و ٢٥٨-١٤٧و ٢6٠-١٤٧و)٢٧٧-١٤٧
وقبل ههت توص ههية واح ههدة جزئي ه ا ( )٢3٥-١٤٧ومل تحقب ههل  ٧توص ههيات ( ٢٧-١٤٧و٢٨-١٤٧
و ٤٢-١٤٧و ٤٧-١٤٧و ٤٨-١٤٧و ٥١-١٤٧و .)١٧٢-١٤٧والرمل مستمر يف االُتاد
الروسي لتحسني اإلطار التنظيمي للبلد مبا يف ذلك ما حيكم ترزيز حقو اإلنسا ومحايتها.

التعاون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان
 -١٠قبلههت  ٨توصههيات ( 33-١٤٧إىل  36-١٤٧و 3٨-١٤٧و ٤٠-١٤٧و١٠١-١٤٧
و )٢١٤-١٤٧وقبله ه ههت اثنته ه هها جزئي ه ه ه ا ( 3٢-١٤٧و )3٠٧-١٤٧ومل تحقبه ه ههل  ٧توصه ه ههيات
( ٢9-١٤٧إىل  3١-١٤٧و 39-١٤٧و ٥٢-١٤٧و 3٠٨-١٤٧و .)3٠9-١٤٧واالُتههاد
الروسههي ملتههز ابلترههاو البنهها يف جمههال حقههو اإلنسهها عل ه أسهها املسههاواة يف إطههار اهلياكههل
الدولية املترددة األطرا  .ويتراو أيض ا بشكل وثيق م آليات حقو اإلنسا وفق ا لوالايهتا.

املساواة وعدم التعرض للتم ز
 -١١قبل ههت  ٢٥توص ههية ( ٧٢-١٤٧و ٧3-١٤٧و 9٠-١٤٧و 9٢-١٤٧إىل 9٨-١٤٧
و ١٤٥-١٤٧و ٢٢٠-١٤٧و ٢٤٨-١٤٧و ٢٤9-١٤٧و ٢٥١-١٤٧إىل ٢٥٧-١٤٧
و ٢٥9-١٤٧و ٢6١-١٤٧و ٢6٤-١٤٧و )٢6٥-١٤٧وقبله ه ه ه ههت  ٥توصه ه ه ه ههيات جزئي ه ه ه ه ها
( ٨9-١٤٧و 9١-١٤٧و ١٢٤-١٤٧و ٢٥٠-١٤٧و )٢6٢-١٤٧ومل تحقبل  9توصيات
( 6٨-١٤٧إىل  ٧٠-١٤٧و ٨6-١٤٧و 99-١٤٧ ٨٨-١٤٧و ١٠٠-١٤٧و١٥١-١٤٧
وحيظ ههر يف االُت ههاد الروس ههي أ تقيي ههد حلقه ههو امل ه هواطنني عل ه ه أس هها الوض ه ه
و .)٢63-١٤٧ح
االجتمههاعي أو الرههر أو اجلههنس أو األصههل اإلثههين أو اللغههة أو الههدين أو أ سههبب آخههر .ويق ه
مبههدأ املسههاواة يف املراملههة يف صههميم حقههو اإلنسهها  .فه فرههل ينطههو عله متييههز بغههض النظههر
عن الفئات االجتماعية أو غريها من الفئهات الهيت ترتكبه تتصهد له السهلطات ووكهاالت إنفهاذ
القانو ابلطر املناسبة.

تشج ع التسامح .مكافحة الع صرية والتم ز الع صري وكره األ انب وما يتصأل
بذلك من تعصب
 -١٢قبله ههت  ١١توصه ههية ( ٧٤-١٤٧و ٧٥-١٤٧و ٧٧-١٤٧و ٧9-١٤٧و٨٠-١٤٧
إىل  ٨٥-١٤٧و )٨٧-١٤٧ومل تحقبههل  3توصههيات ( ٤9-١٤٧و ٧6-١٤٧و.)٧٨-١٤٧
ويويل االُتهاد الروسهي اهتمامه ا خاصه ا لالرتقها ابحلهوار بهني البلهدا واألداي هبهد ترزيهز التفهاهم
واالح ه هرتا املتبه ههادل .وستسه ههتمر الدوله ههة يف اخته ههاذ إج ه هرا ات ملكافحه ههة الرنص ه هرية وكه ههره األجانه ههب
وما يتصل بذلك من ترصب مبا يف ذلك النزعة القومية الردوانية والنازية اجلديدة.
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محاية الفئا الضع فة ا تماع ا
 -١3قبلت  ١٤توصية ( ٤٤-١٤٧و ٢١٥-١٤٧و ٢٢١-١٤٧إىل  ٢٢3-١٤٧و٢66-١٤٧
و ٢٧٨-١٤٧و ٢٨٤-١٤٧إىل  ٢٨9-١٤٧و )٢9٢-١٤٧وقبلههت توصههيتا اثنتهها جزئيه ا
( ٢9٠-١٤٧و .)٢9١-١٤٧وال ت ه هزال محايه ههة الفئه ههات الضه ههريفة اجتماعي ه ه ا ُتظ ه ه ابألولوي ه ههة
القصو يف إطار سياسة البلد االجتماعية واالقتصادية اليت هتهد إىل رفه مسهتو مريشهة ههذه
الفئات وهتيئة ظرو مواتية لتنميتها الكاملة.

احلق يف احل اة واحلرية واألمن الشخصي .مكافحة االجتار ابلبشر
 -١٤قبل ههت  ١٠توص ههيات ( ١١٠-١٤٧و ١١١-١٤٧و ١١3-١٤٧و ١٢9-١٤٧و٢٠٨-١٤٧
إىل  ٢١١-١٤٧و ٢١3-١٤٧و )٢3٧-١٤٧وقبله ه ه ههت  3توصه ه ه ههيات جزئي ه ه ه ه ا (١٠9-١٤٧
و ١١٢-١٤٧و )١3٠-١٤٧ومل تحقبل  ٧توصيات ( ١٠6-١٤٧إىل  ١٠٨-١٤٧و١3١-١٤٧
و ١3٢-١٤٧و ١٤9-١٤٧و .)٢١٢-١٤٧وينظه ههر االُته ههاد الروسه ههي يف اخته ههاذ ته ههدابري تكفه ههل
للفههرد احلههق يف احليههاة واحلريههة واألمههن بوص ههف عنصههرا أساسههي ا يف منظومههة حقههو اإلنسهها  .وينظ ههر
االُتاد الروسي يف التدابري الهيت تهدعم حهق الفهرد يف احليهاة واحلريهة واألمهن الشخصهي ابعتبهاره عنصهرا
أساسيا من عناصر نظا حقو اإلنسا  .وسيظل وق الرمل برقوبة اإلعدا يف البلد قائما.

مكافحة الع ف مبا ف ه الع ف ابملرأة
 -١٥قبلت  3٤توصية ( ٥٧-١٤٧و ٥٨-١٤٧و ١١٤-١٤٧و ١١6-١٤٧إىل ١٢٠-١٤٧
و ١٢3-١٤٧و ١٢٥-١٤٧إىل  ١٢٨-١٤٧و ١٧٠-١٤٧و ١٧١-١٤٧و٢3٨-١٤٧
إىل  ٢٤٤-١٤٧و ٢٤6-١٤٧و )٢٤٧-١٤٧وقبل ه ه ه ه ههت  ٤توص ه ه ه ه ههيات جزئي ه ه ه ه ه ا (٥6-١٤٧
و ١٢١-١٤٧و ١٢٢-١٤٧و )٢٤٥-١٤٧ومل تحقب ههل توص ههية واح ههدة ( .)١١٥-١٤٧وسيواص ههل
االُتاد الروسي اعتماد تدابري فرالة ملن الرن والتصد ألعمال الرن مبا فيها األعمهال الهيت
تستهد النسا وضما تقدمي اجلناة إىل الردالة.

حقوق األطفال
 -١6قبلت  ١٧توصية ( ٢3٢-١٤٧و ٢33-١٤٧و ٢6٧-١٤٧إىل  ٢٧6-١٤٧و٢٧9-١٤٧
إىل  )٢٨3-١٤٧وقبلت توصيتا اثنتا جزئيها ( ٥9-١٤٧و .)6٠-١٤٧واالُتهاد الروسهي
بوصههف دولههة طرف ها يف اتفاقيههة حقههو الطفههل يههويل اهتمام ها خاص ها حلمايههة األمهههات واألطفههال
وهتيئه ههة الظه ههرو املواتيه ههة لنمه ههو األطفه ههال ومنه ههائهم الفكه ههر وترله ههيمهم واحلفه هها عل ه ه صه ههحتهم
النفسية واجلسدية.

إقامة العدل وال ظام القضائي
 -١٧قبلت  ٨توصيات ( ١3٧-١٤٧إىل  .)١٤٤-١٤٧ويرلق االُتاد الروسي أمهيهة كبهرية
عل مس لة ضما الوصول إىل الردالة ووجود نظا قضائي شامل ومستقل وفَه ّرال.
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نظام السجون .وكاال إنفاذ القانون
 -١٨قبلت  ٤توصيات ( ١33-١٤٧إىل  ١3٥-١٤٧و .)١٧3-١٤٧وسيواصل االُتهاد
الروسههي عمله املترلههق ابالرتقهها بنظهها السههنو وُتسههني ظهرو األشههخا اخلاضههرني للتحقيههق
أو الذين يقضو عقوبة السنن.

احلقوق املدن ة والس اس ة ومؤسسا اجملتمع املدين والصحافة
 -١9قبلت  ٢3توصية ( ٧١-١٤٧و ١٠٥-١٤٧و ١٥٢-١٤٧إىل  ١٥٥-١٤٧و١٥9-١٤٧
و ١6٢-١٤٧إىل  ١6٤-١٤٧و ١66-١٤٧و ١6٧-١٤٧و ١69-١٤٧و١٧٥-١٤٧
إىل  ١٧٧-١٤٧و ١٧9-١٤٧و ١٨٢-١٤٧و ١٨٥-١٤٧و ١9٧-١٤٧و١9٨-١٤٧
و ٢٠6-١٤٧و )٢٠٧-١٤٧وقبلت  ١3توصية جزئي ا ( ٥3-١٤٧و ١٥٠-١٤٧و١٥٧-١٤٧
و ١6١-١٤٧و ١6٥-١٤٧و ١٨٠-١٤٧و ١٨١-١٤٧و ١٨3-١٤٧و١٨٤-١٤٧
و ١٨٨-١٤٧و ١9١-١٤٧و ١9٤-١٤٧و )١99-١٤٧ومل تحقبههل  3١توصههية (٥٤-١٤٧
و ٥٥-١٤٧و 6١-١٤٧إىل  6٧-١٤٧و ١٠٤-١٤٧و ١36-١٤٧و١٥6-١٤٧
و ١٥٨-١٤٧و ١6٠-١٤٧و ١6٨-١٤٧و ١٧٤-١٤٧و ١٧٨-١٤٧و١٨6-١٤٧
و ١٨٧-١٤٧و ١٨9-١٤٧و ١9٠-١٤٧و ١9٢-١٤٧و ١93-١٤٧و١9٥-١٤٧
و ١96-١٤٧و ٢٠٠-١٤٧إىل  .)٢٠٥-١٤٧واالُته ه ههاد الروسه ه ههي ملته ه ههز ابلوفه ه هها ابلتزامات ه ه ه
املترلقههة بترزيههز احلقههو املدنيههة والسياسههية وهتيئههة الظههرو الالزمههة لتنميههة اجملتم ه املههد وترههاو
هياكل الدولة م املنظمات غري احلكومية يف إطار التشريرات الوطنية القائمة.

احلقوق االقتصادية واال تماع ة والثقاف ة
 -٢٠قبلت  ١٥توصية ( ١٠٢-١٤٧و ١٠3-١٤٧و ٢١6-١٤٧إىل  ٢١9-١٤٧و٢٢٤-١٤٧
إىل  ٢٢٨-١٤٧و ٢3٠-١٤٧و ٢3١-١٤٧و ٢3٤-١٤٧و )٢36-١٤٧ومل تحقبههل توصههية
واحدة ( .)٢٢9-١٤٧وسيواصل االُتاد الروسي بوصهف دولهة ذات توجه اجتمهاعي بهذل املزيهد
من اجلهود لضما حيازة الشرب حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

حقوق األقل ا اإلث ة والشعوب األصل ة
 -٢١قبل ه ه ه ههت  9توص ه ه ه ههيات ( ٢93-١٤٧إىل  ٢96-١٤٧و ٢99-١٤٧إىل )3٠3-١٤٧
وقبلت توصية واحهدة جزئيها ( )٢9٨-١٤٧ومل تحقبهل توصهيتا اثنتها ( ٢١-١٤٧و.)٢9٧-١٤٧
ويرلق االُتاد الروسي أمهية كبرية عل ضهما متته مجيه الشهروب واجلماعهات اإلثنيهة الهيت ترهي
يف إقليم حبقوقها مبا فيها األقليات اإلثنية والشروب األصلية القليلة الردد.

حقوق املها رين
 -٢٢قبلههت  3توصههيات ( 3٠٤-١٤٧إىل  .)3٠6-١٤٧وسيواصههل االُتههاد الروسههي تنفيههذ
التدابري الرامية إىل تكي املهاجرين واندماجهم.
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