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أوال -املنهجية
 -1هذا التقريرر ُمقردو وفقرات لتعايمرات هارمنها مقررر وارس نقرو ا نسران  119/17املررر 19
متوز/يوليه  ،2011املصانب لقرار واس نقو ا نسان .)A/HRC/DEC/17/119( 21/16
 -2وقررد ررراركت غ رريالة هررذا التقريررر ايررة الرروزارات والاننررة الربملانيررة قررو ا نسرران
واألقاي ررات واملس رراواة س رره اانس رره وهيي ررات أ ررر معني ررة .وه ررو م ت ررب اهوري ررة ررسيا املع ر
حبقو ا نسان واألقايات هنسيق عماية الصيالة هذه.
 -3وج رررت ما رراورات م ررة هيي ررات ن ومي ررة مس ررتقاة وعق رردت ثر ر جاس ررات ها رراورية م ررة
منظمات اجملتمة املدين أثناء يالة التقرير؛ وهبعات لتو ياهتا وم نظاهتا ،أُرسل هلا ماروع هقرير(.)1
 -4وقدمت مفوضية األمم املتحدة السامية قو ا نسان وسعثة منظمة األمن والتعراون غ
أورواب إ رسيا دعمات كبريات لصيالة التقرير.
 -5وإن اهورية رسيا ،إذ هارة غ اعتبارهرا أن مقاةعرة كوسروفو وميتوهيرا املتمتعرة اب رم
الررذاي ختاررة ،سنرراءت عا ر ق ررار واررس األمررن الترراسة لألمررم املتحرردة  ،)1999(1244دارة سعثررة
ا دارة املرقتة لألمم املتحدة غ كوسوفو ،لري قادرة عا ضمان هنفيذ االهفاقيات الدولية ومعايري
نقررو ا نسرران غ هررذا ااررلء مررن إقايمهررا .ومتاررريات مررة الق ررار املررذكور نف رات ،هتررو سعثررة ا دارة
املرقتة مهمة هعليل ومحاية نقو ا نسان غ إقايم كوسوفو وميتوهيرا .وكانرت اهوريرة ررسيا ،غ
كل املرات اليت قدمت فيها هقارير عن مرد هنفيرذ اهفاقيرات األمرم املتحردة الريت ردقت عايهرا،
هطاب دائمات من سعثرة ا دارة املرقترة هقرد هقرارير إ اهلييرات املعنيرة سارفن هنفيرذ املعرايري امل رسرة
غ االهفاقيات السارية املفعول غ كوسوفو وميتوهيا.
 -6ونُار ماروع التقرير عا فحة م تب نقو ا نسان واألقايات عا ا نرتنرت كر
يتس رري امي ررة األةر ررامي املعني ررة هق ررد مقرتناهت ررا واعرتاض رراهتا .وقُ رردو التقري ررر غ ها ر ررين األول/
أكتوسر  2017غ جاسة لامناس املع ستنفيذ هو يات ليرات األمرم املتحردة قرو ا نسران.
واب ضافة إ أعااء اجملاسُ ،دع اية األةرامي الفاعاية اور اااسة.

اثنيا -تطور اإلطاار املعيااري واملسسسا لتحسا حقاوق اإلنساان وتايتهاا منا
عام 2013
 -7إن اهوريررة ررسيا ساررد مرر ر لعارروية اال.رراد األوروز .وغ إةررار نلمررة ا ر نات
الاراماة ،ررري إير ء اهتمراو رال ملسرفلة هعليررل سريادة القرانون ومحايرة نقرو ا نسران .ورررري
إ ح ا ةار القانوين اعاه متوافقرات مرة م تسربات ااماعرة األوروسيرة ل .راد األوروز ،ولتعليرل
القدرات املرسسية ونرايت وسائط ا ع و ،ولتحسه انرتاو نقو ا نسان.
 -8وغ إةررار عمايررة االناررماو إ اال.رراد األوروز ،ررررعت الدولررة غ املفاوضررات ساررفن
الفصررل  :23ااهرراز القاررائ وا قررو األساسررية .ونررري مراجعررة هنفيررذ طررة العمررل ا ا ررة
ابلفصرل  23وررري هقررد هقرارير دوريرة إ املفوضررية األوروسيرة عرن التررداسري الريت اخترذهتا ا ومررة
الصرسية واألناطة اليت اضطاعت هبا.
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ألف -اإلطار املعياري
 -9لقد دقت رسيا ،منذ ااولرة الثانيرة مرن االسرتعرال الردوري الارامل ،عار عردد مرن
الص ر وا الدوليررة قررو ا نسرران :االهفاقيررة املتعاقررة ابال تصررال والقررانون السرراري واالع ررتامي
وا نفرراذ والتعرراون غ وررال املسرررولية األسويررة وهررداسري محايررة األةفررال ( ،)2015واالهفاقيررة ساررفن
محايررة األةفررال والتعرراون غ وررال التب ر عا ر الصررعيد الرردو ( ،)2013واهفاقيررة واررس أورواب
لاوقايرة مررن العنررا ضررد النسرراء والعنررا املنررل وم افحتهمررا ( ،)2013والتعررديل عار الفقرررة 1
مررن املررادة  20مررن اهفاقيررة القارراء عار ايررة أرر ال التمييررل ضررد املررأة ( ،)2014والربوهوكررول
رقم  15املعدل ل هفاقية األوروسية ماية نقو ا نسان وا رايت األساسية (.)2015
ووض ررعت
 -10ومن ررذ جول ررة االس ررتعرال ال رردوري الا ررامل الثاني ررةُ ،س ررن ع رردد م ررن الق ر روانه ُ
اسرتاهينيات هبدمي .سه إعمرال نقرو ا نسران ومحايتهرا( .)2ومتارريات مرة طرة العمرل لتنفيرذ
اسر ررتاهينية إ ر ر ح ا دارة العمومي ررة ،وض ررة إة ررار سياس ررة دارة املر روارد البار ررية حبير ر يتس رري
لررردارة ا وميررة مراعرراة محايررة نقررو ا نسرران وهنفيررذ املبررادس املتعاقررة ابملسرراواة سرره اانسرره
ومحاية نقو األقايات القومية واألرخال ذوي ا عاقة ولريهم من الفيات الاعيفة.

ابء -اإلطار املسسس
 -11هاررطاة اامعيررة الوةنيررة ،سو ررفها اهلييررة التا رريعية العايررا ،ناررطتها غ وررال نقررو
ا نسان واألقايات عن ةريق انتها املعنية حبقو ا نسان واألقايات واملساواة سه اانسه.
 -12ومثررة إدارات ضررمن وزارات وم اهررب ن وميررة هُعرري ابألقايررات ومحايررة نقررو ا نسرران،
ال سيما الس ان الاعفاء ،أو ستحسه وضة الفيات االجتماعية الاعيفة.
 -13وأنا ر ررفت ا وم ر ررة غ ع ر رراو  2016إدارة ا ر ررة لاسياس ر ررة الدلولرافي ر ررة والسر ر ر انية.
كما أُنايت الوكالة ا ومية لتسوية منازعات العمل واألمانة ا ومية لاسياسات العمومية.
 -14وعمر ر ر ت ابلتو ر رريات املقدم ر ررة غ جول ر ررة االس ر ررتعرال ال ر رردوري الا ر ررامل الثاني ر ررة ،رر ر ر ات
ا وم ررة ،غ  19ك ررانون األول/ديسر ررمرب  ،2014اجملا ررس املع ر ر ستنفي ررذ هو ر رريات لي ررات األمر ررم
املتحدة قو ا نسان.
 -15واب ضررافة إ اهلييررات القائمررة ،أُنا ر أيا رات اجملاررس املع ر ستنفيررذ طررة العمررل لتنفيررذ
اسررتاهينية منررة التمييررل وا مايررة منرره؛ وواررس السياسررة السر انية؛ واجملاررس املعر ستحسرره وضررة
الرومررا وهنفيررذ ترجررات عقررد إدمررا الرومررا غ اجملتمررة؛ واجملاررس الرروة لألقايررات؛ واجملاررس املعر
مبنة العنا املنل .
 -16وعم ت ابملرادة  10مرن اهفاقيرة إسرطنبول ،أنارفت ن ومرة اهوريرة ررسيا هييرة التنسريق
املعنية ابملساواة سه اانسه غ  30هارين األول/أكتوسر  ،2014وكافتها مبراجعة اية املسائل
وهنسيق عمايات إدارات اهلييات ا ومية غ وال املساواة سه اانسه.
ور ات هيية التنسيق املارفة عا هنفيذ اسرتاهينية إدما الروما ،الريت هنسرق عمايرات
ُ -17
اهلييات ا ومية غ وال إدما الروما.
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اثلثا -تعزيااز حقااوق اإلنسااان وتايتهااا يف املمارسااةا الوفاااء اباللتزامااال الدوليااة
يف جمال حقوق اإلنسان
 -18لقد .قق هقدو غ محاية و.سه املساواة سه اانسه ووضة الروما ،واألررخال ذوي
ا عاقررة ،وفيررة املثايررات واملثايرره وملدوج ر امليررل اانس ر ومةررايري اهلويررة اانسررانية ،واملهرراجرين،
وال جيه ،واألقايات القومية.
 -19واب ضررافة إ وضررة إةررار قررانون واس ررتاهين مناسررب ظررر التمييررل ،أُنارريت ليررات
جديدة وجر هعليل التعاون فيما سه ا دارات والتنسيق مة اجملتمة املدين.
 -20واجملرراالت الرريت .تررا إ سررذل املليررد مررن ااهررود هتعاررق ستنفيررذ الق روانه هنفيررذات ررحيحات
وابلعم ررل غ املق رراو األول عا ر ا ررد م ررن العن ررا األس ررري .وم ررن املتوق ررة س ررن ع رردد م ررن الق روانه
واالسرتاهينيات ااديدة(.)3
 -21وهتع رررل نق ررو ا نس رران امل فول ررة لاص رررو واجملموع ررات ا ثني ررة األ ررر غ كوس رروفو
وميتوهيا ل نتهاا مرسسيات ،عار الصرعيد التارريع والقارائ وا داري ،وكرذلب سسربب أعمرال
فردية هعسفية .فالقوانه واالسرتاهينيات ذات الصاة ا ا ة ابملرسسرات املرقترة لاح ومرة اةايرة
املتمتعرة اب ررم الرذاي فيمررا يتعارق حبقرو ا نسران ليسررت منفرذة غ املمارسررة عار قرردو املسرراواة
إبزاء اامية .ونادد سوجه ال عا االنتهاكات إزاء ا قو التالية :ا ق غ ا ياة ،وا ق غ
األم ررن ،وغ ع ررودة املا ررردين دا اير رات ،وغ نري ررة ا تي ررار م رران الع رريا ،وغ املا رراركة غ ا ي رراة
السياسية دون عوائق ،وغ التصرمي غ املمتا ات ا ا ة دون عوائق ،وغ نرية الدين والو ول
اآلم ررن إ ال ن ررائس وأم رراكن العب ررادة ،وغ اس ررتعمال امل رررء لةت رره األو ،وغ اس ررتعمال امل رررء كت ررب
مدرسررية وكتررب أ ررر م توسررة ساةترره ،وغ اف ررتال ال ررباءة ،وغ ا مايررة مررن هعسررا الارررةة غ
ساطاهتا ،ونق أسر ضحااي جرائم ا رو غ العدالة ،وسائر ا قو األ ر .

رابعا -تنفي التوصيال املقبولة املقدمة يف اجلولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
ألف -استعراض ماد اباول الوا ول الدولياة قاوق اإلنساان يالتوصايال 1-131؛
و2-131؛ و1-132؛ و)2-133
 -22لقررد رردقت ررسيا ،غ الفرررتة سرره جروليت االسررتعرال الرردوري الاررامل ،عار عرردد مررن
الص وا الدولية غ وال نقو ا نسان(.)4
 -23وقد ُحبثت اقرتاح لاتصديق عا االهفاقية الدولية ماية نقرو ايرة العمرال املهراجرين
وأفراد أسرهم .ونظرات ملا يتطابه هنفيذ هذه االهفاقية من موارد مالية كبرية ،رأت السراطات الصررسية
أنه ليس سوسعها التصديق عايها غ الوقت ا اضر.
 -24ووقعررت اهوريررة ررسيا عار الرررب مل املتعاررق ابلعمررل ال ئررق مررة منظمررة العمررل الدوليررة
لافرتة .2017-2013
 -25ومل هعت رررب الس رراطات الص ررسية أن اهفاقي ررة منظم ررة العم ررل الدولي ررة رق ررم  189ذات أولوي ررة
ابلنسبة هلا غ الوقت ا اضر ،لذا فه هعتلو التصديق عايها ل الفرتة التالية لعاو .2017
4

GE.17-19924

A/HRC/WG.6/29/SRB/1

ابء -اخلطة الوطنية قوق اإلنسان يالتوصية )11-131
 -26غ سرريا عمايررة االناررماو إ اال.رراد األوروز ،اعتمرردت اهوريررة ررسيا غ نيسرران/
أسريل  2016طة العمل لاتفاول غ إةرار الفصرل  :23ااهراز القارائ وا قرو األساسرية؛
وهر ا طررة الرريت هار ل وثيقررة اسررتاهينية غ وررال محايررة نقررو ا نسرران و.سرره إعماهلررا والرريت
.رردد السياسررات العموميررة غ هررذا اجملررال ،كمررا جررر .سرره التنفيررذ والتنسرريق وان ررتاو اآلجررال
ومتويررل ا ر نات .س ررنات كب رريات .ور ررري هنفيررذ هررداسري ر ررديدة األإيررة هرم ر إ إنارراء جه رراز
قاائ مستقل ونليره ومسررول ومهر وفعرال ،فار ت عرن هرداسري هرمر إ ماكمرة مرره ئ جررائم
ا رو ،ووموعة هداسري مل افحة الفسراد ،وهرداسري .ظرر التعرذيب واملعامارة أو العقوسرة ال إنسرانية
واملهينة و.ظر التمييرل ،وهرداسري مايرة الفيرات الارعيفة ومحايرة نقرو األقايرات القوميرة ،ولريهرا
من التداسري .ومن املقرر االضط ع كثر من  700نااط لتنفيذ هذه التداسري.
 -27ورررهدت امل روارد البا ررية .سررنات غ ا دارات ا وميررة سفاررل الترردريب غ ُسرربل ر ررد
هنفيررذ السياسررات الوةنيررة والق روانه واالسررتاهينيات وسررامل العمررل عا ر املسررتو اةار  .وجررر
أياات هعليل القدرات غ وندات ا م الذاي اةاية وملنظمات اجملتمة املدين.

جيم -اآللياة الوطنيااة لغباالل والرصااد يف جماال حقااوق اإلنساان يالتوصاايتان 4-131؛
و)5-131
 -28غ عرراو  ،2014ر ر ات ا ومررة اجملاررس املع ر ستنفيررذ هو رريات ليررات األمررم املتحرردة
قررو ا نسرران هبرردمي ر ررد هنفيررذ التو رريات سقرردر أكرررب مررن الفعاليررة ،و.سرره التعرراون فيمررا سرره
القطاعات خبصول هنفيذ كل واند من هذه القطاعات وهعليل التعاون مة ليات األمم املتحدة.
 -29و اغ اجملاس طة لتنفيذ هو يات ليات األمم املتحدة ماية نقو ا نسان هامل
نالة التقدو غ التنفيذ واألهدامي املتو اة واآلجال املرسومة واهلييات امل افة ابلتنفيذ.
 -30واملب ر ررادس الرئيس ر ررية لعم ر ررل اجملا ر ررس ه ر ر الا ر ررمول (اي ر ررة القطاع ر ررات املعني ر ررة ما ر ررمولة سعم ر ررل
اجملاررس( ))5والاررفافية (االنفترراح واألمانررة) .واجملاررس عبررارة عررن منتررد لامناقاررات وهررو يتررو .سرره
االهصاالت والتعاون ضمن الساطة التنفيذية ،وكذلب فيما سه الساطة التنفيذية والقطاعات األ ر .
 -31وسةي ررة ا ر ررامي عار ر هنفي ررذ التو رريات ،عم رردت ك ررل إدارة إ هعي رره أر ررخال هاقر روا
هدريبات مناسبات ليقوموا مقاو جهات االهصال ل يتم نوا من املااركة غ عمل اجملاس.
 -32وأسرو اجملاس اهفاقات هعاون مة هسة منظمات من منظمات اجملتمة املدين.

دال -التعاون مع هيئال معاهدال األمم املتحدة يالتوصية )12-132
 -33هعم ررل اهوري ررة ر ررسيا ابس ررتمرار ،متار رريات م ررة االلتلام ررات املقطوع ررة ،عار ر التع رراون م ررة
هييات معاهدات نقو ا نسان ،وكذلب مة ا جراءات ا ا ة التاسعة لألمم املتحدة.
 -34و ل الفرتة قيد ا سر غ ،قردمت اهوريرة ررسيا إ هييرات معاهردات األمرم املتحردة
التقرارير التاليرة :التقريرران الردوراين الثرراين والثالر سارفن هنفيرذ اهفاقيررة القاراء عار ايرة أرر ال
التمييل ضد املررأة (متوز/يوليره )2013؛ والتقريرر الردوري الثراين سارفن هنفيرذ العهرد الردو ا رال
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اب ق ررو االقتص ررادية واالجتماعي ررة والثقافي ررة (أاير/م ررايو )2014؛ والتقري ررر األو سا ررفن هنفي ررذ
االهفاقية الدولية ماية اية األررخال مرن اال تفراء القسرري (ررباط/فرباير )2015؛ والتقريرر
الدوري الثراين سارفن هنفيرذ اهفاقيرة مناهارة التعرذيب؛ والتقريرر األو سارفن هنفيرذ اهفاقيرة نقرو
األرخال ذوي ا عاقة (نيسران/أسريل )2016؛ والتقريرران الردوراين الثراين والثالر سارفن هنفيرذ
اهفاقيرة نقررو الطفررل (كرانون الثاين/ينرراير )2017؛ والتقريررر الرردوري الثالر ساررفن هنفيررذ العهررد
الدو ا ال اب قو املدنية والسياسية ( ذار/مارس .)2017
 -35وق رردمت اهوري ررة ررسيا إ هيي ررات معاه رردات األم ررم املتح رردة التق ررارير التالي ررة :التقري رران
الدوراين الثاين والثال سافن هنفيذ االهفاقية الدوليرة لاقاراء عار ايرة أرر ال التمييرل العنصرري
(كررانون الثاين/ينرراير )2016؛ والتقريررر ساررفن هنفيررذ التو رريته رقررم  17و 23مررن امل نظررات
ا تامية املتعاقة ابلتقريرين الدوريه الثاين والثال سافن هنفيرذ اهفاقيرة القاراء عار ايرة أرر ال
التمييررل ضررد امل ررأة (نيسرران/أسريل )2016؛ والتقريررر ساررفن هنفيررذ التو رريته رقررم (9أ) و 19مررن
امل نظ ررات ا تامير ررة املتعاقر ررة ابلتقرير ررر الر رردوري الث رراين سار ررفن هنفير ررذ اهفاقير ررة مناهار ررة التعر ررذيب
(نيسرران/أسريل )2016؛ والتقريررر ساررفن هنفيررذ التو رريات رقررم  11و 14و 28مررن امل نظررات
ا تامي ررة املتعاق ررة ابلتقري ررر األو سا ررفن هنفي ررذ االهفاقي ررة الدولي ررة ماي ررة اي ررة األر ررخال مر ررن
اال تف رراء القس ررري (أاير/م ر رايو )2016؛ والتقري ررر سا ررفن هنفي ررذ التو رريته رق ررم  34و 54م ررن
امل نظرات ا تاميررة املتعاقررة ابلتقريررر األو ساررفن هنفيرذ اهفاقيررة نقررو األرررخال ذوي ا عاقررة
(أاير/م ررايو )2017؛ والتقري ررر ال رردوري الراس ررة سا ررفن هنفي ررذ اهفاقي ررة القا رراء عا ر اي ررة أرر ر ال
التمييل ضد املرأة (.)2017
 -36وقد هعاونت اهورية رسيا هعاو ت مثمرات مة هييات نقرو ا نسران ذات الصراة التاسعرة
جملاس أورواب وملنظمة األمن والتعاون غ أورواب(.)6

هاء -اجلهال املسسسية الفاعلة يف جمال تاية حقاوق اإلنساان يالتوصايال 7-131؛
و9-131؛ و10-131؛ و3-132؛ و4-132؛ و)5-133
 -37رري ناليات إي ء قدر كبري من االهتمراو لتعليرل قردرات الدولرة عار ايرة املسرتوايت غ
وال محاية نقو ا نسان.
 -38وقد أُنايت ليات جديدة الستعرال السياسات املعتمدة ور د هنفيذها.
 -39وفا ت عن ذلب ،ندد امل تب ا وم لاتعاون مة اجملتمة املدين ،وهو مرسسرة هعري
س رردعم وهط رروير ا روار س رره إدارات اهليي ررات العمومي ررة ومنظم ررات اجملتم ررة امل رردين ،مع ررايري واض ررحة
رراا منظمات اجملتمة املدين عا اية مستوايت ناعة القرار.
 -40وج ر ررر ه ر رروفري ا ة ر ررار الق ر ررانوين واألمر ر روال ال زم ر رره لعماي ر ررات اي ر ررة اهليي ر ررات ا ومي ر ررة
املس ررتقاة( )7املعني ررة حبق ررو ا نس رران ،وك ررذلب ا دارة الفعال ررة سةي ررة هعلي ررل ما ررروعية ه ررذه اهليي ررات
ومصداقيتها .وزيدت األموال املخصصة لعماياهتا مرن ميلانيرة اهوريرة ررسيا زايدة مطرردة .وأُعفيرت
هذه اهلييات أياات من هنفيذ القانون املتعاق ستحديد العدد األقص من املوظفه غ القطاع العاو.
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 -41وغ أاير/مايو  ،2015عينرت اامعيرة الوةنيرة مفوضرة جديردة لامسراواة سره اانسره.
وانتقررل م تبهررا إ مقررر جديررد غ عرراو  ،2016وافتتحررت أول م تررب إقايمر هلررا غ نرروغ ابزار
غ ذار/مارس .2014
 -42ومشاررت طررة العمررل لاتفرراول غ إةررار الفصررل  23هررداسري لتعليررل قرردرات أمرره املظررامل
وذلب ستعديل قانون م تب أمه املظامل.

واو -املدافعون ع حقوق اإلنسان يالتوصيتان 18-131؛ و)19-131
 -43هتعرراون وزارة العرردل ،سو ررفها ااهررة املنسررقة لامفاوضررات مررة املفوضررية األوروسيررة ساررفن
الفصل  :24ااهاز القاائ وا قو األساسية ،مة املرمتر الوة املع ابال.اد األوروز الرذي
يام  200منظمة من منظمات اجملتمة املدين.
 -44ومرن األمثاررة عار املمارسررة اايردة غ وررال التعراون مررة اجملتمرة املرردين ،نرود أن نركررد مارراركة
القطاع املدين غ يالة االسرتاهينية املتعاقة مبنة التمييل وا ماية منه لافرتة .2018-2013
 -45لقررد نرردد ايررة املسررروله ا رروميه عان رات ميررة االعتررداءات الرريت هعرررل هلررا املثايررون
واملثايرات وملدوجرو امليرل اانسر ومةرايرو اهلويررة اانسرانية واهلنمررات عار الرومررا .وأيرت ايررة
أر ر ال العنررا والسرراوكيات التمييليررة وال ترراابت الرريت هررنم عا ر ال راهيررة عا ر اارردران ردة فعررل
عامرة عار وسرائط ا عر و املطبوعررة وا ل رتونيرة عار السرواء ،فار ت عرن م نقرة مرره ئ هررذه
األفعال قاائيات.

زاي -الدورال التدريبية بشأن حقوق اإلنسان يالتوصيتان 9-132؛ و)10-132
 -46هع ررا مصرراحة إدارة امل روارد البا ررية التاسعررة ومررة اهوريررة ررسيا ،غ إةررار ا طررط
الوةنية ،عا إجراء دورات هدريبية مهنيرة ملروظف ا ومرة غ ورال محايرة نقرو ا نسران ومنرة
التميير ررل .وقر ررد أُجرير ررت ،منر ررذ جولر ررة االسر ررتعرال الر رردوري الار ررامل األ ر رررية 35 ،دورة هدريبير ررة
مشات  511موظفات يعماون غ رىت إدارات اهلييات ا ومية.
 -47وقرد رردر دليررل العمررل ساررفن الررب مل الترردريئ املهر العرراو ملرروظف ا دارات ا وميررة
وملوظف اهلييات واملصاحل ا ومية(.)8
 -48ونررري ا دارة املعنيررة إبنفرراذ العقرروابت اانائيررة دورات هدريبيررة ملوظفيهررا سصررورة منتظمررة،
وه وسياة مهمة ملنة التعذيب.
 -49ووضررعت األكادليررة القا ررائية ونرردة دراسررية دراجه ررا غ الرردورات التدريبيررة غ و ررال
نقو ا نسان .ونري دورات هدريبية أساسية ملوظف ااهاز القاائ سصورة منتظمة.
وعق ر ررد أثن ر رراء الف ر رررتة املا ر ررمولة اب سر ر ر غ دورات هدريبي ر ررة مل ر رروظف اهليي ر ررات ا ومي ر ررة
ُ -50
غ موضوع معاماة ااُناة األندا  ،مبا غ ذلب محرايتهم القانونيرة ومنرة التمييرل ضردهم ،وكرذلب
غ موض رروع معاما ررة الا رررةة ااُن رراة األن رردا  .وج رررت أثن رراء ه ررذه الف رررتة أيار رات دورات هدريبي ررة
مشاررت  1 037موظف رات متخصص رات غ الرعايررة االجتماعيررة هناولررت موضرروع املواقررا إزاء املثايررات
واملثايه وملدوج امليل اانس ومةايري اهلوية اانسانية وأفراد أسرهم.
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حاء -ا ق يف اخلووصية يالتوصية )74-132
 -51نررري نالي رات عمايررة رريالة قررانون ساررفن محايررة البيررا ت الاخصررية وذلررب متاررريات مررة
جداول املواءمة ،وهو ريات ا ررباء ،ومارروع قرانون سارفن املفرول املعر املعاومرات ذات األإيرة
العامررة ومحايررة البيررا ت الاخصررية ،ومرسرروو مقرررتح لاربملرران األوروز وواررس أورواب ساررفن محايررة
األفراد إبزاء معااة البيا ت الاخصية ونرية هداول هاب البيا ت(.)9

طاء -ا وول على مياه الشرب يالتوصية )85-132
 -52ي فررل دسررتور اهوريررة ررسيا ا ررق غ سييررة ررحية .ووفقرات لاقررانون املتعاررق ابمليرراه ،يُعترررب
املاء موردات ةبيعيات ،هعود ما يته امهورية رسيا.
 -53وق ررد ُوض ررة إة ررار وةر ر (دس ررتوري وسياس رراي وهار رريع ) ل رردعم إ ن ررة ا م ررداد ابملي رراه
والصرمي الصح  .وهارطاة إدارات ا رم الرذاي اةايرة سردور هراو غ هتييرة البييرة املواهيرة لاتلويرد
ابملياه وإ نة دمات الصرمي الصح .
 -54و دقت اهورية ررسيا غ عراو  2013عار الربوهوكرول املتعارق ابملراء والصرحة املاحرق
ابهفاقية عاو  1992املتعاقة حبماية واسرتخداو اجملراري املائيرة العراسرة لاحردود والبحرريات الدوليرة.
ونددت أهدامي وجدول زم لتحقيقها متاريات مة الفقرة  3مرن املرادة 6
ُ
ور ات هيية مارتكة ُ
من الربوهوكول.
 -55وغ ع رراو  ،2016اعتم رردت ا وم ررة اسر ررتاهينية إدارة املي رراه غ إقا رريم اهوري ررة ر ررسيا
لافرتة القادمة إ لاية عاو  ،2034سةية .قيق إدارة مت اماة لامياه عا حنو منصا ومسرتداو
مة الوفاء غ الوقت نفسه ابالهفاقيات الدولية.

ايء -حرية الدي /ارتياد ال نائس والطوائف الدينية يالتوصيتان 98-132؛ و)10-133
 -56جاء غ دستور اهورية ررسيا أن رريبا دولرة عامانيرة ،وأن ال نرائس والطوائرا الدينيرة
منفصرراة عررن الدولررة ،ولرريس هنرراا ديررن إجبرراري ابعتبرراره ديررن الدولررة ،وهررو مررا يعر أن ال نررائس
والطوائا الدينية متساوية ومنفصاة عن الدولة.
 -57وم ررن منطا ررق أن وج ررود اي ررة الطوائ ررا الديني ررة ومارس ررتها نا رراةها يق رروو عار ر مب ررادس
التعدديررة الدينيررة وأن رررىت ال نررائس والطوائررا الدينيررة م ومررة ابلنظرراو القررانوين امهوريررة ررسيا،
اس ررتحدثت إجر رراءات لتس ررنيل ال ن ررائس والطوائ ررا الديني ررة غ ر ررسيا .و رردد ق ررانون ال ن ررائس
والطوائا الدينية ررىت ال يرا ت الدينيرة ولنحهرا االعتمراد القرانوين .وُلنرة نظرر هار يل كنرائس
وةوائا دينيرة جديردة ،ل رن مرن الارروري سيران الارروط الريت ل رن عار أساسرها منحهرا وضرة
ال نيسة أو الطائفة الدينية وسذلب ه ون مامولة ابلنظاو القانوين سصفة ةائفة دينية مسموح هلا
مبمارسرة ا ررايت الدينيرة .والتسررنيل وفقرات لاقررانون مسررفلة ا تياريرة ُجعاررت لاحصرول عار وضررة
ال نيسة والتمتة ابلاخصية االعتبارية غ اهورية رسيا.
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 -58ووضعت وزارة العدل ،ابلتعاون مة كاية القانون امعة ساةراد ،دراسة .اياية مقارنة عن
الاوائ املتعاقة سوضة ال نائس والطوائا الدينية من أجل ضبط معايري مددة اسرتنادات إ أفارل
املمارسات غ سادان اال.اد األوروز وغ منطقة جنوو رر أورواب.
 -59ومتيلت الفررتة املارمولة اب سر غ إبعرادة املمتا رات إ ال نرائس والطوائرا الدينيرة الريت
ررودرت منهررا غ الفرررتة ال نقررة لاحرررو العامليررة الثانيررة .ولرريس غ هعامررل الوكالررة املعنيررة إبعررادة
املمتا ررات ،الرريت هاررطاة ابلرردور الرئيسر غ عمايررة إعررادة املمتا ررات ،أي متييررل ضررد أي كنيسررة
أو ةائفة الدينية أو رخصية اعتبارية مسناة غ اهورية رسيا(.)10

كاف -حرية الرأي والتعبري وحرية التجمع يالتوصيال م  75-132إىل 78-132؛
و81-132؛ و6-133؛ و)12-133
()11
وسنت قوانه جديدة متعاقة سوسائط ا عر و غ عراو  2014وهر منسرنمة متامرات
ُ -60
مة ا ةار التنظيم األوروز.

 -61وغ كانون األول/ديسمرب  ،2015أكدت املفوضية األوروسية أن اهورية رسيا هستوغ
ايررة الاررروط املتعاقررة مبواءمررة ق روانه وسررائط ا عر و سصررورة كاماررة مررة التوجيرره األوروز املتعاررق
خب رردمات وس ررائط ا عر ر و الس ررمعية والبصر ررية( )12وأن إبم اهن ررا االنا ررماو إ ال رررب مل الفرعر ر
األوروز ا سداع املتعاق سوسائط ا ع و.
 -62وهررنا املررادة  4مررن القررانون املتعاررق ابملعاومررات العامررة ووسررائط ا عر و عا ر أن نريررة
املعاومررات العامررة رررب أال هنتهررب إبسرراءة اسررتة ل املنصررب أو السرراطة أو املا يررة أو أي نررق
ررر مبمارس ررة الت ررفثري أو الرقاس ررة عار ر وس ررائل ةب ررة وهوزي ررة اارائ ررد أو عار ر ر ررب ات االهص ررال
ا ل رتونيرة املسررتخدمة لتوزيررة مترروايت وسررائط ا عر و .ويتررو القررانون إنارراء سررنل لوسررائط
ا ع و من أجل جعل املعاومات املتعاقة سوسائط ا ع و متانة لانمهوري العاو .وهتو وكالرة
سنل األعمال التنارية إدارة سنل وسائط ا ع و.
 -63والق ر ررانون اادي ر ررد املتعا ر ررق ابلتنمع ر ررات العام ر ررة( ،)13ال ر ررذي د ر ررل ني ر ررل التنفي ر ررذ غ ر ر ررباط/
فرباير  ،2016منسنم مة املعايري املعا رة املتعاقة عمل الارةة فظ النظاو أثناء التنمعات العامة.
 -64وا ق غ نرية التنمة م فول أيارات مرن ر ل إقررار املسررولية اانائيرة عار اعتبرار أن
قصد سه منة نمة عاو عا أنه جناية.
القانون اانائ ينظر إ العمل الذي يُ َ

 -65وغ رباط/فرباير  ،2016اعتمدت وزارة الارون الدا ايرة طرة عمرل لتحسره سراوا
الارررةة وهعاوهنررا مررة مثا ر واعيررات املثايررات واملثايرره وملدوج ر امليررل اانس ر ومةررايري اهلويررة
اانسررانية ،وه ر ا طررة الرريت نرُفررذت هنفيررذات ك ررام ت .وجررر أيا رات هعيرره منسررقه خبصررول في ررة
املثايات واملثايه وملدوج امليل اانس ومةايري اهلوية اانسانية ،و يغ دليل العمرل ملمارسرات
الارةة لد التعامل مة هذه الفية من الناس وأُجريت دورات هدريبية لفائدة أفراد الارط.
 -66وأثنرراء ا فرراى عا ر القررانون والنظرراو غ سرريا اسررتعرال اعت رلاز املثايرره . ،2014قررق
هعرراون جيررد مررة مثا ر الاننررة التنظيميررة لاتظرراهرة .وسعررد عرراو  ،2014جرررت هظرراهرات اعت رلاز
املثاي رره ،الرامي ررة إ هعلي ررل نق ررو ه ررذه الفي ررة م ررن الن رراس ،دون نر رواد كب رررية ه ررذكر م ررة أ ررذ
إجراءات أمنية أقل من ذي قبل .وجر ضربط ااماعرات الريت أعرسرت مرن قبرل عرن عردو رضراها
ستنظيم هذه التظاهرات(.)14
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الم -منا ااع التمييا ااز يالتوصا اايال م ا ا  12-131إىل 17-131؛ وم ا ا 13-132
إىل 17-132؛ وم  25-132إىل 30-132؛ و79-132؛ و)80-132
 -67جر  ،أثناء الفرتة املامولة اب س غ. ،سه ا ةار التاريع واالسررتاهين واملرسسر
املتعاق حبظر التمييل.
 -68ون ررددت االس ررتاهينية املتعاق ررة مبن ررة التميي ررل وا ماي ررة من رره و ط ررة العم ررل املص ررانبة هل ررا
سياسة ا ومة غ هذا اجملال إ لاية عاو .)15(2018
 -69وختاررة عمايررة هنفيررذ التررداسري لار ررد مررن ر ل عمررل واررس ا ومررة الررذي يعقررد أرسررة
دورات .و ريةت نررىت اآلن أرسعررة هقررارير عرن هنفيررذ طررة العمررل .وجرر هعيرره املنسررقه ونرواهبم
امية املرسسات امل افة ستنفيذ التداسري.
 -70ونُظمت دورات هدريبية لامنسقه ونرواهبم ،وملمثار منظمرات اجملتمرة املردين ،ولونردات
ا م الذاي اةاية سةرل سناء القدرات وزايدة الفعالية غ ر د هنفيذ طة العمل.
 -71ول ر ر يتسر رري املعاقب ررة عا ر ر التح ر رريي عا ر ر ال راهي ررة القومير ررة أو العرقي ررة أو الدينير ررة،
أضيفت إ القانون اانائ املرادة (54أ) سارفن فررل عقروابت غ ظررومي ا رة عنرد اره راو
جرلة سدافة التحريي(.)16
 -72ورررو القرانون اانرائ التحرريي عار ال راهيرة ا ثنيرة أو العرقيرة أو الدينيرة ،والتعصرب،
والتمييررل العرقر ولررريه مررن أرر ال التمييررل ،وانتهرراا نقررو املسرراواة ،وانتهرراا ا ررق غ اسررتعمال
لةررة مررن الاةررات أو ررط مررن ا طرروط ،وانتهرراا نريررة التعبررري ،وانتهرراا ا ررق غ االنتسرراو إ
األ ررل الق رروم أو ا ثر ر  ،وانته رراا نري ررة مارس ررة ال رردين وأداء الا ررعائر الديني ررة ،ور رررو ك ررذلب
ا ض ر ررار سس ررمعة ر ررعب أو وموعر ررة قومي ررة أو إثني ررة ،واره ر رراو إابدة ااعي ررة أو ج ر ررائم نر رررو
أو التحريي عايها.
 -73وأ رردر م تررب النائررب العرراو الصرررز ،غ كررانون األول/ديسررمرب  ،2015هوجيهرات عامرات
ذي ةاسة إللام سافن االنتفاى سسنل ال عن جرائم سعينها ،منها جرائم ال راهية.

ميم -األاليال القومية يالتوصيال 5-132؛ وم  88-132إىل )99-132
 -74عرمي ا ةار التاريع املتعاق سوضة األقايرات القوميرة وماراركتها غ ا يراة االجتماعيرة
والسياسر ر ررية غ ر ر ررسيا ،الر ر ررذي اسر ر ررتحد غ العار ر ررر سر ر ررنوات املاضر ر ررية. ،سر ر ررنات كب ر ر رريات وجر ر ررر
هنفيذه عمايات.
 -75ويررنا قررانون ا دمررة املدنيررة ااديررد عا ر متتررة ايررة املررررحه سفرررل متسرراوية لاررةل
املنا ب غ املقاةعات املستقاة ذاهيات ووندات ا م الذاي اةايرة( .)17فنميرة الوظرائا متانرة
س ر ررنفس الا ر ررروط .وينبةر ر ر أن هع ر ررس التار ر ر ياة ا ثني ر ررة لام ر رروظفه ،ومتثي ر ررل اانس ر رره ،وع ر رردد
األرخال ذوي ا عاقة سه املوظفه الرتكيبة السر انية إ أسعرد نرد م رن .وأ ردرت ا ومرة
ث ثة مراسيم .دد فيها معايري هصنيا وهو يا الوظائا وررةل منا رب العمرل غ املقاةعرات
املستقاة ذاهيات ووندات ا م الذاي اةاية.
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 -76واعتُمرردت ق ررارات ساررفن هنفيررذ القررانون املررذكور نف رات ونصررت عا ر أنرره إذا كانررت لةررة
و ط ال تاسة ألقاية قومية ما مسرتعم ن رييرات غ املقاةعرة املسرتقاة ذاهيرات أو ونردة ا رم الرذاي
اةايررة أو ساديررة مدينررة مررا فررذن معرفررة هررذه الاةررة ه ررون ررررةات لاررةل املنا ررب الرريت ي ررون فيهررا
التخاة ررب الا ررفه والتوا ررل ال ت رراز م ررة امل رواةنه مطا رروابت .وهعطَ ر األولوي ررة ألف رراد األقاي ررات
القومية غ نال كان هقييم مرهل املررحه متساوايت لاةل وظيفة سعينها ،ويتيعن أن ي رون ذلرب
مررذكورات سوضرروح غ إع ر ت الوظررائا الاررالرة إذا كانررت هنرراا ناجررة لتاررةيل أرررخال مررن
أقايات قومية ذات متثيل دون املستو املطاوو سه م ا املوظفه.
 -77واعتم رردت ا وم ررة ،غ  3ذار/م ررارس  ،2016ط ررة عم ررل متعاق ررة مبمارس ررة نق ررو
األقايررات القوميررة( .)18وررراركت وررالس األقايررات القوميررة غ ريالة طررة العمررل .وهررنا طررة
العمل عا زايدة ماراركة األقايرات القوميرة غ ا ومرة ،وعار اسرتعمال ةريقرة ال تاسرة وإعمرال
ا قو غ وا التعايم والثقافة.
 -78وواس األقايات القوميرة ،وهرو اهلييرة الريت نرري ا ومرة مرن هلرا نروارات سارفن ايرة
املسررائل ذات االهتمرراو لألقايرات القوميررة وساررفن .سرره وضررعها ،م اررا اب رررامي عار هنفيررذ
األناررطة غ إةررار طررة العمررل عمررال نقررو األقايررات القوميررة .واسررتفنا اجملاررس عما رره غ
عرراو  .2015وي ررتأس اجملاررس رئرريس الرروزراء ،وأعارراءه هررم مررن الرروزراء املعنيرره ورءسرراء وررالس
األقايررات القوميررة .واعتُمررد سررر مل لتخصرريا األم روال مررن ميلانيررة ررندو األقايررات القوميررة غ
جاسررة جملاررس األقايررات القوميررة ُعقرردت غ  23أاير/مررايو  ،2017ني ر هقرررر أن ي ررون هرروفري
املعاومات ساةات األقايات القومية واالت ذي أولوية لاتمويل من ميلانية ندو األقايات القومية
غ عاو  .2017وسومي هتاح األمروال عرن ةريرق نرداء إ اامهرور يطاقره وزيرر ا دارة ا وميرة
وا م الذاي اةا .
 -79ويوجررد غ ررسيا  21واس رات ألقايررة قوميررة؛ وهتاق ر هررذه اجملررالس التمويررل لعماهررا مررن
ميلانية اهورية رسيا ،ومرن ميلانيرات املقاةعرات ذات االسرتق ل الرذاي وونردات ا رم الرذاي
اةا  ،ومن املن ولريها.
 -80وعق ررد امل ت ررب املعر ر حبق ررو ا نس رران واألقاي ررات ،ابلتع رراون م ررة سعث ررة منظم ررة واألم ررن
والتعاون غ أورواب ،عددات من الدورات التدريبية الرامية إ هعليل قدرات والس األقايات القوميرة.
وهتاق متوياها من ناديق لية املساعدة غ املرناة قبل االناماو.
 -81ويُترراح التعارريم خبمسررة عارررة لةررة مررن لةررات األقايررات القوميررة غ ايررة املرانررل التعايميررة
الث ثررة وهررو مررا ياررمل هررذا العرراو أكثررر مررن  60 000ةالررب .وهُسررتعمل  11لةررة مررن لةررات
األقايررات القوميررة اسررتعماالت رييرات غ  42ونرردة مررن ونرردات ا ررم الررذاي اةار  .وهُبر رررهرايت
أكثر من  18 000ساعة مرن الرربامل ا ذاعيرة والتافليونيرة سسرتة عاررة لةرة مرن لةرات األقايرات
القومية ،وهُوزع أكثر من  100وسياة إع مية مصبوعة.
 -82وهوا ررل ا وم ررة س ررذل جه ررود غ و ررال إدم ررا الروم ررا ابعتم رراد االسر ررتاهينية اادي رردة
املتعاقررة اب دمررا االجتمرراع لارومررا غ اهوريررة ررسيا حباررول عرراو  .2025و.رردد االسررتاهينية
و طة العمل املصانبة هلا الترداسري واألنارطة وااهرات املنفرذة واألمروال الريت ختصرا لامنراالت
ذات األولوية ،وه الس ن والعمل والتعايم والصحة والرعاية االجتماعية ومنة التمييل.
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 -83وهع ررا هييررة التنسرريق ا وميررة املعنيررة إبدمررا الرومررا عا ر ر ررد هنفيررذ هررذه التررداسري.
ويقوو اجملارس ا روم املعر ستحسره وضرة الرومرا وستنفيرذ سنرود عقرد إدمرا الرومرا أيارات سر رد
هنفيذ السياسات املتعاقة إبدما الروما.
 -84وسفاررل هنفيررذ االسررتاهينية السرراسقة لتحسرره وضررة الرومررا إ لايررة  ،2015واملارراركة
غ عقد إدما الروما ( ،)2015-2005نققت رسيا نتائل معتربة ،وهو ما ل ن اختاذه مثاالت
عا املمارسات اايدة.
 -85وأ نت التعدي ت واملاحقرات الريت أضريفت لقرانون ا جرراءات لرري القارائية اجملرال لامليرد
من التسني ت غ سنل املواليد وساعدت املواةنه الروما عا ا صول عا الويئق الاخصية.
 -86ويعمل ناليات  181مساعدات هرسوايت ،يساعدون غ إدما الت ميذ الروما وغ مت ينهم من
.قيق نتائل جيدة غ هعايمهم.
 -87وسفاررل هنفيررذ هررداسري العمررل ا ررراز ( ،)2003سررنل  1 960ةالب رات مررن الرومررا غ
ااامعات واملدارس العايا و 5 070ةالبات من الروما غ املدارس الثانوية ،واستُحد نظراو لر رد
ناررور الطابررة املنررتظم غ املرردارس وهقرردمهم غ التحصرريل العام ر  .وهقرردو مررن دراسررية ملوا رراة
هعايمهم سفال هداسري العمل ا راز.
 -88ويا ررطاة وس ررة وس رربعون وس رريطات ررحيات نا ررطة غ س رريا هثقي ررا الروم ررا غ اجمل ررال
الصح  .ويعمل هرالء عا مسراعدة قراة العاروائيات عار .سره نرالتهم الصرحية وجعاهرم
مندوه غ نظاو الرعايرة الصرحية( .)19ووضرة ألول مررة سرنل صر عردد وأمراكن العاروائيات
غ ررسيا ،وهررو مررا أ ح الفر ررة لتوجيرره األم روال لتسرروية هررذه املا ر اة .ووفق رات لبيررا ت قرردمتها
سا رردايت ،هن رراا  583وموع ررة سر ر نية عا ر روائية/لري قانوني ررة لاروم ررا غ ر ررسيا .ووض ررعت أو
ا طررط العمرانيررة مرراز مسررتوةنات دون املسررتو لارومررا ،ووضررة  13منوذج رات لتحسرره ظرررومي
الس ن لاروما.
 -89واب ضافة إ هوفري الس ن االجتماع  ،سو فه منوذجات لتسوية مااكل الس ن ،ررري
إعداد سرامل هتي رراء س نات عائاية ريفية.
 -90ولث ررل ال رررب مل املتعا ررق ابلتا ررةيل والسياس ررة االجتماعي ررة املعتم ررد .س رربات ل نا ررماو إ
اال.ر رراد األوروز وثيق ر رةت غ لاير ررة األإير ررة لر ر ررد التقر رردو اةر رررز غ عماير ررة االنر رردما األوروز وغ
املفاوضررات مررة املفوضررية األوروسيررة غ وررا التاررةيل والسياسررة االجتماعيررة .وهررنظم االسررتاهينية
ااديدة ل ندما االجتماع لاروما غ اهورية رسيا مسفلة هاةيل الروما.
 -91واس ررتحدثت قاع رردة سي ررا ت لر ررد إدم ررا الروم ررا عار ر الص ررعيدين اةار ر وال رروة م ررن
ل ماروع ’حنرن موجرودون مع رم‘ آلليرة املسراعدة غ املرنارة قبرل االنارماو لعراو - 2012
.)20(IPA 2012 TARI project
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نون -األشخاص غري املشمول حبماية القانون يالتوصية )8-132
 -92املول ررود يس ررنل غ س ررنل ال رروالدات سة رري النظ ررر عم ررا إذا ك رران أسر رواه مع ررروفه أو ل ررري
معروفه ،وسةي النظر عما إذا املولود سدون رعاية أسوية ،وسةي النظر عما إذا كان املولود ةفر ت
متبنيات أو ةف ت ألسوين ال لا ان ويئق رخصية.
 -93وأ نرت التعردي ت الريت أُد ارت عار قرانون ا جرراءات لرري التنازعيرة وهنفيرذ اهفاقرات
سرره أمرره املظررامل والرروزارات املعنيررة ،سرردعم مررن مفررول األمررم املتحرردة السررام لارررون ال جيرره،
هسوية مسفلة الويئق الاخصية ألكثر من  25 000من الروما أثناء الفرتة املامولة اب س غ.

 -94وم ررة الا ررروع غ العم ررل خبدم ررة "أيه ررا الرض ررية ،مرنبر رات س ررب غ ه ررذا الع ررامل" غ نيس رران/
أسريررل  ،2016جررر هبسرريط إجرراءات هسررنيل اللرضررة غ سررنل املواليررد ،وا سر غ عررن املواةنررة
وم ان ا قامة ،والتسنيل ا ل رتوين لاتفمه الصح قبل أن يةادر الرضية عيادة التوليد.

س  -حقوق الطفل يالتوصيال 6-131؛ و8-131؛ و 23-131وم 25-131
إىل )29-131
 -95ه فل القوانه والنُظُم املعمول هبا إعمرال نقرو الطفرل ومحايتهرا ،وهرو مرا جعرل الروزارة
امل افة حبماية األسرة هر عدو ضرورة اعتماد قانون ال سافن نقو الطفل.
 -96وابل رررلم م ررن هنص رريا ق ررانون األس رررة عا ر ع رردو ج رواز هع رريي اآلابء أسن رراءهم ألعم ررال
وعقرروابت مهينررة هنررال مررن ال رامررة ا نسررانية وأن مررن واجرربهم محايررة أةفرراهلم مررن هعرضررهم هلررذه
األعمررال عا ر أيرردي أ س ررين ،مثررة هعرردي ت رررري إعرردادها سررومي .ظررر هعرريي األةفررال
لاعقوسررة البدني ررة ابعتبارهررا أس رراوابت لرتسررتهم نظ ررات ررر ات .وس رردأت الرروزارة امل اف ررة ابألسرررة العم ررل
لصيالة ماروع قانون يتامن هعديل وه ميل قانون األسرة يتو  ،غ اارة أمرور أ رر  ،نظرر
إ ر ررا العقوسر ررة البدنير ررة ابألةفر ررال ،ونظر ررر اسر ررتعمال القر رروة ااسر رردية أسر رراوابت لرتسير ررة األةفر ررال،
واستحدا هداسري هتعاق حبماية األةفال من ا يذاء املنل .
 -97وأج ر ررر وا ر ررس محاي ر ررة الطف ر ررل دراس ر ررة سا ر ررفن ما ر ررروع ق ر ررانون أم ر رره مظ ر ررامل األةف ر ررال
لعرراو  2008وعدلرره ،وأرسررل مبررادرة إ ا ومررة لبرردء إج رراءات إق ررار ماررروع القررانون .ونررري
ناليات مناقاة عامة سافن ماروع القانون هبدمي .سه يالته.
 -98وعا ر الرررلم مررن أن القررانون اانررائ ال يتاررمن جرلررة هسررم "سيررة األةفررال" ،إال أنرره
وجب التاديد عار أن جررائم أ رر يعررتمي هبرا هرذا القرانون نررو سيرة األةفرال .واب ضرافة إ
جرلة االنار ابلبار ،يتامن القانون اانرائ جررائم مرن قبيرل مرا يار  :االنرار ابلقصرر أللررال
التب  ،وإسعاد القا ر عن سيته ،وهةيري البيية األسرية.
 -99وهبدمي م افحة اسرتة ل األةفرال غ املرواد ا ابنيرة ،أُد ارت هعردي ت عار القرانون
اانررائ سةرررل إدرا هعريررا لامرواد ا ابنيررة وإضررافة فقررات جديرردة نرررو هررذه األفعررال وكررذلب
الو ول إ املواد ا ابنية اليت يستةل فيها األةفال.
 -100وياررمل سررر مل "مدرسررة اليررة مررن العنررا"  274مدرسررة .وأنار موقررة هفرراعا عار
وزود دوات لتقيرريم مررد سر مة البييررة
رررب ة ا نرتنررت يطاررق عايرره "مدرسررة اليررة مررن العنررا" ُ
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املدرسررية والعنررا القررائم عا ر نرروع اا رنس والعنررا غ الواقررة االفرتاض ر  .وغ إةررار عمايررة هقيرريم
نوعية التعايم وهعليل قدرات املدارس واملرردين الرتسويه لر رد مرد سر مة البييرة املدرسرية ُوضرة
دليل قواعد لتقييم مد س متها.

ع  -املساواة ب اجلنس يالتوصيال 6-132؛ وما  18-132إىل 24-132؛
و82-132؛ و)83-132
 -101اضررطاعت هييررة التنسرريق مررن أجررل املسرراواة س رره اانسرره ،الرريت يرأسررها أنررد ن رواو رئ رريس
الوزراء ،منذ إناائها غ عاو  ،2014سعدد من األناطة لتحسه وضة املرأة واملساواة سه اانسه.
 -102وغ أعقرراو االنتخرراابت الربملانيررة واةايررة لعرراو ُ ،2016عينررت ام ررأة غ منصررب رئرريس
اامعيررة الوةنيررة ،وساةررت نسرربة متثيررل النسرراء  34,54غ املائررة مررن أعارراء الربملرران .وه ر نسرربة
التمثيل ذاهتا املسناة غ اية املدن واجملالس البادية.
 -103وأفا ررت االنتخ رراابت الرايس ررية ألاير/م ررايو  2017إ ن رردو هةير رريات غ ا وم ررة.
ولامرررة األو ُ ،عينررت ام ررأة غ منصررب رئرريس وزراء ررسيا .ومررن ومرروع  21وزي ررات ،أرسعررة مررنهم
نساء ،وأوكل إ إنداهن منصب ئب رئيس وزراء ورئيس هييرة التنسريق مرن أجرل املسراواة سره
اانسه .وهرتأس وس نساء مناةق إدارية ،وهاةل  12أ رايت منصب عمدة.
 -104وهناا أكثر من  100هيية ماية لامساواة سه اانسه.
 -105وهسم الاوائ التنظيمية اليت هطبقها اهلييات ا ومية اةاية واهلييرات ا وميرة ا قايميرة
املس ررتقاة ذاهي ر رات سو ر ررول اانس رره عا ر ر قر رردو املسر رراواة إ ف رررل العمر ررل املتانر ررة .وأُدر غ قر ررانون
عرراو  2015ساررفن نظرراو امليلانيررة أسرراوو لوضررة امليلانيررة يراعر االعتبررارات اانسررانية والترلاو يقار
ن يطبق اية املستفيدين من امليلانية هذا األساوو حباول عاو  2020عا أقص هقدير.
 -106ومنذ رباط/فرباير  ،2016استخدمت اهورية رسيا مررر اال.راد األوروز لامسراواة
سره اانسره غ سررتة وراالت ،هر  :هوزيررة الوقرت واملرال والعمررل واملعرفرة والسراطة والصررحة؛ وغ
واله فرعيه ،إا :العنا ضد املرأة والفوار القطاعية .وهفيد املرررات ن مرررر املسراواة سره
اانسه غ اهورية رسيا يباغ  40,60غ املائة(.)21
 -107وغ رررباط/فرباير  ،2016اعتمرردت ا ومررة اسررتاهينية وةنيررة لامسرراواة سرره اانسرره
لافرتة  2020-2016مة طة عمل لافرتة .)22(2018-2016
 -108وغ  19أاير/مررايو  ،2017اعتُم رردت ط ررة العمررل الوةني ررة لتنفي ررذ ق ررار وا ررس األم ررن
التاسة لألمم املتحدة رقم  - 1325املرأة والس و واألمن غ اهوريرة ررسيا (.)2020-2017
ومشار ررت طر ررة العمر ررل الوةنير ررة الثانير ررة عر ررددات أكر رررب مر ررن ااهر ررات الفاعار ررة وركر ررلت عا ر ر هنفير ررذ
نات عا الصعيد اةا .
ا
 -109واعتم رردت ررسيا إة ررارات اس ررتاهينيات ومعي ررارايت يس رراهم غ .س رره وض ررة امل ررأة غ املن رراةق
الريفية ومت ينها من النانية االقتصادية.
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ودعمررت املا ررارية وا م ر ت الرامي ررة إ .س رره املس رراواة س رره اانس رره والتةا ررب عا ر
ُ -110
القوال ررب النمطي ررة والتحير رلات اانس ررانية غ ر ررسيا عار ر ررعيد اامهوري ررة واألق رراليم .ووض ررعت
اهورية رسيا إةارات قانونيات ينا عا مبدأ ه افر الفرل وإ نة فرل العمل ل اانسه.

 -111وهاررةل النسرراء  62,4غ املائررة مررن ومرروع مرروظف الدولررة ،وهررن ياررةان  53,23غ
املائ ررة م ررن املنا ررب القيادي ررة ،و 45غ املائ ررة م ررن الوظ ررائا ا ومي ررة .وهتس رراو أج ررور الرج ررال
والنساء غ القطاعه العاو وا ال.

فاء -األشخاص ذوو اإلعااة يالتوصيتان  86-132و)87-132
ُ -112عرردل قررانون منررة التمييررل ضررد األرررخال ذوي ا عاقررة غ عرراو  ،2015ل ر يتسرري
لألرررخال ذوي ا عاقررة الررذين ال يسررتطيعون التوقيررة نفسررهم اسررتخداو ررتم يتاررمن سيررا ت
هويتهم الاخصية أو مل هوقيعات منقورات.
 -113واستُ مات وموعة قوانه م افحة التمييل غ ذار/مارس  2015عندما اعتُمرد قرانون
استخداو لةة ا رارة وقانون هنقل امل فوفه س و مرردة.
ورر ل فريررق مررن املهنيرره يُعرري ابلتعارريم الاررامل غ ايررة مرسسررات التعارريم قبررل املدرسر
ُ -114
واالستدائ والثرانوي .وُكارا ستطروير البييرة والسياسرات واملمارسرات الاراماة و.سرينها عار مسرتو
املرسسة .وأُنايت اان مارتكة سه ا دارات غ اية وندات ا رم الرذاي اةايرة وُكافرت ستقيريم
ا اجة إ مليد من الدعم لألةفال غ واالت التعايم والصحة وا ياة االجتماعية.
 -115وينا القانون املتعاق سس النظاو التعايمر ررانة عار أنره ينبةر إير ء اهتمراو رال
ملررا ه ر عايرره "انتمرراالت و ررول األةفررال والط ر و والبررالةه الررذين يواجهررون ررعوابت غ النمررو
ويع ررانون م ررن ا عاق ررة ،سص رررمي النظ ررر ع ررن وضر رعهم امل ررا  ،إ اي ررة مس ررتوايت التعا رريم "،و"متت ررة
األرررخال املقيمرره غ مرسسررات ا مايررة االجتماعيررة ،مثررل األةفررال الط ر و والبررالةه املرض ر ،
حبقهم غ التعاريم أثنراء إقرامتهم غ هرذه املرسسرات وأثنراء هاقريهم العر الطرئ غ املستارف أو غ
البيت ".وينبة أياات إي ء اهتماو ال لاحد من عردد األةفرال الرذين يرتكرون املدرسرة غ مرنارة
مب رة ،وال سيما أوليب املنحدرين من فيات س انية مرومة اجتماعيات ومن مناةق متخافة ،وأوليب
الررذين يواجهررون ررعوابت غ النمررو ويعررانون مررن ا عاقررة ،ولررريهم مررن الررذين يواجهررون ررعوابت
مددة غ التعام ،و عادة إدما األةفال غ النظاو ،متاريات مة مبادس التعايم الاامل لانمية.
 -116و ق أياات لألةفرال الرذين يواجهرون رعوابت غ النمرو ويعرانون مرن ا عاقرة اسرتخداو
لةة ا رارة أو نرومي ا ة.
 -117ويررنا القررانون ااديررد لا تررب الدراسررية عا ر أن يسررتخدو الط ر و ذوو ا عاقررة كتب رات
مدرسية ه ون سصيةة م يفة لتابية انتياجاهتم.
 -118ويررنا القررانون ااديررد لاتعارريم الثررانوي عار أن التعارريم الثررانوي ورراين ل نرره لررري إللامر ،
ويتي إم انية التعام عن سُعد.

 -119وينا دليل العمل املتعاق ستحديد أولوايت هسنيل األةفرال غ مرسسرات التعاريم قبرل
املدرس عا إعطاء األولوية لألةفال املنحدرين من الفيات الس انية الفقرية .ويتاح التعايم قبرل
املدرس ابجملان امية األةفال ولول من ميلانية اهورية رسيا.
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 -120واعتُمررد دليررل العمررل املتعاررق مبعررايري االعررتامي رر ال التمييررل الرريت يتعرررل هلررا موظررا
أو ةفل أو رخا يل غ املرسسات التعايمية.
 -121وهنا اسرتاهينية التعايم غ اهوريرة ررسيا املمتردة غ عراو  2020عار هسرنيل ايرة
األةفررال غ التعارريم االسترردائ  ،وال سرريما أةفررال املنرراةق الريفيررة وأةفررال الرومررا واألةفررال الررذين
يواجهررون ررعوابت غ النمررو ويعررانون مررن ا عاقررة ،وعا ر فرري عرردد األةفررال الررذين يرتكررون
التعايم االستدائ والثانوي غ مرناة مب رة.

صاد -املسنون يالتوصية )84-132
 -122نر ر رات عا ر ر .س ر رره نوعي ر ررة ر رردمات ا ماي ر ررة االجتماعي ر ررة ،يا ر رررتط ق ر ررانون ا ماي ر ررة
االجتماعية عا منظمات ا ماية االجتماعية ا صول عا هرا يا لاعمل .و دد دليل العمل
املتعاق ساروط ومعايري هوفري دمات ا ماية االجتماعية معايري هوفري معظم هذه ا دمات.
 -123وسر ر رراإت االس ر ر ررتاهينية الوةنير ر ررة لاار ر رريخو ة املمتر ر رردة إ عر ر رراو  2016غ إدرا ظر ر رراهرة
الايخو ة غ ا طط ا منائية ،وأُدرجت أهدافها غ لريها من الويئق االسرتاهينية الوةنية واةاية.
ة مفادها أنه ليس من الارروري وضرة
 -124وأ ح هقييم هذه االسرتاهينية التو ل إ
أي اسر ررتاهينية جدي رردة وإمن ررا ينبةر ر هنفي ررذ ها ررب املوج ررودة .وهتف ررق األه رردامي االسر ررتاهينية م ررة
أهدامي اال.اد األوروز لعاو .2020
 -125وازداد غ اجملتمعات اةاية عدد ا دمات املختافة املقدمة إ املسنه املقيمه غ مرافرق
رعايرة املتقاعرردين ،مبررا يسرراعد املسرنه عار .سرره ةررر هوا راهم مررة اجملتمررة .و.سررنت ظرررومي
السر ن غ القطرراع العرراو نتينررة هونيررد ا رردمات وفرررل هررا يا العمررل عا ر املنظمررات املعنيررة
واملهنيه املعنيه.
 -126وهقدو ا دمات املنللية لامسنه غ عدد من اجملتمعات اةاية(.)23
 -127ويتاق املسنون ( 65سنة فما فو ) واملسنون الفقراء سعي ا دمات ابجملان أو سعار
تفارة (وهر هررتاوح سره رردمات املرافرق العامررة و ردمات النقررل العراو) .وهوجررد هرذه املرافررق غ
معظم البادايت واملدن ،وال سيما غ ساةراد.
 -128وسدأ يظهر مقدمو ا دمات االجتماعية من القطاع ا ال ،وال سيما فيما يتعاق سدور
رعاية املتقاعدين (إذ يوجد  5 000م ان يواء املسنه غ دور ا ة لرعاية املتقاعدين).

ااف -املهاجرون والالجئون واملشردون داخليا يالتوصايال 100-132؛ و101-132؛
و)102-132
 -129يرنا قرانون هوظيررا األجانرب املعتمررد غ عراو  2014عار رررروط وإجرراءات هوظيررا
األجانب .وه ون لألجنئ املستخدو وفقات هلرذا القرانون ا قرو وااللتلامرات ذاهترا الريت لامرواةنه
اةاي ر رره ،غ ن ر ررال اس ر ررتيفاء الا ر ررروط املنص ر ررول عايه ر ررا غ الق ر ررانون .وأ ر رردر م ت ر ررب العمال ر ررة
الوة  7 430هصري عمل لألجانب غ عاو .2016
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 -130واهوريررة ررسيا ه ر الباررد األوروز الونيررد الررذي يواجرره غ القرررن  21ما ر اة التارررد
الرردا ا الطويررل األمررد .ويوجررد غ ررسيا نالي رات  203 140ماررردات دا اي رات ون روا 17 000
مررن الس ر ان اةايرره املاررردين دا اي رات .ومل هتهيررف ظرررومي العررودة املسررتدامة لألرررخال املاررردين
دا ايات إ كوسوفو وميتوهيا ،وه مسررولية هقرة عار عراهق اجملتمرة الردو  ،سعرد مررور  18سرنة
عار ةررردهم ،وهررو مررا هاررهد عايرره سيررا ت مفوضررية ال جيرره الرريت هفيررد ن أقررل مررن  5غ املائررة
من األرخال املاردين عادوا إ كوسوفو منذ عاو .1999
 -131وهتمثل العقبات الرئيسية أماو العودة املستدامة فيما يا  :ا الرة األمنيرة ،وانعرداو ليرات
ا مايررة والو ررول إ العدالررة ،وعرردو هسرروية مسررفلة إعررادة املمتا ررات ،و ررعوسة ا صررول عا ر
ا دمات العامة ،واستخداو الاةة األو.
 -132وغ إةار إراد نارول دائمرة وإعمرال ا قرو األساسرية لامارردين دا ايرات ،مبرا غ ذلرب
ا ق غ إم انية و ول الاخا إ متا اهه واستعادهتا وا ق غ العمل ،يتعره السرماح اميرة
املاردين دا ايات من كوسوفو وميتوهيا ابال تيار سه ا دما اةا والعودة املستدامة.
ووضرعت ليررات مركليررة ومايررة لتنفيررذ ايررة أنرواع سررامل دعررم املاررردين دا ايرات .وسفاررل
ُ -133
نظاو ختطيط ا جراءات اةاية لتابية انتياجات هرالء األرخال ،هاارا وندات ا م الذاي
اةاي رة إ نررد كبررري غ هررذه األناررطة ومتررول ال رربامل مررن ميلانيررة الدولررة وأم روال ااهررات املاحنررة.
وينف ررذ غ ر ررسيا نالير رات س ررر مل ا سر ر ان ا قايمر ر ا ررال ابل جي رره غ يولوسر ر فيا الس رراسقة
واملارررتا سرره أرسعررة سارردان  -ه ر البوس رنة واهلرسررب واهوريررة كرواهيررا واابررل األسررود واهوريررة
رسيا  -هبدمي أتمه سر ن دائرم ملرا يعرادل  16 780أسررة ( 45 000فرردات) .وهتاقر العمايرة
ا قايميررة دعم رات كب رريات مررن اجملتمررة الرردو  ،أي :اال.رراد األوروز ،والرروالايت املتحرردة األمري يررة،
ومفوض ررية األم ررم املتح رردة لا رررون ال جي رره ،ومنظم ررة األم ررن والتع رراون غ أورواب ،مب ررا غ ذل ررب
ناديق هنفيذ سر مل ا س ان ا قايم .
 -134واعتُمر رردت أيا ر رات االس ر ررتاهينية الوةنير ررة لتسر رروية مار رراكل ال جير رره واملار ررردين دا اي ر رات
لافرتة .2020-2015
 -135ومتاريات مة قانون ال جيه وقرانون إدارة اهلنررة وقرانون الانروء ،فرذن مفوضرية ال جيره واهلنررة
سصر رردد ا مسر رراا سسر ررن ت ل جير رره واألرر ررخال املار ررردين دا اي ر رات وسر ررن ت ملاتمس ر ر الانر رروء/
املهرراجرين غ مراكررل االسررتقبال .وغ السررنوات السرربة املاضررية ،نررددت املفوضررية وموعررة صررائا الرريت
هراعيها اهورية رسيا فيما خيا اهلنرة ،ابعتبارها وسياة لر د هدفقات اهلنرة واناهاهتا.
 -136وغ سيا مواءمة النظم الوةنية مرة الصر وا القانونيرة ل .راد األوروز الريت هرنظم ورال
الانرروء ،اعتمرردت ا ومررة ماررروع قررانون ساررفن الانرروء وا مايررة املرقتررة غ  25و/ألسررطس
وعرضته عا الربملان ل ينظر فيه.
 -137وأُنار م تررب الانرروء غ  14كرانون الثاين/ينرراير  2015وأُ اررة لسرراطة إدارة ررررةة
ا دود ،وهو ياطاة إبجراءات عماية الانوء غ مرناتها األو  .وهبت انرة الانروء الريت هعينهرا
ا ومررة غ إج رراءات الانرروء غ املرناررة الثانيررة .وهرروفر ا مايررة القانونيررة مررن ق ررارات الاننررة عررن
ةريق إجراء إداري لتسوية املنازعات.
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 -138وهاري التقديرات إ أن أكثر من  900 000مهاجر والج من منراةق ملقتهرا ا رروو
عررربوا ررسيا دون هسررنيل ن رواد كبرررية .ومنررذ إل ر ةريررق عبررور املهرراجرين ابت القصررر لثاررون
أكث ررر م ررن  40غ املائ ررة م ررن األر ررخال املوج ررودين غ مراك ررل االس ررتقبال( .)24وغ الوق ررت ا ررا ،
يوجد  18مركلات إبم انه اسرتقبال  6 000ررخا (وسرة مراكرل اروء و 13مركرل اسرتقبال) .وغ
عاو  ،2015أنافت ا ومة الصرسية فرقة عمل ل مااكل هدفقات اهلنرة املختاطة.
فص ررل س رره النس رراء والرج ررال غ
 -139وخيص ررا رك ررن لألةف ررال غ اي ررة مراك ررل االس ررتقبال ،ويُ َ
ووفررت
أماكن ا يواء .ويُ َفل الدعم النفس واالجتماع ابلاراكة مة منظمات اجملتمرة املردينُ .
الظرومي اللتحا األةفال والاباو ابملدارس ،ونُظمت هلم أناطة هرفيهية وهعايمية إضافية.
 -140وهر ررنظم وزارة العمر ررل والعمالر ررة والار رررون االجتماعير ررة ورر رررون اةر ررارسه القر رردماء دورات
هدريبية لفائدة املوظفه العاماه غ وال الرعاية االجتماعيرة سارفن "هعليرل التسرام مرة املارردين
دا ايات غ رسيا وقمة التمييل ضدهم وانرتاو نقوقهم سعيات إ إراد ناول دائمة".
 -141ويُس ررم ملنظم ررات اجملتم ررة امل رردين واملنظم ررات الدولي ررة املعني ررة مبس ررائل محاي ررة امله رراجرين
وال جيه ،وال سيما النساء ،ابلو ول إ مراكل ا يواء الدائمة ومراكل االستقبال(.)25

راء -العنا ا ا ااف املنا ا ا ااز يالتوصا ا ا اايال 20-131؛ و21-131؛ وم ا ا ا ا 33-132
إىل )47-132
 -142دقت ررسيا عار اهفاقيرة وارس أورواب لاوقايرة مرن العنرا ضرد النسراء والعنرا املنرل
وم افحتهما (اهفاقية اسطنبول)( )26غ هارين األول/أكتوسر .2013
 -143وررررعت هييررة التنسرريق مررن أجررل املسرراواة سرره اانسرره غ اعتمرراد االس ررتاهينية الوةنيررة ملنررة
وم افحة العنا ضد النساء والااابت غ األسرة وغ إةار ع قات الاراكة لافرتة .2020-2017
 -144وم اهررب املرردع العرراو مالمررة ستقررد هقررارير فصرراية ماررفوعة سبيررا ت مررن السررن ت
ا ا ة إ م تب املدع العاو ا وم  ،وذلب عن ةريق م اهب االدعاء العاو االستيناغ.
 -145وأ رردر م ت ررب امل رردع الع رراو ا رروم غ ك ررانون األول/ديس ررمرب  2015هعايم ررات
ُمالم ررة( )27هقار ر ن هُف ررت س ررن ت ا ررة غ م اه ررب االدع رراء الع رراو االس ررتيناغ وم اه ررب
االدع رراء الع رراو العاي ررا وم اه ررب االدع رراء الع رراو غ البا رردايت ،هُقي ررد فيه ررا معاوم ررات ها ررمل ها ررب
املتعاقة رائم العنا املنل .

 -146وغ ك رانون الثاين/ينرراير  ،2016أُنارريت ضررمن إدارة الارررةة اانائيررة إدارة منررة العنررا
املنل وم افحته اليت هر د و.ال وهنسق قاااي العنا املنرل عار رعيد ايرة إدارات الاررةة
البالغ عددها  27إدارة.

 -147وغ رباط/فرباير  ،2013اعتمدت وزارة الارون الدا اية سروهوكوالت ا ات سافن كيفية
هعامررل ضررباط الارررةة مررة نرراالت العنررا ضررد املررأة دا ررل األسرررة وغ إةررار ع قررات الا رراكة
ا ميمي ررة .وأُجري ررت دورات هدريبي ررة أساس ررية و ا ررة سا ررفن هنفي ررذ الربوهوك ررول .وغ  14ك ررانون
الثاين/ينرراير  ،2014اعتُمررد الربوهوكررول ا ررال لتعامررل جهرراز القارراء مررة نرراالت العنررا ضررد
املرأة دا ل األسرة وغ إةار ع قات الاراكة ا ميمية.
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 -148وغ هارين الثاين/نوفمرب  ،2015اعتُمد دليل العمل املتعارق سارروط ومعرايري هروفري ردمات
ط هاهف مبارر لانساء ضحااي العنا( )28وذلب وفقات لامادة  24من اهفاقية اسطنبول.

 -149وغ  23هارين الثاين/نوفمرب  ،2016اعتُمد قانون هعرديل القرانون اانرائ وقرانون منرة العنرا
املنل الاذين د نيل النفاذ غ  1نليران/يونيه  ،2017هبدمي مواءمتهما مة اهفاقية اسطنبول(.)29
 -150وهررنا التعرردي ت املد اررة عا ر القررانون اانررائ غ  23ها ررين الثرراين/نوفمرب 2016
عا نر اللوا القسري(.)30
()31
 -151وينظم قانون منرة العنرا املنرل
أن امرات هي ارة مرسسرات الدولرة وإجراءاهترا هنظيمرات
رام ت ول ن من منة العنا املنل من ل محاية ضرحااي العنرا املنرل ودعمهرم سروهرية أسررع
ومن ل التنفيذ الاروري لبعي أهم ا اول املتانة غ اهفاقية اسطنبول.

 -152ويررنا القررانون عار هعرراون م اهررب املرردعه العررامه ومراكررل الارررةة ومراكررل ا رردمات
االجتماعيررة مررن ر ل هييررة مارررتكة  -ه ر فريررق التنسرريق والتعرراون ،و رردد العقرروابت التفديبيررة
واانحيررة املنطبقررة عار مرروظف الدولررة والقارراة واملرردعه العررامه .وُكاررا واررس ا ومررة املع ر
سقمررة العنرا املنررل اب رررامي عار هنفيررذ القررانون و.سرره التنسرريق سرره اهلييررات ا وميررة ذات
الصاة واألةرامي األ ر  ،و.سه فعالية إجراءات منة العنا املنل وا ماية منه.
 -153واسررتحد قررانون منررة العنررا املنررل هرردسريين ةررارئه اثنرره إررا :إسعرراد مره ررب العنررا
املنل من منلل األسرة ،ومنة اااين من االهصال ابلاحية أو االقرتاو منها (أمر هقييدي).
 -154وع وة عا ذلب ،يعرمي القانون العنا املنل عا أنه عمل من أعمال العنا البردين
أو اانس ر أو النفس ر أو االقتصررادي ضررد رررخا ارهرربط أو ي ررهبط سرره اارراين سررلوا ري ر أو
عرغ ،أو ضد رخا هرسطه ابااين ع قة نسرب مبارررة ،أو ضرد ررخا هرسطره اباراين ع قرة
نسب لري مباررة هصل إ الدرجة الثانية ،أو ضد رخا قريب مرن ااراين ابملصراهرة ،أو ضرد
ةفررل معررال أو ةفررل متبرري ،أو ضررد أي رررخا ررر يعرريا مررة مره ررب العنررا املنررل أو كرران
يعيا معه .ت سقا واند.
 -155وغ عام  2015و ،2016نُظمت دورات هدريبية ،سدعم من سعثة منظمرة األمرن والتعراون
غ أورواب ،لفائ رردة األر ررخال ال ررذين يعما ررون غ رردمات هق ررد املعاوم ررات إ األةر ررامي املتا ررررة
والاهود غ م اهب االدعاء العاو .وقد أُنايت هذه ا دمات غ م اهب املدع العاو العايا.
 -156وهرنا القروانه ذات الصرراة عار هنظرريم دورات هدريبيرة إللاميرة ملمثار اهلييرات ا وميررة
املتخصصة (الارةة وم تب املدع العاو واةاكم).
 -157وغ إةررار أناررطة معهررد ا مايررة االجتماعيررة امهوريررة ررسيا ،نُظررم عرردد مررن ال رربامل
التدريبية املتعاقة ابلعنا املنل لفائدة املهنيه العاماه غ مرسسرات ا مايرة االجتماعيرة (مراكرل
ا دمات االجتماعية ومرسسات الس ن االجتماع ).
 -158وهام وزارة التعايم والعاوو والتنمية الت نولوجية منذ كرانون األول/ديسرمرب  2013فريقرات
معنيات اب ماية من العنا والتمييل.
 -159ويدير مركل ا دمات االجتماعية األماكن اآلمنة أو امل ج (.)32
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 -160وأةاقررت وزارة العرردل محاررة هوعيررة وةنيررة يتهررا "وقررا العنررا" ملسرراعدة النسرراء عا ر
ا س غ عن العنا املنل واانس من ل هوعيتهن ابلطاسة ا جرام هلذه األفعال.

ش  -االجت ا ااار ابلبش ا اار يالتوص ا اايال را ا اام 22-131؛ و24-131؛ و30-131؛
وم  48-132إىل )57-132
ُ -161كثفت ااهود الرامية إ م افحة االنار ابلبار ومحاية الاحااي.
 -162وينفذ منذ أوا رر عراو  2016مارروع التعراون غ إةرار رب املسراعدة غ فررتة مرا قبرل
االناررماو املسررم "م افحررة اارلررة املنظمررة (عمايررات التحقيررق غ االنررار ابلباررر واملخرردرات
واألساحة ولسيل األموال)"(.)33
 -163وس ررتنظم دورة هدريبي ررة متخصص ررة لام رروظفه امل اف رره إبنف رراذ الق ررانون عا ر الص ررعيدين
اةا ر وا قايم ر غ وررال م افحررة االنررار ابلباررر هبرردمي .سرره قرردرات إدارة الارررةة اانائيررة
متاريات مة املمارسات الفاا ل .اد األوروز و طة عمل التفاول سافن الفصل .24
 -164وهعمررل م اهررب االدعرراء العرراو متاررريات مررة الررنظم ا راسيررة والربوهوكررول ا ررال لعمايررات
الس رراطات القا ررائية غ و ررال محاي ررة ض ررحااي االن ررار ابلبا ررر ( .)34()2012وس ررعيات إ .س رره
ظرررومي إعررادة إدمررا الا ررحااي ،وقررة مركررل محاي ررة ضررحااي االنررار ابلبا ررر سروهوكررول هعرراون م ررة
م تررب العمالررة الرروة ( .)35ووقعررت العديررد مررن اهلييررات ا وميررة مررذكرات هعرراون مررة منظمررات
اجملتمة املدين( )36غ وال منة االنار ابلبار وقمعه.
 -165وغ كانون األول/ديسمرب  ،2015أُنايت ردمات إع ميرة لفائردة الارحااي والارهود
غ م اه ررب االدع رراء الع رراو العاي ررا غ ساة رراد ون رروغ س رراد ون رريس وكرالوجيف ررا  .وس رردعم م ررن سعث ررة
منظم ررة األم ررن والتع رراون غ أورواب إ ر ررسياُ ،وزع منا ررور سعنر روان "ا ة ررار الق ررانوين والتو رريات
لتنفيذ مبدأ عدو معاقبة ضحااي االنار ابلبار غ اهورية رسيا".
 -166واعتُمرردت االسررتاهينية الوةنيررة ملنررة وقمررة االنررار ابلباررر ،والسرريما النسرراء واألةفررال،
لافرتة  ،2022-2017و طة العمل لافرتة .2018-2017
 -167ويررذكر التقريررر املتعاررق ستقيرريم طررر اارلررة املنظمررة وا طرررية ،الررذي أُعررد غ عرراو 2015
ونُار مطاة عاو  ،2016االناهات والتو ريات املتعاقرة مب افحرة االنرار ابلبارر( .)37وأُهيحرت
نسخة من هذا التقرير عا موقة وزارة الارون الدا اية عا رب ة ا نرتنت.
 -168وغ الفر رررتة ُ ،2015-2014وضر ررعت غ اهورير ررة ر ررسيا مرر ر ررات وةنير ررة مر ررن أجر ررل
التحديد األو لارحااي االنرار ابلبارر اةتماره .ومشارت املررررات ايرة الرنظم مبرا فيهرا ا مايرة
االجتماعية والتعايم والارةة.
 -169وغ ع رراو  ،2016نرُف ررذ ما ررروع "من ررة ت راةر االن ررار ابألةف ررال والا ررباو غ اهوري ررة
رسيا" سدعم من ندو منظمة يونيتاس مل افحة االنار ابلبار.
 -170وهُنسق مراكل ا دمات االجتماعية اةاية الدعم املقدو إ األةفال ضحااي االنار.
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 -171وغ عررام  2016و ،2017نفررذ مركررل إي رواء األسررر والتب ر غ ساة رراد املاررروع املتعاررق
إبررراد أسررر ناضررنة لألةفررال ال جيه/املهرراجرين ،وهررو ياررمل هرروفري ا اررانة لألةفررال املنتمرره
إ هذه الفية الس انية ويتعرضون ل نار(.)38
 -172ونُظمررت غ عرراو  2015دورة هدريبيررة مرردهتا أرسعررة أايو لفائرردة ايررة العرراماه غ مركررل
محايررة ضررحااي االنررار ابلباررر ساررفن العمررل مررة األةفررال ضررحااي سعرري أر ر ال العنررا ،مبررا غ
ذلب االنار ابلبار أللرال االستة ل اانس .
 -173وغ عاو  ،2016رارا املركل غ دورة هدريبية موجهة لاوسطاء الصحيه غ إةار أنرد
ماررارية اليونيسرريا الراميررة إ .ديررد األةفررال الررذين يُسررتةاون جنسرريات وإ الررسط سرره الوسررطاء
الصحيه وهرالء األةفال وأسرهم.

اتء -تاية الوحفي يالتوصية )32-132
 -174ي فل الدستور استق ل الصحافة ونرية الصحفيه.
 -175وهررنا طررة عمررل التفرراول ساررفن الفصررل  23عار االضررط ع ناررطة ه فررل محايررة
الصحفيه ونرية التعبري.
 -176وهبرردمي زايدة كفرراءة عمايررات م اهررب املرردع العرراو املتصرراة اب ج رراءات اانائيررة الرريت
هسررتهدمي املتررورةه غ اا ررائم املره بررة ضررد الصررحفيه ،أ رردر م تررب مرردع عرراو اامهوريررة
هعايمات غ هذا الصدد غ كانون األول/ديسمرب .)39(2015
 -177وغ نيسان/أسريل  ،2016وقة م ترب مردع عراو اامهوريرة ووزارة الاررون الدا ايرة اهفرا
هعاون يعط األولوية لعمايات التحقيق غ ناالت هعرل الصحفيه لاتهديدات وأعمال العنا.
 -178وغ كررانون األول/ديسررمرب  ،2016وقررة م تررب مرردع عرراو اامهوريررة ووزارة الارررون
الدا اية وراسطة الصحفيه الصرسيه وراسطة الصحفيه املستقاه الصرسيه وراسطة رحفي إقاريم
فويفودينررا وراسطررة وسررائط ا ع ر و ا ل رتونيررة املسررتقاة وراسطررة وسررائط ا ع ر و وراسطررة وسررائط
ا ع و ا ل رتونية وراسطة حفي إقايم فويفودينا املستقاه ،اهفاقات سارفن التعراون وهروفري هرداسري
هعليل مستو س مة الصحفيه.

اثء -سيادة القانون واإلصالحال القضائية يالتوصيال م  58-132إىل 62-132؛
و)71-132
 -179اعتُمرردت االسررتاهينية الوةنيررة
املرافقة هلا اليت .دد أولوايت التداسري ا

ر ح القارراء لافرررتة  2018-2013و طررة العمررل
نية وأهدافها وهوجهاهتا.

ووسررة نطررا جهررود ا ر ح املبينررة غ االس ررتاهينية ونرُفررذت مررن ر ل طررة عمررل
ُ -180
التفاول سافن الفصل  ،23وذلب غ إةار عماية االناماو إ اال.اد األوروز.
ونر ررددت ا اجر ررة إ هعر ررديل الفصر ررل الدسر ررتوري املتصر ررل ستر ررفثري السر رراطات التا ر رريعية
ُ -181
والتنفيذية غ عماية ا تيار وعلل القااة ورءساء اةاكم واملدعه العامه ،وهعيره أعاراء وارس
القارراء األعا ر ووا ررس االدعرراء الع رراو ا رروم  ،م ررة .ديررد دور وم ان ررة األكادليررة القا ررائية
ابعتبارها لية لد ول جهاز القااء.
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 -182وهبرردمي هنفيررذ األناررطة املبينررة غ طررة عمررل التفرراول ساررفن الفصررل  ،23هعقررد وزارة
العدل ،ابلتعاون مة م تب التعاون مة اجملتمة املدين ،مااورات مة منظمات اجملتمة املدين منرذ
أاير/مررايو  2017مررن أجررل االسررتماع إ اقرتاناهتررا خبصررول هعررديل الفصررل الدسررتوري املتصررل
اباهاز القاائ .
 -183ومررة إق ررار القررانون ااديررد املتعاررق حبمايررة ا ررق غ ماكمررة عادلررة غ لاررون فرررتة زمنيررة
معقول ررةُ ،وف رررت الظ رررومي ال زم ررة جر رراء اةاكم ررات غ لا ررون ف رررتة زمني ررة معقول ررة؛ و.س ررنت
انتماالت هقد هعوياات غ نال انتهاا هرذا ا رق ،وكرذا انتمراالت هقصرري مردة ا جرراءات
القاائية وا د من هراكم القاااي.

خاء -احرتام مدونة اواعد سلول الشرطة يالتوصية )11-132
 -184اعتمرردت ن ومررة اهوريررة ررسيا غ ذار/مررارس  ،2016متاررريات مررة قررانون الارررةة،
املدونرة األ قيررة لقواعرد سرراوا مرروظف إنفراذ القررانون( )40الريت هار ل جررلءات مرن سررر مل هرردريب
مه يستهدمي موظف وزارة الارون الدا اية.

ذال -حظر التع يب يالتوصيال 3-131؛ و2-132؛ و3-133؛ و)4-133
 -185غ إة ررار مواءم ررة الق ررانون اان ررائ ه رردرريات م ررة املع ررايري الدولي ررة أثن رراء عماي ررة االنا ررماو إ
اال.رراد األوروز ،كرران مقررررات هعررديل هعريررا التعررذيب .وفيمررا يتعاررق مبنررة التعررذيب وإسرراءة املعاماررة
وقمعهمررا ،هعتررلو اهوريررة ررسيا هعليررل قرردرات أمرره املظررامل ،وال سرريما دوره سو ررفه ليررة وةنيررة ملنررة
التع ررذيب .ويتع رره أيا رات زايدة مس ررتو التنس رريق وهوعي ررة عم رروو الن رراس سا رررورة إزال ررة اي ررة أر ر ال
التعرذيب إزالررة كامارة وذلررب .ديرد قنروات اهصرال واضررحة سره أفرراد الاررةة واآلليررة الوقائيرة الوةنيررة
ومنظم ررات اجملتم ررة امل رردين .وس ررومي ر ررري العم ررل لبا رروغ درج ررة عالي ررة م ررن ال ف رراءة املهني ررة وال رروع
سارررورة وضررة سياسررة لعرردو التسررام مطاقرات مررة التعررذيب عررن ةريررق هنظرريم دورات هدريبيررة متهيديررة
ومتوا اة ألفراد الارةة والعاماه غ معهد إنفاذ العقوابت اانائية والقااة سافن هطبيرق العقروابت
اانائية .وهنظم األكادلية القاائية دورات هدريبية سافن منة التعذيب غ القانون الدو .

ض ااد -األشخاص احملتجزون يالتوصيتان  72-132و)73-132
 -186هاررطاة إدارة إنفرراذ العقرروابت اانائيررة ناررطة متصرراة ستحسرره الظرررومي غ السررنون،
وهنفي ررذ س ررامل املعاما ررة الفردي ررة ،وه رروفري الرعاي ررة الص ررحية ،ومحاي ررة نق ررو األر ررخال اةتن رلين.
وهعرل االسرتاهينية املتعاقة سوضة نظاو إنفاذ العقوابت اانائية واملمتدة إ عاو  2020و طة
العمل ذات الصاة هفا يل األناطة الرامية إ .سه ا الة غ كل اجملاالت.
 -187ور ررري نالي رات عا ر ق رردو وس ررا هنفي ررذ الت ررداسري ال رريت أو ررت هب ررا الانن ررة األوروسي ررة ملن ررة
التعذيب واملعاماة أو العقوسة ال إنسانية أو املهينة.
وسرن القرانون ااديرد نفراذ العقروابت اانائيرة وقرانون إنفراذ العقروابت لرري االنتنازيررة
ُ -188
غ أاير/مررايو  2014مررن أجررل مواءمررة الق روانه اةايررة مررة املعررايري الدوليررة ذات الصرراة .ويُنررتهل
أس رراوابن ررل ما ر اة االكتظ رراى غ مرسس ررات هنفي ررذ العق رروابت اانائي ررة ،وإ ررا :االس ررتثمار غ
املرافق و.سه نظاو العقوابت البدياة.
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 -189وغ سر رريا البن ر ررايتَه املار رريدهه ن ر ررديثات وإر ررا مرك ر ررل الار رررةة غ ابا وإدارة الا ر رررةة غ
اب جنياا ،اهبعت وندات االنتناز اية التو يات املتعاقة سبنراء هرذين املقررين ونهيلإرا .وغ
أياول/س رربتمرب ُ ،2015ج ررددت ون رردات االنتن رراز غ ن رروغ ابزار وكي ين رردا وغ مراك ررل ر رررةة
سنينياا وهو ن وكاميلا.
 -190وجررر هقارريا االكتظرراى غ السررنون س ر  1 147سررنينات مررن ر ل هنفيررذ اسررتاهينية
هقايا االكتظاى غ املرسسات السننية غ اهورية رسيا غ الفرتة  .2015-2010وهسم
مرافق السنون ابستيعاو عدد أقصاه  9 459سنينات.

 -191وأُناريت م اهرب لتنفيرذ العقروابت البدياررة غ مقررات ايرة اةراكم العايرا ( 25م تبرات)،
وعقدت موائد مستديرة عديدة ،ونُظمت دورة هعايمية لفائردة
ووظا عدد إضاغ من املفوضهُ ،
ُ
وعرضت النتائل اليت .ققت.
املفوضه،
و
القاائيه
له
و
املسر
ُ
 -192وقد عمات ا دارة عا .سه ظرومي الس ن وزايدة القدرات.

وسررنات زايدة سنسرربة  26,4غ املائررة غ عرردد النررلالء املسررتفيدين مررن ا فررا املاررروط
ُ -193
غ الفرتة .2016-2012
 -194وابلتعاون مة وزارة التعايم ،رري هنفيذ سر مل لاتعايم االستدائ الوظيف لفائدة البرالةه
املدانه الذين يقاون عقوابهتم.
 -195ومن املقرر إكمال عماية إعادة سناء مستاف السنن ا ال لباةراد غ هناية عاو .2017
 -196وابلتعرراون مررة أمرره املظررامل ومنظمررات اجملتمررة املرردين ،هُررنظم دورات هدريبيررة لاعرراماه غ
وال الرعاية الصحية.

ألف ألف -املساءلة ع جرائم ا رب يالتوصيال م  64-132إىل )70-132
 -197غ  20رررباط/فرباير  ،2016اعتمرردت ا ومررة االسررتاهينية الوةنيررة ملقاضرراة مرره ئ
جرائم ا رو لافرتة .2020-2016
 -198و ر ر رريغ ما ر ر ررروع اس ر ر ر ررتاهينية ادع ر ر رراء ع ر ر رراو لاتحقي ر ر ررق واملقاض ر ر رراة غ ج ر ر ر ررائم ا ر ر رررو
لافرتة  2020-2016غ رسيا ،ومن املتوقة اعتمادها غ الفرتة املقباة.
 -199وعينررت اامعيررة الوةنيررة مرردعيات عام رات جديرردات ا ررائم ا رررو غ  15أاير/مررايو ،2017
وهو ما ي مل تب املدع العاو ارائم ا رو ن يعمل س امل ةاقته.
 -200وفيم ررا يتعا ررق حب ررق الا ررحااي غ التع ررويي ،م ررن املق رررر رريالة اس ررتاهينية وةني ررة لتعلي ررل
نقو ضحااي اارائم .وستنا طة العمل املرافقة هلا عا اختاذ هداسري هرم إ .سه إعمال
ا ق غ التعويي وإ إنااء رب ة لتقد دمات الدعم.
 -201واستمر التعاون مة لية هصريا األعمال املتبقية لامح مته اانائيته الدوليته.
 -202وغ قاية ا وة سيتي  ،أ در م تب املدع العاو اررائم ا ررو لروائ اهتراو ضرد عردد مرن
األرخال .وغ كانون الثاين/ينراير  ،2013ردر ُن رم هنرائ يقار سررباءة املتهمره غ هرذه القارية.
وأ در م تب املدع العاو ارائم ا رو أمرات ابلتحقيرق ضرد ررخا وهرول اره رب جرلرة ضرد أسرر
ا رو يعاقَب عايها مبوجب املادة  144من القانون اانائ امهورية يولوس فيا اال.ادية.
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ابء ابء -الفساد يالتوصيتان  7-132و)63-132
 -203دقت اهورية رسيا عا اية الص وا الدولية الرئيسية غ وال م افحة الفساد.
 -204وأُدرج ر ررت ط ر ررة ملواءم ر ررة النظ ر رراو الق ر ررانوين ال ر رردا ا م ر ررة هار ر رريعات اال .ر رراد األوروز
لافرتة  2018-2013غ الرب مل الوة العتماد امل تسبات اجملتمعية ل .اد األوروز.
 -205ويتررفلا ا ة ررار االس ررتاهين مل افح ررة الفس رراد غ اهوريررة ررسيا مررن الويئ ررق التالي ررة:
االس ررتاهينية الوةنيررة مل افحررة الفسرراد غ اهوريررة ررسيا لافرررتة  2018-2013و طررة العمررل
املرافقة هلا من أجل هنفيذها و طة عمل التفاول سافن الفصل .23
()41

 -206ونررددت االسررتاهينية الوةنيررة مل افحررة الفسرراد غ اهوريررة ررسيا لافرررتة 2018-2013
اجملاالت اليت هُعترب عرضة لافساد سصفة ا ة ،أي واالت العمل ذات األولوية ،والريت ُنرددت
عا أساس التحايل النوع وال م ملررررات الفسراد واناهاهره ونطاقره ومظراهره ولرري ذلرب مرن
املسائل املتصاة سه غ اهورية رسيا استنادات إ مصادر معاومات تتافة(.)42
 -207واس ررتُ مات غ  30نليران/يوني رره  2016عماي ررة هنق رري ط ررة العم ررل لتنفي ررذ االسر ررتاهينية
الوةنيررة مل افحررة الفسرراد غ اهوريررة ررسيا لافرررتة  ،)43(2018-2013واعتمرردت ن ومررة اهوريررة
ررسيا سعررد ذل رب طررة العمررل املنقحررة .واعتُرررب التنقرري عا ر أنرره أنررد االلتلامررات املنصررول عايهررا غ
طرة العمررل ،سنرراء عار التقيريم املتعاررق ستنفيررذ االسررتاهينية الوةنيرة مل افحررة الفسرراد والروارد غ التقررارير
الساسقة لوكالة م افحة الفسراد ،والصرعوابت الريت اعرتضرت هنفيرذ هرذه الوثيقرة ور رد هنفيرذها ،فار ت
عررن طررة عمررل التفرراول ساررفن الفصررل  23الرريت اعتُمرردت غ نيسرران/أسريل  ،2016هتررو سعرري
م ر ررن االلتلام ر ررات ذاهت ر ررا أو املماثا ر ررة إ ن ر ررد كب ر ررري لتا ر ررب ال ر رواردة غ ط ر ررة العم ر ررل الرامي ر ررة إ هنفي ر ررذ
االسرتاهينية الوةنية مل افحة الفساد ،ول ن آبجال أةول ليتسي االضط ع هبا.
 -208وقد ُسوي الوضة ابعتماد طة العمل املنقحة اليت هرم إ هنفيذ االسرتاهينية الوةنيرة
مل افحة الفساد ،واليت ُنذفت منها معظم االلتلامات املذكورة أع ه.

 -209ويتاررمن الفصررل الفرع ر "م افحررة الفسرراد" طررة عمررل التفرراول ساررفن الفصررل 23
عددات مرن األنارطة املقسرمة إ ث ثرة أجرلاء :هنفيرذ هرداسري م افحرة الفسراد ،ومنرة الفسراد وقمرة
الفس رراد .وهرم ر ر هر ررذه األنار ررطة إ هنفير ررذ التو رريات ال ر رواردة غ التقر ررارير التحاياير ررة لامفوض ر رية
األوروسية واملتعاقة مبا ينبة لصرسيا أن هفعاه لتحسه إةارها القانوين واملرسسر مل افحرة الفسراد
وضمان هنفيذ اآلليات املتحقق منها غ املمارسة العماية.
Notes
In addition to all this, three civil society organizations (YUCOM, Amity and the Centre for the
– Rights of the Child) have been supported with funds from the Republic of Serbia Government
the Office for Human and Minority Rights, to oversee the implementation of UPR
recommendations regarding women, children and the elderly, which thus made their contribution
to the drafting of the Report for the third cycle of the Universal Periodic Review (UPR).
Information on adopted laws and strategies is annexed to the Report.
The Law on Prohibition of Discrimination, the Law on Gender Equality, the Law on Data
Protection, the Law on Free Legal Aid, and the Strategy against Domestic Violence.
See Paragraph 9 of the Report.
Representatives of Ministries, the National Assembly, independent state bodies, civil society
organizations, international organizations.
A delegation of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
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Treatment or Punishment (CPT) was on a visit to the Republic of Serbia from May 26 to June 5,
2015, and on an ad hoc visit from May 31 to June 7, 2017. The European Commission against
Racism and Intolerance (ECRI) was on a visit to Serbia in September 2016 as part of the 5 th
monitoring cycle. The Republic of Serbia has passed a long road of evaluation of the
implementation of the Council of Europe’s Convention on Actions against Trafficking in Human
Beings. A Group of Experts on Actions against Trafficking in Human Beings (GRETA) was on a
visit to Serbia on March 6-10, 2017.
The Commissioner for Gender Equality, the Commissioner for Information of Public Importance
and Personal Data.
The Official Gazette of the Republic of Serbia No. 6/17, which as part of the Programme of
General Continuous Professional Training Courses for Government Employees encompasses the
fields of human rights protection and secrecy of data, with related thematic fields of protection
from discrimination, discrimination before public authority bodies, gender equality and genderbased violence, protection of consumer rights, protection of personal data, protection of classified
information, rights of national minorities, mechanisms for monitoring the human rights situation in
the Republic of Serbia with regard to particularly vulnerable groups and execution of rulings of the
European Court of Human Rights.
General decree on data protection COM 2012 11.
When it comes to land restitution, since the beginning of the implementation of the Property
Restitution Law, the most land has been restored to the Christian Adventist Church (100%),
followed by the Evangelist Christian Church (92%), the Jewish Religious Community ( 91%), the
Serbian Orthodox Church (74.37%), the Romanian Orthodox Church (69.27%), the Christian
Reformed Church (65.73%), the Roman Catholic Church (61.13%), the Greek Catholic Church
(52.31%), etc. When it comes to buildings, the most buildings have been restored to the Christian
Adventist Church (100%), the Christian Nazarene Community (100%), followed by the Christian
Reformed Church (95%), the Romanian Orthodox Church (74.45%), the Jewish Religious
Community (67.42%), the Serbian Orthodox Church (28.15%), the Roman Catholic Church
(26.87%), the Evangelist Christian Church (21.61%), etc.
The Law on Public Information and Media (Official Gazette of the Republic of Serbia Nos. 83/14
and 58/15); the Law on Electronic Media (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 83/14);
the Law on Public Media Services (Official Gazette No. 83/14).
The Directive of the European Parliament and Council on Providing Audio-Visual Media Services.
The Official Gazette of the Republic of Serbia No. 6/16.
See more in the Annex to the Report.
The Strategy is the first document dealing with the issue of discrimination in a comprehensive
way. The Strategy recognizes nine vulnerable social groups that are at risk of discrimination: on
grounds of their belonging to national minorities; women; LGBT persons; persons with
disabilities; elderly people; children; refugees; internally displaced persons and other migrant
groups at risk; on grounds of religion and persons whose health can be the basis for discrimination.
If the crime was committed out of hatred because of the victim’s race or religion, ethnicity, gender,
sexual orientation or gender identity, a court will regard this fact as an aggravating circumstance,
except in cases where this circumstance is stipulated as an element of a crime.
“The Official Gazette of the Republic of Serbia”, No. 21/2016.
The Action Plan contains 11chapters and 115 activities in which 80 implementers are taking part Ministries, local self-governance units, civil society organizations, media, National Minorities’
Councils.
In the past five years, 460,125 health visits were made and more than 30,000 Roma children were
immunized. The death rate of Roma children has decreased by 50% compared with 2006 (it was
26% in 2006, and 13% in 2014). They had an impact on improving health controls for 4,500
pregnant and postpartum women. Also, 11,177 women chose their gynaecologists and 12,617
women underwent systematic health checks.
http://www.inkluzijaroma.stat.gov.rs/sr
The Coordination Body for Gender Equality, in cooperation with the Team for Social Inclusion
and Poverty Reduction and the Republic Bureau of Statistics, supported by the European Institute
for Gender Equality, started the drafting and the computation of the gender equality index.
The Official Gazette of RS, No. 4/16. The document is monitored through the reporting on the
realization of measures and activities stipulated by this Action Plan.
One-time financial assistances, in-kind aid, aid in home care and clubs for elderly people, and in
addition to this, at least one third of municipalities and cities have day care centers for elderly
people, provide meals to food banks and subsidize utility bills, public transportation and
medicines.
Migrant route was closed in March 2016.
The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR, UN WOMEN).
The Official Gazette of the Republic of Serbia – International Agreements, No. 12/13.
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A No. 802/15.
The Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 93/15.
The most important changes and amendments to the Criminal Code pertain to crimes against
gender freedom and to introduction of new crimes. More severe punishments are stipulated for
some crimes against freedom of gender. A minimum prison term of five years (with a ban on
reducing it) for rape and sexual abuse of a child is stipulated (as well as for crime of sexual abuse
of a child through abuse of power) which makes the Serbian legislation one of the most severe
legislations in Europe. Also, when it comes to sexual abuse of a helpless person, a minimum
prison term was increased from two to five years while a maximum prison term was increased to
12 years (which equalizes this crime with a rape). New crimes are introduced in the Criminal
Code: mutilation of female genitalia, stalking, sexual harassment and forced marriage. Also,
displaying, obtaining and possessing pornographic material and abuse of minors for pornography
were entered into amendments necessary to harmonize laws with the Council of Europe’s
Convention on Cybercrime, which improves legal protection of girls and boys on-line. Also,
regulations stipulating that a perpetrator of a crime of rape, sexual abuse of a helpless person
committed against a spouse and illegal sexual acts is prosecuted on request were deleted from the
Criminal Code.
Article 187a.
The Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 94/16.
Safe refuges, which are managed by Social Services Centres exist in Kragujevac, Leskovac,
Priboj, Smederevo, Vranje, Jagodina, Sabac, Nis and Majdanpek. There are five refuge spaces in
the Autonomous Province of Vojvodina, which are managed by Social Services Centres. They are
in Novi Sad, Zrenjanin, Sombor, Pancevo and Sremska Mitrovica and they can accommodate 122
persons. The Provincial Government, in cooperation with the Fund B92, supported the
construction and equipping of safe places in Zrenjanin, Pancevo, Sombor and Sremska Mitrovica
with a total of 22,500,000 dinars.
Training programs on human trafficking for judges, police officers and prosecutors have been
developed, with the focus on the conduct of investigations and provision of protection and support
to victims. Basic training courses on investigations into human trafficking for police officers of the
Criminal Police Administration were conducted in the first quarter of 2017.
All high prosecutor’s offices appointed prosecutors acting as contact persons in cases of human
trafficking, who are trained for this field, and who act and coordinate work in human trafficking
cases. Public prosecutor’s offices, in cooperation with the Judicial Academy, foreign partners and
NGOs, organize and conduct training courses for public prosecutors, particularly prosecutors
acting as contact persons.
The Protocol was signed between the NGO Astra, the Jesuit Refugee Service and the UNITAS
Fund.
The Republic Prosecutor’s Office with the Victimology Society of Serbia and organizations Astra
and Atina; the Ministry of Education, Science and Technological Development with the UNITAS
Fund; the Ministry of Youth and Sport with the Civil Society Organization Your Serbia, and
others.
SOCTA – Serious and Organized Crime Threat Assessment.
The accommodation of children victims of traffickers is in the exclusive jurisdiction of the state
and prospects for accommodation of children in foster families are always a point of departure.
Instructions stipulate that public prosecutor’s offices keep a special record of crimes against
persons doing jobs of public interest in the field of information, of actions taken and of attacks on
media internet sites, which are cases which require urgent attention and action.
The Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 17/17.
It was adopted at a session of the Republic of Serbia Parliament on July 1, 2013.
These are the following areas: political activities; public finances; privatization and public-private
partnerships; judiciary; police; spatial planning and construction; healthcare; education and sports
and media. A special chapter – Corruption Prevention, formulates goals concerning fields of
priority actions, and all other fields at risk of corruption. This strategic document sets 53 goals, for
the achievement of which the Revised Action Plan defines 113 measures and 243 activities.
The Republic of Serbia Government adopted it on August 25, 2013.
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