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موقف سلطات االحتاد الروسي من التوصيات اليت قدمتها الوفود  
  أثناء االستعراض الدوري الشامل حلالة محاية حقوق اإلنسان يف         

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٤ي جرى يف       االحتاد الروسي الذ
نظرت سلطات االحتاد الروسي يف التوصيات اليت قدمتها الوفود أثناء االستعراض الدوري الشامل لالحتاد   

  :الروسي، وهي تعلن ما يلي

  موقف سلطات االحتاد الروسي  رقم التوصية
١  
٢  

بالعهد الـدويل اخلـاص     خيضع انضمام االحتاد الروسي إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق          
باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام لتطور الرأي العام حنو موقٍف يؤيد يف 

وفيما يتعلق بإلغاء هذه العقوبة قانوناً، توقفت روسيا منـذ          . أغلبيته إلغاء عقوبة اإلعدام قانوناً    
ففت مجيع أحكـام     خُ ١٩٩٩ام   عن تنفيذ أحكام عقوبة اإلعدام، ويف ع       ١٩٩٦أغسطس  /آب

ولذلك .  عاماً ٢٥أحكام بالسجن املؤبد أو بالسجن مدة        اإلعدام الصادرة قبل ذلك التاريخ إىل     
  . ال تقبل سلطات االحتاد الروسي هاتني التوصيتني

ق االحتاد الروسي طرف يف أغلب الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان ويعتزم توسيع نطا               ٣
التزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنسان بصفة تدرجيية، نظراً لآلثار املالية املترتبة على ذلك وضرورة               

تفاقية حقـوق   النظر يف مسألة التصديق على الربوتوكول االختياري        وسُي. تعديل التشريع واملمارسة  
  .يف الوقت احلاضرالطفل يف هذا السياق، ولكن سلطات االحتاد الروسي ال تقبل هذه التوصية 

يقبل االحتاد الروسي التوصية اليت تدعوه إىل مواصلة جهوده لتحسني حالة احملتجزين رهن احملاكمة   ٤
 إىل أن روسيا طرف يف االتفاقية األوروبية ملنع التعـذيب  يشارو. وإىل اختاذ تدابري يف هذا الشأن 

نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٦نة املؤرخة   املعاملة الالإنسانية أو املهي   العقوبة أو   وغريه من ضروب    
، وهي تتعاون وفقاً ألحكام هذا الصك تعاوناً نشطاً مع اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب               ١٩٨٧

اآللية املنشأة مبوجـب هـذه      لكن  و. الالإنسانية أو املهينة  املعاملة  أو  العقوبة  وغريه من ضروب    
ية آلية الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية       يف جوانب كثرية منها وال     تطابقاالتفاقية هلا والية    
وعليه ال تقبل سلطات االحتاد الروسي جزء التوصية املتعلـق باالنـضمام إىل          . مناهضة التعذيب 

  . الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب
ألساسي للمحكمـة   تنظر السلطات الروسية املختصة حالياً يف مسألة التصديق على نظام روما ا             ٥

نطلق من املبدأ القاضي بأن اختاذ قرار بشأن االنضمام إىل صك نويف هذا السياق، . اجلنائية الدولية
املـصاحل  ة الالزمة هلذا االنضمام إمنا هو من اختصاص الدول وجيب أن يراعي             لدويل وبشأن امله  

 مـن  اًسيا يف اعتبارها عددوللبت يف مسألة التصديق على نظام روما األساسي ستأخذ رو        . الوطنية
 العوامل من بينها النتائج األوىل لنشاط احملكمة اجلنائية الدولية وما ختلص إليه أعماهلا املتعلقة بتعريف

الروسي أن تقبل هذه التوصية مـا مل         ، ال يسع سلطات االحتاد    وعلى هذا األساس  . جرمية العدوان 
  . ا األساسيخترج مجيع فروع السلطة مبوقف متسق من نظام روم
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نظر يف مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد               سُي  ٦

 ملدى توافق بعض أحكام هذا الصك مع النظام القـانوين           أكثر تعمقاً أسرهم بعد إجراء دراسة     
  . ه التوصيةويف هذه املرحلة، ال يسع سلطات االحتاد الروسي أن تقبل هذ. لالحتاد الروسي

 بـدأت تقبل روسيا التوصية اليت تدعوها إىل التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وقد                ٧
  . العمل يف هذا االجتاهفعالً 

وستنظر سلطات االحتاد الروسي أيضاً يف مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع               
  . األشخاص من االختفاء القسري

الحتاد الروسي ال تقبل التوصية املتعلقة بالتصديق على اتفاقية منظمـة العمـل             إال أن سلطات ا   
، ألن التشريعات الروسية املتعلقة بالشعوب األصلية القليلة العدد أصالً هـي            ١٦٩الدولية رقم   

  حالـة أكثر تقدماً من االتفاقية يف جوانب عديدة وتعكس بصورة أكثر موضـوعية خـصائص           
  . الشعوب األصلية

الحتاد الروسي حالياً يف مشروع قانون بشأن التصديق ل التابع للربملان االحتاديينظر جملس الدوما   ٨
على الربوتوكول اإلضايف الرابع عشر لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ومسألة التصديق على            

وسي أن وعليه ال يسع سلطات االحتاد الر. هذا الصك هي من اختصاص السلطة التشريعية حصراً
  .  ضغوط غري مباشرة على املشرعجتنباً ملمارسةتقبل هذه التوصية 

وختضع مسألة التصديق على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات حالياً لدراسـة              
التسليم إال أن اجلميع متفق على      . متعمقة يف إطار الفريق العامل املختص املشترك بني الوزارات        

ال ميكـن   وحتاد الروسي فيما خيص عدد اللغات واللهجات وتنوعها حالة فريـدة            أن حالة اال  ب
وباإلضافة إىل ذلك، جيري حاليـاً النظـر يف         . مقارنتها حبالة أي دولة من دول االحتاد األورويب       

درس يف إطاره املسائل املتـصلة بالتـصديق        إمكانية تنفيذ برنامج مشترك مع االحتاد األورويب تُ       
ولكن قبل أن يقدم اخلرباء الدوليون والوطنيون املختصون استنتاجاهتم يف هذا .  امليثاقاحملتمل على

  . الصدد، ال يسع سلطات االحتاد الروسي أن تقبل هذه التوصية
 إىل أن االحتاد الروسي طرف يف أغلب الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقـة             أعالهسبقت اإلشارة     ٩

يع نطاق التزاماته الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنـسان بـصفة   حبقوق اإلنسان وأنه يعتزم توس   
ومع ذلك فإن   .  واملمارسة التشريعتدرجيية، نظراً لآلثار املالية املترتبة على ذلك وضرورة تعديل          

  .قبوهلا سلطات االحتاد الروسي أكثر غموضاً من أن تستطيعالتوصية املقدمة 
ه التوصية دون اإلخالل مببادئ القانون الـدويل املتعلقـة          سيضع االحتاد الروسي يف اعتباره هذ       ١٠

ومل تقرن روسيا تـصديقها علـى       . باملعاهدات الدولية، وبدأت فعالً يف وضعها موضع التنفيذ       
 حتفظ، وهي سحبت حتفظاهتا علـى الـصكوك         بأيالعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان      

  .  يف حينهالسوفيايتبداها االحتاد األخرى املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت كان قد أ
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أيـضاً  ومن املقـرر    .  مؤسسة حلقوق اإلنسان   تطويريعمل االحتاد الروسي منذ أمد طويل على          ١١

املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       ب االرتقاء بأنشطة منتظمة ترمي إىل      االضطالع مستقبالً 
  . وتقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية. وتعزيزها

١٢  
١٣  

 مقررين خاصني وسوف تستقبل املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات           بانتظامتستقبل روسيا   
 بالنسبة ووجاهتهاأمهية املسائل املدروسة مدى  قدراهتا و، مع مراعاةاخلاصة جمللس حقوق اإلنسان

  .إعداداً سليماً، فضالً عن ضرورة إعداد هذه الزيارات إليها
: هم أدناه بزيارة االحتاد الروسـي     ؤقررون اخلاصون املذكورة أمسا   ويف السنوات األخرية، قام امل    

 ،املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه التابعة للجنة حقـوق اإلنـسان              
؛ واملقرر اخلاص املعين باألشـكال      )٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٥- ١٦ (إرتوك. السيدة ي 

لعنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب التابع جمللـس           املعاصر للعنصرية والتمييز ا   
، واملقرر اخلاص املعين باستقالل )٢٠٠٦يونيه / حزيران١٧- ١١(ديني . اإلنسان، السيد د حقوق

  ).٢٠٠٨مايو / أيار٣٠- ١٩(ديسبوي . القضاة واحملامني التابع جمللس حقوق اإلنسان، السيد ل
 مها زيارة املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة ٢٠٠٩عام يف ومن املقرر إجراء زيارتني أخريني 

روغي، وزيارة  . ، السيد ج   األعمال حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات       
 .ساسية للسكان األصليني، السيد جيمس أناياألاملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات ا

قامت مع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق أاد الروسي هذه التوصيات ألهنا وال تقبل سلطات االحت
 .لظروف املوضوعيةااإلنسان أوثق تعاون ممكن بالنظر إىل القدرات التنظيمية للسلطات الروسية و

  .فعالً العمل يف هذا االجتاهوقد بدأ  يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ١٤
املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي، يتعاون االحتاد الروسي ريق العامل فومنذ إنشاء ال

ومجيع الطلبات اليت يوجهها الفريـق      . تعاوناً نشطاً مع هذه اآللية بشأن حاالت اختفاء ملموسة        
وتتخذ قوات األمن الروسية مجيع التدابري الالزمة للحصول علـى          . العامل حتظى بدراسة متأنية   

  .ملختفني وحتديد مكان وجودهممعلومات عن مصري ا
١٥  
١٦  
١٧  

وكما هو مشار إليه يف التقرير الوطين ومنصوص عليـه يف    . يقبل االحتاد الروسي هذه التوصيات    
 يف املمارسةدستور االحتاد الروسي، ميثل تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض باملؤسسات الدميقراطية، 

  . يف مجيع امليادين، أحد األهداف ذات األولوية للسياسة الوطنية ةالعملي
  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ١٨
١٩  
٢٠  
٢١  

وكما هو مشار إليه يف التقرير الوطين ومنصوص عليـه يف    . يقبل االحتاد الروسي هذه التوصيات    
 يف املمارسةدستور االحتاد الروسي، ميثل تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض باملؤسسات الدميقراطية، 

  . األهداف ذات األولوية للسياسة الوطنية يف مجيع امليادين، أحدةالعملي
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  . هذه التوصيةيقبل االحتاد الروسي  ٢٢
متثل مكافحة مظاهر التمييز والتطرف يف أي ميدان كان إحدى املهام الرئيسية للسياسة احلكومية،   ٢٣

 وزارة دوائرفة، وال سيما سلطة املختللويعمل على تطبيقها هيكل مؤسسي قوي يف إطار أجهزة ا
. الداخلية والنيابة العامة املكلفة مبكافحة مظاهر التمييز والتطرف والعنصرية األشـد خطـورة            

ولذلك فإن هذه التوصـية     . س هذا النشاط يف إطار حوار منتظم ومفتوح مع اجملتمع املدين          ومياَر
  .تطبق فعالً يف املمارسة العملية ومن مث ال تقبلها سلطات االحتاد الروسي

  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٢٤
  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٢٥
  .صيةيقبل االحتاد الروسي هذه التو  ٢٦
  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٢٧
ال يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية ألنه ال توجد سياسة متييزية على أساس امليول اجلنـسية يف                   ٢٨

  .االحتاد الروسي
  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٢٩
العمل يف ات بدأت فعالً وجيدر بالذكر أن هذه السلط. تقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية  ٣٠

 ويشار بوجه خاص، يف إطار تطور نظام القضاء والسجون، إىل أن رئيس االحتـاد               .هذا االجتاه 
، ٢٠٠٩ينـاير   /ثاينل كانون ا  ١٢ يف   القضاة السابع لعموم روسيا،   الروسي طلب يف ختام مؤمتر      

 علـى   ، تنص عليه   يف مجلة ما   ،صياغة مشاريع لتعديل النصوص التشريعية لالحتاد الروسي تنص       
  . عقوبات غري احلرمان من احلريةتوقيع

، وتقدم هـذه    أنشأ االحتاد الروسي فعالً نظاماً ملؤسسات التعليم العايل والتعليم املهين التكميلي            ٣١
راعي ي باحتياجات اهليئات واألجهزة املكلفة بتطبيق العقوبات، واملؤسسات للموظفني تدريباً يفي

وعلى هذا النحو، . اإلنسان واملواطنوحريات ن الدويل يف جمال محاية حقوق معايري وقواعد القانو
بدأت سلطات االحتاد الروسي فعالً يف وضع هذه التوصية موضع التنفيذ العملي ومن مث فهـي                

  .ال تقبلها
تقبل سلطات االحتاد الروسي التوصية املتعلقة مبواصلة وتكثيف مكافحة أشكال العنف يف إطار               ٣٢

 أن السلطات الروسية هي اليت تقـرر        رة، وخباصة العنف حبق املرأة، على أن يكون مفهوماً        سألا
  .ذلكالتدابري السياسية والتنظيمية الالزمة لتطبيق 

  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٣٣
  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٣٤
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٣٥  
٣٦  
٣٧  

إىل أن احلكومة الروسية وافقـت علـى      ويشار بوجه خاص    . يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية    
، وهو برنامج يتوخى    ٢٠١١- ٢٠٠٧للفترة  " تطوير النظام القضائي يف روسيا    "الربنامج املعنون   

 العدالة وحتسني احلمايـة     مبستوى إلكترونية لإلجراءات القضائية من أجل النهوض        وسائلأيضاً  
لطات إىل تعزيز ثقـة الـسكان يف        وهتدف الس . املواطنني ومصاحلهم القانونية   القضائية حلقوق 

 أحكـام العدالة، بسبل منها حتسني نوعية وفعالية البحث القضائي للقضايا بزيادة معدل تنفيـذ              
  .زيادة استقالهلم يف الواقع العمليالقضاء، وتعزيز ضمانات استقالل القضاة، وكفالة 

دوما التابع للربملان االحتادي لالحتاد الروسي وقد وافق جملس ال. يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٣٨
لقانون الدستوري االحتادي املتعلق بالنظام القضائي      اكمل  يعلى مشروع قانون    يف القراءة األوىل    

  .لألحداثلالحتاد الروسي وينص، يف مجلة ما ينص عليه، على إنشاء حماكم 
فعلى سبيل املثال،   . ها موضع التنفيذ  وضعيقبل االحتاد الروسي هذه التوصية ويعمل بنشاط على           ٣٩

اجلزئيـة  ( بـشأن الوصـاية      FZ-48 القانون االحتادي رقم     ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤اعُتمد يف   
، من أجل ضمان محاية حقوق األطفال اليتامى واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية،             )والكاملة
 توصيات منهجية موجَّهة إىل أجهزة  أيضاً أصدرت وزارة التربية والعلوم جمموعة٢٠٠٨ويف عام 

  .على القُصَّر) اجلزئية أو الكاملة(السلطة التنفيذية بشأن أنشطة الوصاية 
أدى اعتماد القانون املتعلق حبق مواطين االحتاد الروسي يف حرية التنقل واختيار مكان الـسكن                 ٤٠

 املعيارية ملختلف اإلدارات اليت إلغاء النصوص إىل ١٩٩٣واإلقامة يف إقليم االحتاد الروسي يف عام 
وسيواصل االحتاد الروسي تطوير وضمان     . )propiska(" سجل مكان اإلقامة  "كانت حتكم نظام    
  . محاية حرية التنقل

  .وبالنظر إىل ما تقدم، تقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية
  .يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية  ٤١
االحتاد الروسي ُيعىن بتشجيع تطوير مؤسسات اجملتمع املدين ومعاجلـة          أُنشئ جملس تابع لرئيس       ٤٢

اء مع ممثلي املنظمات غري احلكومية من أجـل             ويقاممسائل حقوق اإلنسان،      يف إطاره حوار بّن
حتسني التشريعات الناظمة ألنشطة هذه املنظمات، مع مراعاة املعايري الدولية وضرورة مواءمـة             

وجيري النظر يف إمكانية تعـديل      .  املعايري، ومع توصيات األمم املتحدة     القانون الداخلي مع هذه   
الضرائب على املنظمات غري احلكوميـة، وبتحديـد        فرض  التشريع حبيث ينظم املسائل املتعلقة ب     

أنشطة املنظمات غـري    بطرائق تعاون هذه املنظمات مع السلطات العامة، وبإعالم اجملتمع املدين           
  .ة ميارسها املواطنوناحلكومية، وبفرض رقاب

  .وعلى هذا األساس، تقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية وتطبِّقها يف الواقع العملي
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٤٣
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  موقف سلطات االحتاد الروسي  رقم التوصية
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٤٤
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٤٥
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٤٦
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٤٧
 لديها أي معلومات جديرة ليستال يقبل االحتاد الروسي هذه التوصية ألن قوات األمن التابعة لالحتاد   ٤٨

وينبغي توجيه االنتباه أيـضاً إىل  . بالثقة ُيستنتج منها أن جرائم ارُتكبت ضد زعماء مجعيات أوكرانية    
  . نطاق االستعراض الدوري الشاملال يندرج يف حلقوق اإلنسان أن النظر يف االنتهاكات الفردية

 املعيارية األخرى على جمموعة كبرية من احلقوق اخلاصـة          ونصوصهينص دستور االحتاد الروسي       ٤٩
ويف هذا السياق، تعمل سلطات االحتاد الروسي دون هوادة على . حبرية تكوين اجلمعيات والتعبري

ة، وخباصة التشريعات املتعلقة باملنظمات غري احلكومية واألحـزاب         حتسني املؤسسات الدميقراطي  
وتقبل السلطات هذه التوصية من حيث دعوهتا إىل مواصلة هذه اجلهود، على أن يكون . السياسية

  .مفهوماً أنه ال توجد يف االحتاد الروسي بيئة مقيِّدة حلق املواطن يف حرية االجتماع والتعبري
ر بوجه خاص إىل وُيشا. يف هذا االجتاه  اد الروسي هذه التوصية وتعمل بنشاط       تقبل سلطات االحت    ٥٠

أن جملس الدوما التابع للربملان االحتادي لالحتاد الروسي وافق يف القراءة األوىل على مشروع قانون 
احتادي بشأن ضمانات املساواة بني األحزاب الربملانية يف بث أنشطتها علـى قنـوات اإلذاعـة                

وباإلضافة إىل ذلك، بدأ العمل على حتسني أحكـام         . ن الوطنية ذات اجلمهور الواسع    والتلفزيو
قانون وسائط اإلعالم املتعلقة باألسس القانونية لعمل سوق وسائط اإلعالم يف سـياق ازدهـار          

  .التكنولوجيات اجلديدة
فقد اعُتمدت  . اهالعمل يف هذا االجت   تقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية وقد بدأت فعالً            ٥١

 العمـال املهـاجرين يف     ، وكذلك جمموعة تدابري ترمي خاصة إىل محاية أضعف الفئات السكانية        
هلجـرة خدمـة   لـشؤون ا فعلى سبيل املثال، أنشأت الدائرة االحتادية الروسية      . فترات األزمات 

مة معاهـدة   للمساعدة اهلاتفية تسمح، بالتعاون مع األجهزة املختصة يف الدول األعضاء يف منظ           
األمن اجلماعي واجلماعة االقتصادية األوروبية اآلسيوية، باالستجابة الفعالة يف حاالت الـشدة            

  .وعدم دفع مرتبات العمال املهاجرين
  .تقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية  ٥٢

ام تعليم  وُيعد تطوير ما يسمى بالتعليم اإلدماجي يف روسيا واحداً من أهم وأبرز حماور حتديث نظ              
وترمي سياسة  . األطفال املعوقني، ومن شأنه أن يسمح باملعاجلة الفعالة ملشاكل تكيفهم مع اجملتمع           

السلطات العامة الروسية يف هذا امليدان إىل التطوير املتماسك ألشكال التعليم اإلدماجي لألطفـال              
  .املعوقني يف مؤسسات التعليم العادية
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  موقف سلطات االحتاد الروسي  رقم التوصية
) إلعـادة التأهيـل    (ةبقاء على شبكة مؤسسات التعليم املتخصص     ويف هذا السياق، من املقترح اإل     

وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام هذه املؤسسات كمراكز للتدريب توفِّر دعماً . القائمة وحتديثها
  . منهجياً للمدرسني يف مؤسسات التعليم العادية ومساعدة نفسانية وتعليمية للتالميذ وآبائهم

  .وصيةتي هذه اليقبل االحتاد الروس  ٥٣
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٥٤
  .وصيةتيقبل االحتاد الروسي هذه ال  ٥٥
  .وصيةتتقبل سلطات االحتاد الروسي هذه ال  ٥٦

، أقر مرسوم رئاسي املبادئ التوجيهية للسياسة الوطنية لالحتاد الروسـي الـيت             ١٩٩٦ويف عام   
 تضطلع هبا السلطات العامة على مجيع املستويات تشكل جمموعة مبادئ وأولويات لإلجراءات اليت

 من أجل ضمان التنمية املستدامة يف األجل الطويـل للـسكان            -  االحتادي واإلقليمي واحمللي     - 
وحتقيقاً لألهداف احملـدَّدة، جيـري اختـاذ       . األصليني واألقليات القومية والشعوب القليلة العدد     

ا يتعلق بتدعيم املعايري القانونيـة االحتاديـة، وتطـوير          إجراءات يف خمتلف امليادين، وخباصة فيم     
األنشطة االقتصادية التقليدية وحتديثها، وحتسني نوعية املعيشة، وهتيئة الشروط الالزمة لتحـسني            

، واحلفاظ على التراث الثقايف، وتقدمي التربويةاملؤشرات السكانية، وتطوير احلصول على اخلدمات 
ت احمللية وغريها من أشكال اإلدارة املستقلة ذاتياً للـسكان األصـليني            املساعدة لتنمية اجملتمعا  
  .والشعوب القليلة العدد

ويويل االحتاد الروسي اهتماماً كبرياً ملسائل إعمـال        . تقبل سلطات االحتاد الروسي هذه التوصية       ٥٧
 يف إطار نظام التربويةاحلقوق اللغوية والوفاء باالحتياجات اإلثنية والثقافية للمشاركني يف العملية 

 لالحتاد الروسي بشأن القوميـات يف       التربويةأُقرت املبادئ التوجيهية للسياسة     : التعليم الروسي 
؛ وُتطبَّق التدابري املنصوص عليها يف خطة تنفيذ احملاور ذات األولوية للسياسة ٢٠٠٦أغسطس /آب

أُقرت هذه  (٢٠١٠- ٢٠٠٤م للفترة  العاالتربوي بشأن القوميات يف سياق حتديث النظام التربوية
ملشاكل املرتبطة بتعليم اللغات اري كل سنة حصر جي، و)اخلطة بالتزامن مع إقرار املبادئ التوجيهية

  . لالحتاد الروسيالتربوياألم يف النظام 

  ـ ـ ـ ـ ـ


