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الروسي*
تقرير مفوضيت األمم املت دة الساميت حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومام أساسيت
 -1أعدده اددلت تير عيددع عرددي ل دعتر إلنددن ددو ت ددا  1/5و ،21/16مددأ أ ددل ةوري د
تالسرععتض تيهور تيشامل يف تالعربار .واو موجز ينرعنومات تييت قهمرها  29جه مد تههدات
صدا ب تصلدن ( )1إىل عرنيد تالسدرععتض تيدهور تيشددامل ،ويعدعض يف د ل رلددع ي يدهت احلدده
تألقل ددع يع ددهة تي نر ددات .وسل ددإل ه ددع م ددر ل س ددهامات تص س د تيو يد د حل ددو ت ددا
تصعررهة ل اء عنع تير يه تي امل مبباةئ ارين.

اثنيا -معلومام مقدمت مة املؤسست الوطنيت حلقوق اإلنسان املعتمدة نوا للو
التقيد الكامل مباا ئ ابريس
 -2أععلت مفوضد دو ت دا يف تال داة تيعوسدس عد سدعوراا أل تي دا و تيهسدرور
تال اة "تي اظم يوالي مفوض دو ت دا يف تال داة تيعوسدس" قده عدهل يف عدامس 2015
و 2016م ددل تهوي د تيةا ي د ييسددرععتض تيددهور تيشددامل ين اي د يف تال دداة تيعوسددس ،ي دث و ّسددعت
والي تص س وعزز تسر يهلا(.)2
 -3وذكددعت تصفوضد أ ددا دديل تي د وتت تألرلددأ تصاضددي تسددر رل إ شدداء ددب ددامن مد
مفوضس و ت ا ت قنيريني يف تي ياانت تيد  85مجيعها تييت ير و م ها تال اة تيعوسس؛
__________

*

مل عر اله تيوثي قبل إرساهلا إىل ةوتئع تيرتمج تير عيعي يف تألمم تصر هة.

)GE.18-03676(A



A/HRC/WG.6/30/RUS/3

وتعررددهت تهليتددات تيرشدعيعي ت قنيريد قدوت ني لشددق مفوضددس ددو ت ددا ت قنيريددني ي ددفس
ص ددف ر ي د عن ددع معك ددزام ،وع د ّدني مفوض ددو إقنيري ددو حل ددو ت ددا يرل ددعهو وه ددا ين د دوت ني
ت قنيريد وتال اةيد تخلاصد  .وعدديوة عنددع ذيددد ،تسددر هثت م اصددن تصفوضددني تصع يددني راي د
و تيشعوب تألصني تيلغرية يف ثيث م تي ياانت تيديت ير دو م هدا تال داة تيعوسدس ،وادس
مجهوري سا ا (ايكوييا) ،وإقنيم كامشاي ا ،وإقنيم كعتس وايرسد(.)3
 -4وأث ددت تصفوضد عنددع تال دداة تيعوسددس صددا ألددهته مد تاررددامب ايددت مب ددقي ي دده تيددهعم إىل
ددني وعيد يدداة اددله
تيشددعوب تألصددني تيلددغرية ،وإ كا ددت ي دداوراا لعددأ تيشدوتعل لشددق
تيشعوب .ويف الت تيلدهة ،أوصدت تصفوضد ت ي دأ تحل ومد ويعررده عندع تص درو تال داة
إجد دعتء وعي ددا يررة ددل يف ي ددوهري أةيد د ثبوييد د عن ددع تال رر دداء ت ث ددل ينش ددعوب تألص ددني تيل ددغرية يف
تيشرال(.)4
 -5وذكددعت تصفوضد أ تي ددنرات تيعوسددي تاددلت دديل تيفددرتة تصشددروي اير عيددع إلروع د
م د تيرددهتلري ير دده تص دداعهة تالجرراعي د إىل تي د ا  ،وال سدديرا تيفتددات تي ددعيف م د هم ،مةددل
تصعدوقني ،وتصر اعددهي  ،وتأل فددال ،وتي دداء .عددري أ تصفوضد قايددت إ اد اجد إىل نييد ّ د
ي را تحل و تالجرراعي  -تالقرلاةي ينروت ني تألجا ن تيلي ي ر نو إىل تال داة تيعوسدس
للف م يرني ةتئرني(.)5
 -6وال ظددت تصفوض د أ أكةددع مد  40يف تصائ د م د تيش د او تي دوترةة يرعن د ا رهاكددات
حل ددو ت س د ا  .وأصددهرت تصفوض د ي عيعاددا تخل دداا "لشددق ساي د ددو ت س د ا تخلاص د
اصوت ني" ،يدث ألدهت مي ظدات دول ق دااي دهمات ت سد ا وتخلدهمات تيبنهيد تألكةدع
إحلا ا(.)6
 -7وذك ددعت تصفوضد د
وأوصت تصفوض ل وة ت
يرعدني إقدعتره يف تياصدا وأ
تيوصول إىل تصباين تي ي

أ ددا يند دزمب تي ي ددامب مبزي دده مد د تيعر ددل حلرايد د تأل د د اا ذو ت عاقد د .
يعجل تال اة تيعوسس اعرراة مشعو تي ا و تال اة تيل ال يزتل
يددوهع ص در همس كعتسدس تص عدهي تحلد تيدل ال يدبن هيدا تصررةددل يف
ةو عوتئ (.)7

 -8وذكعت تصفوض أ تحل وم تالت يل تيفرتة تصشدروي اير عيدع إلروعد مد تيردهتلري
ضفاء الأ إ اين أكا عندع ظدامب تي دجو  .وأوصدت تصفوضد لر دني توييدات وتألسدايين
تص ددر هم يف ظددامب تي ددجو ؛ وتي ظددع يف تأل ددل مبفه دومب "ته د ته ائي د " يف تيرش دعيأ تيعوسددس؛
ويفرت تال رباه إىل ضعورة يزويه م س ات تي دجو ل امدل تصعدهتت تيربيد وتألةويد  ،والديإل
متويل إضايف يليد تيغعض(.)8
 -9وذك ددعت تصفوضد د أ تيرشد دعيأ تصرعند د اص ظر ددات ع ددري تيع يد د تصلد د ف ت ددا "وك دداالت
أج بي " قه أ يبعأ تيرعهييت .وأوصدت تصفوضد ت يوضدال تال داة تيعوسدس لشد ل أكدا
تصفهومب تي ا وين يد "تص ظر عري تيع ي تييت يرلعف كوكاي أج بي "(.)9
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اثلث ا -معلومام مقدمت مة اصام أخرى أاحات م ل ت
ألف -نطاق االلتملامام الدوليت( )10والتعاون مع اآلليام واهليئام الدوليت حلقوق اإلنسان

()11

 -10أوص ددع معه دده ددو ت ددا تير ددالأ يعتلرد د تل ددامني تيهوييد د ت يرع دداو تي ددنرات
تيعوسي يعاوان هعداال مدأ توييدات تيهوييد تصع يد لعصده دو ت دا  ،لردع م هدا يوجيدا ةعدوة
ةتئر إىل ت جعتءتت تخلاص جملنن و ت ا (.)12
 -11وأوصددت ددب ايددوم رتيددرن ادداوو ت يرعدداو تحل وم د يعدداوان كددامي مددأ ايتددات
تيهويد وتص ظرددات تحل وميد حل ددو ت ددا وتص ظردات تيهوييد  ،مةددل ت جدعتءتت تخلاصد جملنددن
و ت ا وإلنن أوروا(.)13
 -12و ددث كددل م د إلنددن أوروا وتيورق د تصشددرتك  1تي ددنرات تيعوسددي عنددع يوقيددأ تيفاقي د
إلنن أوروا لشق إجعتءتت م اه تالجتار ايبشع وتيرلهي عنيها(.)14
 -13وأوص ددت م ظر د تيب دداء تية ددايف وتيورق د تصش ددرتك  7وم ظر د ايكويي ددا  -رأي ددا ت ي ي دده
روسدديا للددورة ر يد إعددي تألمددم تصر ددهة لشددق ددو تيشددعوب تألصددني ( .)15وأوصددت م ظرد
ايكوييا  -رأي ا أي دا ايرلدهي عندع تيفاقيد م ظرد تيعردل تيهوييد رقدم  169تصرعن د ايشدعوب
تألصني وتي بني (.)16
 -14وأوص ددت تيورق د تصش ددرتك  4ت ي ددم روس دديا إىل تاليفاقي د تصرعن د لوض ددأ تأل د اا
عهميس ته ي (.)17
 -15وأوصت تيورق تصشرتك  1ايرلهي عنع تيفاقي إلنن أوروا تصرعن اهعمي تي يات ي (.)18

اب  -تنفيووال االلتملامووام الدوليووت املتعلقووت قوووق اإلنسووانن مووع مرالوواة القووانون الوودو
اإلنساين الوااب التطايق
 -١القضااي املشرتكت ني القطالام

تص اوتة وعهمب تيررييز

()19

 -16أوصددت تيورق د تصشددرتك  6ت يعرردده تحل وم د يش دعيعا ددامي لشددق م اا د تيررييددز
ير ر يععيفا هريأ أ ال تيررييز وه ا ينرعايري تيهويي (.)20
 -17وذكع معهه و ت ا يعتلر تلامني تيهويي أ ظدااعة كعتايد تصةنيد ته دي ظدااعة
م رشعة عنع را وتسدأ يف روسديا ،إذ إ تيرلدع ات أو تيرعني دات تيلداةرة عد تص د ويني تيدعوو
أو عد وسددائع ت عدديمب وتيدديت يد م عد كعتايد ينرةنيد ته ددي ي دداام يف تسددررعتر تيعددهتء ينرةنيددات
وتصةنيني ومزةوجس تصيل ته س ومغايع تهلوي ته ا ي وت رشاره عنع ردا وتسدأ( .)21وال ظدت
تيورق تصشرتك  6أ وف يند تهراع م تيرععض ينررييز انجدم عد امدل عريد تهدلور يده
تصددوظفني تص د ويني ع د إ فدداذ تي دوت ني( .)22وأوصددع معهدده ددو ت ددا يعتلر د تلددامني تيهويي د
مبوتءم تيرشعيأ تيو ل مأ تاليرزتمدات تيهوييد مد أجدل سايد تألهدعتة مد تيررييدز تي دائم عندع أسداو
تصي ددل ته ددس وتهلويد د ته ددا ي ( .)23وأوص ددت م ظرد د اي ددوم رتي ددرن وويد د ت ي ددهي تحل ومد د
تسر هتمب راب تي عتايد جتداه تصةنيدات وتصةنيدني ومزةوجدس تصيدل ته دس ومغدايع تهلويد ته دا ي
وتي ااي تصرعن ياهتم وص رهم(.)24
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 -18وأهاةت م ظر امنس صفات ته دني  -روسديا ت دامنس صدفات ته دني يرععضدو
ال رهاكات حل وقهم ت ا ي تألساسدي  ،مبدا يف ذيدد تحلد يف تصوته د تي امند عد عندم ،وتي ديم
تيبه يد  ،وي عيددع تصلددري .وجتددع حلددامنس صددفات ته ددني عرنيددات جعت يد "هعنهددم أسددوايء" بيددا،
وكة دريت م ددا جت ددع ا ددله تيعرني ددات مد د ةو م دوته رهم تيرامد د وتحل ددعة وتص ددر رية( .)25وأوص ددت م ظرد د
ددامنس ص ددفات ته ددني ل ددرا إجد دعتء يد د يف ت رهاك ددات ددو ت ددا تخلاصد د ددامنس
صددفات ته ددني ،وم اضدداة ته دداة تصزعددومني ،وإن د سددبل ت رلدداف هعاي د ين د ااي ،مبددا يف ذيددد
تال لاف وتيرعويأ(.)26
 -19وأه دداةت تيورقد د تصش ددرتك  10ت أ ددامب تي ددا و تيعوس ددس ،لل دديغرها تصعهيد د مبوج ددن
تي ددا و تال دداة " 135-FZلشددق يعددهيل قدوت ني معي د يي دداة تيعوسددس لغيد سايد تأل فددال مد
تصعنومددات تيدديت يددهعو إىل إ ددار تي دديم تير نيهي د يإسددعة" ،ي ددعع إىل هددعض رقال د عنددع تصةنيددات
وتصةنيددني ومزةوجددس تصيددل ته ددس ومغددايع تهلوي د ته ددا ي و ددامنس صددفات ته ددني ووصددرهم
وم ددأ تير ددهه تحل ددع ينرعنوم ددات ،مب ددا يش ددرل إل دداالت ذتت أ يد د ا د د مة ددل تيععايد د تيلد د ي
وتيرعن دديم .وأض دداهت تيورقد د تصش ددرتك  10أ تي ددنرات ي ددعهأ يف كة ددري مد د تأل ي ددا تيرت دديإل
ينرجرعات تيعام تييت ي ظرها مجاعات تصةنيات وتصةنيدني ومزةوجدس تصيدل ته دس ومغدايع تهلويد
ته ا ي و امنس صفات ته ني( .)27وأوصت ايدوم رتيدرن وويد وتيورقد تصشدرتك  10وتيورقد
تصشرتك  6إبيغاء تي ا و تال اة .)28(135-FZ
 -20و ددهثت تيورق د تصش ددرتك  6ع د دداالت ت رف دداء ق ددع ويع ددلين أل د اا ل ددبن
مةنيددرهم ته ددي يف تيشيشددا ( .)29وأوصددع معهدده ددو ت ددا تيرددالأ يعتلر د تلددامني تيهويي د
ت جتع تي نرات ي ات زيه وهعاي يف تالةعداءتت تصرعن د لعرنيدات تال رجداز وتيرعدلين
وعرياا م أ ال سوء تصعامن تييت يرععض هلا تصةنيو يف تيشيشا (.)30
 -21وأهاةت تيورق تصشرتك  8ت تصشرغنني اه ن يعا و م تيوصم وتيررييدز وتالضدرهاة
تي ا وين وم داي تيشدع وت عدهتمب تحلرايد تي ا و يد ( .)31وأوصدت تيورقد تصشدرتك  8لردوهري دهمات
يرعن لفريوو إل تص اع تيبشعي وعرياا م تخلهمات تيل ي ينعامنني اه ن(.)32
 -22وذكددعت تيورقد تصشددرتك  6أ تأل د اا تص ررددني إىل أقنيددات مةددل تيعومددا ،وتأل د اا
تص هري م مشدال وج دوب تي وقداز وتيعردال تصهداجعي تيوتهدهي مد نسديا تيوسدرع وعدريام مد
تألقنيددات يوتجهددو متيي دزت إث يددا ويغددهو ض د ااي هعمي د تي عتاي د و ردداب تي عتاي د ( .)33وأ ددارت
تيورق تصشرتك  6أي ا إىل أ أهعتة مجاع تيعوما كةريت ما ي و و ض ااي ي ريع إثل يف عرنيات
تالعر ال وتال رجاز تيرع في وأ ل للرات تألصالأ وملاةرة تيواثئ (.)34
 -23وذكددع تصعكددز تألورون ير ريد تيهمي عت يد أ مد تي ددعور إيدديء قددهر أكددا مد تالاررددامب
ص أ تير ريع ت ثل  -تيهيل يف عرل تصوظفني تص د ويني عد إ فداذ قدا و تيعردل ،وأوصدع لردوهري
يددهرين صددوظفس إ فدداذ تي دوت ني يهددهف إىل تي دداء عنددع تيلددور تي رري د وتير امددل ضدده رن د
تهراعات ت ث ي وتيهي ي وتصهاجعي (.)35
 -24وأوصع تصعكز لر ني تيرشعيأ تهلاةف إىل م اا تيررييز وإييء تالاررامب لوجدا داا إىل
يعهيل يعاري تيررييز ذتت تيلن مبا ول ةو يف ري مفهومب تيررييز يف ريت عت(.)36
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تير ري  ،وتيبيت  ،وتألعرال تيرجاري و و ت

ا

()37

 -25أوصت تيورق تصشدرتك  7ت ي دأ تيهويد رد عردل و يد هتدهف إىل يد تصبداةئ
تيروجيهي يإمم تصر دهة لشدق تألعردال تيرجاريد و دو ت دا  ،مدأ أ دل ي عيدع عدامب 2013
تيلدداةر ع د تيفعي د تيعامددل تصعددل مب ددقي ددو ت ددا وتيشددعكات عددا تيو ي د وعرياددا م د
م س ات تألعرال يف تحل با (.)38
 -2احلقوق املدنيت والسياسيت

تيش إل يف تحلياة وتحلعي وتألما

()39

 -26أوصت ه ان س تيرشدي ي اير يد مدأ تأل د اا تصردور ني يف تري داب أعردال
يعددلين وسددوء معامن د د ددزالء يف أمدداك تال رجدداز ومبع دداقبرهم( .)40وأوصددت تينج د لرزوي دده
تي ددجو وتص س ددات تيع اليد اخلددهمات تيربيد تص اسددب ولر دده تص دداعهة تيربيد تييزمد يإ د اا
تلراجني إييها ةو متييز(.)41
 -27وأوصع معهه و ت دا تيردالأ يعتلرد تلدامني تيدهوييني ت ي دأ تي دنرات دهت
ينجدوء إىل تال رجدداز تيرع ددفس وتيرعددلين وعددري ذيددد مد أ د ال سددوء تصعامند وت هدعت يف تسددر هتمب
تي وة م جا دن مدوظفس إ فداذ تي دا و يف تيشيشدا ( .)42وأوصدت ايدوم رتيدرن وويد إبعدي
مجيأ معته تال رجاز عري تيع ي يف تيشيشدا عندع تيفدور وأ يوقد تي دنرات تيشيشدا ي عندع
تيفور ممارسات تيع اب تهراعس وت ذالل تيعنل(.)43

إقام تيعهل ،مبا يف ذيد ت هيت م تيع اب ،وسياةة تي ا و

()44

 -28ذكددعت م ظرد ايكوييددا  -رأي ددا أ ددا ال يوجدده يف روسدديا ظددامب هعددال صعاهد د او تصدوت ني
وتيرلدده يي رهاكددات تيدديت يعي بهددا تي ددنرات تيعامد وسددنرات إ فدداذ تي ددا و وتي ددنرات تي ددائي (.)45
وأوصددت تص ظرد ل ددرا تي ظددع للددورة موضددوعي يف تيبيدداانت تصرعن د عدعتئم تيف دداة؛ ويعزيددز م د ويي
موظفس تيهوي وموظفس إ فاذ تي ا و وتي اة لشق ت رهاكات و ت ا (.)46
 -29وأهاةت م ظر تصهتهعو ع و ت ا ت رة موظفس إ فاذ تي ا و عنع تيع د
تص ددزر رة عددري هعددال ل ددبن تصوتق د تي الع د م د تيلددور تي رري د  ،مبددا يف ذيددد تصوتق د تيدديت ين دومب
تي د ي  ،أو تيدديت يددو س ت ددا د ص ددسء تصعامند أ ي ددعب أهدعتة تألسددعة( .)47وأوصددت تص ظرد
ل ددرا أ ي دومب موظفددو إ فدداذ تي ددا و تيددلي يددعةو عنددع تيش د او لروثي د مجيددأ تالةعدداءتت
دوت يف مجيددأ دداالت تيع د تص ددزر تصبنددت ددا،
تصرعن د ايع د تص ددزر يف ي عيددع م رددوب وت
ويي وت معي بيا ج ائيا ،ويعاقبوام تيع اب تص اسن يف ال إةت رهم(.)48
 -30وأهدداةت رتلر د ددامس تيددهها ع د تلددامني ت تلددامني يوتجهددو صددعوات يف ممارس د
مه ددرهم لل ددورة م ددر ن و ددهةت ال دداوالت تي دديت ي د دومب ددا س ددنرات تير ي د د يرعري ددل عر ددل
تل د ددامني( . )49وأوص د ددت تيعتلرد د د ت ير د ددل تحل ومد د د ي د ددهتلري ص د ددأ م د دداي تل د ددامني وتير د دده ل
يف وتجب دداهتم تصه يد د وأ د د يف أيد د جد دعتئم أو م دداي ات أو ت رهاك ددات أ ددع يعي ددن ض دده
تلددامني( .)50وأوصددت أي ددا لر فيددل يوصدديات تيفعي د تيعامددل تصعددل االسددرععتض تيددهور تيشددامل
يعامب  2013ضراان حل سري عرل تي ظامب تي ائس وين يف اكر عاةي (.)51
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تحلعايت تألساسي وتحل يف تصشارك يف تحلياة تيعام وتي ياسي

()52

 -31ذك ددع تير دداي تي ددهور ين ددهها ع د تحلعي د أ ددا ل ددن ع ددهمب تس ددر هتمب تيش دوتعل تصرعن د
مب اه ت رااب الااذ إجعتءتت صارم ضه تهراعات تيهي ي تييت مل يةبت أ يدهيها أ ميدل
إىل تيع د أو ت ج دعتمب مبوجددن قددا و مع ددول ومي د يايددعه( .)53وأوصددع تير دداي تيددهور إبزتي د
أ وت تحلظع ته ائس تصفعوضد عندع تهراعدات تيهي يد أو تيع ائهيد تيديت يعردل مد ةو أ ي دو
م جن وإيغاء مجيأ تي يوة تصفعوض عنع عي تيعأ وتيرعبري(.)54
 -32وأوصددت ايددوم رتيددرن وويد إبيغدداء قددا و  2013تيددل لعددل مد "ت سدداءة إىل تصشدداعع
تيهي ي ينر م ني" جعما ج ائيا(.)55
 -33وأ ددار م ر دده  18إىل أ تحل ومد د ةأل ددت ،م ددل عرني دديت تالس ددرععتض تي ددهور تيش ددامل
تي ددال رني تينر ددني أجعير ددا يف ي ددا /ألعيل  2013و ددبا /هاتيع  ،2009عن ددع زايةة تال رهاك ددات
تيعامد د ين د د يف عيد د تيرف ددري وتيوج ددهت وتصعر دده ،وال س دديرا مد د دديل تي د دوت ني تير ييهيد د (.)56
وال ظ أ قا و تيررعف يعامب  2002وما يعيبع لدا مد مدوتة تي دا و ني ته دائس وت ةتر ي در همب
ا رظامب ضه تهراعات تيهي ي وأع دائها ،وأ عدهتء تي دنرات يعّكدز م دل عدامب  2017عندع دهوة
يهوه وتص نرني( .)57وأوصت ايوم رتيرن ووي لعهأ تحلظع ع م ظر هوة يهوه(.)58
 -34وذكددع م رددن م ظر د تألم د وتيرعدداو يف أوروا تصعددل اص س ددات تيهمي عت ي د و ددو
ت ددا أ ددا ال يدزتل ا ددا عددهة مد تي دوت ني تيدديت يد إل عنددع هددعض قيددوة عنددع أ شددر م ظرددات
تجملررددأ تصددهين ،مبددا هيهددا ينددد تصع ي د مبعتقب د إج دعتء ت ر دداات ةمي عت ي د ص د ي  ،وذيددد ل ددبن
تير فيل تير ييه ينرشعيأ تيل ي ر عي ي وي تهرعيات و عي تيرجرأ و عي تيرعبري(.)59
 -35وذكدعت تيورقد تصشددرتك  2أ تيرشدعيأ تيعوسددس صلدوا "م اه د ت راداب" ي ددر همب
كددقةتة ي ر ددأ تص ددنرني يف ددبا جزي ددعة تي دعمب( .)60وأوص ددت تيورق د ت يوق د تحل وم د تصي د
ته ائيد عدري تصدارة ينر دنرني ألسدباب ةي يد ؛ وأ يزيدل تي يدوة تصفعوضد عندع تهرعيدات تيهي يد ،
مبا يف ذيد تي وت ني تييت ي يّه عي تيهي أو تصعر ه ي ييهت صارما(.)61

 -36وأوصددت م ظر د تيددهعوة تص ددر ن ذتييددا ت يعيدده تحل وم د تي ظددع يف تيرش دعيعات وت ج دعتءتت
تي ا و يد يف إلددال م اه د تيررددعف ،مد أجددل يددوهري سايد قويد حل ددو ت ددا  ،وال سدديرا تحلدعايت
تصه ي وتيهي ي  ،وتالسر يل تيلتيت تيش لدس يف تحل دو تية اهيد  ،وتيرعدويأ عد تألضدعتر تي امجد عد
ت ةت تهائعة ينر نرني ،تصرهرني ايررعف صرارسرهم عائع ةي هم للورة سنري (.)62

 -37وأهدداةت اي ددوم رتي ددرن ووي د ت تياص ددا ق ددامب م ددل ع ددامب  ،2012يف اوي د ين ددر م
لشب ت رت ت ،اعرراة قدوت ني عهيدهة ده مد عيد تيرعبدري وتصعنومدات أو مي د أ ي در همب
ينره ل يف اله تحلعي (.)63
 -38وذكددع م رددن م ظر د تألم د وتيرعدداو يف أوروا تصعددل اص س ددات تيهمي عت ي د و ددو
ت ا أ تصرةل تصعدل عيد وسدائع ت عديمب تيردالأ ص ظرد تألمد وتيرعداو يف أوروا أصدهر يف
تيفرتة تصررهة م عامب  2014إىل عامب  2016ليداانت يعدا عد تي ند إزتء عدهة يردورتت قا و يد
و دداالت هعةي د يرعن د لفددعض قيددوة مفع د عنددع عي د وسددائع ت عدديمب يف تال دداة تيعوسددس .ويف
نذتر/مددارو  ،2016ادداجم إلهويددو سددر صد فيني وتث ددني مد شددراء ددو ت ددا  ،ويبددهو
أ سبن تهلجومب يعيبع لر هميهم ي اريع يرعن و ت ا (.)64
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 -39وأ ددارت م ظر د معتس ددنو ل ددي ددهوة إىل أ روس دديا مل ي ف ددل تيروص دديات تصرعن د عيد د
تيل د اه وت ع دديمب تي دديت قبنره ددا دديل تهوي د تأل ددرية ييس ددرععتض تي ددهور تيش ددامل .وأض دداهت
تص ظر د أ تي ددغع عنددع وسددائع ت عدديمب تص ددر ن تزةتة اضددرعتة وأ اددلت تي ددغع لعددل م د
()65
تيلددعن أكةددع هددقكةع عنددع تص دوت ني تيددعوو تيوصددول إىل أ بدداء ومعنومددات م وي د للددورة م ددر ن .
وي دداف إىل ذيددد أ تي دوت ني تيدديت تعررددهاا تياصددا تيعوسددس م د عت قيددهت للددورة مرزتيددهة د
تصوت ني تيعوو يف تحللول عنع تصعنومات ويف عي تيرعبري(.)66
 -40و ةت م ظر معتسنو لي هوة تي نرات تيعوسي عنع إ دي سدعتمج مجيدأ تيلد فيني
تص ددجو ني ل ددبن أ شددررهم تصه يد  ،وضددرا عددهمب ي ييدده عيد تيرعبددري إال مبوجددن قدعتر يلددهر عد
ر د  ،وأ ي ددو ا ددلت تير يي دده م لوص ددا عني ددا يف تي ددا و  ،وأ ير ددو ع يد د ع ددعض مش ددعو .
وأوصت أي ا ت ي فل تحل وم يعهةي وسائع ت عيمب(.)67
 -41وأه دداةت تيورقد د تصش ددرتك  10ت تحل ومد د مل ير ددع ينرل دده ينع د د تصر ددارو ض دده
تيلد فيني ،مبددا يف ذيددد عرنيددات تي رددل تيعردده ،وتالعرددهتءتت تيبه ي د وتيرههيددهتت ،تألمددع تيددل
أوجه م ا ا م ت هيت م تيع اب يشجأ عنع تي يامب اصزيه م تالعردهتءتت .وقده قردل ثيثد
ص د د فيني م ددل ع ددامب  ،2013ويف ع ددامب  ،2016وث ددت  54اي د د تعر ددهتء عن ددع ص د د فيني أو
رات وسائع إعيمب و 44اةث هتهيه هلم .وأوصت تيورق تصشرتك  10مب أ يوجيدا هتهيدهتت
ددو ت ددا وتي ا ددرني يف إل ددال
ينل د فيني وتيع ددامنني يف وس ددائع ت ع دديمب وتص ددهتهعني ع د
و ت ا وممارس تيع ضهام ،ولوضأ ه يإلهيت م تيع اب ع مةل اله تهعتئم،
لرع م ها ضرا إجعتء ي ات زيه وسعيع و امن وم ر ن وهعاي يف مجيأ تهعتئم تصزعومد
و اسب تص ويني ع ها( .)68وي ر ت تيورق تصشرتك  5لياان ويوصيات مماثن (.)69
 -42وذكدعت تيورقد تصشدرتك  10أ تصداةة  15مد تي دا و تال داة  139-FZوضدعت "قائرد
سددوةتء" يددهيعاا تيوكاي د تحل ومي د تص نف د مبهر د معتقب د رددو تصوتقددأ تيشددب ي ووسددائع ت عدديمب.
و رددو تصوتقددأ تيشددب ي تصهرج د يف تي ائر د ظ ددور ،ومجيددأ تيشددعكات تص هم د خلددهمات ت رت ددت
وتي ددائ م عاددا يف روسدديا منزمد ت مت ددأ عنددع تيفددور تيوصددول إييددا .وم ددت تيوكايد تصددلكورة أعدديه
سددنر جددن تصوتقددأ تيشددب ي ل دداء عنددع نددن تص س ددات تحل وميد ةو أ ا ددأ اددله تيعرني د
عتف ق ائس .وأوصت تيورقد تصشدرتك  10ل درا د م در همس ت رت دت يف تي شدع وتيرلدفال
للددورة مغفن د وضددرا إ ددا أي د قيددوة عن ددع عفني د تيشددب ألم ددع يل ددهر ع د إ دده تل داكم،
مبا يرف متاما مأ تصاةة  )3(19م تيعهه تيهور تخلاا احل و تصه ي وتي ياسي (.)70
 -43وأهاةت ايوم رتيرن ووي ت قا و ازي تيبياانت يعامب  ،2015تيل ي رب عنع
همات تيايه ت ي رتوين و ب ات تيروتصل تالجرراعس و عكات تيب ث ،ظع ازي تيبيداانت
تيش ل ددي ينرد دوت ني تي ددعوو يف د دوتةمب وتقعد د ددارل روس دديا .وي د دومب تي ددنرات تيعوس ددي  ،م ددل
عامب  ،2016مب أ تيوصدول إىل عدهة موتقدأ دب ي ويربي دات أو هتدهة اي يدامب لدليد جد عدهمب
تير يه لليد تي دا و ( .)71وأوصدت ايدوم رتيدرن وويد إبيغداء تيرشدعيأ تصرعند لر دزي تيبيداانت
يعامب  2015تيل ي ر س م م دهمس دهمات ت رت دت ادزي تيبيداانت تيش لدي تيعوسدي يف
ت قنيم تيعوسس(.)72
 -44وأوصت ايوم رتيدرن وويد أي دا إبيغداء قدا و  2013تيدل ليدز ينردهعس تيعدامب أ
مي أ ارل را تي اء تيوصول إىل ملاةر ت رت ت تييت "ي شع ةعوتت ين يدامب تعردال دغن
مجاعي أو أ شر مررعه  ،أو ينرشارك يف أ هتث عام عري مع إل ا"(.)73
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 -45وذكددعت تيورق د تصشددرتك  10أ تيرش دعيأ تصرعن د ايرجرعددات تيعام د قدده ع د ّهل م دعترت م ددل
ع ددامب  ،2012تألم ددع تي ددل د د ّه لل ددورة ايغد د م د ق ددهرة تأله دعتة عن ددع تال رج ددال س ددنريا .ويررر ددأ
تي ددنرات ل ددنر ي هيعي د وتسددع يف رهددأ تصوته د عنددع تال رجاجددات متامددا ،أو إرعددامب م ظريهددا
عنع يغيري موقعها إىل م ا انئي  ،ما لعنها لدي معدى( .)74وأوصدت تيورقد تصشدرتك  10االمر دا
عد ت رجدداز تألهدعتة ل ددبن ت رجدداجهم للددورة سددنري ولرعددهيل تيرشدعيأ تصرعند اال رجددال هعنددا
موته ا ينرعايري تيهويي (.)75
 -46وذكددعت ايددوم رتيددرن ووي د أ تيرش دعيأ تههيدده يفددعض م ددل عددامب  2012قيددوةت عنددع
عي تيرجرأ .وره ت تي نرات للدورة مرزتيدهة تي درامج ايرجرعدات تال رجاجيد  ،وت رجدزت
للورة يع دفي تلرجدني سدنريا وأسداءت معدامنرهم ،وأ دعرهم ينع دوات ت ةتريد وته ائيد (.)76
وذكعت تيورق تصشرتك  5أ ا يف أع اب تعرراة قوت ني م اه ت رااب تههيهة ،وجهدت يعدهة
ان رني هتر تيرعبري ع نرتء زعم أ ا مرعا ف مأ ت رااب ،وأةي لعأ م هم يليد(.)77
 -47وأهدداةت اي ددوم رتي ددرن ووي د ت لع ددأ م ر دده تحل وم د يف م ددا عهي ددهة يف أ دداء
روسيا قاموت يف رليأ وصدي عدامب  2017ا رجاجدات سدنري ص اا د تيف داة ،مدأ أ تي دنرات
مل ي ددرال ددا .وقددامب أه دعتة تيشددع مب دداي تلرجددني ،مبد هدديهم ييميددل تصددهترو و دديب تهامعددات
وأسع تأل فال تيلي اركوت يف تال رجاجات ،ولر دويفهم( .)78وأوصدت ايدوم رتيدرن وويد ت
متر أ تي نرات ع تينجوء إىل ت رجاز تصشاركني للورة سنري يف جترعدات عامد عدري مدع إل دا
وأ ي ر م اءي تيشع تييت ي ر همب تي وة تصفع ضه تلرجني سنريا(.)79
 -48وأه دداةت تيورقد د تصش ددرتك  5ت م ددهترت وتهد دعت مد د تي د دعترتت تير ييهي د د تي دديت أق ددعت م ددل
عددامب  2012قدده د ّه عنددع ددو رددري مد عرددل م ظردات تجملررددأ تصددهين وأعددا ممارسد تحلد يف
عي ي وي تهرعيات( .)80وأوض ت ايوم رتيرن وويد أ تهراعدات عدري تحل وميد يعردا،
م دل صدهور قدا و تيوكداالت تألج بيد يعدامب " ،2012وكداالت أج بيد " إذت كا دت متدارو " شدا ا
سياسدديا" يف تيوقددت تيددل يرن ددع هيددا متددويي أج بيددا( .)81وي ددرع م ظرددات عددري وميد عهيددهة،
يفدداةاي يوضددأ ت هددا يف تي ددجل أو ين ددعول مد تي ددجل ،إىل رهددأ تيررويددل تألج د  ،وتحلدده مد
تأل شر تييت قه ي بن أعراال ت ر امي ضهاا ،وتير نيل م تيظهور ،وممارس رقال ذتيي ؛ وسرار
لعددأ اددله تص ظرددات تيروقد ائيددا عد تيعرددل( .)82وتص ظرددات عددري تحل وميد تصهرجد يف قائرد
"تيوكاالت تألج بي " يغعمب آبالف تيهوالرتت ويفعض عنيها ع وات(.)83
 -49ووه ا هليوم رتيرن ووي  ،هإ تص ظرات تص در ن تصعرداة "وكداالت أج بيد " رردل أ
ي رههف م قبدل مجاعدات قوميد رتةي اييد وسديت قوميد يعمدس إىل يشدويا عرهدا( .)84و ظدع
ممارس د أ شددر تص ظرددات تصعن د أ ددا "عددري مععددوب هيهددا" يف روسدديا ،وس ددأ مجيددأ تأل د اا
تيلي يشاركو يف أ م أ شررها يع وات إةتري وج ائي (.)85
 -50وذكعت تيورق تصشرتك  3أ قا و تيوكاالت تألج بي وقا و عري تصععوب هيهم يعي ا
للددورة مبا ددعة د تص ظرددات عددري تحل ومي د يف عي د تي دعأ وتيرعبددري( .)86ويددع ددب ايددوم
رتيرن ااوو أ الت تي ا و ميةل أكا هتهيه حلعي ي وي تهرعيات يف روسيا(.)87
 -51وال دظ مفددوض إلنددن أوروا يشد و ددو ت دا أ أ ددامب تي ددا و تصرعند ايوكدداالت
تألج بيد يد إل عنددع معامند متييزيد عددري مددارة جتدداه إلروعد معي د مد تص ظرددات ،وأ تيرعددهييت
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تيي تييت أة نت عنع الت تيرشعيأ قه جعنت ليت تص ظرات عري تحل ومي تصعرداة "وكداالت
أج بي د " م يددهة لهرج د أكددا أي ددا .ويرعن د تيش دوتعل تيعئي ددي ايرددالأ تيوتسددأ وتصددبهم صلددرنال
"تي شددا تي ياسددس" ،تيددل ي ددرال لرربي د تي ددا و يربي ددا يع ددفيا ،ولفددعض ع ددوات عددري مر اسددب ،
مبددا يف ذيددد رددل م د ويي ج ائيد ل ددبن عددهمب تير يّدده "تيعردده " .وأضدداف تصفددوض إ يربي د
اددلت تي ددا و أة إىل يدده ل وتسددأ يف تصرارس د تحلددعة ين د يف عي د ي ددوي تهرعيددات و عي د
تيرعبري ينعهيه م تص ظرات عري تحل وميد وتصدهتهعني عد دو ت دا  ،ونردت ع دا عوتقدن
و ير يف لعأ تأل يا (.)88
 -52وأه دداةت تيورقد د تصش ددرتك  3ت تص ظر ددات ع ددري تحل وميد د تي دديت ا ددهمب ق ددااي تألقني ددات
وتهراعددات تي ددعيف ي ددرههف للددورة مفع د م د قبددل أجهددزة إ فدداذ تي ددا و تحل ومي د مبوجددن
قدا و تيوكداالت تألج بيد وقددا و عدري تصععدوب هديهم( .)89وأوصددت ايدوم رتيدرن وويد  ،وتيورقد
تصشرتك  ،3و ب ايوم رتيرن ااوو ت ينغس روسيا كي م قا و تيوكاالت تألج بي وقا و
عري تصععوب هيهم(.)90
 -53وأهاةت تيورق تصشرتك  5ت ا جع م ل عدامب  2012إقدعتر سن دن مد تي دوت ني تهلاةهد
إىل مددا ينددسد إعدداةة تعربددار تيرشددهري جعمددا ج ائيددا وهددعض ععتمددات ااظ د عنددع رددات وسددائع
ت عدديمب تيدديت ي شددع ليدداانت عامد يشددهريي مزعومد ؛ وزايةة تيعقالد عنددع ت رت ددت؛ ويوسدديأ يععيد
تخليا د عندع دو ي درال ين ومد اعربددار تص ر دهي و د ( .)91وأوصدت تيورقد تصشدرتك  5ل ددرا
عي تيرعبري و عي وسائع ت عيمب ععل مجيأ تيرشعيعات مررا ي مأ تصعايري تيهويي (.)92
 -54وأوصددع مفددوض إلنددن أوروا يش د و ددو ت ددا ت يعرردده تي ددنرات تال اةي د
وت قنيري د يف تال دداة تيعوسددس سن ددن م د تيرددهتلري عنددع تيلددعه تص س ددس وتي ددا وين وتي ياسددس
ي را ساي تصهتهعني ع و ت ا تصععضني ين ردع ويعردل عندع إلداة ليتد مت ّ د هم مد
تيعرددل( .)93وأوصددت تيورق د تصشددرتك  5اادداذ يددهتلري م تيي د لدداة ليت د نم د ومر ددر اال درتتمب
ومت ي يد ينرجرردأ تصددهين ،تسدايين م هددا إيغداء تيرددهتلري تي ا و يد وتي ياسددايي تيديت ي يّدده لدي مددار
تحل يف ي وي تهرعيات(.)94
 -3احلقوق االقت ا يت واالاتماليت والثقافيت

تحل يف تيعرل ويف عو عرل عاةي وموتيي

()95

 -55أوص ددت اي ددوم رتي ددرن ووي د لوق د ت رهاك ددات ددو تيعر ددال يف قر ددا تيب دداء ،م د
دديل إج دعتء عرنيددات يفرددي صددارم و اسددب أراب تيعرددل تيددلي ي ددرغنو تيعرددال وي دديتو
إييهم ،ويوجيدا رسداي يلدهر عد م د ويني عدامني رهيدأ تص درو مفاةادا عدهمب تير دامال لردان إزتء
ت ساءة إىل تيعرال(.)96

تحل يف م رو معيشس الئ

()97

 -56أهدداةت م ظر د ايكوييددا  -رأي ددا ت تيظنددم تالجرردداعس يف روسدديا أة إىل ه ددع مجدداعس
ومشاكل تجرراعيد  ،مةدل إةمدا تي دول وتص دهرتت ،وتال ر دار ،وتهعميد ( .)98وأوصدت تص ظرد
لعهددأ م ددروايت تصعيش د تالجرراعي د تيدده يا وزايةة تألجددور مبددا ال ي ددل ع د ثيث د أمةددال ي ددايي
تصعيش تصعهي (.)99
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تحل يف تيرعنيم

()100

 -57أ ارت تيورق تصشدرتك  6إىل هلدل أ فدال تيعومدا يف تصدهترو وال ظدت أ تأل د اا
تصعوقني وتأل اا تيلي يهيهم مشاكل ص ي يوتجهو ع بات كقةتء يف يل تيرعنيم(.)101
 -4حقوق أشخاص حمد ية أو مجالام حمد ة

تي اء

()102

 -58أهدداةت م ظر د تصددهتهعو ع د ددو ت ددا ت ددا ال يوجدده يف تي ددا و ته ددائس تيعوسددس
جعميد د ددهةة يوصد د ددا تيع د د تص ددزر .ويف متوز/يويي ددا  ،2016ددز تياص ددا ص ددف تهعميد د عد د
تي عب عري تصشهة يف معظم تيظعوف ،جاعي مةل اله تهعتئم إةتري لدهال مد ج ائيد  .ويف كدا و
تيةاين/ي ايع  ،2017ز يعهيل ن ع صدف تهعميد عد تيع د تصردارو ضده تألقدعاء( .)103وأوصدت
تص ظر لرعهيل تي ا و ته ائس يرجدع تيع د تص دزر ،مبدا يف ذيدد تالعردهتءتت تيديت اند إصداات
عري ج ير  ،وضرا زايةة تيع وات ته ائي ع جعتئم تيع تص زر تصر عرة(.)104
 -59وذكددعت ايددوم رتيددرن وويد أ تيع د تص ددزر م رشددع عنددع رددا وتسددأ يف روسدديا ،إذ
تعردداة تص د ويو عددهمب تير ي د يف تالةعدداءتت تصرعن د ايع د تص ددزر أو دده عددهمب تيددعة عنيهددا.
ويعاين ض ااي تيع تص زر م تيوصم تالجرراعس(.)105
 -60وذكددعت م ظر د تصددهتهعو ع د ددو ت ددا أ قددا و تيوكدداالت تألج بي د دده م د
قددهرة تجملررددأ تصددهين عنددع ينبيد ت رياجددات ضد ااي تيع د تص دزر( .)106وأوصددت تص ظرد ل ددرا
وةعم يوهري متةيل قا وين إلداين ومي دع ي د ااي تيع د تص دزر؛ وإبيغداء أو يعدهيل قدا و تيوكداالت
تألج بي د يددث ال يععقددل عرددل م ظرددات ددو ت ددا وتحل ددو تصه ي د تيدديت ي دداعه ض د ااي
تيع تص زر(.)107
 -61وذكعت تيورق تصشرتك  6أ تي نرات تيعوسي يلع عنع ي ييه دو تصدعأة يف تيعردل
ويعنل ذيد لد "تحلعا عنع تيلد ت ناليد ينردعأة" .وال ظدت أ دا عندع تيدععم مد تصي ظدات
تيدديت ألددههتا ه د تي دداء عنددع مجيددأ أ د ال تيررييددز ضدده تصدعأة عددامب  ،2016هإ ددا ال يدزتل ي ائرد
تصه تلظورة قوة قا و ي  ،واله تي ائر ه م و تصعأة يف تيعرل(.)108
 -62وأوصددت ايددوم رتيددرن ووي د ت ي هددس روسدديا سن د "ه ددين تص دعأة" وأ ي دومب صرددوة
تسرباقي ي را تحل و وتص اوتة ين اء وتيفريات يف تيشيشا (.)109

تأل فال

()110

 -63أهدداةت تيورق د تصشددرتك  1ت عددهة تأل فددال تيددلي ي عددو ض د ي تالسددرغيل ته ددس
ن ددل يف تالريفددا  .ويدرّجددع األ فددال تيددعوو م د تص ددا تيعيفي د إىل تص ددا تحل دعي  ،وس ددعو
ينبغاء تي ع يف تصه تي ا يف روسيا ،وي يرجع م أي ا يف تخلارل( .)111وأوصدت تيورقد
ت جتعددل تحل وم د تيرش دعيأ تيددو ل مررا دديا متامددا مددأ تحل ددو تصرا د يإ فددال تيددعوو مبوجددن
تياويوك ددول تال ريد ددار لش ددق ليد ددأ تأل فد ددال وتس ددرغيل تأل فد ددال يف تيبغ دداء ويف تص د دوتة ت ا ي د د
ومبوجددن تيفاقي د إلنددن أوروا لشددق ساي د تأل فددال م د تالسددرغيل ته ددس وتالعرددهتء ته ددس
(تيفاقي ال زتروت)(.)112
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 -64وذكعت تيورق تصشدرتك  1أ تالسدرتتييجي تيو يد تخلاصد ايرفدل ينفدرتة ،2017-2012
تيدديت يعّكددز عنددع ساي د تأل فددال ذو تألوضددا تصعيشددي تيلددعب  ،ال ير ددر أ امددا ددهةة ص ددأ
وم اه د تس ددرغيهلم ج دديا( .)113وأوص ددت تيورقد د إب ش دداء هعيد د عام ددل مش ددرت ل ددني تيوك دداالت
ي ن د مب اه د تيع د ضدده تأل فددال ،مبددا يف ذي دد تالسددرغيل ته ددس ،وإبةمددال أ شددررا يف
تالسرتتييجي تيو ي تي اةم تخلاصد ايرفدل( .)114وأوصدت أي دا لردوهري دهمات يع ا
داف وإعداةة
ددن داجرهم ،ه ددي عد تي يددامب ت شدر ذكدداء تيددوعس لشددق سايد
ةمد ين د ااي ،م يفد
()115
تأل فال م تالسرغيل ته س .
 -65وأهدداةت تصبدداةرة تيعاصي د دداء مجيددأ أ د ال تيع ول د تيبه ي د تيدديت متددارو ضدده تأل فددال
ت تيع ول د د تيبه ي د د يإ فد ددال يف روسد دديا قا و ي د د يف تص د ددزل ويف أمد دداك تيععاي د د تيبهين د د ولعد ددأ
أماك تيععاي تي هاري  .واس عري قا و ي يف تصهترو وتص س دات تيع اليد  ،وك دم يلدهر لشدق
جعمي د ( .)116وأمن دت تصب دداةرة يف أ ي ددهمب تيفعي د تيعام ددل يوص ددي ددهةة ي ددس ت ي دومب روس دديا
لوضأ وس يشعيأ ظع للورة وتض مجيأ أ ال تيع ول تيبه ي يإ فدال يف مجيدأ تألمداك
تييت يعيشو هيها ،مبا يف ذيد تص زل ،لوص ذيد م قي ذتت أويوي (.)117
 -66وأهداةت تيورقد تصشدرتك  6لوجددوة داوالت ي دل أ فددال تيعومددا مد أسدعهتم ووضددعهم يف
ميدا ،،وال ظددت أي ددا أ أهدعتة تيعومدا مددا زتيدوت يرععضددو يف كةدري مد تأل يددا ينر ردديع ت ثددل يف
عرنيات تالعر ال وتال رجاز تيرع في  ،وأ ل للرات تألصالأ وملاةرة تيواثئ (.)118

تأل اا ذوو ت عاق

()119

 -67أهاةت ايوم رتيرن ووي ت ا ال يزتل ا ا ي اريع ير هث عد يعدعض تأل فدال وتيبدايغني
ذو ت عاقد يف م س ددات تيهويد يإلسدداءة تيبه يد وتيعا فيد ته ددير  .ويف تيفددرتة ،2014-2013
زتر ا ة ددو تص ظرد د  10مي ددا ،يإ ف ددال ذو ت عاقد د نلع د ينهويد د ووج ددهوت أ تي ة ددري مد د تأل ف ددال
يرععضددو يع د لددهين و ف ددس وإ ددال ،و عمددو م د تيععاي د تيل د ي تي اهي د وتيرعندديم ووسددائل
تيرتهيا(.)120

تألقنيات وتيشعوب تألصني

()121

 -68ال ظددت م ظر د تيب دداء تية ددايف ،وتيورق د تصشددرتك  ،7وم ظر د ايكوييددا  -رأي ددا أ تيشددعوب
تألص ددني يف تال دداة تيعوس ددس م ددا زتي ددت مهرشد د سياس دديا وي ددع أ ددا عومد د مد د وقه ددا يف تألرض
وتصوترة( .)122ووه ا ص ظر تيب اء تية ايف ،هدإ تالعررداة تيعوسدس تصرزتيده عندع تيلد اعات تالسدر عتجي ،
ريج ينع وات تيهويي تصفعوض ل بن تأل شر تيعوسي يف با جزيعة تي دعمب ،قده هداقم ادله تصشداكل
يف تي وتت تأل رية(.)123
 -69و بهت م ظر تيب اء تية ايف إىل أ اء تيشعوب تألصني يف تال اة تيعوسس يرجاان
إىل ده كبددري يف تير دداريع تص همد لشددق ددو ت دا ويفر ددع إىل متةيددل سياسددس وقددا وين عنددع
تص رو تحل ومس .وال يوجه عرل م س س ين هوض ل اء تيشعوب تألصدني  ،وتيع د تصردارو
ضها ائأ ويرجاال يف كةري م تأل يا (.)124
 -70وأوصت م ظر تيب اء تية ايف وتيورق تصشدرتك  7مبوتءمد رند تي دوت ني تصرعن د
تيشعوب تألصني  ،وال سيرا صلوا لوهلا عنع تألرض وتصوترة تيربيعي (.)125
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 -71وأوصدت م ظرد تيب داء تية دايف لوضدأ رد عردل و يد لشدق إعردال
تألصني  ،ي ومب عنع تيوثي تخلرامي ينر متع تيعاصس لشق تيشعوب تألصني (.)126

دو تيشدعوب

 -72وال ظد ددت تيورق د د تصش د ددرتك  7أ تي د ددنرات تال اةي د د مل ي د ددم ،م د ددل تعرر د دداة تي د ددا و
تال داة "لشددق تألقدداييم ذتت تالسدر هتمب تيربيعددس تير نيدده مد جا دن تيشددعوب تألصددني تيدديت
ي شد د ل أقنيد د يف تال دداة تيعوس ددس" ،إبثب ددات أو قكي دده وج ددوة أيد د أق دداييم ذتت تس ددر هتمب بيع ددس
ي نيدده ( .)127وعدديوة عنددع ذيددد ،أهدداةت تيورق د تصشددرتك  7ت ددا ظ دعت إىل أ تحل وم د مل ي كدده
وجددوة أقدداييم ذتت تسددر هتمب ي نيدده قائر د  ،هددإ معكددز اددله تألقدداييم يعرردده تعرردداةت كب دريت عنددع
مشيت ت ةترة تلني واو مععض يرغيريتت يف أ وقت(.)128
 -73وأوصت تيورقد تصشدرتك  7روسديا إبيغداء تيرغيدريتت تيديت أة نرهدا عندع تي دا و تال داة
د مجاعددات تيشددعوب تألصددني وتي ددنرات تلني د يف
تصرعن د ايربيع د تير نيهي د وتيدديت ي ددع
تصشددارك يف تادداذ تي دعترتت تصرعن د لعرنيددات أ دعتف اثيةد مةددل تيلد اعات تالسددر عتجي يف اددله
تألقاييم وإقام وتر وتسأ و امل ينجريأ(.)129
 -74وأوصت تيورق تصشرتك  7ت ير يه تال اة تيعوسدس ايروصديات تيديت قدهمها كدل مد ه د
تي دداء عن ددع مجي ددأ أ د ال تيرريي ددز تيع ل ددع  ،وتينج د تصع ي د احل ددو تالقرل دداةي وتالجرراعي د
وتية اهي  ،وتص عر تخلاا تصعل و تيشدعوب تألصدني وتي اضدي عردأ ويدوهري ليداانت مفلدن عد
ددن تال رردداء ت ثددل ،وذيددد م د أجددل
تيوضددأ تالجرردداعس  -تالقرلدداة ي د ا تيبندده ،مبول د
()130
ضرا إم ا ي تير للورة موضوعي م هعايي وميءم يهتلريه وي ييفها .
 -75وأوص ددت تيورقد د تصش ددرتك  7أي ددا ت ّ د روس دديا تحلاي د تهلشد د ينش ددعوب تألص ددني ،
وي ر ها يف تيرعنيم وتسر هتمب أرتضيها وأقاييرها ةو قيوة ،وأ يعاجل مش ن إل متةينها
يف م س ات تيهوي عنع تص رويني تال اة وت قنيرس ويربأ تصباةئ تأل ع تجمل دهة يف إعدي
تألمم تصر هة لشق و تيشعوب تألصني (.)131
 -76وذكددعت م ظر د ايكوييددا  -رأي ددا أ تي ددنرات تيعوسددي ال درتمب متامددا ددو تيشددعوب
تألصني تيلغرية تيعهة .وعنع تيععم م وجوة تصوترة تيربيعي  ،هإ عايبيد دعن ايكوييدا تصرعدهة
ته دديات يع ددي يف ايد د مد د تيف ددع( .)132وأوص ددت تص ظرد د االعد درتتف مبعك ددز ددعن س ددا ا
تألصنس(.)133

تأل اا عهميو ته ي

()134

 -77أهاةت تيورق تصشرتك  4ت تيررييز ضه تأل د اا عدهميس ته دي أصدبال مرجدلرت يف
مجيأ إلاالت تحلياة تيعام وأ تي نرات ي يه لوهلم عنع دوقهم ت دا ي تألساسدي (.)135
وال ظت تيورق تصشرتك  4أ تيررييز ضه تأل اا عدهميس ته دي يرفداقم يف لعدأ تحلداالت
ل بن عامل تال رراء ت ثل( .)136وأسفت تيورق تصشرتك  4أي ا يعهمب تاداذ تي دنرات تيعوسدي
أي يهتلري ير فيل م تل ر تألورولي حل و ت ا هيردا يرعند األ د اا عدهميس ته دي
وعددريام مد تلرجدزي يف معتكددز تال رجدداز تص قددت ينععددااي تألجا ددن( .)137وسددنرت تيورقد تصشددرتك 4
تي وء عنع تألوضا تييإ ا ي تصهي يإ اا عهميس ته دي تلرجدزي يف تصعتكدز تصدلكورة،
وللف اص  ،اي تي اء وتصهاجعي (.)138
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 -5مناطق أو أقاليم حمد ة
 -78أهدداةت تيورق د تصشددرتك  ،2هيرددا يرعن د ا ددريل ددبا جزيددعة تي دعمب ،ت عددهة تي ددج اء
تي ياسدديني مددا ت فددد يددزةتة( ،)139وأ تي ددنرات تيعوسددي هددقت إىل تيرعددلين وعددريه م د ضددعوب
تصعامن د أو تيع ول د تي اسددي أو تييإ ددا ي أو تصهي د يف ق ددااي قائر د عنددع ةوتهددأ سياسددي ضدده
تصوت ني تألوكعت يني يف با جزيعة تي عمب( .)140وأوصت تيورق تصشرتك  2إب دي سدعتمج تي دج اء
تيددلي تعر ن دوت يف ددبا جزيددعة تي دعمب ي يددامهم ت شددر سياسددي  ،مب د هدديهم أويتددد تيددلي يظددااعوت
سددنريا ضدده تال ددريل( ،)141وأوصددت اير ي د يف مجيددأ ق ددااي تيرعددلين يف ددبا جزيددعة تي دعمب
وم اضاة ته اة(.)142
 -79وأكدده كددل م د م رددن م ظر د تألم د وتيرعدداو يف أوروا تصعددل اص س ددات تيهمي عت ي د
و ددو ت ددا وتصفددوض تي ددامس تصعددل األقنيددات تي ومي د أ سددنرات تألمددع تيوتقددأ يف ددبا
جزيددعة تي دعمب وجه ددت لل ددورة يع ددفي هتردديت "تيرر ددعف" و"تال فل ددايي " مبوج ددن تي ددا و ته ددائس
يي داة تيعوسددس إىل إلروعد وتسددع مد تهرعيددات وتخلردداات وتأل شددر  .ويبددهو ةعدداو ج ائيد
ددو
عهيددهة م د ا ددلت تي بي ددل ذتت ةوته ددأ سياس ددي وي ددرههف لش د ل دداا تص ددهتهعني ع د
ت ددا تصدوتيني ألوكعت يددا ،وال يرددوهع هيهددا ينرددرهم ضددراانت ت درتتمب ت جدعتءتت تي ا و يد تيوتجبد ،
وال يرامج هيها سبل ت رلاف هعاي لشق تال رهاكات ت جعتئي تصزعوم (.)143
 -80وأهاةت تيورق تصشرتك  2ت ت ريل با جزيعة تي عمب ص با عهة م االت ت رفاء
ق ددع ت ددررنت عنددع تال رجدداز أو عددري ذيددد م د أ د ال تحلعمددا م د تحلعي د عنددع يدده وكدديء
تال اة تيعوسس أو عنع يه أ اا أو إلروعات أ اا يرلدعف لدهعم مد هم( .)144وأوصدت
تيورق د تصش ددرتك  2اير ي د يف مجيددأ دداالت تال رف دداء تي ددع تصزعوم د يف ددبا جزي ددعة تي دعمب
وكش ملري مجيأ تأل اا تيلي عموت للورة يع في م تحلعي وأماك وجدوةام ،وإلدي
أسعام اي ريج (.)145
 -81وذكعت تيورق تصشرتك  2أ تال اة تيعوسس ي و موت ل أوكعت يدا يف دبا جزيدعة تي دعمب
إىل ته ددي  .وي ددر همب تال دداة تيعوس ددس تي د دوت ني ته ائيد د وت ةتريد د  ،وك ددليد تصعنوم ددات وتصد دوترة
تالقرلدداةي  ،جبددار م دوت ل ددبا جزيددعة تي دعمب عنددع تخلهم د يف تي دوتت تص ددن تيعوسددي (.)146
وأوصددت تيورق د تصشددرتك  2ت يروق د تحل وم د ع د ةعددوة تص دوت ني تألوكدعت يني إىل تال دعت يف
صفوف تي وتت تص ن تيعوسي (.)147
 -82وأهدداةت ايددوم رتيددرن ووي د ت تي ددنرات تيعوسددي وسددنرات تألمددع تيوتقددأ يف ددبا
جزيعة تي عمب ن ت ،م ل لهتي ت ريل روسيا يشدبا تهزيدعة يف دبا /هاتيع  ،2014م ا دا عامدا
م تخلوف وتي رأ ،ق ت هيدا ي عيبدا عندع عيد تيرعبدري عد تيدعأ و عيد وسدائع ت عديمب لشدق
ق ددااي معي د  .وقرعددت تي ددنرات تيلد فيني تيددلي ت ر ددهوت عي يد أعرددال روسدديا يف ددبا جزيددعة
تي عمب وتضرهههتم(.)148
 -83وأهاةت تيورق تصشرتك  10ت تي نرات تيعوسي وسنرات تألمع تيوتقأ يف با جزيدعة
تي دعمب قامددت ،ع ددن ضددم ددبا تهزيددعة مد قبددل تال دداة تيعوسددس يف عددامب  ،2014اادداذ إجدعتءتت
صدارم ضدده وسدائع ت عدديمب تص در ن وسياسدديس و شدراء تصعارضد ( .)149وأوصدت تيورقد تصشددرتك 10
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لوق مجيأ تألعرال تييت ي رههف تي شراء وتصعارض تي ياسي وتيلد فيني وعدريام مد تألهدعتة
تلرجد دزي ال ر دداةام ض ددم روس دديا يش ددبا جزي ددعة تي د دعمب أو يرعب ددريام عد د تي ددهعم ير ددرت ددبا تهزي ددعة.
وأوصددت تيورقد تصشددرتك أي ددا إب ددي سدعتمج مجيددأ تلرجدزي عنددع تيفددور وةو ددعو ول ددرا
تير ي للورة هعاي يف مجيأ االت ت رفاء تي شراء وعريام م تألهعتة(.)150
 -84وأهدداةت تيورقد تصشددرتك  2ت هددعض تال دداة تيعوسددس تي دديرعة عنددع إقندديم تي دعمب صد برا
عرني ي نيإل حلعي تي ديمب وتيرعبدري عد تيدعأ ( .)151وأوصدت تيورقد تصشدرتك  2ل درا إم ا يد
و عي قيامب تيل فيني ت شررهم تصه ي ةو قيوة يف با جزيعة تي عمب ،مب هديهم أويتدد تيوتهدهو
مد أوكعت يددا تألمب؛ وتير ي د يف مجيددأ دداالت تال رجدداز عددري تي ددا وين وتير وي د وتص دداي تيدديت
يععض هلا تيل فيو يف با جزيعة تي دعمب وتصبندت دا ،وإ ايد تصشدربا يف رنهدم م د ويي ج ائيد
إىل تيعهتي يف اكرات عاةي (.)152
 -85وذكعت تيورق تصشرتك  2أي ا أ تي نرات تيعوسي تسر همت أسدايين و شدي ضده
تصشاركني يف جترعات سنري يف تي تألوىل م تال دريلد ه امدت اعردهتءتت عندع مدا ي درع
"مجاع تيهها ع تي فن" وعنع عرياا م "تأل اا تجملهور تهلوي " يف تأل هتث تيديت جدعت
ةعر ددا ين دديم ت قنيري د ألوكعت ي ددا ،ولعرني ددات ت رر دداف وقر ددل عر دده ينرش دداركني هيه ددا يف رلي ددأ
عامب  ،2014وعرنيات ت رجداز مجداعس وتعر داالت ي شدراء أهدعتة ،واسدر هتمب تيع د يف يفعيد
تلرجني(.)153
 -86وأوصددت تيورق د تصشددرتك  2و ددب ايددوم رتيددرن ادداوو لوق د عرنيددات تالضددرهاة
ت ةتري وته ائي تيرع في ينرشاركني يف تأل هتث وتال رجاجات تي نري (.)154
 -87ووه ددا ص ظر د معتسددنو لددي ددهوة ،لنغددت تيعقال د م ددرو عجددا يف ددبا جزيددعة تي دعمب
تلرند إذ أعن ددت وسددائع ت عدديمب ويعددعض تيلد فيو ينر دداي وتيرههيدده .وذكددعت أي ددا أ ددا ،
تي اء لش ل كامل ي عيبا عنع تيل اه تص ر ن يف تيشيشا ويف با جزيعة تي عمب تلرن (.)155
 -88وأهدداةت ايددوم رتيددرن ووي د ت تي ددنرات تيعوسددي قامددت ،لعدده لددهء ت ددريل روسدديا
يشبا جزيعة تي عمب ولهء تي زت تص نال يف ع أوكعت يا يف عدامب  ،2014مب داعف ممارسدرها تصررةند
يف تسر هتمب تي وت ني تصبهر وتيف فاض تصرعن د مب اا د تيرردعف سد ات تألصدوتت تصعارضد
ويعزيز تيعقال تيلتيي (.)156
 -89وأهدداةت تيورق د تصشددرتك  2ت عددهة تيريميددل تيددلي يهرسددو اينغ د تألوكعت ي د ت فددأ
مب هتر  36معة يل تال ريل( .)157وأوصت تيورق تصشرتك  2ل درا تحللدول لشد ل كامدل
وةو عوتئ عنع تيرعنيم اينغات تألصني يف با جزيدعة تي دعمب ،مبدا يف ذيدد تينغد تألوكعت يد ويغد
يرت تي عمب(.)158
 -90وذكددعت تيورقد تصشددرتك  2أ تال دداة تيعوسددس لددهأ عرنيد قمدديم وتسددع تي رددا ينرن يد
تخلاصد وكددليد من يد تيهويد تيوتقعد يف ددبا جزيددعة تي دعمب ويف مهي د سيفاسددرولول( )159وأوصددت
تيورقد إب دداء عرنيد تالسددرييء تيوتسددع عنددع ممرن ددات تيهويد وتصررن ددات تخلاصد يف ددبا جزيددعة
تي عمب تسر اةت إىل يوتئال ي ظيري وأوتمع صاةرة ع سنرات تال ريل(.)160
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