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   املنهجية- أوالً 
 املقدمة من وزارة اخلارجيـة ووزارة الداخليـة         علوماتأعدت وزارة العدل هذا التقرير الوطين استناداً إىل امل          - ١

صاالت ووسائط اإلعالم ووزارة     والعلوم ووزارة االت   ربيةووزارة الدفاع ووزارة الصحة والتنمية االجتماعية ووزارة الت       
  .التنمية اإلقليمية ووزارة الرياضة والسياحة والشباب

احملكمة الدستورية واحملكمة العليا وحمكمة التحكيم العليـا        : ومت التشاور مع املؤسسات التالية إلعداد التقرير        - ٢
 االحتاديـة   االجتماعيةة اإلنسان والغرفومكتب املدعي العام واللجنة املركزية لالنتخابات، باإلضافة إىل مفوض حقوق        

  .وأُجريت مشاورات أيضاً مع ممثلي الرابطات. الحتاد الروسيوالغرف االجتماعية يف املناطق التابعة ل

   حملة عامة عن البلد- ثانياً 
  .احتادية دميقراطيةومجهورية االحتاد الروسي هو دولة قانون   - ٣

روسي إىل مبادئ وقواعد القانون الدويل املعترف هبا عاملياً، واملعاهدات الدولية           ويستند النظام القانوين لالحتاد ال      -٤
  . احملليةاليت دخل االحتاد الروسي طرفاً فيها، والنصوص التشريعية لالحتاد الروسي، وأعضاء االحتاد الروسي، والسلطات

  .ام القانون أمية متساويالحتاد، وهناطق التابعة لويضم االحتاد الروسي أراضي امل  - ٥

   األسس القانونية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية- ثالثاً 
اء يف ميدان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، طرف يف     درك أمهية تنمية تعاون دويل بنّ     الذي ي ،   الروسي إن االحتاد   - ٦

ان، والعهـد الـدويل اخلـاص       اإلعالن العاملي حلقوق اإلنس   : الصكوك الدولية الرئيسية التالية املتعلقة حبقوق اإلنسان      
باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء             

أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعـذيب        مجيع  على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على         
وب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة واملعاقبـة                 وغريه من ضر  

  .عليها، واتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جمللس أوروبا، باإلضافة إىل خمتلف الصكوك األخرى

 االختياري  ادة حلقوق الطفل وصدقت على بروتوكوهل     ، وقعت روسيا على اتفاقية األمم املتح      ٢٠٠٨ويف عام     - ٧
  .املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

وحتظى الصكوك الدولية اليت دخل االحتاد الروسي طرفاً فيها ومبادئ وقواعد القانون الدويل املعترف هبا عاملياً          - ٨
  .باألسبقية على القانون الوطين

  .حلقوق اإلنسان ملزمة لالحتاد الروسيوأحكام احملكمة األوروبية   - ٩

ويقوم أصحاب الواليات مبوجب اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة ببعثـات         - ١٠
ديان، مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنـصرية          . منتظمة إىل روسيا، كان آخرها بعثة السيد د       
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ديسبوي، املقرر اخلاص .  وبعثة السيد ل٢٠٠٦كره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف عام والتمييز العنصري و
  .٢٠٠٨املعين باستقالل القضاة واحملامني يف عام 

التقارير املقدمة إىل هيئات األمـم املتحـدة        عدد  البلدان اليت حتتل الصدارة من حيث       فئة  وتندرج روسيا يف      - ١١
  .ق اإلنساناملنشأة مبوجب معاهدات حقو

هتا الستني واحلاديـة والـستني والثانيـة        ا، يف دور   لألمم املتحدة  ومببادرة من روسيا، اعتمدت اجلمعية العامة       - ١٢
عدم جواز ممارسات معينة تساهم يف إثارة األشكال املعاصرة من العنصرية والتمييز العنـصري              "والستني، قراراً بشأن    

  ".صبوكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تع

وقامت املفوضة الـسامية    .  يف تعاون وثيق مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          وشرعت روسيا   - ١٣
، تتربع روسيا سـنوياً مببلـغ مليـوين دوالر    ٢٠٠٦ومنذ عام . حلقوق اإلنسان بزيارتني لروسيا يف السنوات األخرية 

اتفاقاً إطارياً بشأن التعاون بني املفوضية الـسامية        أبرمت  ،  ٢٠٠٧ويف أواخر عام    . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
  . وما بعده٢٠٠٧حلقوق اإلنسان واالحتاد الروسي لعام 

   موضوع وأهداف سياسة الدولة يف ميدان تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان- ألف 

رامها والـدفاع عنـها     ينص الدستور على التزام الدولة باالعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية واحت            - ١٤
  .قيمتها الساميةوباالعتراف ب

. وال جيوز املساس باألحكام املتعلقة حبقوق وحريات اإلنسان واملواطن اليت يكفلها دستور االحتاد الروسـي                - ١٥
  .مباشرةتنطبق بصورة أصيلة ختص كل شخص منذ مولده وهي حقوق وحريات فهذه احلقوق واحلريات 

أحكام الصكوك القانونية الدولية املتعلقة بتعزيز      مع  لقة بصياغة وتطبيق القوانني يف روسيا        األنشطة املتع  تفقوت  - ١٦
  .أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانمع ومحاية حقوق اإلنسان و

  )آليات الدفاع عن حقوق اإلنسان( تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان - باء 

ورئـيس  .  مسؤولية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية     إن الدفاع عن احلريات واحلقوق األساسية هو        - ١٧
  .حريات وحقوق اإلنسان واملواطنوضامن الدستور هو ضامن االحتاد الروسي 

إعماهلا ضمان  وقد أنشئت وظيفة مفوض حقوق اإلنسان لضمان محاية الدولة للحريات واحلقوق األساسية و              - ١٨
وميارس مفوض حقـوق اإلنـسان      . طات احمللية وموظفي االحتاد الروسي    واحترامها من جانب السلطات العامة والسل     

  .مهامه باستقاللية عن السلطات العامة واملوظفني وال خيضع ملساءلتها

  .ويكفل الدستور احلماية القانونية حلقوق وحريات كل فرد  - ١٩
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الدستورية واالجتماعية واملهنية   واطنني  املوقام االحتاد الروسي بإلغاء األحكام املقيدة للحماية القانونية حلقوق            - ٢٠
غري القانونية الصادرة عن أجهزة الدولـة أو        ) المتناعأو حاالت ا  (وكذلك احلق يف الطعن يف القرارات أو اإلجراءات         

  . احلقوق الدستورية للمواطننيتنتهكاهليئات العامة أو املوظفني واليت 

ـ م شـكوى    ٥ ٥٠٠ يف   ١٩٩٢ينما نظرت احملاكم يف عام      فب. وشهدت املمارسة القضائية حتوالً كبرياً      - ٢١  ةتعلق
ـ   كان  أو قرارات غري قانونية صادرة عن السلطات العامة واحمللية،          ) امتناعأو حاالت   (بإجراءات    يتعدد الشكاوى ال
  . شكوى٧٤ ٠٠٠  يتجاوز٢٠٠٧ خالل عام انظرت فيه

أو حـاالت   ( الشكاوى املتعلقـة بـاإلجراءات        يف املائة من   ٦٠ويف الوقت الراهن، تستجيب احملاكم لنحو         - ٢٢
  . يف املائة من الشكاوى املتعلقة بقرارات السلطات العامة أو احمللية٧٠الصادرة عن موظفني ولنحو ) االمتناع

  .وتوجد باالحتاد الروسي مؤسسات مستقلة متثل احملامني واملوثقني  - ٢٣

سني فرص حصول الفئات االجتماعية الضعيفة من املواطنني وأنشئ نظام عام وجماين للخدمات القانونية بغية حت  - ٢٤
  .على مساعدة قانونية مناسبة

ووفقاً للصكوك الدولية اليت دخل االحتاد الروسي طرفاً فيها، حيق لكل شخص اللجوء إىل األجهزة احلكومية                  - ٢٥
  .صاف احمللية املتاحة مجيع سبل االنتدالدولية املكلفة حبماية احلريات واحلقوق األساسية بعد استنفا

 غرفاً اجتماعية تتيح احلوار بني املواطنني والرابطات من جهة، وأجهزة املناطق التابعة لهوأنشأ االحتاد الروسي و  - ٢٦
  .الحتاد الروسي أو السلطات احمللية، من جهة أخرىاملناطق التابعة لاحلكومة االحتادية أو 

  يات واحلقوق األساسية احترام احلرميدان اإلجنازات يف - رابعاً 
   املساواة يف ميدان حقوق اإلنسان- ألف 

إلنسان واملواطن، بصرف النظر عن اجلنس والعنصر والعرق واللغة لريات احلقوق ويف احلساواة تكفل الدولة امل  - ٢٧
  . وحمل اإلقامة والدين واملعتقدات واالنتماء إىل رابطات وأي عامل آخرةالرمسيلصفة واألصل والثروة وا

  .وال جيوز فرض أي قيد على حقوق املواطنني استناداً إىل معايري اجتماعية أو عنصرية أو عرقية أو لغوية أو دينية  -٢٨

وعدد اجلرائم اليت تنطوي على انتهاك ملساواة اإلنسان واملواطن يف احلقوق           . ويشكل التمييز جرمية يف روسيا      - ٢٩
  .، مل ُتسجل سوى ثالث جرائم متصلة بالتمييز٢٠٠٧ و٢٠٠٦ففي عامي . يف روسيا واحلريات ضئيل

  .واُتخذت تدابري لضمان املساواة بني الرجل واملرأة  - ٣٠
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   العالقات بني اجملموعات العرقية- باء 

ويستند . إن الشعب مبختلف جمموعاته العرقية هو وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات يف االحتاد الروسي  - ٣١
  . مبدأ املساواة بني الشعوب روسيا االحتادي إىلهيكل

ماء تويكرس الدستور ويكفل احلقوق األساسية لألشخاص املنتمني إىل أقليات عرقية وخباصة احلق يف حتديد االن                -٣٢
  .العرقي وإعالنه، واحلق يف استخدام اللغة األم، ويف االختيار احلر للغة التخاطب والتربية والتعليم والنشاط اإلبداعي

 إقليماً مقيدين يف سجل األقاليم العرقية والثقافيـة املتمتعـة   ٧١٧، كان هناك  ٢٠٠٨سبتمرب  /يلول أ ٣٠ويف    - ٣٣
 إقليمـاً علـى   ٤٨٨ إقليما على املستوى اإلقليمي، و    ٢١١ إقليماً على املستوى االحتادي، و     ١٨باحلكم الذايت، ومنها    

  .املستوى احمللي

   مكافحة التطرف واإلرهاب- جيم 

لقانون الدويل حتظى   لتنص على مبادئ وقواعد     اليت  دولية  الصكوك  د كبري من ال   روسي طرف يف عد   إن االحتاد ال    - ٣٤
 ،٢٠٠٧ و٢٠٠٠باعتراف واسع النطاق يف ميدان مكافحة اإلرهاب والتطرف، واليت وقع عليها يف الفترة ما بني عـامي   

  .وخباصة اتفاقية شنغهاي بشأن مكافحة اإلرهاب واالنفصالية والتطرف

حيدد القانون االحتادي بشأن مكافحة اإلرهاب والقانون االحتادي بشأن مكافحة األنشطة املتطرفة وقـانون              و  - ٣٥
ويتجه عدد اجلرائم ذات الطابع اإلرهايب إىل التناقص     . العقوبات اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة اإلرهاب والتطرف      

الً إرهابياً يف   ـ عم ١١٢ إىل   ٢٠٠٥مال إرهابية يف عام      أع ٢٠٣يف روسيا، حيث اخنفض عدد األعمال اإلرهابية من         
  .٢٠٠٧ عمالً إرهابياً يف عام ٤٨ مث إىل ٢٠٠٦عام 

ويشكل ارتباط اجلرمية بدافع الكراهية أو العداوة العنصرية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مشدداً للعقوبة مبوجب                   - ٣٦
  .قانون العقوبات

ظمة باألفعال واألحداث اليت تندرج يف إطار التحريض على الرتاع العرقي أو وتندد وسائط اإلعالم بصورة منت   - ٣٧
  .الديين وغريه من اجلرائم واجلنح املرتبطة به

وأُحرز تقدم ملموس يف ميدان ضمان احلقوق األساسية يف مجهورية الشيشان، وخباصة فيما يتعلق بـاحلق يف                   - ٣٨
  .احلياة ويف السالمة الشخصية

ات العامة وأجهزة املكافحة بنشاط على منع حاالت االختطاف وانتهاك حرمة املنازل، بالتعاون             وتعمل السلط   - ٣٩
  .مع اجملتمع املدين يف مجهورية الشيشان

، عّين برملان الشيشان مفوضاً حلقوق اإلنسان جبمهورية الشيشان، وميـارس هـذا             ٢٠٠٦فرباير  /ويف شباط   - ٤٠
  .يةاملفوض مهامه مبوجب قانون هذه اجلمهور
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لتطبيق عدد كبري من األحكام الصادرة عن احملكمة        ) عامة وفردية (واعتمدت السلطات الروسية تدابري شاملة        - ٤١
أساليب حل األزمة يف    أعلنوا أن   األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن االلتماسات املقدمة ضد االحتاد الروسي من مواطنني            

  . قد أضرت هبمالشيشان

   احلق يف احلياة- دال 

  .ينص الدستور على حق كل فرد يف احلياة  - ٤٢

إلغاء عقوبة اإلعدام، جيوز إصدار أحكام باإلعدام بصفة استثنائية مبوجب القانون االحتادي على             أن يتم   وإىل    - ٤٣
وتطبق روسيا وقفـاً    . جرائم االعتداء على احلياة األشد خطورة، مع منح املتهم احلق يف أن تتوىل هيئة حملَّفني حماكمته               

ومل ُتصدر احملاكم أحكاماً باإلعدام منذ عشر سنوات وتستعيض عنها بعقوبة السجن لفترة             . حكام اإلعدام ألختيارياً  ا
  ). قد تصل إىل السجن املؤبد(طويلة 

   احلماية من التعذيب والعنف وغريمها من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة- هاء 

ب أو العنف أو غريمها من ضروب العقوبة أو املعاملة القاسية           ل الدستور عدم تعرض أي شخص للتعذي      ـيكف  - ٤٤
  . أو املهينة

  .وجيرِّم قانون العقوبات ضروب املعاملة القاسية أو التعذيب، ضمن أمور أخرى  - ٤٥

وحيظر قانون الشرطة بصورة خاصة جلوء أفراد الشرطة إىل التعذيب أو العنف أو غريمها من ضروب املعاملة                   - ٤٦
ويستند التشريع املتعلق بتطبيق العقوبات وباملؤسسات العقابية وتنفيذ هذا التشريع إىل التقيد الصارم             .  املهينة القاسية أو 

  .بالضمانات الرامية إىل محاية احملتجزين من التعذيب والعنف وغريمها من ضروب املعاملة القاسية أو املهينة

 ٤ ٠٠٠على   ، أسفر ما يزيد   ٢٠٠٧ففي عام   . لعنففراط السلطات يف استخدام ا    إلوشهدت روسيا حاالت      - ٤٧
 ملف للتحقيق يف ادعاءات     ١ ٣٠٠راكز احلبس االحتياطي عن فتح حنو       ملبإجرائها  عملية تفتيش أمر املدعون العامون      

 موظفاً من املوظفني املكلفني بتطبيق      ٢١جنائية ضد   شرع يف اختاذ إجراءات     ،  ٢٠٠٧ويف عام   . خاصة بانتهاك القانون  
  .لسلطة، وخباصة اإلفراط يف استخدام القوة البدنية والوسائل اخلاصةاإساءة استعمال بتهمة وبات العق

    احلق يف محاية الشرف والكرامة والسمعة- واو 

  جرب الضرر املعنوي

 حياة كرمية ومناءً  لإلنسان  إن االحتاد الروسي هو دولة اجتماعية ترمي سياستها إىل توفري الظروف اليت تضمن                - ٤٨
ولكل إنسان احلق يف أن ُتحتـرم       . وحتمي الدولة كرامة الناس وال جيوز إنكار هذا احلق ألي سبب من األسباب            . حراً

  .حياته اخلاصة، وخصوصيته الشخصية واألسرية واحلق يف صون شرفه ومسعته

فيجوز للمواطن، إذا ما . عنويةويوفر القانون املدين وغريه من القوانني االحتادية لروسيا احلماية أيضاً لألموال امل  - ٤٩
 لضررالتعويض عن ابرب وباجلطالب ي أو تتعدى عليها أن      ية الشخص هتعرَّض لضرر معنوي ناتج عن أعمال تنتهك حقوق       
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ذيب علين  ك أن ُيطالب بت   ،وحيق للمواطن، يف حال نشر معلومات ُتسيء إىل شرفه أو كرامته أو مسعته املهنية             . املعنوي
  . املعنوي الذي أصابهضرررب والتعويض عن الاجلضافة إىل هلذه املعلومات باإل

  .وتسري هذه القواعد على محاية السمعة املهنية للشخص االعتباري  - ٥٠

 قضية متعلقة حبماية الشرف والكرامة،      ١٠ ٠٠٠، نظرت احملاكم يف أكثر من       ٢٠٠٧- ٢٠٠٦وخالل الفترة     - ٥١
  . مليون روبل١٥١وي، تزيد على وحكمت جبزاءات وخباصة جزاءات بشأن الضرر املعن

  اختيار حمل اإلقامة واملسكنحرية  احلق يف حرية التنقل ويف - زاي 

لكل شخص موجود بصورة قانونية يف أراضي االحتاد الروسي احلق يف التنقل حبرية ويف اختيار حمـل إقامتـه       - ٥٢
يا آلية رمسية لتسجيل مكان اإلقامة واملسكن       وتوجد يف روس  . ومسكنه، ويف مغادرة االحتاد الروسي والعودة إليه حبرية       

  .تكفل هذا احلق

  .وحتدِّد القوانني االحتادية الوضع القانوين لألجانب يف االحتاد الروسي وتنظّم أنشطتهم املهنية  - ٥٣

واسُتكمل قانون اجلرائم اإلدارية بأحكام تصنِّف ضمن اجلرائم اإلدارية إيصال مواطنني أجانب بـصورة             - ٥٤
جتـار بالبـشر   النونية إىل االحتاد الروسي ملمارسة نشاط مهين فيه، وهو ماساهم يف زيادة فعالية مكافحة ا       غري قا 

  .واالسترقاق والسخرة

وأنشأت السلطات الروسية املعنية باهلجرة جهازاً عاماً لتقدمي املشورة يعمل بصورة مرضـية لـضمان                 - ٥٥
يف الحتاد الروسي السلطات املعنية بـاهلجرة       املناطق التابعة ل  يع  احلقوق واملصاحل املشروعة للمهاجرين وزوَّدت مج     

  .أراضيها جبهاز مماثل

   حرية الفكر والوجدان والدين- حاء 

واهليئات الدينية مستقلة عن الدولة . ينص الدستور على أنه ال جيوز إعالن أي دين ديناً رمسياً أو إلزامياً للدولة               - ٥٦
ة أو الكراهية أو العداوة الدينية؛ ويكفل حرية الوجدان وحرية نوحيظر الدستور إثارة الفت . وتتمتع باملساواة أمام القانون   

الدين ومساواة اإلنسان واملواطن يف احلقوق واحلريات بصرف النظر عن العقائد أو املعتقدات الدينية؛ وال جيوز إرغام                 
  .أي شخص على اإلعراب عن معتقداته الدينية أو على إنكارها

دِّد القانون االحتادي املتعلق حبرية الوجدان و اجلمعيات الدينية طبيعة وهيكل اجلمعيات الدينية وينص على               وحي  - ٥٧
  .الضمانات املتعلقة بأنشطتها كما ينص على ضمانات عدم تدخل الدولة يف أنشطة اجلمعيات الدينية والعكس بالعكس

انونية يف أراضي االحتاد الروسي باحلق يف حرية الـدين          ويتمتع األجانب وعدميو اجلنسية املوجودون بصورة ق        - ٥٨
لتشريع املتعلق حبرية الوجدان والدين     لويتعرضون لنفس اجلزاءات اليت تنص عليها القوانني االحتادية يف حال انتهاكهم            

  .وباجلمعيات الدينية
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حرية العمـل متاحـة     و. سياحالياً يف رو   ديانة مسجَّلة ومتارس نشاطها      ٦٦وهناك منظمات دينية ألكثر من        - ٥٩
  .للمجموعات الدينية غري املسجلة لدى الدولة، شأهنا شأن املنظمات الدينية املسجَّلة تسجيالً قانونياً

   حرية الرأي والتعبري- طاء 

ه ومعتقداته  ئوال جيوز إرغام أي شخص على التعبري عن آرا        . يكفل التشريع حرية الفكر والتعبري لكل شخص        - ٦٠
. ة قانونية ـوحيق لكل شخص التماس املعلومات وتلقيها ونقلها وإصدارها ونشرها حبرية بأي وسيل           . رهاأو على إنكا  

  .وال ُيسمح جبمع معلومات عن احلياة اخلاصة لشخص من األشخاص وحفظها واستخدامها ونشرها دون رضاه

ـ املت أو املوظفني، مبا يف ذلـك        وحيق ملواطين االحتاد الروسي أن خياطبوا جماناً أجهزة الدولة أو احملليا            - ٦١  ةخاطب
  .ألغراض النقد

  .والرقابة حمظورة. ويكفل القانون حرية وسائط اإلعالم  - ٦٢

كون مهمتها هي ممارسة الرقابة علـى       يوال ُيسمح بإنشاء ومتويل هيئات أو مؤسسات أو أجهزة أو وظائف              - ٦٣
  .وسائط اإلعالم

النص الدستوري الذي يضمن حرية وسائط اإلعـالم يف مواجهـة           واعُتمدت أحكام تشريعية خمتلفة لتفعيل        - ٦٤
الدولة، ومنها حكم حيمِّل املوظفني املسؤولية يف حال إخفاء حقائق وظروف هتّدد حياة وصحة األشخاص واألحكام                

  .اليت تقضي بأن تكون جلسات اجلمعية االحتادية وجلسات احملاكم علنية

  . وسيط يف االحتاد الروسي٤٠ ٠٠٠بوعة واإللكترونية ويتجاوز جمموع وسائط اإلعالم املط  - ٦٥

   حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات- ياء 

  .اجملتمع املدينأداء يكفل االحتاد الروسي حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات، وهو ما ُيساهم كثرياً يف استقرار   - ٦٦

: والضمانات الرئيسية اليت توفرها الدولة هلذا احلق، وهي       وتنظِّم عدة قوانني احتادية احلق يف تكوين اجلمعيات           - ٦٧
 حقوقهـا النقابـات، و  املتعلق ب قانون  الالقانون املتعلق باملنظمات اليت ال تسعى للربح، والقانون املتعلق باجلمعيات، و          

ة، والقانون املتعلق    بأنشطتها، وقانون األحزاب السياسية، وقانون األعمال اخلريية واهليئات اخلريي         صلةالضمانات املت بو
  .حبرية الوجدان واجلمعيات الدينية

فال جيوز لشخص تأسيس هيئة ال تـسعى      . ويضع التشريع الروسي حدوداً ملمارسة احلق يف تكوين اجلمعيات          - ٦٨
للربح، أو االنضمام إليها أو املشاركة يف أنشطتها إذا ما قررت حمكمة يف حكم هنائي أن هذا الشخص اخنرط يف أعمال 

  .تتسم بالتطرف

وينص القانون على أنه جيوز لألجانب وعدميي اجلنسية املوجودين بصورة قانونية يف روسيا، شـأهنم شـأن                   - ٦٩
مواطين االحتاد، أن يؤسسوا هيئة ال تسعى للربح أو ينضموا إليها أو يشاركوا يف أنشطتها، إال يف احلاالت اليت تـنص                     
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 ،فال جيوز لألجانب وعدميي اجلنـسية     . لية اليت دخل االحتاد الروسي طرفاً فيها      عليها القوانني االحتادية والصكوك الدو    
  .، على سبيل املثالاالنضمام إىل حزب سياسي

نوعاً من أنواع اهليئات اليت ال تسعى للربح، وخباصة اجلمعيـات  عشرين ويشري التشريع الروسي إىل أكثر من      - ٧٠
  .مات غري احلكومية الدولية أو األجنبيةواملنظمات الدينية واملكاتب الفرعية للمنظ

ويفرض القانون االحتادي املتعلق باألحزاب السياسية اليت تشكِّل أحد أنواع هذه اجلمعيات عـدة شـروط                  - ٧١
 ٤٣ عضو وأن تكون هلا مكاتب إقليمية يف عدد ال يقل عن ٥٠ ٠٠٠ها عن ئ يقل عدد أعضا الجيب أ أنه  هي  ،  رئيسية
  . حزباً سياسياً يف الوقت الراهن١٤الحتاد الروسي؛ وتتوفر هذه الشروط يف بعة لاملناطق التا من منطقة

وقد حتول االحتاد الروسي من نظام انتخايب خمتلط جيمع بني األغلبية والقائمة النسبية إىل نظام للقائمة النسبية،                   - ٧٢
 نائباً من القوائم االحتاديـة      ٤٥٠غ عددهم   أي جملس نواب الربملاين االحتادي، البال     ما،  نتخب مبوجبه نواب جملس الدو    ُي

  .ملرشحي األحزاب السياسية

 هيئة ال تسعى للربح مـسجلة يف االحتـاد الروسـي ومتثـل     ٢١٧ ٠٠٠وتوجد يف الوقت الراهن أكثر من         - ٧٣
عـدد  وهنـاك تزايـد مـستمر يف    .  يف املائة١١ يف املائة منها بينما تثمل املنظمات الدينية نسبة     ٥٧اجلمعيات نسبة   

  . مكتباً فرعياً ومكتب متثيل ملنظمات غري حكومية دولية وأجنبية٢٤٨اجلمعيات اجلديدة؛ ويعمل حالياً يف روسيا 

  االجتماعات والتجمعات واملظاهرات واملسريات واإلضرابات - كاف 

اعـات  تنظـيم االجتم يف يعترف التشريع الروسي حبق املواطنني الروس يف التجمع السلمي بدون سـالح، و          - ٧٤
  .والتجمعات واملظاهرات واملسريات واإلضرابات

ويكفل احلق يف تنظيم املظاهرات العامة، الذي ينص عليه الدستور، شكالً هاماً من أشكال مشاركة املواطنني                  - ٧٥
  . يف الشؤون العامةمجعياهتمو

خطار لإل واإلضرابات إجراء وينشئ القانون االحتادي املتعلق باالجتماعات والتجمعات واملظاهرات واملسريات  - ٧٦
الحتـاد  املنطقـة التابعـة ل  يهدف إىل ضمان النظام العام إذ يلزم منظمي املظاهرات العامة بإرسال إشعار إىل سلطات        

  . الروسي أو إىل السلطات احمللية

   حرية النشاط االقتصادي- الم 

 نشاط اقتصادي يف شكل مؤسسة أو       حيق لكل شخص يف روسيا أن يستخدم حبرية قدراته وأمواله يف ممارسة             - ٧٧
ويشهد التشريع املتعلق باألنشطة االقتصادية تطوراً سريعاً ويساهم يف دعم املؤسسات . أنشطة أخرى ال حيظرها القانون
  . الصغرية واملتوسطة وتيسري منوها

ـ           - ٧٨ ة املـصرفية   ة الـسري  ـوحلماية احلقوق املتصلة مبلكية األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، تكفل الدول
  . لتجاريةوالضريبية وا
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ولكل فرد احلق يف امللكية اخلاصة ويف حيازة األموال واسـتخدامها           . وحيمي القانون احلق يف امللكية اخلاصة       - ٧٩
  .ويتمتع املواطنون ومجعياهتم باحلق يف امللكية اخلاصة لألراضي. والتصرف فيها، منفرداً أو بشكل مجاعي

وال جيوز مصادرة األموال ألغراض املنفعة العامة إال . خص من أمواله، إال حبكم حمكمةوال جيوز حرمان أي ش  - ٨٠
  . بعد تقدمي تعويض عادل

   محاية األمومة واألبوة والطفولة واألسرة- ميم 

  .يستند قانون األسرة الروسي إىل مبادئ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل  - ٨١

وقد اعتمد االحتاد الروسي جمموعة من القوانني       .  واألسرة حتت محاية الدولة    ويضع الدستور األمومة والطفولة     - ٨٢
  . الرامية إىل هتيئة الظروف القانونية الالزمة لتاليف شقاء األطفال واألسرة

وسن االحتاد الروسي يف هذا اإلطار قوانني احتادية بشأن الضمانات األساسية املتصلة حبقوق الطفل، وبـشأن                  - ٨٣
 واألطفال احملرومني من رعاية الوالدين، وبشأن أسـس   أليتاملتكميلية من أجل توفري املساعدة االجتماعية ل      الضمانات ا 

  . النظام الرامي إىل منع إمهال الطفل وجنوح األحداث

ة واألبوة والطفولة واألسرة، تسجل السلطات العامة شهادات احلالة املدنية الرئيـسية            ـة األموم ـمحايبغية  و  - ٨٤
  .  للقانونوفقاً

ـ . أليتامويتمثل أحد حماور العمل الذي تضطلع به السلطات الروسية يف هذا امليدان يف معاجلة مشكلة ا                 -٨٥ د ـوق
ل يف  ـ طف ١٣٢ ٥٠٠سجل تناقص يف عدد األيتام واألطفال واحملرومني من رعاية الوالدين، فقد اخنفض هذا العدد من                

  .٢٠٠٧يف عام طفل  ١٢٤ ٠٠٠ و٢٠٠٦ طفل يف عام ١٢٧ ١٠٠ إىل ٢٠٠٥ طفل يف عام ١٣٣ ٠٠٠ و٢٠٠٤عام 

 طفل  ١٠٦ ٠٠٠سر حاضنة روسية، مقابل من      أ طفل يف كفالة     ١٢٦ ٠٠٠ وحده، وضع حنو     ٢٠٠٧ويف عام     -٨٦
واخنفض عدد حاالت التبين على املستوى الدويل بأكثر من النصف مقارنة حباالت التبين على املـستوى                . ٢٠٠٦يف عام   

. ٢٠٠٦ىل عـام    إ يف املائة بالقياس     ١٥ يشكل سابقة، وزادت حاالت التبين على املستوى الوطين بنحو           الوطين، وهو ما  
  . مؤسسة لأليتام واألطفال احملرومني من رعاية الوالدين١ ٦٨٨، كان النظام التربوي الروسي يشمل ٢٠٠٧ويف عام 

التوجـه  ) ٢٠٠٨- ٢٠٠٥(جـل املتوسـط     وحيدد الربنامج احلكومي للتنمية االقتصادية االجتماعيـة يف األ          - ٨٧
وهناك تناقص تـدرجيي يف     . االستراتيجي ملكافحة الفقر، حيث يتمثل اهلدف الرئيسي يف زيادة رفاه السكان ودخوهلم           

 ٤٢,٣نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن حد الكفاف، واخنفض عدد األشخاص الذين يعانون من هذه احلالة مـن                   
 ١٩,٥ و٢٠٠٦ مليون شخص يف عام ٢١,٦ و٢٠٠٥ مليون شخص يف عام ٢٥,٢ إىل ٢٠٠٠مليون شخص يف عام 
  .٢٠٠٧مليون شخص يف عام 

 الدعممراكز  (وتتوفر يف مجيع مناطق االحتاد الروسي هيئات لتقدمي اخلدمات االجتماعية إىل األسر واألطفال                - ٨٨
  ).الطوارئ، وغري ذلك التربوي، واخلدمات اهلاتفية الدائمة للمساعدة النفسية يف حاالت يالنفس
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   احلق يف الضمان االجتماعي–نون 

فرص ال تكافؤيقوم عمل الدولة يف ميدان الضمان االجتماعي على احترام حقوق اإلنسان واملواطن، وحتقيق                 - ٨٩
ويـشمل  . احلصول على اخلدمات االجتماعية وتكييف اخلدمات االجتماعية مع االحتياجات الفردية للمـواطنني           يف  

من وأحكاماً تكفل لكل شخص الضمان االجتماعي يف حالة الشيخوخة واملرض والعجز وفقدان دعم األسرة               الدستور  
  .أجل تعليم األطفال ويف احلاالت األخرى اليت ينص عليها القانون

  مليوناً منهم على   ٣٦دية للمواطنني الذين حيصل     عاقويؤدي االحتاد الروسي التزاماته املتعلقة بدفع معاشات ت         - ٩٠
أما املواطنون الذي مل يكتسبوا احلق يف املعاش التقاعدي فيحـصلون علـى إعانـة               . معاش تقاعدي يف الوقت الراهن    

 يف  ٦٠بعد أن كان املعاش التقاعدي ال يتجاوز نـسبة          ف. واختذت تدابري مسحت بزيادة املعاشات التقاعدية     . اجتماعية
  . يف املائة من هذا احلد١١٧، بلغت نسبته اآلن ١٩٩٩املائة من حد الكفاف يف عام 

فمـن  . وتشجع السلطات املركزية واحمللية بناء املساكن وتوفر الظروف الالزمة ملمارسة احلق يف السكن              - ٩١
السكن حصول املواطنني على املهام امللحة اليت تسعى الدولة للقيام هبا تنفيذ مشروع وطين حيظى باألولوية لضمان 

  . بسعر معقول

  الصحة احلق يف - سني 

يف باجملـان   وتقدم هذه الرعاية إىل املـواطنني       . يكفل الدستور حق كل شخص يف الصحة ويف الرعاية الطبية           - ٩٢
  .متول من ميزانية الصحة ومن أقساط التأمني وغريها من اإليرادات يف هذا القطاعواملؤسسات الصحية الوطنية واحمللية 

األولوية يف جمال الصحة ركناً أساسياً للسياسة احلكوميـة يف هـذا   ويشكل تنفيذ املشروع الوطين الذي حيظى ب   -٩٣
وتناقص معدل وفيات األطفال بشكل     .  مليار روبل لتحصني السكان    ٦,١ وحده، خصص مبلغ     ٢٠٠٧ويف عام   . امليدان

  .٢٠٠٦ بالقياس إىل عام ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٧,٨ملحوظ يف االحتاد الروسي، حيث اخنفض هذا املعدل بنسبة 

   احلق يف التعليم-  عني

  . إن احلق يف التعليم مكفول لكل شخص يف االحتاد الروسي  - ٩٤

 على التعليم قبل املدرسي والتعليم األساسي والتعليم الثانوي املهـين يف      اًحلق يف احلصول جمان   للجميع ا  ُيكفلو  - ٩٥
  . والتعليم األساسي إلزامي. مؤسسات التعليم الوطنية أو احمللية

  . عليا يف مؤسسة تعليمية وطنية أو حمليةالدراسات البااللتحاق جماناً حيق لكل شخص، بعد اجتياز مسابقة، و  - ٩٦

ويشكل ضمان حق األطفال املعوقني يف التعليم أحد أهم جوانب السياسة التعليمية لالحتاد الروسي، حيـث                  - ٩٧
  .٢٠٠٨- ٢٠٠٧لسنة الدراسية يف ا مؤسسة ١ ٨٨٤ مشلت) للتقوية(توجد شبكة من املؤسسات التعليمية اخلاصة 
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   احلق يف العدالة- فاء 

  .ينظم الدستور وغريه من النصوص التشريعية بدقة أداء السلطة القضائية والعدل يف االحتاد الروسي  - ٩٨

  . وال جيوز حماكمة أي شخص على اجلرم نفسه مرتني. ومبدأ قرينة الرباءة مكفول  - ٩٩

 احلق يف أن حتاكمه حمكمة هبا هيئة حملفني عندما ينص القانون االحتادي علـى               ولكل شخص اهتم جبرمية     - ١٠٠
ومن حق كل شخص أدين جبرمية أن يستأنف حكم اإلدانة أمام حمكمة أعلى ومن حقه أيضاً أن يطلب عفواً . ذلك

  .أو ختفيفاً للعقوبة

شخص مؤهل باجملان يف احلاالت اليت      ويضمن االحتاد الروسي احلق يف احلصول على مساعدة قانونية يقدمها             - ١٠١
  . ينص عليها القانون

وجيري حاليـاً حتـسني نظـام       . ويويل الرئيس واحلكومة اهتماماً خاصاً إلصالح وتطوير القضاء يف روسيا           - ١٠٢
  . اإلجراءات القضائية بغية ضمان الشفافية ومبدأ احملاكمة احلضورية

  . مبدأ احملاكمة احلضورية يف القضايا اجلنائيةوكان أهم إصالح مت يف القضاء هو إدخال   - ١٠٣

وتلعب احملكمة الدستورية دوراً خاصاً يف احلماية القضائية حلقوق اإلنسان واملواطن بالبت يف دستورية خمتلف                 - ١٠٤
  . القواعد القانونية السارية يف روسيا ويف مدى اتفاقها مع احلريات واحلقوق األساسية اليت يكرسها الدستور

  .ويوجد حالياً اجتاه حنو إضفاء الطابع اإلنساين على العقوبات  - ١٠٥

 ٣٣( شخص بالسجن ملدة حمددة      ٣٠٣ ٠٠٠ شخصاً بالسجن املؤبد وعلى      ٦٩، حكم على    ٢٠٠٧ويف عام     - ١٠٦
  ).٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٣٤,٥م عليهم، مقابل ويف املائة من جمموع احملك

  .أقل من احلد األدىن)  شخص١٧ ٠٠٠أي (يباً من احملكوم عليهم  يف املائة تقر٧وكانت عقوبة نسبة   - ١٠٧

 يف ٧٠ لنحو ت طلب إفراج مشروط واستجاب١٩٤ ٠٠٠، نظرت احملاكم الروسية يف أكثر من  ٢٠٠٧ويف عام     -١٠٨
  .طلب ١١ ٥٠٠ يف املائة من طلبات ختفيف العقوبة البالغ عددها ٧٠واستجابات احملاكم لنسبة . املائة من هذه الطلبات

  . شخص من احملكوم عليهم٣٦ ٠٠٠، خففت أحكام االستئناف عقوبة أكثر من ٢٠٠٧ويف عام   - ١٠٩

   تنفيذ األحكام - صاد 

إىل إرساء األساس القانوين الذي ينسجم مع  ٢٠٠٧لعام أدى اعتماد القانون االحتادي بشأن إجراءات التنفيذ        - ١١٠
 الدولية، لتنفيذ األحكام القضائية والقرارات اليت تتخذها هيئات أخـرى           احلقائق االقتصادية الراهنة ويتفق مع القواعد     

  .موظفوناليت يتخذها حيق هلا إصدار القرارات أو 
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 فقد ارتفعـت نـسبة األحكـام    .ويؤكد التطور اإلجيايب ملؤشرات جودة القضاء تزايد كفاءة تنفيذ األحكام        - ١١١
 مث ٢٠٠٧ يف املائة يف عـام  ٦٣,١ إىل ٢٠٠٣- ٢٠٠١ائة خالل الفترة  يف امل  ٤٥املشمولة بالنفاذ اليت نفذت فعالً من       

  . ٢٠٠٨ يف املائة يف النصف األول من عام ٧٤,٣إىل 

  .ةاإللكترونيبالوسائل  لبيع األموال املصادرة باملزاد ةثديونفذت جتربة استخدام التكنولوجيا احل  - ١١٢

اكمة واحملكوم  احترام حقوق ومصاحل املتهمني احملتجزين قبل احمل        - قاف 
  عليهم املسجونني يف املؤسسات العقابية

بية وتنفيذ هذا التشريع إىل الدستور ومبادئ وقواعد    ايستند التشريع املتعلق بتطبيق العقوبات وباملؤسسات العق        - ١١٣
  .القانون الدويل املعترف هبا عاملياً والصكوك الدولية اليت دخل االحتاد الروسي طرفاً فيها

ق التشريع املتعلق بتطبيق العقوبات وباملؤسسات العقابية اتفاقاً تاماً مع أحكام اإلعالن العـاملي حلقـوق            ويتف  - ١١٤
اإلنسان واتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وجمموعة القواعد الدنيا ملعاملة السجناء وقواعد الـسجون               

سمح ألفـراد أسـرة     ي مثالً   وفه. دم عنها يف بعض النواحي     متق و بل ه  ،األوروبية، باإلضافة إىل صكوك دولية أخرى     
  .داخل السجنبزيارات طويلة له احملكوم عليه 

على مؤسسات وأجهزة نظام السجون، وخباصة التفتيش الذي تقوم به         للتفتيش  وأنشئ نظام متعدد املستويات       - ١١٥
  .نسان يف روسيااهليئات الدولية، حرصاً على املوضوعية والشفافية يف ميدان حقوق اإل

 مليار  ٢,٢أكثر من   ب و ٢٠٠٧ مليار روبل يف عام      ٢,١ومّول تطوير نظام السجون من امليزانية االحتادية مببلغ           - ١١٦
  .٢٠٠٨روبل يف عام 

وحيق لألجانب احملكوم عليهم بالسجن االتصال املستمر بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية لبلـدهم يف االحتـاد                  - ١١٧
صاحل راعية مل عايا البلدان اليت ليست هلا بعثة يف روسيا فيستطيعون االتصال بالبعثة الدبلوماسية للدولة ال             الروسي؛ أما ر  

  .بلدهم أو هبيئة حكومية دولية معنية حبماية احملكوم عليهم

ون احلوامل واملرضعات والقصر واملرضى واملعوق    : وحتسنت ظروف االحتجاز للفئات التالية من احملكوم عليهم         - ١١٨
  . طفال٧٧٦ًثين عشر حمل إقامة لألمهات واألطفال يقيم هبا اوزود نظام السجون ب. من الفئة األوىل أو الفئة الثانية

املشاكل املتصلة باحترام احلريات واحلقـوق        - خامساً 
  األساسية ووسائل معاجلتها

   عقوبة اإلعدام- ألف 

دس التفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        مل ُتحسم بعد مسألة التصديق على الربوتوكول السا         - ١١٩
  .وهو الربوتوكول الذي ينص على إلغاء عقوبة اإلعدام يف الدول األعضاء يف جملس أوروبا
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، وهو  ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١عدام قبل   إللمحاكم إصدار أحكام با   ق ل ومبوجب التشريع الروسي، لن حي      - ١٢٠
ني يف مجهورية الشيشان، وريثما يتم ذلك سيتعني على روسيا البت يف مسألة التصديق على تاريخ إنشاء قضاء هبيئة حملف

  .الربوتوكول السادس

   الصحة العامة- باء 

العمـر  متوسـط  هتدف السياسة السكانية لالحتاد الروسي إىل حتسني احلالة يف هذا امليدان باملساعدة على إطالة                 -١٢١
  .يادة معدل املواليد، وتنظيم اهلجرة الداخلية واخلارجية، وصون وتعزيز الصحة العامةاملتوقع وختفيض معدل الوفيات، وز

معـدل  علـى   معدل الوفيات   تفوق   نظراً ل  ١٩٩٢وما برح عدد سكان البلد يتناقص بصورة منتظمة منذ عام             -١٢٢
شخص سنوياً، بينما كـان     وخالل السنوات اخلمس عشرة األخرية، كان عدد الوفيات يف روسيا يفوق مليوين             . املواليد

ويرجع تدين متوسط العمر املتوقع بصورة رئيسية إىل ارتفاع         .  مليون ١,٥ومليون   ١,٢ما بني   سنوياً  عدد املواليد يتراوح    
 يف املائة   ٨٠كان ثلث الوفيات تقريباً أشخاص يف سن العمل وكان حنو           فقد  . معدل الوفيات بني املواطنني يف سن العمل      

  . يف املائة من جمموع حاالت الوفاة٥٥ثل الوفاة الناجتة عن أمراض القلب واألوعية الدموية نسبة ومت. منهم رجاالً

  .٢٠٠٠ويشهد االحتاد الروسي زيادة يف معدل املواليد منذ عام   - ١٢٣

   نظام املعاشات التقاعدية- جيم 

غري أنـه ال تـزال هنـاك        . ارجتري زيادة املعاشات بصورة منتظمة يف روسيا بسبب ربطها مبؤشرات األسع            - ١٢٤
تساؤالت بشأن مدى اتفاق النظام الروسي للمعاشات التقاعدية مع قواعد منظمة العمل الدولية، وخباصة فيما يتعلـق                 

وبالنظر إىل أولويات الدولة، تقـرر      .  يف املائة من املرتب السابق     ٤٠مبتوسط املعاش التقاعدي الذي ينبغي أال يقل عن         
  . التقاعدية مبؤشرات األسعارزيادة ربط املعاشات

   اخلدمة العسكرية- دال 

. متثل شاغالً يف البلـد    ) املضايقات وإساءة استعمال السلطة وغري ذلك     ( انتهاكات حقوق العسكريني     ما برحت   -١٢٥
ية على  وهناك تناقص يف عدد اجلرائم املرتبطة خبرق القواعد السار        . وال تزال هناك مشاكل تتعلق مبرتب اجلنود وبإيوائهم       

 ٣ ٥٩٨ و ٢٠٠٥ جرميـة يف عـام       ٣ ٧٨٦ عالقة تبعية حيث بلغ هذا العدد        وجد بينهم العالقات بني اجلنود الذين ال ت     
  .٢٠٠٧ جرمية يف عام ٢ ٤٠١ مث ٢٠٠٦جرمية يف عام 

   التطرف- هاء 

 ٢٠٠٤ حالـة يف عـام       ١٣٠هناك تزايد يف عدد اجلرائم اليت تتسم بالتطرف يف روسيا، حيث بلغ هذا العدد                -١٢٦
 األول   حالة يف النصف   ٢٥٠ وبلغ   ٢٠٠٧ حالة يف عام     ٣٥٦ و ٢٠٠٦ حالة يف عام     ٢٦٣ و ٢٠٠٥ حالة يف عام     ١٥٢و

  .٢٠٠٨من عام 
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   النتائج املتوقعة يف ميدان احترام حقوق اإلنسان وحرياته-اً دسسا
اتـه وتنفيـذ اإلصـالح    يعتزم االحتاد الروسي االستمرار يف حتسني تشريعاته يف ميدان حقوق اإلنسان وحري         - ١٢٧

  .القضائي ووضع تدابري لتحسني حالة العسكريني واحملتجزين وتكثيف مكافحة الفساد

  خامتة

تـه  استواصل روسيا سعيها لتوسيع وتعميق التعاون الدويل من أجل تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان وحري                 - ١٢٨
موعات اإلقليمية داخـل جملـس حقـوق        وتشجيع إقامة حوار سلمي قائم على املساواة حرصاً على مصلحة كل اجمل           

  .واصل إقامة عالقات بناءة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وخباصة بتقدمي الدعم املايل ألنشطتهاتاإلنسان كما س

_ _ _ _ _  


