
(A)   GE.13-15507    060813    070813 

  جملس حقوق اإلنسان
  ة والعشرونالرابعالدورة 

   من جدول األعمال٦البند 
  االستعراض الدوري الشامل

  *الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملتقرير     

  روسياالحتاد ال    

__________ 

 .يعمم مرفق هذا التقرير كما ورد  *  

 
 A/HRC/24/14  األمم املتحدة

 
 Distr.: General اجلمعية العامة

8 July 2013 
Arabic 
Original: English 



A/HRC/24/14 

GE.13-15507 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة     
  ٣  ١٣٩-٥  ...........................................موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

 ٣  ٢٠-٥  ...................عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف     
 ٦  ١٣٩-٢١  ....................وردود الدولة موضوع االستعراضجلسة التحاور   -  باء     

  ١٨  ١٤٢-١٤٠  ................................................أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
  املرفق  

  ٣٩  ...............................................................................تشكيلة الوفد     



A/HRC/24/14 

3 GE.13-15507 

  مقدمة    
 قرار جملـس    مبوجباملنشأ  ،  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        -١

  يف الفتـرة السادسة عـشرة دورته  ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
يف  االحتـاد الروسـي      واسُتعرضت احلالة يف  . ٢٠١٣ مايو/ أيار ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٢ من

  السيد االحتاد الروسي  وترأس وفدَ . ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢٩عشرة املعقودة يف    ثانية  اجللسة ال 
 يف  املتعلق باالحتاد الروسي  اعتمد الفريق العامل التقرير     و. ، وزير العدل  لكسندر كونوفالوف أ

  .٢٠١٣ مايو/ أيار٣املعقودة يف الثامنة عشرة جلسته 
فريـق املقـررين    حقوق اإلنسان   ، اختار جملس    ٢٠١٣يناير  /الثاين كانون   ١٤يف  و  -٢

، بـنن ، و األرجنـتني : لتيسري استعراض احلالة يف االحتاد الروسـي      ) اجملموعة الثالثية (التايل  
  .سويسراو
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥عمالً بأحكام الفقرة    و  -٣

  :االحتاد الروسييف  استعراض احلالة ، صدرت الوثائق التالية ألغراض١٦/٢١ القرار
ــين )أ(   ــر وط ــرض/تقري ــدم ع ــي مق ــرة  خط ــاً للفق ) أ(١٥وفق

)A/HRC/WG.6/16/RUS/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان           )ب(  

 ؛)A/HRC/WG.6/16/RUS/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

 )ج(١٥ اإلنـسان وفقـاً للفقـرة        موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق     )ج(  
)A/HRC/WG.6/16/RUS/3.(  
وأُحيلت إىل االحتاد الروسي، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً               -٤

 واململكة  ، واملكسيك قريغيزستان،و،   وسلوفينيا  وسري النكا،  واجلمهورية التشيكية، أملانيا،  
 وهذه األسئلة متاحة علـى      . وهولندا ، والنرويج، ماليةيرلندا الش أاملتحدة لربيطانيا العظمى و   

  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

أفاد الوفد بأن توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري الـشامل باتـت                -٥
  .ات إضافية على زيادة احترام حقوق اإلنسان وفعالية آليات محاية هذه احلقوقضمان
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 حقـوق   مبـادئ لكفالة تنفيذ ضمانات و   وصرح الوفد بأن تدابري مهمة قد اختذت          -٦
، إىل  عد بالتعاون مع اجملتمع املـدين     التقرير، الذي أُ  أشار  قد   و .املكرسة يف الدستور  اإلنسان  

  . إعمال حقوق اإلنسانيف جمالية إلجنازات والعقبات الرئيسا
 مؤسسات الدولة   إضفاء الطابع الدميقراطي على   ومثلما يبني التقرير الوطين، فقد ظل         -٧

أوضح الوفـد أنـه     و. وزيادة مشاركة اجملتمع املدين يف اختاذ القرارات أولوية من األولويات         
فيذية االحتاديـة نـشر     يع اهليئات التن  مجأصبح القانون يقتضي من     ،  ٢٠١٢ من عام    اعتباراً

ـ مبا يف ذلك   عامة بشأهنا،ات املعيارية وإجراء مناقشمشاريع القوانني معلومات عن    شاركة مب
 ذلك، وافقت احلكومة علـى       وعالوة على  .ضم ممثلني عن اجملتمع املدين    ت  يتاجملالس العامة ال  

 اإلنترنـت عرب    بشكل عام  مقترحات تشريعية فكرة إنشاء آلية جديدة تتيح للمواطنني تقدمي        
  . الحقاً احلكومةلكي تنظر فيها

هـي  و. الثالث املاضـية   وقد عملت آلية رصد إنفاذ القانون على مدى السنوات          -٨
تمع املدين يف تقييم مدى فعالية التشريعات، وكذلك يف حتليل          من اجمل تقتضي مشاركة واسعة    

كـان بإمكـان    ملاضـية   لى مدى السنوات األربع ا     وع .اجة إىل إجراء تعديالت قانونية    احل
  .مؤسسات اجملتمع املدين تقييم التشريعات على حنو مستقل

  مشاركة نـشطة تمع املدين  عديدة ملشاركة اجمل   وأتاح مفهوم احلكومة املنفتحة فرصاً      -٩
وأمني حبقوق الطفل   وأنشئ منصبا أمني املظامل املعين       .يف عملية الرقابة على أنشطة احلكومة     

أمـني  (أصحاب املشاريع إىل جانب منصب مفوض حقوق اإلنـسان           حبقوقاملظامل املعين   
  .جملس تنمية اجملتمع املدين وحقوق اإلنسانو) املظامل
لى اخلـدمات   عصول  احلتيسري  صالحات اإلدارية الرامية إىل     اإلواصلت احلكومة   و  -١٠

تقود مبا فيها تلك الصالحيات اليت      ،  معيننيحكوميني  مسؤولني  وتقييد صالحيات   احلكومية  
  .انتهاكات حقوق اإلنسانارتكاب  اختاذ قرارات تعسفية وإىل
وقد جرى تبسيط إجراءات إنشاء منظمات غري جتارية وتسجيلها، وُخفّض عـدد              -١١

كما جرى تنقيح شـروط تـسجيل األحـزاب الـسياسية     . تقاريرها الدورية إىل حد أدىن  
 ويتزايـد هـذا      حزبـاً  ٦٠ وبلغ عدد األحزاب السياسية اليت سجلت أكثر من       . وتبسيطها

  . باستمرار العدد
 ٩٠ ٠٠٠ أُطلق البث الفيديوي من أكثر مـن    ٢٠١٢االنتخابات الرئاسية لعام    وخالل    -١٢

وسيستمر تشغيل هـذا    ضمان شفافية عملية التصويت،     مركز لالقتراع عن طريق اإلنترنت ل     
  .مجيع االنتخابات الالحقةالبث يف 

اجهها اجليش ونظام السجون وبعـض املؤسـسات        ورغم بعض الصعوبات اليت يو      -١٣
وبصورة خاصة، بدأت اإلصالحات يف نظام السجون يف        . االجتماعية، فقد أحرز تقدم مهم    

بديلـة  ي حول التركيز حنو عقوبات      ذلتشريعات اجلنائية، ال   تنقيح ا  ، ومنها مثالً  ٢٠٠٩عام  
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علـيهم بالـسجن    ونتيجة لذلك، اخنفض عدد األشـخاص احملكـوم          .للحرمان من احلرية  
بالسجن إىل نسبة األشخاص احملكوم عليهم      نسبة األشخاص احملكوم عليهم      أيضاًتراجعت  و
  .٣:٢ إىل ١:٣من بديلة عقوبات ب

ـ   ويتمثل جمال مهم آخر إلصالح السجون         -١٤ قـوق  املتعلقـة حب  ضمانات  يف زيادة ال
 املهـارات   واكتساب احلصول على الرعاية الصحية واخلدمات التعليمية،        ن قبيل السجناء، م 

 وبإمكان جلان الرقابة العامة، املؤلفة من ممثلني عن اجملتمـع املـدين،             .التأهيلإعادة  املهنية و 
  .الوصول بشكل منتظم إىل مجيع املؤسسات العقابية

. وقد اختذت تدابري هامة للقضاء على الفساد، مبا فيها تعديل التشريعات ذات الصلة              -١٥
ق يف هذا اجملال مع اهليئات احلكومية الدولية علـى الـصعيدين            وتعمل السلطات بشكل وثي   

  .الدويل واإلقليمي
وأُعيد تنظيم هيئات إنفاذ القانون، وُوضعت ضمانات إضافية لتقييد أنشطة هـذه              -١٦

  .اهليئات، وأنشئت آليات للقضاء على مجيع أشكال التعذيب واملعاملة القاسية ومنعها
وميكن ألي شخص   . ة استقالل احملاكم وشفافية إجراءاهتا    واختذت عدة تدابري لزياد     -١٧

احلصول على معلومات بشأن سري عمل احملاكم وبشأن إجراءات القضايا اجلنائية واملدنيـة،             
علـى  واالطالع عليها متـاح     وُتنشر مجيع قرارات احملاكم     .  محاية البيانات  ت مبقتضيا رهناً
  .واسع نطاق
 حتديد تشكيلة احملكمة بواسطة نظـم حاسـوبية         ، أتيحت إمكانية  ٢٠١١ويف عام     -١٨

ومن مث التقليل إىل أدىن حد من احتماالت تعـيني          عشوائياً  لقضاة  امؤمتتة، مما يسمح باختيار     
وبدأ وضع عدة مشاريع قوانني من أجل قمـع         . أشخاص هلم مصلحة يف نتيجة قضايا معينة      

راراهتا، ومن أجل توفري ضمانات     حماوالت أشخاص أو موظفني التأثري يف إجراءات احملاكم وق        
جلعل ممارساهتا القضائية الوطنية    تتخذ التدابري   روسيا  وما فتئت   . ضد إساءة استعمال السلطة   

  .متماشية مع معايري احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 نطـاق ضـمانات     ٢٠١٠ووسع قانون املساعدة القانونية اجملانية املعتمد يف عـام            -١٩

.  على املشورة القانونية اجملانية يف القـضايا املدنيـة         سكانية األشد احتياجاً  حصول الفئات ال  
  . دون أي قيوداملشورة القانونية اجملانية دائماًفتقدَّم يف القضايا اجلنائية،  أما
مواتية ال تزال تعيق    موروثة غري    خملفات املاضي وعوامل خمتلفة   أن  وأشار الوفد إىل      -٢٠

ما زالت هناك خماطر نظمية مثل تعسف القرارات الـيت يتخـذها            ف. إعمال حقوق اإلنسان  
موظفون يف احلكومة ويف البلديات، وعدم كفاية استجابة احملاكم وفعاليتها، وتدين مـستوى     

  .احلوار العام يف اجملتمع، وقد أُخذت هذه العوامل بعني االعتبار عند تصميم تدابري جديدة
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 ضوع االستعراضوردود الدولة موجلسة التحاور   -باء  

 خاللمت  دِّالتوصيات اليت قُ  وترد  . بياناتمائة ووفدان ب  ، أدىل   جلسة التحاور  خالل  -٢١
  .من هذا التقريرالفصل الثاين احلوار يف 

  .وقد قدمت أملانيا توصيات  -٢٢
توصـيات  تنفيذ   ل عاملفريق  ونوهت اليونان بتعزيز حقوق املرأة، مبا يف ذلك إنشاء            -٢٣

 . النسائي ما يتعلق بالتمثيل السياسي   ، وال سيما في    بالقضاء على التمييز ضد املرأة     ةاللجنة املعني 
  .ماية الفئات الضعيفةحبحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتصديق على اتفاقية  بالورّحبت

 احلوار املعزز بني املؤسسات العامة واجملتمع       هورية فرتويال البوليفارية إىل   مجوأشارت    -٢٤
  . بشأن املساعدة القانونية، والزيادة يف املعاشات التقاعديةقانون الصادر مؤخراًالإىل املدين، و

ة األوىل  ول خالل اجل  بلتاليت قُ تنفيذ التوصيات   نتيجة  أثنت كوبا على التقدم احملرز      و  -٢٥
  .الستعراض الدوري الشاملمن ا
 األمم املتحدة   واستفسرت هنغاريا عما إذا كانت املنظمات غري احلكومية اليت متوهلا           -٢٦

وشجعت االحتاد الروسي على تنفيذ توصيات املقرر اخلـاص املعـين           . كاالت أجنبية وُتعترب  
  .باستقالل القضاة واحملامني

والحظت آيسلندا أن التشريعات ال حتظر التمييز القائم على نوع اجلـنس رغـم                -٢٧
ردة بشأن التمييز والعنف    وأعربت عن قلقها إزاء التقارير الوا     . حظرها التمييز ألسباب أخرى   

  .املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانيةضد 
وأشارت اهلند إىل إنشاء منصب مفوض حقوق الطفـل، والتـشريعات املتعلقـة               -٢٨

وشجعت اإلصالح القـضائي    . باملساعدة القانونية والتشريعات املتعلقة بالضمانات اإلجرائية     
  . زيز حرية املعتقد الديين، ومنع العنفاجلاري، وتع

نوهـت  و .استراتيجية العمل الوطنية ملصلحة الطفـل    أثنت إندونيسيا على اعتماد     و  -٢٩
ىن لألجـور، ممـا أدى إىل        احلد األد  رفعبو القتصادية واالجتماعية والثقافية  قوق ا  احل عزيزتب

  .الفقرتراجع 
الستثمار يف   إىل ا  تاد الروسي، وأشار  وفد االحت  ب مجهورية إيران اإلسالمية   ورّحبت  -٣٠

 وأضافت أن مشاركة روسيا النشطة يف       .ة احلياة جودأدى إىل حتسني    الذي  الصحة والتعليم،   
  . الدوري الشامل دليل على التزامها حبقوق اإلنسانضاالستعرا

السـتعراض الـدوري    من ا ة السابقة   ول عن اجل  نبثقةاملب العراق بتنفيذ التدابري     ورّح  -٣١
 واجلهود ،ألشخاص ذوي اإلعاقة يف التعليماحق  ومحاية ء،شامل، مبا يف ذلك إصالح القضا ال

  .املبذولة ملكافحة اإلرهاب
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 .دوليـة إىل صكوك قانونيـة إقليميـة و      االحتاد الروسي   نضمام  ابيرلندا  أوأشادت    -٣٢
سجيل بعـض   وأعربت عن قلقها إزاء التعديالت التشريعية املتعلقة بتعريف اخليانة واشتراط ت          

  ".وكاالت أجنبية"املنظمات غري احلكومية على أهنا 
اختياري وقف املتعلقة ب اجلمعية العامة تقرارالاالحتاد الروسي تأييد يطاليا ب  إ ورّحبت  -٣٣

" مكافحـة التطـرف   " وأعربت إيطاليا عن قلقها إزاء تطبيق قـانون          .عقوبة اإلعدام لتنفيذ  
  .مولة من جهات أجنبية بشأن املنظمات امل٢٠١٢وتشريعات عام 

واستفسرت .  اليابان بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ورّحبت  -٣٤
ق عن اإلصالح القانوين واملؤسسي الرامي إىل تعزيز استقالل القضاء؛ وعن الطريقة اليت سيطبَّ            

  .نسانجمموعات الدفاع عن حقوق اإلدون تقييد " قانون تسجيل الوكاالت األجنبية"هبا 
ـ دولية  صكوك  بالتصديق على عدة    ألردن  ب ا ورّح  -٣٥ اجلهود الراميـة إىل تعزيـز      وب

  .حقوق الطفل يف مكتب الرئيسا يف ذلك تعيني مفوض مؤسسات حقوق اإلنسان، مب
احلقوق من خالل حظر التمييز وتعزيز العالقات بـني         وأشادت كازاخستان حبماية      -٣٦

  .الدوليةااللتزامات الوفاء بودعت إىل حتسني . اإلثنيات
 الحظت و .بالتدابري املتخذة يف إطار االستعراض الدوري الشامل       الكويت   ورّحبت  -٣٧

  .التقدم املشار إليه يف التقرير الوطين، ال سيما التصديق على اتفاقيات وبروتوكوالت دولية
حقيق ، مبا يف ذلك إنشاء وحدة للت       املعزز ريغيزستان إىل اإلطار املؤسسي   وأشارت ق   -٣٨

على الرغم مـن التـدابري       وقالت إن ارتكاب جرائم الكراهية متواصل        .يف حاالت التعذيب  
  .القانونية املتخذة

 ومـة  إىل هيكـل احلك    عنـد إشـارهتا   مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،      ورّحبت  -٣٩
 التصديق على صـكوك     بطرق منها  باجلهود الرامية إىل تعزيز اإلطار املؤسسي،        الدميقراطي،

  .استمرارمها ينبغي ومها أمراندولية وتنفيذها، 
املفروضة على املنظمات غـري     املفرطة  إزاء القيود   الشديد  أعربت التفيا عن قلقها     و  -٤٠

  .قوق املدنية والسياسيةجمال احلثل خطوة إىل الوراء يف اليت متية، احلكوم
ق اإلنسان، مبـا    ضوء على دور االحتاد الروسي يف آليات جملس حقو        اللبنان  وسلط    -٤١
 الراميـة إىل تعزيـز      هجهودولتوصيات السابقة   ل ه االستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ    هافي

  .املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
الرامية إىل حتسني العالقات    جلهود  وباالتصديق على صكوك دولية،     بماليزيا  وأشادت    -٤٢

تمع املـدين،   بـاجمل   اخلاصـة  قـرار ات اجلنائية، وعمليات صـنع ال     التشريعات، و بني اإلثني 
  .واالستراتيجية الوطنية للضمان االجتماعي
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 على  توأثن . القانونية هنظم حتسني   على مواصلة موريتانيا االحتاد الروسي    ت  عوشج  -٤٣
  .تعاون احلكومة مع آليات جملس حقوق اإلنسان

إىل  و  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     يك إىل التصديق على اتفاقية    وأشارت املكس   -٤٤
 على مواصـلة    ت االحتاد الروسي  وحث. مكافحة االجتار بالبشر والتمييز العنصري    تشريعات  

  . لألمم املتحدةالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة
تجرمي العنف املـرتيل،  لتشريعات   جيري اعتمادعما إذا كانبل األسود   واستفسر اجل   -٤٥
.  على القيام بذلك    البلد وشجع،  الثقافيةالقتصادية واالجتماعية و  توصية جلنة احلقوق ا    ب عمالً
 الربوتوكـول   التوقيع على بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و       ب بورّح

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف        االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع     
  . وشجع على التصديق عليه،املواد اإلباحية

فعالية اجلهـاز   لفساد وضمان   رب عن التدابري احملددة املتخذة ملكافحة ا      املغواستفسر    -٤٦
  .القضائي

مؤسسات  تعزيز   استمراربوحلقوق اإلنسان   بتطوير اهلياكل الداخلية    ميامنار  وأشادت    -٤٧
  .حقوق اإلنسان

على التوقيع بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبناميبيا وأشادت   -٤٨
األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل     ول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      الربوتوك

  .عقوبة اإلعداماالختياري لوقف ال إىل متديد توأشار. األطفال يف املواد اإلباحية
 حقـوق   كفالةل اجلهود املبذولة بو ،مكافحة االجتار بالبشر  باستمرار  نيبال   ورّحبت  -٤٩

  .احلق يف التعليم وحقوق الشعوب األصليةو رأةالطفل واملاألسرة و
مجاعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري         هولندا مسألة   وأثارت    -٥٠

مـضايقة  وضـوع  مالتشريعات اليت تقيد حرية التعبري والتجمـع، و    مسألة  و اهلوية اجلنسانية 
  .الصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

 .مؤسسية وحتسني إقامة العـدل   إصالحات تشريعية و    إجراء نيكاراغوا إىل وأشارت    -٥١
  .للطفاخلاصة با بتعيني مفوض حقوق الطفل وخطة العمل الوطنية ورّحبت

  .تهاومحاي تعزيز حقوق اإلنسان يف جمالالتقدم احملرز بنيجرييا وأشادت   -٥٢
 عـن   تأعربلكنها  ب السياسية،   تسجيل األحزا  إجراءاتبتبسيط  رويج  وأشادت الن   -٥٣
املنظمات غري احلكوميـة،    إزاء القوانني اليت تقيد     املدافعني عن حقوق اإلنسان و    بشأن   هاقلق

  .اخليانة والتطرفاملتعلقة بوالقوانني 
لـى القـانون    ع ٢٠١٢يونيه  /أن التعديالت اليت أدخلت يف حزيران     ب الوفد   أفادو  -٥٤

 ل مزيـداً واالعتصامات، حتّمعات واملظاهرات واملسريات    االحتادي املتعلق باجلمعيات والتجم   
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ومع ذلك، ال يوجد ولو حكم واحد       . نطاقملرتكبة يف هذا ال   االنتهاكات ا من املسؤولية عن    
منصوص عليه يف هذا القانون أشد صرامة باملقارنة مع تدابري تنص عليها قـوانني مماثلـة يف                 

 عن فضالًإضافية توضيحات  موضوع  ون  عض أحكام هذا القان   بوسوف تكون    .بلدان أخرى 
سـوف  على سبيل املثال،    و .٢٠١٣فرباير  /القرار الذي اختذته احملكمة الدستورية يف شباط      

بعـض القيـود    وتتسق   . عمل إلزامي   شكل وُتلغى العقوبة يف  لغرامات  ض احلد األدىن ل   خيفَّ
اليت ركة النقل مع القيود      ح وإعاقةاملتصلة بانتهاكات النظام العام، ومعايري الصحة والسالمة،        

  .احملكمة الدستورية قد أكدت صحة هذه القيود و بلدان أخرى،تطبقها
اخلاص باملنظمات غـري احلكوميـة      " الوكاالت األجنبية "وأضاف الوفد أن مركز       -٥٥
وال ميكن تطبيق العقوبات إال علـى يـد   . يتسبب يف أي قيود أو عقوبات هلذه املنظمات    ال

الوكالـة  " عدم االمتثال ألحكام قانون اإلعالن الطـوعي عـن مركـز    احملكمة وفقط عند 
 هو احلصول على معلومات بشأن ما إذا كانـت          إدراج هذا املركز  الغرض من   و". األجنبية

 وصرح الوفد بأن . يف السياسة احمللية   ما إذا كانت تشارك    متويل أجنيب و   حتصل على املنظمات  
ـ م اضطلع به يتالرصد والتحقق ال  عمليات    مـن بـني األنـشطة    تكتب املدعي العام كان

  .هلا خططامل
املهنية الصحفيني  عن عرقلة أنشطة    ضمن املساءلة   يالقانون اجلنائي   وأوضح الوفد أن      -٥٦

 ويف  .هممـصادر إرغامهم على الكشف عن     ب املشروعة سواء مبنعهم من نشر املعلومات أو      
هذا احلكم إىل السجن مدة ست      انتهاك  على   ُرفعت العقوبة    ،٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

ومل حتدث أي مالحقة جنائية لصحفيني بسبب أنشطتهم املهنية، لكن جرائم ضـد             . سنوات
وتعاجل جلنة التحقيقات اجلرائم    . صحفيني وناشطني يف جمال حقوق اإلنسان حدثت لألسف       

  .املرتكبة فيما يتصل باألنشطة املهنية هلؤالء األشخاص على سبيل األولوية
على أحـد   بالفعل  ، أفاد الوفد بأنه قد ُحكم       آنا بوليتكوفسكايا فيما خيص اغتيال    و  -٥٧

ستانيـسالف مـاركيلوف     على قتلة    أيضاًكم  وُح. بالسجن ملدة طويلة  اجلرمية  الضالعني يف   
ناتاليـا    أنـه قاتـل  ىوأُصدر أمر دويل بالقبض على الشخص املـدع   . وأناستاسيا بابوروفا 

وناشطني يف جمال   جرائم أخرى مرتكبة ضد صحفيني      ري حلل ألغاز    واتُّخذت تداب . إستيمريوفا
  .حقوق اإلنسان

. وأوضح الوفد أن احلق يف حرية التعبري مكفول مبوجب الدستور وأن الرقابة حمظورة       -٥٨
وأضاف أنه ينبغي تقييد نشر املعلومات اليت قد تتسبب يف أضرار، بغيـة منـع اإلرهـاب                 

خطـرية مـن    أنواع  ثالثة  لتعديالت القانونية باألخص     واستهدفت ا  .والتطرف وغري ذلك  
ستغل فيها األطفال، والتوجيهات املتعلقة بكيفية صـنع        املعلومات، وهي املواد اإلباحية اليت يُ     

 املعلومات  أُضيفت،  ٢٠١٣مارس  /ذارويف آ . طرق االنتحار اليت تبني   املخدرات، واملعلومات   
قانون وينص ال .قد تتسبب يف أضرار مة املعلومات اليتقائ إىل األطفال ضحايا اجلرائماملتعلقة ب

 وتقتصر  . حمظورة  معلومات معينة معلومات   لكي تعترب الالزم اختاذها   على عدد من اخلطوات     
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حاالت احلظر على أنواع املعلومات احملددة املذكورة أعاله وليس هلذا احلظر أي أثر علـى               
فيما يتعلق بوصول األطفال رشِّحات دوراً مهماً املوتؤدي . حرية التعبري أو استخدام اإلنترنت   

  .إىل اإلنترنت
وليست هناك أي تشريعات حمددة لتنظيم شبكة اإلنترنت، فالشبكة ختضع للمعايري             -٥٩

 هبدف مكافحـة    أُدرجتالقيود املفروضة يف هذا اجملال قد       وأكد الوفد أن    . القانونية العامة 
لكـي   للقانون    وفقاً ة، وينبغي أن جيري تطبيقها    اخلطريالتطرف ونشر املعلومات    واإلرهاب  

  .على حرية التعبريقيود يكون من الضروري فرض  ال
 الوفد  قالالقيود املفروضة على حرية التجمع والتظاهر،       ب املتعلقةاألسئلة   صفيما خي و  -٦٠
 هولتشريعات  ا  من ن اهلدف الرئيسي  إ و كملتسُتن اإلصالحات القانونية يف هذا اجملال قد ا       إ

، ظاهرات العامـة   امل بوسائل منها ،   من جهة  التعبري اجلميع يف    حريةإعمال   التوازن بني    ضمان
  . من جهة أخرىوالنظام العام

املساعدة القانونيـة   تقدمي   تنص على     اليت ٢٠١٢ عام   تشريعاتبباكستان   ورّحبت  -٦١
مفوض حقوق  منصب   حلقوق اإلنسان و   نيمفوضني إقليمي مناصب  إنشاء  واجملانية للمواطنني،   

  . وأشارت إىل اخلطوات املتخذة من أجل االمتثال التفاقية مناهضة التعذيب.الطفل
 محاية حقوق اإلنسان ومحاية املرأة      احملققة فيما خيص  نتائج  الباراغواي إىل   وأشارت    -٦٢

 والحظت التطور الذي شهدته اإلجراءات القانونية الواجبة وحرية       .واألشخاص ذوي اإلعاقة  
  .معياتتكوين اجل

ركز القانوين للعمال املهاجرين من     املاالتفاقية املتعلقة ب   الفلبني بالتوقيع على     ورّحبت  -٦٣
وأشادت بإنشاء منصب مفوض حقوق الطفل وأعربت عن ثقتها         .  رابطة الدول املستقلة   دول

  .فيما خيص توفري محاية مماثلة للمرأة
وأعربت عن قلقها إزاء . قوق اإلنسانوأشارت بولندا إىل تطوير اهلياكل األساسية حل  -٦٤

إزاء اللوائح التنظيمية اليت تقتضي من املنظمات غري احلكومية التسجيل كوكاالت أجنبيـة، و      
  .التقارير الواردة بشأن العنف ضد املرأة واملدافعني عن حقوق اإلنسان

ئم ذات   ملعاجلة اجلـرا   ةذاملتخاخلطوات اهلامة   الضوء على   مجهورية كوريا   طت  وسلَّ  -٦٥
  .سياسيةالحزاب الرامية إىل تسهيل شروط إنشاء األ نصرية، والتحسيناتعالدوافع ال

 إزاء القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات وحرية         عن قلقها رومانيا  وأعربت    -٦٦
 وأعربت عن أملها يف استمرار عملية       .حتجازال ا أثناءإزاء ادعاءات التعرض للتعذيب     التعبري و 

  .على مزيد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسانالتصديق 
واإلجـراءات املتعلقـة    عقوبة اإلعـدام،     االختياري ل  وقفالرواندا بتمديد    ورّحبت  -٦٧
  .منع الفسادها تلك الرامية إىل  النظام القضائي، مبا فيات وإصالح،كافحة االجتار باألشخاصمب
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 لياتاآل البناء مع    بالتعاون الروسي    االحتاد بتشبثاململكة العربية السعودية     ورّحبت  -٦٨
  . يف جمال حقوق اإلنسانتخذةاخلطوات اهلامة املب هتنّو و،قوق اإلنسانالدولية حل

 .صكوك حقوق اإلنسان  عدد من   وأشارت السنغال إىل انضمام االحتاد الروسي إىل          -٦٩
  .أيضاً وأشارت إىل وجود بعض الصعوبات .وأثنت على التقدم احملرز يف احلد من الفقر

كما أشـارت    ،ة الرامية إىل حتسني اإلطار القانوين     ستمرأشارت صربيا إىل اجلهود امل    و  -٧٠
الربوتوكـول االختيـاري    وأمهية االنضمام إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة          إىل  

  .يةاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباح حقوق الطفل املتعلق ببيع التفاقية
،  مكافحـة االجتـار باألشـخاص       جمال  يف احملققةسنغافورة إىل اإلجنازات    وأشارت    -٧١

ونوهـت  . رابطـة الـدول املـستقلة     وسلطت الضوء على تعاون االحتاد الروسي مع دول         
  . وحتسني ثقة اجلمهورمعاجلة القضايا إىل تعزيز قدرة احملاكم على  الراميةاإلصالحات القضائيةب

اكيا بتصديق االحتاد الروسي على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي          سلوفوأشادت    -٧٢
 يف ميزانية ته املنتظمةمسامهوعاهدات امل الوقت املناسب إىل هيئات تقدمي تقاريره يفبواإلعاقة، 

 الربوتوكول االختياري التفاقية    علىكما أشادت بتوقيعه    قوق اإلنسان،   حل  السامية فوضيةامل
  .ألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةا حقوق الطفل املتعلق ببيع

وأشارت سلوفينيا إىل تنفيذ توصية مقدمة يف اجلولة األوىل من االستعراض الدوري              -٧٣
 اإلجراءات اخلاصة،    يف إطار  الزيارات اليت قام هبا بعض املكلفني بواليات      وأشادت ب . الشامل
رت إىل اجلهود املبذولة لتعزيز التـسامح لكنـها          وأشا . من الزيارات  مزيدت إجراء   وشجع

  .شواغلأثارت عدة 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،       وأشادت جنوب أفريقيا بالتوقيع على        -٧٤
األطفال وبغاء األطفال واستغالل     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      و

طوات الرامية إىل محاية حقوق املـرأة وشـجعت          باخل ورّحبت. األطفال يف املواد اإلباحية   
  .استمرار اخلطوات الرامية إىل مكافحة الفقر

 هانفتاحب ورّحبتإسبانيا على دور االحتاد الروسي يف جملس حقوق اإلنسان          وأثنت    -٧٥
  .زيارات من اإلجراءات اخلاصةعلى استقبال يف السنوات األخرية 

ثنـت علـى     وأ .واملرأةل  زة من أجل محاية الطف    باجلهود املعز  سريي النكا    ورّحبت  -٧٦
اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب والتطرف وأشارت إىل التدابري املكثفة الرامية إىل مكافحة            

  .االجتار بالبشر
الـصكوك الدوليـة   إىل العديد من االحتاد الروسي انضمام وأشادت دولة فلسطني ب    -٧٧

 مواصـلة مكافحـة     وحثت على . حة االجتار بالبشر   املعززة ملكاف  هإجراءاتحلقوق اإلنسان و  
  .دوافع عنصريةبواالعتداء جرائم الكراهية 
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تفاقية حقوق األشـخاص ذوي     اوشدد السودان على تصديق االحتاد الروسي على          -٧٨
ال سيما يف   اية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،       حتسني مح  ، وأشار إىل  ٢٠١٢ يف عام    اإلعاقة

  .التعليمال جم
املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي      يف حق    إزاء التمييز    السويد قلقاً  وأبدت  -٧٩

عن قلقها إزاء التعديل الذي وأعربت . مشروع القانون األخريإزاء ومغايري اهلوية اجلنسانية و 
  .٢٠١٢يوليه /جري على قانون املنظمات غري التجارية يف متوزأُ

 على املنظمات غري احلكوميـة    الذي مياَرس    إزاء الضغط     قلقها سويسرا عن ت  بوأعر  -٨٠
  .وأشادت بالتوقيع على نظام روما األساسي. الوطنية والدولية

 من خالل   هشعب حقوق   هتعزيزلمهورية العربية السورية باالحتاد الروسي      وأشادت اجل   -٨١
 وشجعته على بذل جهـود      . فيما يتعلق باحلق يف احلياة واألمن      خاصة،   مهمة توصياتتنفيذ  
  .فية يف إطار التعاون مع اجملتمع املدين لتحقيق العدالة االجتماعية والتنميةإضا
 الرامية   باخلطوات ورّحبتحقوق اإلنسان   مؤسسات  طاجيكستان تعزيز   والحظت    -٨٢

  . ملنع التعذيب والعنف وحتسني التعليمإىل تعزيز السياسة العامة
تعليم ص ذوي اإلعاقة وحتسني     شخااتفاقية حقوق األ    تايلند بالتصديق على   ورّحبت  -٨٣
 بالتدابري الراميـة إىل حتـسني حالـة النـساء           ورّحبت .ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   ا

  . ومرافق االحتجازتجزاتاحمل
التصديق على اتفاقيـة حقـوق      بقدونيا اليوغوسالفية السابقة    مجهورية م وأشادت    -٨٤

ـ   ل ختياري اال وقفالتمديد   ب أيضاً وأشادت   .األشخاص ذوي اإلعاقة    تعقوبة اإلعدام وأعرب
  .هنائي إلغاء هذه العقوبة بشكل  يفهاأملعن 
تعزيـز  شجعت على   كافحة العنف العنصري و   املبذولة مل تونس إىل اجلهود    وأشارت    -٨٥

 ملكافحـة   اتوشجعت على اعتماد تـشريع     .مكافحة التمييز والتعصب  الرامية إىل   اجلهود  
  .العنف ضد املرأة

 اليت يبذهلا االحتاد الروسـي       اجلهود بشأن باملستجدات املقدمة تان  تركمانس ورّحبت  -٨٦
  .تحسني حالة حقوق اإلنسانل

وآخر خـاص   الطفل  خاص بشؤون   لمظامل  لأمني  منصب  أوكرانيا بإنشاء    ورّحبت  -٨٧
  .ةثنيحقوق األقليات اإلمناصرة  إىل ضرورة توأشار .ق أصحاب املشاريعقوحب

 إزاء اخلطوات   عن قلقها يرلندا الشمالية   أيطانيا العظمى و  ملكة املتحدة لرب  ملوأعربت ا   -٨٨
 الناتج لخيانة والتخويفالتعريف املوسع لإزاء و اجملتمع املدين،  الرامية إىل التحكم يفالتشريعية
  . يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسانةفعال اتحتقيقعلى إجراء وحثت . عن ذلك
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تحسني إمكانية وصـول األشـخاص ذوي       ب الواليات املتحدة األمريكية  وأشادت    -٨٩
  .حرية التعبريو إزاء القوانني اليت تقيد اجملتمع املدين هاقلق عن توأعرب .اإلعاقة
حقـوق  نظـام    صكوك دولية والتعاون مع       التصديق على  أشارت أوروغواي إىل  و  -٩٠

  . العاملياإلنسان
لتعاون مـع اآلليـات     زيد من ا  ملن إىل استعداد االحتاد الروسي      أوزبكستاوأشارت    -٩١

  . عملية االستعراض الدوري الشاملهاالدولية حلقوق اإلنسان، مبا في
 على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           التصديقبغواتيماال   ورّحبت  -٩٢
األطفال وبغاء األطفال واستغالل     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      و

 إزاء تزايـد     املعنية حبقوق اإلنـسان    شواغل اللجنة وأشارت إىل   . احيةاألطفال يف املواد اإلب   
إزاء  و ،عنصرية ضد األقليات اإلثنيـة والدينيـة      الدوافع  الاهلجمات ذات   و ،جرائم الكراهية 

  . األجانبهمظاهر العنصرية وكر
 االحتاديـة   لدميقراطيةالدولة ا فييت نام االحتاد الروسي على مواصلة تعزيز        وشجعت    -٩٣
، تـساوية يف احلقـوق    املحتادية  اال كياناتال و مهورياجلكم  احلوذات  على القانون   قائمة  ال

ية لتعزيز حقـوق    مع االلتزامات الدول  تها  ومواءمتبسيط التشريعات احمللية    شجعتها على    كما
 على التعلـيم     أكثر مثل النساء واألطفال واملسنني واملهاجرين، مع التركيز      الفئات الضعيفة،   

  .االجتماعيوالرفاه الصحية والرعاية 
التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتوقيـع         بزمبابوي  وأشادت    -٩٤

األطفـال وبغـاء األطفـال       الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      على  
فوضة األمم  قام هبا كل من م    الزيارات اليت   استضافة  بو،  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية    

  .نيخاّصين حلقوق اإلنسان ومقرَراملتحدة السامية 
وقال الوفد، يف معرض رده على األسئلة املتعلقة باجلهاز القـضائي، إن الـسلطات             -٩٥

وقد أُحـرز   . باستمرار لضمان استقالل القضاة واحلق يف حماكمة عادلة        حسنت التشريعات 
ديل بعض القوانني؛ وقُـدمت تعويـضات       إذ جرى اعتماد أو تع    : تقدم كبري يف هذا الصدد    

؛ وجرى إصالح هيئات االسـتئناف يف       بسرعةملواطنني على انتهاك حقهم يف إقامة العدالة        
ونتيجة تعديل اإلجراءات اجلنائية، ُسجل اخنفاض يف عدد األشخاص    . القضايا املدنية واجلنائية  
  .وثقتهم فيه ام القضائيكما حتسنت نظرة املواطنني إىل النظ. احملتجزين قبل احملاكمة

، أوضح الوفد أن    تهم معامل سوءو تعذيب احملتجزين نع  املتعلقة مب األسئلة   صفيما خي و  -٩٦
شـى مـع    اأن تعريف التعذيب يتم   لتعذيب و ل على عدم التعرض   ضمانات   تقدم اتالتشريع
 حيث جرى:  مكافحة التعذيبمن أجلاختذت احلكومة تدابري وقد . مناهضة التعذيباتفاقية 

  .اجلناةومتت معاقبة عدد كبري من الشكاوى التحقيق يف 
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بـشكل خـاص     ُصّممج  اهعلى أساس من  وكاالت إنفاذ القانون    تدريب  وجرى    -٩٧
ستنتاجات توصيات وا  وُتنشر   .سوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     التضمن  و

  .ة العدل املوقع الشبكي لوزارعن طريق اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
 هايف عدد من اجملاالت، مبا في       حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    اتفاقيةأحكام  وُنفذت    -٩٨

اهلياكل إىل   وإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة       ،التعليم الشامل للجميع، وفرص العمل    
للتواصل  كلغة رمسية    ة اإلشار واعُترف بلغة  .جديدةألساسية العامة من خالل اعتماد قوانني       ا
  . العامةدوائرال يف
ـ  . مسألة املساواة بني اجلنسني   وُجعلت يف صدارة األولويات       -٩٩ ّرس تـساوي   وقد كُ

مبا يف ذلك   وتوثق اإلحصاءات ارتفاع معدل عمالة املرأة،       . احلقوق يف الدستور والتشريعات   
  .يف اجملالني العام واخلاصالرفيعة املستوى مناصب صنع القرار يف 

اإلصالحات القضائية والتصديق علـى عـدد مـن         إىل  تقدير  بن  أفغانستاوأشارت    -١٠٠
  . االستعراض الدوري الشاملاجلولة األوىل منالصكوك الدولية منذ 

اجلهود الراميـة إىل كفالـة      ب و التشريعية و املؤسسية اجلزائر باإلصالحات    ورّحبت  -١٠١
ـ  ال سيما من خالل تعزيز      ساواة يف التمتع حبقوق اإلنسان،      امل وق اإلنـسان   مؤسسات حق

  .مفوضي حقوق اإلنسان وإنشاء مناصب
اعتمـاد  بقوق اإلنـسان و حلدولية التصديق على صكوك إقليمية وبأنغوال وأشادت    -١٠٢

كافحـة  ، وم حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية   من أجل ضمان احترام قوات األمن       تدابري  
  . اجلنسانيةقضايا وتعزيز ال،االجتار بالبشر

إنشاء بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و       بنتني  األرجوأشادت    -١٠٣
  . اجلنسانيةقضاياالاملعين بجملس التنسيق 

نـسان،  أرمينيا إىل اخلطوات التشريعية واإلدارية املتخذة لتعزيز حقوق اإل        وأشارت    -١٠٤
  . والتنوع الثقايف السائد يف روسيا،دولية حلقوق اإلنسانصكوك عدة واالنضمام إىل 

انتهاكات حقوق اإلنـسان يف مشـال        تشعر بالقلق إزاء ادعاءات      ال تزال أستراليا  و  -١٠٥
احلقوق املدنية القيود املفروضة على  و،غني عن املخالفات احلماية املمنوحة للمبلِّ وإزاءالقوقاز،  
  .احلكومةملن ينتقد 

مـضايقة    إزاء اسـتمرار    الذي يـساورها    القلق  عن  اجلمهورية التشيكية  وأعربت  -١٠٦
 اليت تقيـد    يةاملمارسات والتعديالت التشريع  إزاء  ووالصحفيني  املدافعني عن حقوق اإلنسان     

  .املنظمات غري احلكومية
دولية حلقوق اإلنسان والتعاون مـع      إىل التصديق على صكوك     أشارت أذربيجان   و  -١٠٧

  أجـل مناصـرة    منلجهود املبذولة   ل أعربت عن تقديرها  و .املقررين اخلاصني لألمم املتحدة   
  .املرأةالذي مياَرس على ل ومكافحة العنف حقوق الطف
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التصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           ببنغالديش  وأشادت    -١٠٨
  .واإلجراءات املتخذة لضمان احلق يف احلفاظ على التقاليد والثقافة ومحاية األسرة والطفل

  االستعراض الدوري الـشامل ة األوىل من اجلولمنذ  بيالروس بالتقدم احملرز     ورّحبت  -١٠٩
 بالدعم املايل   أيضاً ورّحبت.  االحتاد الروسي مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        تعاونبو

القضاء على ضمان دوره يف بوالذي يقدمه االحتاد الروسي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
  .املعايري املزدوجة يف عمل جملس حقوق اإلنسان

املثليـات واملثلـيني    وأعربت بلجيكا عن قلقها بشأن املنظمات غري احلكومية وحقوق            -١١٠
واستفسرت عن اخلطـوات املقـرر اختاذهـا    . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية    

  . املنظمات غري احلكوميةعلى مالية أو إدارية عوائق ات اجلديدةتشريعالفرض للحيلولة دون أن ت
الـسجون  أوضاع  املساعي الرامية إىل جعل     اإلصالحات التشريعية و  ب  بنن ورّحبت  -١١١

وشجعت فرض العقوبات املنصوص عليها يف القانون اجلنـائي          . مع املعايري الدولية   متماشية
  .حلماية املرأة من العنف واجلهود الرامية إىل توفري السكن الالئق

مية إىل تعزيز ومحايـة حقـوق       ود الرا  باجله  دولة بوليفيا املتعددة القوميات    ورّحبت  -١١٢
التصديق ب، و  يف الضمان االجتماعي والتعليم    وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ل واألسرة الطف

  .دولية حلقوق اإلنسانعلى صكوك 
ـ  الرامية إىل   بالتدابري  البوسنة واهلرسك   وأشادت    -١١٣ والرفـاه  ضمان االجتمـاعي    تعزيز ال

القـضائية واإلداريـة    اإلصـالحات   بأساسـية، و  يـة   ، والتصديق على صكوك دول    االجتماعي
  . حبماية حقوق اإلنسانوتعهده ه االحتاد الروسي على مواصلة تعزيز التزاماتتعوشّج .واملؤسسية

 التصديق على معاهـدات حقـوق       املبذولة من أجل  بوتسوانا إىل اجلهود    وأشارت    -١١٤
دء نفاذ التشريعات املتعلقة باملساعدة بإىل و،  بعداليت مل يصدق عليها االحتاد الروسي    اإلنسان  

  .القانونية اجملانية
 وزيـادة    حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     اتفاقية الربازيل بالتصديق على     ورّحبت  -١١٥

ىل النظر يف   إ االحتاد الروسي    تودع .االنفتاح على اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان      
  .إلغاء عقوبة اإلعدام

قـوق  حل  الوطنيـة  ليـة اآلجهود الرامية إىل إصالح     لل ن تقديرها  ع بلغارياوأعربت    -١١٦
 السجون، وحتسني التشريعات واملمارسـات      أوضاعلخطوات املتخذة لتحسني    لاإلنسان، و 
  . فرض عقوبة السجنما خيصالقضائية في

ـ دولية حلقوق اإلنـسان، و بالتصديق على صكوك    بوركينا فاسو    ورّحبت  -١١٧ اجلهود ب
بعض أوضاع  وحتسني   والتعاون مع اإلجراءات اخلاصة،      اإلرهاب والتطرف، املبذولة ملكافحة   

يـة وحقـوق األشـخاص      ثناملرأة واألقليات اإل  على  لعنف  سألة ا  مل  املوىل االهتماموالسجن  
  .اإلعاقة ذوي
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 قانون املساعدة القانونيـة اجملانيـة،       هعتمادالاالحتاد الروسي   ببوروندي  وأشادت    -١١٨
 التنميـة املـستدامة     هحقوق الطفل وضـمان   وحلمايته  هاب والتطرف    مبكافحة اإلر  تعهدهلو

  .للشعوب األصلية
املتعلقة تلك ال سيما رز يف تنفيذ التوصيات السابقة، كمبوديا إىل التقدم احمل  وأشارت    -١١٩

مـن  لخطوات املتخذة   ل هاتقديرأعربت عن   و .دولية حلقوق اإلنسان  التصديق على صكوك    ب
  .عقوبة اإلعدام ل اختيارييد بوقفالستمرار يف التقأجل ا
 لجهـات ل من أجل توفري اإلمكانيات اختاذها جرى عن اخلطوات اليت    كندا سألتو  -١٢٠

  . مناخ إجيايب للجهود اليت تبذهلا وهتيئةقليم اجملتمع املدين يف اإلالفاعلة يف
علـى  التصديق  بتشاد بتعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان و        ورّحبت  -١٢١

  .الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
أبدتـه جلنـة مناهـضة      القلـق الـذي     بشأن   احلكومة   معرفة رأي شيلي  وطلبت    -١٢٢

  شـيلي  ورّحبـت . بإلغائهالتوصية  بشأن   و ل،املعدَّ جرمية اخليانة إزاء نطاق تعريف     التعذيب
ـ اخلاصـة با  وخطة العمل بالقانون املتعلق باملساعدة القانونية اجملانية، واحلد من الفقر،       ل لطف

  .ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاق، والتصديق على٢٠١٧-٢٠١٢للفترة 
بالتقـدم  ، و التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      ب الصني   ورّحبت  -١٢٣

 ومحاية حقوق   ، ومكافحة العنف ضد املرأة    ،احملرز يف اإلصالح القضائي، وخلق فرص العمل      
  . والشعوب األصلية،ةثنيشخاص ذوي اإلعاقة، واألقليات اإلاألوالطفل، 
وحاالت إزاء االدعاءات املتعلقة باالحتجاز السري      قلقها  عن  كوستاريكا  وأعربت    -١٢٤

املدافعني عن حقوق   على  نف  تزايد اهلجمات والتهديدات والع   واالختفاء القسري يف القوقاز،     
كوسـتاريكا   ورّحبـت  .روضة على حرية التعبري    واحملامني، والقيود املف   اإلنسان والصحفيني 
ـ و ، الشرطة جتاوزات لتجنب   تخذةالتدابري امل بو،  وسع نطاقاً األ بالضمانات اإلجرائية   وقفالب

  .عقوبة اإلعداماالختياري ل
التدابري املتخـذة   بدولية حلقوق اإلنسان، و    بالتصديق على صكوك     قربص ورّحبت  -١٢٥

تـشريعات  و شاملة  استراتيجية اعتمادوشجعت على    .بالبشرملكافحة العنف املرتيل واالجتار     
  .نع العنف املرتيلمل

وأعربت النمسا عن قلقها إزاء القوانني اليت تستمر يف تقييد أنشطة اجملتمـع املـدين        -١٢٦
 تزيد من تقـويض احلريـات املدنيـة         بدون وجه حق، وإزاء قوانني حمددة معتمدة مؤخراً       

وقـوانني  " الدعاية للمثليـة اجلنـسية    "ُيسّمى  م اإلنترنت وما    يتعلق بالتجمع واستخدا   فيما
  .الوكاالت األجنبية وجرائم اخليانة والتجسس

 جهود متـسقة  من  احلكومة  مبا تبذله   مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     وأشادت    -١٢٧
  .التقدم الكبري احملرزبوها، وتعزيزماية حقوق اإلنسان حل
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قها إزاء عدم حتسن حالة الشعوب األصلية مبا فيه الكفايـة           وأعربت الدامنرك عن قل     -١٢٨
األرض والغذاء والتعليم والصحة والعمـل، وإزاء مـشروع القـانون           باحلق يف   فيما يتعلق   

  .يف صفوف القصر" الدعاية للمثلية اجلنسية"ُيسّمى االحتادي املقترح الذي حيظر ما 
محايـة  من أجـل    قوق اإلنسان    بالتصديق على صكوك دولية حل     إكوادور ورّحبت  -١٢٩

إجنـازات االحتـاد    ب، واحلقوق املدنية والسياسية، و    ل واألشخاص ذوي اإلعاقة   حقوق الطف 
  .مكافحة االجتار بالبشر والفسادجمال الروسي يف 

 حقـوق األشـخاص   تفاقيةالتصديق على اوأشادت مصر، من بني ما أشادت به، ب       -١٣٠
ـ عـرض     إىل  االحتاد الروسـي   ت، ودع  اجلاري اإلصالح القضائي بو ذوي اإلعاقة  ه خطط

  .املستقبلية بشأن مكافحة الكراهية العنصرية والدينية
مقارنة مع االسـتعراض الـدوري       يف بعض اجلوانب     لتقدمحراز ا بإوأقرت إستونيا     -١٣١

  . إىل بعض أوجه القصورلكنها أشارت، ٢٠٠٩ عام السابق يفالشامل 
ت ية إىل مكافحة التمييـز ضـد مجاعـات األقليـا          التدابري الرام بإثيوبيا  وأشادت    -١٣٢

 من املعلومـات عـن      وطلبت مزيداً  .املشاكل املتصلة بالتمييز  الوعي ب إذكاء  بواملهاجرين، و 
  .التدابري املتخذة ملكافحة التمييز

وأعربت عن . صياغة مشروع قانون احتادي بشأن منع العنف املرتيل       بنلندا  وأشادت ف   -١٣٣
املنظمات غـري   هتدد عمل     اليت رية تكوين اجلمعيات،  حب املتعلقةاألخرية  إزاء التطورات   قلقها  

  . وإمكانيات مشاركتهااحلكومية
الربوتوكول والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ب  فرنسا ورّحبت  -١٣٤

األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف        االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع     
  .املواد اإلباحية

املنهجي، بوصفها  تقاعسها  تعمد و روسيا امل  تغاضيأعربت جورجيا عن قلقها إزاء      و  -١٣٥
التزاماهتا مبوجـب   الوفاء ب  عن أخبازيا ومنطقة تسخينفايل،     اجلورجية يف ألقاليم  ل حمتلةسلطة  

  . وقدمت جورجيا توصيات.القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان
ب الوفد عن شكره للدول األعضاء يف األمم املتحدة على أسئلتها وتوصـياهتا             وأعر  -١٣٦

على اجلهـود   فعالً  وقد جرى التعليق    . وكذلك على إقرارها بالتقدم احملرز يف جماالت عديدة       
  . من التوصياتاملبذولة فيما خيص عدداً

ـ سـئلة  أن العديد من تلك التوصيات واأل    يعترب يف حني ه  إن الوفد   قالو  -١٣٧  اًدور ؤدي ت
 املثـارة يف   املسائل   ستندأن ت  ينبغي أنه   يف الوقت نفسه   يرى،   مزيد من التقدم    إحراز  يف اًمهم

قُـدمت فيهـا    كانت هناك حاالت    فقد   .ىل معلومات موثوق هبا   سئلة إ تلك التوصيات واأل  
علـى    ومعاقبتهم  انتهاكات حقوق اإلنسان   مالحقة مرتكيب جهود احلكومة الرامية إىل      عمداً

  .القضائيهاز  عمل اجل حولشكوكاًمثل هذا التفسري ويثري  .سياسيقمع أهنا مضايقة أو 
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اجملتمـع  مصلحة توازن بني مصاحل األفراد وال حتقيقأن السلطات حتاول ب الوفد   أفادو  -١٣٨
تهديـدات  تصدي ل من أجل ال   التدابري الالزمة اختاذ  واجبها  أن من   احلكومة  كما تعترب    .عامة

  . يف الوقت نفسهجلميعاسالمة حقوق األفراد مع ضمان  مساندةطرف واإلرهاب والت
ن احلكومة ستتخذ موقفها بشأن التوصيات الواردة يف تقرير الفريـق           إ الوفد   قالو  -١٣٩

واصلة التعاون مع األمم املتحدة مب التزام السلطات ن  ع الوفد   أعربو .العامل بعد دراسة متأنية   
  .قوق اإلنسانمحاية حإجناز عمل فعال ألجل بو

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
 التوصيات التالية، وسيقدم ردوداً عليهـا يف الوقـت           االحتاد الروسي  سيدرس  -١٤٠

املناسب قبل حلول موعد الدورة الرابعـة والعـشرين جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                
  :٢٠١٣ سبتمرب/أيلول

يـع األشـخاص مـن      مجتفاقية الدولية حلماية    الاعلى   تصديقال  -١-١٤٠
  ؛)اليابان (االختفاء القسري

مجيع األشخاص من االختفاء    تفاقية الدولية حلماية    الاالتوقيع على     -٢-١٤٠
 عليهمـا   تصديقال و والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     القسري

  ؛)أملانيا(
 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      على   تصديقال  -٣-١٤٠
  ؛)سويسرا ( كامالًختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذه تنفيذاًوا

امللحـق   على الربوتوكول االختياري الثـاين       تصديقالالنظر يف     -٤-١٤٠
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واختاذ تدابري من أجـل إلغـاء            بالعهد  

  ؛ )إيطاليا" (حبكم القانون"عقوبة اإلعدام 
لعهد الدويل  امللحق با الربوتوكول االختياري الثاين     نضمام إىل اال  -٥-١٤٠

باحلقوق املدنية والسياسية، الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام، وإضـفاء           اخلاص  
اجلبـل  (حبكـم الواقـع     لعقوبة اإلعدام   الطابع الرمسي على الوقف االختياري      

  ؛)األسود
مللحـق  ا على الربوتوكول االختياري الثـاين       تصديقالالنظر يف     -٦-١٤٠

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام،          العهد  ب
  ؛)رومانيا (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةعلى و

__________ 

  . حترر االستنتاجات والتوصياتمل  **  
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الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       على   تصديقال  -٧-١٤٠
) ناميبيا ( املواد اإلباحية  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف      املتعلق ببيع 

  ؛)إستونيا(
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل         على تصديقال  -٨-١٤٠

، األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة           املتعلق ببيع 
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق        والتوقيع والتصديق على  

  ؛)سلوفاكيا (لبالغاتبإجراء تقدمي ا
 التفاقية   املتبقيني الربوتوكولني االختياريني  على   تصديقال النظر يف   -٩-١٤٠

  ؛)تايلند(واصلة كفالة حقوق الطفل ملحقوق الطفل 
تفاقية حقوق األشخاص    على الربوتوكول االختياري ال    تصديقال  -١٠-١٤٠

  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة(ذوي اإلعاقة 
ـ       على   تصديقال النظر يف   -١١-١٤٠ ع االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجي

النظر يف االنضمام إىل هذه االتفاقيـة       )/الفلبني (العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   
  ؛)مصر(

مجيع األشـخاص   تفاقية الدولية حلماية    الا  على تصديقال النظر يف   -١٢-١٤٠
نظـام   و اقية مناهضة التعذيب  والربوتوكول االختياري التف   من االختفاء القسري  

  ؛)تونس (روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        على   تصديقال  -١٣-١٤٠

  ؛)كوستاريكا (والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        على   تصديقال  -١٤-١٤٠

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     واالتفاقيتني املتعلقتني بانعدام اجلنسية     
  ؛)النمسا (التعذيب
قيـة منظمـة العمـل الدوليـة        النظر يف التـصديق علـى اتفا        -١٥-١٤٠
بشأن الشعوب األصلية والقبليـة يف البلـدان املـستقلة           )١٩٨٩(١٦٩ رقم

  ؛))املتعددة القوميات - دولة( بوليفيا(
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        على   تصديقال  -١٦-١٤٠

  ؛)غواتيماال(
 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        على   تصديقال  -١٧-١٤٠

  ؛)سويسرا ( كامالًواختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذه تنفيذاً
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 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        على   تصديقال  -١٨-١٤٠
ومواءمة التشريعات مواءمة تامة مع االلتزامات املنصوص عليها يف هذا النظـام            

  ؛)التفيا(
 نظام روما األساسـي للمحكمـة       التصديق على إمكانية  النظر يف     -١٩-١٤٠

  ؛)أوروغواي (هذا النظاممع اجلنائية الدولية ومواءمة التشريعات احمللية مواءمة تامة 
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة        صديق على   الت  -٢٠-١٤٠
ومواءمة التشريعات احملليـة     اتفاق امتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا     و

  ؛)إستونيا(مواءمة تامة مع مجيع االلتزامات املنصوص عليها يف هذا النظام 
مجيـع  تفاقية الدولية حلمايـة     الا علىالتصديق  إمكانية  النظر يف     -٢١-١٤٠

والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة       ،األشخاص من االختفاء القسري   
، ع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجي    ، و التعذيب

الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      امللحق بالعهد   والربوتوكول االختياري الثاين    
، واالتفـاقيتني   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة       ة، و والسياسي

  ؛)األرجنتني(املتعلقتني بانعدام اجلنسية 
مواصلة عملية االنضمام إىل املعاهدات الرئيسية حلقوق اإلنـسان        -٢٢-١٤٠

  ؛)أذربيجان(
فحة العنـف   التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكا         -٢٣-١٤٠

  ؛)فنلندا(يل رتعنف املضد املرأة وال
احملكمة الدسـتورية    العمل بشأن التشريعات املتصلة باحلقوق مع       -٢٤-١٤٠
 مـع االلتزامـات الدوليـة     لضمان اتساق التشريعات  مفوض حقوق اإلنسان    و

  ؛)أستراليا(لالحتاد الروسي 
مـن  " مكافحة التطرف "النظر يف تنقيح التشريعات احلالية بشأن         -٢٥-١٤٠

 وتطبيق هذه التشريعات فقط يف احلاالت  دقيقاًة التطرف تعريفاًأجل تعريف جرمي
  ؛ )إيطاليا(التقيد الكامل بااللتزامات الدولية مع املناسبة 
من حيث لتعريف التطرف " مكافحة أنشطة التطرف"تعديل قانون   -٢٦-١٤٠

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(االستخدام الفعلي للعنف 
  علـى  هود الرامية إىل إضفاء الطابع اإلنـساين      مواصلة بذل اجل    -٢٧-١٤٠
  ؛)بلغاريا(اإلجراءات اجلنائية التشريعات املتعلقة بتشريعات اجلنائية وال

 حتسني مؤسـسات حقـوق اإلنـسان        ما خيص تكثيف اجلهود في    -٢٨-١٤٠
  ؛)نيجرييا(ها وتعزيز
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قوق ماية ح حلاملؤسسات الوطنية   تقوية  مواصلة التدابري الرامية إىل       -٢٩-١٤٠
  ؛)أوزبكستان(وتعزيزها اإلنسان واحلريات 

  ؛)طاجيكستان(توسيع نطاق نشاط مفوض حقوق الطفل   -٣٠-١٤٠
 من أجل محاية حقوق     يةاألطر القانونية والسياسات  ترسيخ  ة  مواصل  -٣١-١٤٠
  ؛)إثيوبيا(ذوي اإلعاقة واملسنني األشخاص ل و والطفرأةامل

إىل يرمـي   مفهوم   بوضعتمع املدين،   ، بالتعاون الوثيق مع اجمل    القيام  -٣٢-١٤٠
التزامـات  بداخل مؤسسات الدولة،     خصوصاًفة والوعي يف اجملتمع، و    زيادة املعر 

  ؛)أملانيا(حقوق اإلنسان وحقوق الشعب ة يف جمال الدول
،  اليت تضطلع هبا مجعيات الشباب     اإلجيابيةاألنشطة  مواصلة تيسري     -٣٣-١٤٠
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال ( العمل التطوعي مبا فيها
ثنيـات  م والوئام بني اإل   تعزيز السل جمال  يف  املتقدمة  ته  اتقاسم خرب   -٣٤-١٤٠

  ؛)كوبا(
 والديين، ال سيما يف أوسـاط       ثينتشجيع التسامح العنصري واإل     -٣٥-١٤٠

  ؛)تركمانستان(الشبيبة بني )/باكستان(الشباب 
ية ثنقات بني اجملموعات اإل   مواصلة اجلهود الرامية إىل توطيد العال       -٣٦-١٤٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(املختلفة يف روسيا 
إنفاذ القانون الراميـة إىل     تدابري  تشريعية و التدابري  المواصلة اختاذ     -٣٧-١٤٠

  ؛)باكستان(العالقات بني اجلماعات اإلثنية حتقيق االنسجام يف 
ـ تعزيز التسامح العرقي وال   لضطالع بأعمال   اال  -٣٨-١٤٠ ي والـديين،   ومق
  ؛)طاجيكستان(سيما يف أوساط الشباب  ال

 تعزيـز التـسامح     هبدفنظر يف وضع آلية للحوار بني األديان        ال  -٣٩-١٤٠
واحترامها  يف البلد    اإلثنيةجملموعات  ختلف ا زة مل ميِّاملثقافية  الدينية و القيم  البشأن  

  ؛)ماليزيا(
ىل احلفاظ على التنـوع      إ الراميةمواصلة سياسة التعددية الثقافية       -٤٠-١٤٠

  ؛)أرمينيا(الثقايف يف البلد 
مزيد من التقدم يف هتيئة مناخ من التسامح جتاه إحراز احلرص على   -٤١-١٤٠

 يف  بإشراك األشخاص وإدماجهم على حنو تام      ،يف اجملتمع والعرقي  التنوع الثقايف   
  ؛)كمبوديا (م مصاحلهيف اليت تؤثر وضع السياسات الوطنية واحمللية
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إنفاذ القانون الراميـة إىل     تدابري  تشريعية و التدابري  المواصلة اختاذ     -٤٢-١٤٠
مجهورية كوريـا الـشعبية     (العالقات بني اجلماعات اإلثنية     حتقيق االنسجام يف    

  ؛)الدميقراطية
ومكافحـة  تها  ومحايمواصلة التدابري املتعلقة بتعزيز حقوق الطفل         -٤٣-١٤٠

  ؛)أذربيجان(العنف ضد املرأة 
ـ رأة   اجلهود من أجل تعزيز حقوق امل      االستمرار يف بذل    -٤٤-١٤٠ ل والطف
  ؛)السنغال(تها ومحاي
الوطنيـة  العمل  ستراتيجية   ا ل يف إطار   تعزيز مصاحل الطف   مواصلة  -٤٥-١٤٠

  ؛)ميامنار (٢٠١٧-٢٠١٢اليت تغطي الفترة 
 االلتزامات الدولية   مع مراعاة ل  ة العمل بشأن حقوق الطف    مواصل  -٤٦-١٤٠
  ؛)نيكاراغوا(ا اجملال يف هذ
لـك  طط الرامية إىل محاية حقوق الطفل، وال سيما ت        مواصلة اخل   -٤٧-١٤٠

  ؛)اململكة العربية السعودية(سرة األ داخل نمواملتعلقة بالعيش وال
 تطوير أنشطة أمني املظـامل      بوسائل منها التدابري اإلجيابية،   مواصلة    -٤٨-١٤٠

  ؛)إندونيسيا(املعين حبقوق الطفل 
 تـها ومحايبتعزيز حقـوق الطفـل      تعلقة   املبادرات امل  اإلبقاء على   -٤٩-١٤٠
إيـران   (، وتعزيـز هـذه املبـادرات      األطفال ذوي اإلعاقة  ص  سيما فيما خي   ال
  ؛))اإلسالمية - مجهورية(

، شـخاص  مجيع األ  استفادةمن أجل ضمان    وزيادهتا   جهوده مواصلة  -٥٠-١٤٠
راميـة إىل إعمـال احلقـوق االقتـصادية     الوال سيما الفئات الضعيفة، من التدابري  

  ؛)إندونيسيا(احلد األدىن لألجور رفع يف ذلك  مبا واالجتماعية والثقافية،
محاية حقوق الفئات الضعيفة من السكان، مثل النساء واألطفال            -٥١-١٤٠

  ؛)أفغانستان(ملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وا
 الفئات الضعيفة واملهمشة    مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق       -٥٢-١٤٠

  ؛)نيبال(يف البلد 
 الرامية إىل محاية حقوق الفئـات الـضعيفة         هوداجلستمرار يف   الا  -٥٣-١٤٠
  ؛)اليونان( اإلعاقة و واألشخاص ذوفيها األطفال مبا

اختاذ مزيد من التدابري لتحسني محاية حقـوق املـرأة والطفـل              -٥٤-١٤٠
  ؛)الصني(واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني 
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  ؛)كوبا ( حقوق اإلنسانالتعزيز التعاون الدويل يف جمالعمل على   -٥٥-١٤٠
 يف التـشريعات واآلليـات       املتاحة الفرصزيادة  مواصلة سياسة     -٥٦-١٤٠

  ؛)كازاخستان(تأثري يف عملية صنع القرار  من أجل اللمجتمع املدينلالقائمة 
يـع أشـكال    مواصلة السياسات الرامية إىل تكثيف مكافحة مج        -٥٧-١٤٠

  ؛)كازاخستان(الفساد 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تكثيف مكافحة مجيع أشكال الفـساد            -٥٨-١٤٠

  ؛)املغرب(
  ؛)قريغيزستان(تشجيع االنفتاح والشفافية يف عمل اهليئات العامة   -٥٩-١٤٠
يف اإلصالحات التشريعية واملؤسسية من أجل تعزيـز        ستمرار  الا  -٦٠-١٤٠

  ؛)نيبال(تها ومحايحقوق اإلنسان 
 اجملالس العامة اخلاضعة للهيئات احلكومية عنـد      بنشاط مع   التعاون    -٦١-١٤٠
  ؛)سري النكا(ية حقوق اإلنسان بطريقة أكثر مشولكفالة  إىل ةميارالتدابري الوضع 
 اهلام يف جمال محاية حقوق اإلنسان وتعزيزهـا          أداء دوره  مواصلة  -٦٢-١٤٠

  ؛)السودان(
د الرامية إىل توسيع نطاق محاية حقـوق اإلنـسان          اجلهومواصلة    -٦٣-١٤٠
اجلمهورية العربية   (سيلة لتعزيز العدالة االجتماعية   سالمة املواطنني يف البلد، كو    و

  ؛)السورية
حقـوق  يف جمـال   النشطة يف التعاون الـدويل  تهمواصلة مشارك   -٦٤-١٤٠

  ؛)الصني(ال جملهذا امزيد من برامج املساعدة التقنية الدولية يف تنفيذ اإلنسان و
توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجـراءات اخلاصـة املواضـيعية             -٦٥-١٤٠

  ؛)األسود اجلبل(
  ؛)غواتيماال(توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة   -٦٦-١٤٠
إىل الة املدافعني عن حقوق اإلنـسان       دعوة املقرر اخلاص املعين حب      -٦٧-١٤٠
  ؛)النرويج ( البلدزيارة
 اإلجراءات   يف إطار  ه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات      توجي  -٦٨-١٤٠

  ؛)سلوفينيا (مزياراهتللطلبات املتعلقة ب اخلاصة واالستجابة
ألمـم املتحـدة    اخلاصة ل توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات         -٦٩-١٤٠

إنشاء آليتـه  و، الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   والتصديق على   
  ؛)اجلمهورية التشيكية( لذلك ئية الوطنية وفقاًالوقا
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اخلاصـة جمللـس حقـوق      دائمة إىل اإلجراءات    ال تهتوجيه دعو   -٧٠-١٤٠
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة (ألمم املتحدةاإلنسان ل

قـوق اإلنـسان    حلإلجراءات اخلاصـة    إىل ا توجيه دعوة دائمة      -٧١-١٤٠
والربوتوكـول  ي للمحكمة اجلنائية الدوليـة      والتصديق على نظام روما األساس    

 ١٦٩  منظمة العمل الدولية رقـم     يتواتفاقي االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
  ؛)باراغواي (١٨٩ورقم 
رد ال بطرق منها   املقررين اخلاصني   نظام  مع  تفاعله مواصلة تطوير   -٧٢-١٤٠

  ؛)أذربيجان (على رسائلهم
يـة لرصـد حقـوق      اآلليات الدول مواصلة التعاون النشط مع       -٧٣-١٤٠

عاهدات واإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنـسان       امل هيئات هااإلنسان، مبا في  
  ؛)أفغانستان(

مجهورية ( حقوق اإلنسان التعزيز التعاون الدويل يف جمعلى عمل ال  -٧٤-١٤٠
  ؛)كوريا الشعبية الدميقراطية

منع التمييز يف   من أجل   لتمييز املباشر وغري املباشر     لتعريف  إدراج    -٧٥-١٤٠
ل واملهاجرين والشعوب األصـلية      والطف رأةجماالت حمددة، مثل تلك املتعلقة بامل     

  ؛)باراغواي(
التمييز حظر  ينص على     صرحياً حكماًشمل  لكي ت تعديل تشريعاته     -٧٦-١٤٠

تعريف التمييـز املباشـر وغـري       يتضمن   اً حمدد اًحكمالقائم على نوع اجلنس و    
  ؛)يسلنداآ( املباشر
املرأة علـى مجيـع     يف حق   مواصلة بذل اجلهود ملكافحة التمييز        -٧٧-١٤٠

  ؛)اليونان(املستويات 
اختاذ تدابري فعالة ملنع العنف ضد املرأة ومنع التمييز يف العمل على   -٧٨-١٤٠

  ؛)العراق(أساس نوع اجلنس 
ني  التدابري الالزمة للقضاء على التمييز يف األجور ب عتمادمواصلة ا   -٧٩-١٤٠

  ؛)دولة فلسطني(الرجل واملرأة يف العمل 
 جمـال مكافحـة     مؤسسات الدولة يف  نشاط  حتسني التشريعات و    -٨٠-١٤٠
  ؛)باكستان(خمتلف أشكال التطرف تمييز والصراعات اإلثنية وال

يع أشكال التمييز القائم على      من أجل مكافحة مج    تكثيف جهوده   -٨١-١٤٠
  ؛)أنغوال(دينية ولغوية وإثنية ووعرقية أسس اجتماعية 
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 مكافحةًتعصب  الة وكره األجانب و   كافحة مجيع أشكال العنصري   م  -٨٢-١٤٠
  ؛)أوزبكستان( فعالةً
الرفيعي املستوى علـى    اسيني  تشجيع املسؤولني احلكوميني والسي     -٨٣-١٤٠

 وكـره   على العنصرية ذي ينطوي   اخلطاب السياسي ال   ضداختاذ موقف واضح    
  ؛)تونس( األجانب
التعـصب املتـسمني   الالزمة ملنـع العنـف و    ذ مجيع التدابري    اختا  -٨٤-١٤٠

 الـدويل واملعـايري      للقانون  وكره املثليني، وذلك وفقاً     األجانب هالعنصرية وكر ب
  ؛)سويسرا(الدولية 
اهلجمـات   و رائم الكراهية جل التصديمواصلة اجلهود الرامية إىل       -٨٥-١٤٠
 التـصنيف نية، مبا يف ذلـك      عنصرية ضد األقليات اإلثنية والدي    الدوافع  الذات  

  ؛)بوتسوانا( إنفاذ القانون الذي ميارسه موظفوالعنصري 
 امليل اجلنـسي،    القائم على تمييز  بالإلغاء التشريعات اليت تسمح       -٨٦-١٤٠

يف حق   اللوائح السارية ألغراض التمييز   من استخدام   متنع  واختاذ تدابري ملموسة    
  ؛)هولندا( ي ومغايري اهلوية اجلنسانيةاملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس

جعل التشريعات اإلقليمية احلالية ومشاريع التشريعات االحتاديـة          -٨٧-١٤٠
املتصلة باملثلية اجلنسية متفقة مع التزامه مببادئ عدم التمييز، واختاذ تدابري لضمان 

   ؛)كندا(محاية واحترام حقوق مجيع األقليات، مبن فيهم املثليون واملثليات 
إبطال القوانني واللوائح اإلقليمية اليت تؤيد التمييز القائم علـى            -٨٨-١٤٠

امليل اجلنسي وتسمح به، واالمتناع عن اعتماد قوانني مماثلـة علـى املـستوى              
للمـس  وائح القائمة االحتادي، واختاذ تدابري من أجل منع االستخدام التعسفي للّ      

، مبا يف   جلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   املثليات واملثليني ومزدوجي امليل ا     قوقحب
  ؛)بلجيكا(ذلك حقهم يف حرية التعبري وحقهم يف التجمع السلمي 

إلغاء القوانني واللوائح اإلقليمية اليت تعزز التمييز على أساس امليل   -٨٩-١٤٠
  ؛)الدامنرك(اجلنسي، واالمتناع عن سن تشريعات مماثلة على املستوى االحتادي 

ء القوانني اإلقليمية القائمة اليت حتظر الدعاية للمثلية اجلنسية         إلغا  -٩٠-١٤٠
  ؛)سلوفينيا(

وضع تشريعات حتظر التمييز على أساس امليل اجلنـسي واختـاذ             -٩١-١٤٠
  ؛)السويد(تدابري لضمان تنفيذها على حنو تام وفعال 

إعادة النظر يف إقرار األحكام اجلديدة اليت ميكـن أن تـؤثر يف               -٩٢-١٤٠
، املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسانية          حقوق
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وفصل املثلية اجلنسية عن اللواط، وتفادي تطبيق األحكام بشكل متييزي يف أي            
  ؛)إسبانيا(حال من األحوال 

من أجل   القائمة   وائح للّ نع االستخدام التعسفي  ملاختاذ خطوات فعالة      -٩٣-١٤٠
،  واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية        اتاملثلييف حق   تمييز  ال
  ؛)الدامنرك(يف ذلك ضد حقهم يف حرية التعبري وحقهم يف التجمع السلمي  مبا

منع التمييز على أساس امليل اجلنسي ومحاية حقوق املثليات واملثليني            -٩٤-١٤٠
، مبـا يف    نياجلنسات  صفي  حاملومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية و      

  ؛)النرويج(التجمع السلمي حقهم يف يف حرية التعبري وحقهم ذلك 
اجلنـسي،  يل  تدابري احلماية من العنف والتمييز على أساس امل       تعزيز  -٩٥-١٤٠

 تدابري لضمان   واختاذ،   على هذا األساس   قوانني حتظر التمييز   سنعن طريق   ال سيما   
ممارسـة  اجلنسانية   امليل اجلنسي ومغايري اهلوية      املثليات واملثليني ومزدوجي  ممارسة  

  ؛)أوروغواي ( تكوين مجعيات سلمية وحقهم يف التجمع السلمييففعلية حلقهم 
 يف أعمال العنـف إجراء حتقيقات فعالة اختاذ تدابري حمددة لضمان    -٩٦-١٤٠

يـل اجلنـسي   ومزدوجـي امل  ثلينياملثليات وأشخاص من امل  اليت ُترتكب يف حق     
  ؛)لندايسآ( مرتكيب تلك األفعال وحماسبة ،انيةي اهلوية اجلنسومغاير
قـد   الرتوع إىل قوالب منطية    للقضاء على    الزمةلتدابري ال اعتماد ا   -٩٧-١٤٠

 هذه القوالب  أو نشر /و،  أشخاص على أساس ميلهم اجلنسي    يف حق   تعزز التمييز   
  ؛)ألرجنتنيا(املوظفني العموميني من جانب  ومن خالل وسائط اإلعالمالنمطية 
  ؛)ناميبيا(إلغاء عقوبة اإلعدام   -٩٨-١٤٠
  ؛)رواندا(النظر يف إلغاء عقوبة اإلعدام   -٩٩-١٤٠
شروع، يف أقرب وقت ممكن، يف إلغـاء        لل الزمةلتدابري ال اعتماد ا   -١٠٠-١٤٠

الربوتوكـول   عقوبة اإلعدام حبكم القانون، والنظر يف إمكانيـة االنـضمام إىل          
  ؛)أوروغواي( خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةد الدويل ااالختياري الثاين للعه

مشـال  منطقة  يف  اليت وقعت    حاالت االختفاء القسري     استجالء  -١٠١-١٤٠
مجيع األشخاص مـن االختفـاء      تفاقية الدولية حلماية    الاعلى  القوقاز، والتوقيع   

  ؛)فرنسا (يهاوالتصديق عل القسري
إنفاذ القانون االحتجـاز    ب كلفنيوظفني امل ستخدام امل وضع حد ال    -١٠٢-١٤٠

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(التعسفي والتعذيب والقوة املفرطة 
  ؛)بولندا(اختاذ تدابري فعالة ملنع مجيع أعمال التعذيب وسوء املعاملة   -١٠٣-١٤٠
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، االعترافات املنتزعة حتت التعذيب   حيظر استخدام   قانون  اعتماد    -١٠٤-١٤٠
  ؛)فرنسا( القانون  هذاوتنفيذ
على املمارسـات   بشكل فعال   لقضاء  من أجل ا   فورية   تدابرياختاذ    -١٠٥-١٤٠

 يف مرافـق    ، ال سيما  لتعذيب وسوء املعاملة  املتعلقة با نهجية  امل و الشائعةاإلدارية  
االحتجاز، وقمع احلق يف التجمع وحرية التعبري، مبا يف ذلك حرية وسائط اإلعالم             

كم اجلهاز التنفيذي يف اجلهاز القضائي، ومن       حتوالتخلص من   ،  ة الصحفيني وسالم
 مـع   أجل توفري سبل انتصاف فعالة فيما يتعلق هبذه املمارسات، وذلـك متاشـياً            

  ؛)جورجيا(عاهدات امل األمم املتحدة املعنية برصد تنفيذتوصيات هيئات 
  ؛)ميامنار(زيز منع العنف املرتيل مواصلة تع  -١٠٦-١٤٠
 العنـف يف    شروع قانون احتادي بشأن منع    صياغة م اإلسراع يف     -١٠٧-١٤٠

  ؛)جنوب أفريقيا(األسرة 
 للعنـف املـرتيل،     ىتصدتمواصلة جهوده الرامية إىل سن قوانني         -١٠٨-١٤٠
  ؛)الفلبني(املرأة ذلك الذي مياَرس على سيما  وال

  ؛)بولندا(اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة   -١٠٩-١٤٠
خطة عمل ملكافحة العنـف ضـد   نون شامل و  النظر يف اعتماد قا     -١١٠-١٤٠
  ؛)دولة فلسطني(املرأة 
تعزيز مجيع أنواع التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد النـساء          -١١١-١٤٠

تجرمي مجيع أشكال العنف ضد املرأة      ل أوسع نطاقاً اعتماد قانون   ومنها  والفتيات،  
  ؛)أوروغواي(

ام على التمييز والعنف    تبشكل   من أجل القضاء     هجهودمواصلة    -١١٢-١٤٠
  ؛)رواندا(ضد املرأة 

وضع خطة عمل شاملة ملكافحة العنف املـرتيل ضـد النـساء              -١١٣-١٤٠
  ؛)الربازيل(والفتيات 

لتوصـية    قانون عام بشأن العنف ضد املرأة، وفقاً       إقرارنظر يف   ال  -١١٤-١٤٠
  ؛)شيلي ( املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد

كـون  ي العنف املرتيل، ال سيما عندما       ه ملكافحة صلة إجراءات موا  -١١٥-١٤٠
  ؛)صربيا(مكافحة فعالة الضحايا من األطفال والنساء، ومكافحة االجتار بالبشر 

االجتـار  فيما خيص   الة  احل الرامية إىل زيادة حتسني      مواصلة جهوده   -١١٦-١٤٠
  ؛)سنغافورة(ار لضحايا االجتاملقدمني احلماية والدعم وتقدمي مزيد من  بشربال
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يه والقضاء عل  من أجل منع االجتار بالبشر       هجهودمواصلة تكثيف     -١١٧-١٤٠
  ؛)بيالروس(

 اختاذ مزيد من اإلجراءات ملكافحة االجتـار باألشـخاص وفقـاً            -١١٨-١٤٠
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة  

  ؛)كمبوديا(هبا 
مكافحـة االجتـار باألشـخاص،      جمال   يف   جهودهبذل  مواصلة    -١١٩-١٤٠
  ؛)مصر(النساء واألطفال سيما  الو

الراميـة إىل ضـمان     وجهوده  مواصلة إصالح اجلهاز القضائي،       -١٢٠-١٤٠
  ؛)املغرب(إىل العدالة  وصول مجيع املواطننيوتيسري 
مـع تـوفري    اجلهاز القضائي،    إصالح   الرامية إىل مواصلة اجلهود     -١٢١-١٤٠

ـ     ضمان  لمساءلة، و جمدية ل  و ةمستقلآليات   ع مراحـل   حتسني الـشفافية يف مجي
  ؛)كندا(القضائية جراءات اإل

ـ  و تهموترقيإنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيني القضاة          -١٢٢-١٤٠  همنقل
  ؛)أملانيا (فصلهمو

يز استقالل القـضاء     تعز من خالل ضمان احلق يف حماكمة عادلة        -١٢٣-١٤٠
حلظـة   ذمنحام من اختيارهم    باالتصال حبرية مب  محتجزين  للالسماح  ل  من خال و

  ؛)فرنسا(إلقاء القبض عليهم 
االستمرار يف إصالح النظام القضائي من خالل حتـسني معاجلـة             -١٢٤-١٤٠

القضايا يف احملاكم وتنفيذ القرارات القضائية من أجل تعزيز ثقة اجلمهور يف إقامة             
  ؛)نيجرييا(العدل 
تحسني معاجلة القـضايا يف     لإصالحات النظام القضائي    مواصلة    -١٢٥-١٤٠

  ؛)رواندا(من حيث النوعية والكفاءة احملاكم 
النظام القضائي وسيادة القـانون     توطيد    جمال  يف مواصلة جهوده   -١٢٦-١٤٠

  ؛)سنغافورة (شعبهل تعزيز محاية حقوق اإلنسان من أجل
النظام يف  إنفاذ القانون و  وكاالت  مواصلة اإلصالحات يف منظومة       -١٢٧-١٤٠

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(القضائي 
القـانوين   - حترير النظام القضائي  زيادةً يف   اإلصالحات  مواصلة    -١٢٨-١٤٠

  ؛)أوزبكستان (يه اإلنساين علطابعوإضفاء ال
النظام يف  وكاالت إنفاذ القانون و   مواصلة اإلصالحات يف منظومة       -١٢٩-١٤٠

  ؛)تركمانستان) (قريغيزستان(القضائي 
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مجيع املواطنني   وصول  وتيسري ضماناليت يبذهلا ل  مواصلة اجلهود     -١٣٠-١٤٠
  ؛)اجلزائر(إىل العدالة 

تقـدمي املـساعدة    ب  املتعلقة الدولةاالستمرار يف توفري ضمانات       -١٣١-١٤٠
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (القانونية اجملانية للسكان 

مالئمـة لألشـخاص    ق تدابري إجيابية من أجل كفالة ظروف        بيتط  -١٣٢-١٤٠
  ؛)كازاخستان(ة العامة رقاب، مبشاركة جلان الاحملتجزين

اختاذ تدابري إجيابية من أجل كفالة ظروف مالئمـة لألشـخاص             -١٣٣-١٤٠
  ؛)األردن (السجوناليت ترصد الرقابة العامة ان نظام جل، مبشاركة احملتجزين

دابري إدراج قواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والت      النظر يف     -١٣٤-١٤٠
، كجزء مـن    "قواعد بانكوك " باسم   أيضاًاملعروفة  غري االحتجازية للمجرمات،    

  ؛)تايلند( الرامي إىل حتسني ظروف احملتجزين برناجمه
مواصلة اجلهود اإلجيابية اليت هتدف إىل احلد من عدد األشخاص            -١٣٥-١٤٠

  ؛)األردن (يف السجون
املوظفني وتدريب مـوظفي    لتثقيف  خاص  بشكل  هتمام  الإيالء ا   -١٣٦-١٤٠

سلطات التحقيق يف جمـال حقـوق اإلنـسان         واحملاكم و وكاالت إنفاذ القانون    
موظفي وكـاالت إنفـاذ     لتثقيف  إيالء االهتمام على سبيل األولوية      /)النكا سري(

  ؛)طاجيكستان(اإلنسان  يف جمال حقوق هم التحقيق وتدريبهيئاتالقانون واحملاكم و
 رتكـب يف  للتحقيقات يف االنتهاكات اليت تُ    قبة املدنية   ارتعزيز امل   -١٣٧-١٤٠

  ؛)هنغاريا(محاية الشهود والضحايا  ضماناجليش و
من أجل القضاء علـى مجيـع        اصلة اختاذ تدابري شاملة وفعالة    مو  -١٣٨-١٤٠

  ؛)مجهورية كوريا (أساس عنصريكز على تترأشكال اجلرائم اليت 
الدعوى القضائية املرفوعة علـى سـريغي       إهناء  نظر يف إمكانية    ال  -١٣٩-١٤٠

  املبلغ عنه  الغشيف   و تهيف أسباب وفا  من جديد   ، وفتح حتقيق    املتوىف ماغنيتسكي
  ؛)إسبانيا(

،  بـشكل كامـل    أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    تنفيذ    -١٤٠-١٤٠
خطـرية  انتـهاكات   ببارتكـا ملتهمني يف ذلك أي أحكام متعلقة باملوظفني ا     مبا

  ؛)أستراليا(حلقوق اإلنسان يف مشال القوقاز 
املتعلقة تطبيق احلماية الدستورية    مواصلة اجلهود اجلارية من أجل        -١٤١-١٤٠

  ؛)لبنان(  كامالًتطبيقاًل باألسرة والطف
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وتعدد الزوجات،  للفتيات  الزواج املبكر   تعزيز سياسات مكافحة      -١٤٢-١٤٠
  ؛)باراغواي(حة اإلفالت من العقاب  مكافقواننيو

ألسـرة،  ل كافية وفعالـة      والدعم بصورة  مواصلة تقدمي احلماية    -١٤٣-١٤٠
  ؛)مصر(للمجتمع والطبيعية األساسية اللبنة باعتبارها 

  ؛)اليابان (ضمان حرية التعبري  الرامية إىل زيادةمواصلة جهوده  -١٤٤-١٤٠
 ذلك   ممارسة حرية التعبري، مبا يف     يفد  فرالكاملة حلق كل    كفالة  ال  -١٤٥-١٤٠

املنظمات غـري   احترام حقوق   و،  وتعزيز احلوار مع اجملتمع املدين    حرية اإلنترنت،   
  ؛)إستونيا(العوائق التقييدية مجيع إزالة من خالل احلكومية 

جيري فحـص   اليت تعترب التشهري جرمية لكي      التشريعات  مراجعة    -١٤٦-١٤٠
  ؛)املكسيك (ن املدين للقانوهذه احلقائق وفقاً

  من العهد الدويل اخلـاص     ١٩ احمللية مع املادة     مواءمة تشريعاته   -١٤٧-١٤٠
 ، جتـرمي التـشهري    إللغـاء  عقوباتقانون ال  تعديلباحلقوق املدنية والسياسية، و   

  ؛)أوروغواي(ية القضائية املدنية لوالإخضاع التشهري لو
 الصحفيني والعـاملني يف     خاص ملسألة محاية  بشكل  هتمام  الإيالء ا   -١٤٨-١٤٠

  ؛)اجلزائر (تهاشرعيتهم وأنشطحرية اإلعالم اجلماهريي من أجل ضمان وسائط 
والتخويـف  العنـف    تكثيف اجلهود املبذولة للتحقيق يف حاالت       -١٤٩-١٤٠

  ؛)النمسا(حماسبة اجلناة ضمان وصحفيني، اللذين مياَرسان على 
 التخويف  ادعاءاتيف مجيع   التحقيق بصورة شاملة وفورية ونزيهة        -١٥٠-١٤٠

  اجلناةمدافعني عن حقوق اإلنسان وتقدميصحفيني واللذين مياَرسان على والعنف 
  ؛)يرلنداأ(إىل العدالة 

مارسـة  امل تقيـد  اليت وغريها من اللوائح  التشريعية  اللوائح  إزالة    -١٥١-١٤٠
 أن  مانضتكوين اجلمعيات والتجمع، و   ورية التعبري   حب وق املتعلقة شروعة للحق امل

 القـانون   تعهدات االحتاد الروسي والتزاماته مبوجب     متفقة مع تكون التشريعات   
  ؛)النرويج (الدويل
  قيـوداً   األحكام القانونية  تنشئ الاختاذ التدابري الالزمة لضمان أ      -١٥٢-١٤٠

  ؛)التفيا(على ممارسة حرية التجمع والتعبري مفرطة 
رية هبدف ضمان حرية التجمع     التغيريات التشريعية األخ  مراجعة    -١٥٣-١٤٠

  ؛)النمسا( لاللتزامات الدولية ، وفقاًعلى حنو كاملوتكوين اجلمعيات 
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 األشخاص من مجاعـة   يكون بإمكان ضمان أن   لاعتماد تشريعات     -١٥٤-١٤٠
 همحق ممارسة  امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية     ومزدوجياملثليات واملثليني   
  ؛)أملانيا(لتجمع السلمي احقهم يف يف حرية التعبري و

املثليات مجاعة  املدنية ألفراد   قوق  احل ضتقو  يت ال اتإلغاء التشريع   -١٥٥-١٤٠
  ؛)أستراليا(روسيا  يف واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية

نظمـات  مل عملزيد من حرية ال   وفري م الرامية إىل ت  جهوده  مواصلة    -١٥٦-١٤٠
 تعزيـز   ةاصليكون بإمكاهنم مو   ل الناشطني يف جمال حقوق اإلنسان    اجملتمع املدين و  

  ؛)موريتانيا(تها ومحايحقوق اإلنسان 
دافعون عن  امليع األشخاص، مبن فيهم     بإمكان مج  ضمان أن يكون    -١٥٧-١٤٠

اجملتمع املدين، ممارسة أنـشطتهم املـشروعة       عضاء منظمات   حقوق اإلنسان وأ  
 للقانون الدويل واملعـايري      وفقاً ، وذلك يةالتعرض ألعمال انتقام  خوف من    دون

  ؛)سويسرا( الدولية
اختاذ  أنشطة اجملتمع املدين، و    اليت تقيد وضع حد جلميع املمارسات       -١٥٨-١٤٠

  ؛)اجلمهورية التشيكية(ن اجلمعيات خطوات ملموسة لضمان حرية تكوي
 ت بيئة توفر األمـان واالحتـرام واإلمكانيـا        تعزيز ل تدابرياختاذ    -١٥٩-١٤٠

يف التجمع  احلقوق  سياسات تدعم    اعتماد قوانني و   بوسائل منها ،  املدينللمجتمع  
إىل جانب التحقيق بشكل فوري     ،  واملعلومةتكوين اجلمعيات والتعبري     و السلمي

  ؛)كندا (اجملتمع املدينعضاء يف منظمات أو صحفينيتستهدف يف اهلجمات اليت 
 عقوبـات   ية التجمـع  على انتهاكات حر   أي عقوبات    تكونأن    -١٦٠-١٤٠

  ؛)هنغاريا(أمام حرية التجمع ال لزوم هلا ي عقبات أ متناسبة وأال تنشئ
إلقـاء القـبض علـى      املتمثلة يف   نطاق  ال  الواسعة املمارسةإهناء    -١٦١-١٤٠

  ؛)النمسا(إليهم اهتامات وتوجيه مسريات املعارضة املشاركني يف 
الـيت   للتوصـيات    عامة وفقاً  ال تجمعاتتنقيح القوانني املتعلقة بال     -١٦٢-١٤٠

  ؛)سلوفينيا(البندقية جلنة قدمتها 
نظر يف رفع أي قيد مفروض على حريـة تكـوين اجلمعيـات             ال  -١٦٣-١٤٠

  ؛)رومانيا ( مبوجب القانون الدويل الروسياالحتاد تعارض مع التزاماتي
، البندقيـة جلنـة   مع  تكثيف التعاون مع جملس أوروبا، وال سيما          -١٦٤-١٤٠
  ؛)النمسا(ص إعمال حرية تكوين اجلمعيات والتجمع بشكل الئق خي فيما
ـ       ال  -١٦٥-١٤٠  سري عمـل  تخفيف من احلواجز التشريعية واإلدارية املتعلقة ب

ـ مع املدين، مع االعتراف بشرعية      اجملتمنظمات  املنظمات غري احلكومية و     هاعمل
  ؛)سلوفاكيا ( يف اجملتمعمسامهاهتاو
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فعني رامية إىل إجياد تدابري فعالة حلماية املدا      مواصلة بذل اجلهود ال     -١٦٦-١٤٠
  ؛)بوتسوانا(عن حقوق اإلنسان 

أداء قوق اإلنـسان    مجيع املدافعني عن ح   بإمكان  كون  يأن  ضمان    -١٦٧-١٤٠
 ألحكام إعالن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقـوق اإلنـسان            وفقاًم  عمله

)A/RES/53/144) (؛)بولندا  
محايـة   "حكام قرار جملس حقوق اإلنسان بشأن     ل أل الكامنفيذ  الت  -١٦٨-١٤٠

  ؛ )النرويج (٢٠١٣ مارس/ يف آذاراملعتمد" اإلنساناملدافعني عن حقوق 
لكـي  املنظمات غـري احلكوميـة      ب املتعلقتعديل القانون اجلديد      -١٦٩-١٤٠
وختويفها، اجملتمع املدين   وقمع املنظمات غري احلكومية     كأداة ل يتسىن استخدامه    ال

 /تشرين األول  ٢يف  عتمد   امل بامع قرار اجلمعية الربملانية جمللس أورو      متاشياًوذلك  
  ؛)السويد( ٢٠١٢أكتوبر 
عوائق  القوانني املتعلقة باملنظمات غري احلكومية       ضال تفرِ ضمان أ   -١٧٠-١٤٠

  ؛)التفيا( هذه املنظمات عملسري على ال لزوم هلا 
ل املنظمات غري احلكومية،    عمسري   التشريعات اليت تنظم     مراجعة  -١٧١-١٤٠
لمنظمات غري التجارية، هبدف جعلـها متفقـة مـع         ل االحتادي سيما القانون    ال

  ؛)فنلندا(القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
ـ      " قانونأو تليني    بطالإ  -١٧٢-١٤٠  ةتعديل بعض قوانني االحتاد الروسي املتعلق

  ؛)بلجيكا" (ةوكاالت أجنبيبتنظيم أنشطة املنظمات غري التجارية اليت متارس وظيفة 
 النظر يف بعض التدابري التشريعية واإلدارية اليت ميكن أن تؤثر سلباً  -١٧٣-١٤٠
، ومعاجلة تلك التدابري على حنـو        األنشطة املشروعة للمنظمات غري احلكومية     يف

  ؛)مجهورية كوريا (مناسب
ت غـري   املنظمابشأن تفتيش    املعتمدةإعادة النظر يف التشريعات       -١٧٤-١٤٠

  ؛)إسبانيا( احساباهتومراجعة احلكومية 
لغاء التعديل الذي يقتضي من املنظمات غري احلكومية اليت تقبل          إ  -١٧٥-١٤٠
تعـديل  ، و "وكاالت أجنبيـة  " نفسها على أهنا     فوتعرِّ أن تسجل     أجنبياً متويالً

ع اجملتمجمموعات أو ختويف تتعرض هلما     أي مضايقة   على  عاقبة  املتعريف اخليانة، و  
  ؛)يرلنداأ(ويه لسمعتها تشاملدين أو 

املنظمات غري احلكومية الـيت     املتعلقة ب تشريعات  الإعادة النظر يف      -١٧٦-١٤٠
 الدولية حلقوق اإلنسان ويف ضوء القـرار        املعايريمبا يتفق مع      أجنبياً متويالًتتلقى  
 تهدورجملس حقوق اإلنسان يف     مثلما أقره   لق باملدافعني عن حقوق اإلنسان،      املتع

  ؛)شيلي(الثانية والعشرين 
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عمل مع املقرر اخلاص املعين باملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان     ال  -١٧٧-١٤٠
املنظمات غري احلكومية يكفـل التنفيـذ الفعـال    للتأكد من أن القانون املتعلق ب 

طانيا العظمى  اململكة املتحدة لربي   (اإلنسانلإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق      
  ؛)شماليةيرلندا الأو

ملنظمات غري احلكوميـة    املتعلقة بتنظيم ا  إلغاء أحكام التشريعات      -١٧٨-١٤٠
 على أهنا    من مصادر خارجية   اً مالي اًقى دعم  املنظمات اليت تتل   تسجيل قتضياليت ت 

  ؛)سلوفاكيا" (وكاالت أجنبية"
واعتماد تدابري من أجل تيسري     " الوكاالت األجنبية "قانون   تنقيح  -١٧٩-١٤٠
  ؛)إيطاليا(كومة واجملتمع املدين  بني احلالعملي احلوار والتعاون وتعزيز
" الوكاالت األجنبية "  بقانون ما يسمى و املظاهرات   قانون مراجعة  -١٨٠-١٤٠

 حبريـة يف    تهاأنـشط ب باالضـطالع  غري احلكومية    للمنظماتمن أجل السماح    
  ؛)فرنسا( روسيا
 املنظمات غـري    ي من ت اليت تقتض  تسجيالالالتشريعات و مراجعة    -١٨١-١٤٠

وكـاالت  "ف نفسها على أهنا      أن تسجل وتعرِّ    أجنبياً متويالًاحلكومية اليت تقبل    
  ؛)أملانيا(" أجنبية
تقتضي من  إلبطال التشريعات اليتاختاذ التدابري التشريعية املالئمة   -١٨٢-١٤٠

وكـاالت  " التسجيل على أهنـا       أجنبياً اليت تقبل متويالً   اإلنسانمنظمات حقوق   
 ؛)بولندا(" أجنبية

 احلصول على   فيما خيص  اليت تقيد اجملتمع املدين   التشريعات  حذف    -١٨٣-١٤٠
 إىل ختويف منظمات اجملتمع     الراميةفاجئة  املتفتيش  ال عمليات   ووقفدويل،  متويل  
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(ين املد

قـوق  ي حكم صادر عن احملكمة األوروبية حل      ألالتنفيذ الكامل     -١٨٤-١٤٠
 ؛)أستراليا("  األجنبيةالوكاالت"قانون اإلنسان بشأن 

بطريقـة  غني عن املخالفـات     تنفيذ التشريعات املتعلقة حبماية املبلِّ      -١٨٥-١٤٠
  ؛)أستراليا (متحيزةشفافة ومتسقة وغري 

املتعلقـة  وفعال ونزيه يف مجيـع التقـارير        التحقيق بشكل فوري      -١٨٦-١٤٠
 اشطني عن حقوق اإلنسان وحمامني وصحفيني ون      نيمدافعضد  جمات أو هتديدات    هب

  ؛)النرويج (املسؤولني عنها وتقدميهم إىل العدالةهوية اجملتمع املدين، وحتديد من 
يف مجيع حاالت العنف ضد املدافعني عـن        فعال   التحقيق بشكل   -١٨٧-١٤٠

  ؛)بولندا(، من أجل حماسبة اجلناة حقوق اإلنسان
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 السـتجالء   الكافيةوفري الوسائل   يق نزيه، وت  حتقإجراء  بالتعجيل    -١٨٨-١٤٠
تقدمي مرتكيب تلك اجلرائم وصحفيني،    أو عمليات القتل املرتكبة حبق     االعتداءات

  ؛)فرنسا(العدالة إىل 
الـيت  اهلجمـات   يف  على النحو الواجب    واملقاضاة   التحقيق   ضمان  -١٨٩-١٤٠

  ؛)سلوفاكيا(ون هلا يتعرضمدافعني عن حقوق اإلنسان وصحفيني مستقلني أن عى ّدُي
جمـات  املتعلقة هب  وفوري يف مجيع التقارير   فعال   بشكل التحقيق  -١٩٠-١٤٠
  إىل العدالة  اجلناة وتقدميصحفيني   عن حقوق اإلنسان و    مدافعنيضد  هتديدات   أو
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

مدافعني عن   ضد   تهديداتالجمات أو   مجيع قضايا اهل  يف  التحقيق    -١٩١-١٤٠
  ؛)هولندا (اجملتمع املدينمن  ناشطني ووصحفينين حقوق اإلنسا

التحقيق حسب األصول يف أي شـكاوى يقـدمها صـحفيون             -١٩٢-١٤٠
بـسبب  بسبب تعرضهم للمضايقة أو القمـع       مدافعون عن حقوق اإلنسان      أو

  ؛)إسبانيا(جدوا، إىل العدالة ومعاقبتهم نشاطهم، وتقدمي اجلناة، إن ُو عملهم أو
مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة      ها  وصيات اليت قدم  تنفيذ الت   -١٩٣-١٤٠

نظمة األمن والتعاون يف أوروبا بعد االنتخابات الربملانية        مل  التابع وحقوق اإلنسان 
ملكـة املتحـدة لربيطانيـا      امل (٢٠١٢ لعام   الرئاسيةواالنتخابات   ٢٠١١لعام  

  ؛)يرلندا الشماليةأالعظمى و
االجتماعية واالقتـصادية    قوقحلامحاية   من أجل    مواصلة مساعيه   -١٩٤-١٤٠

  ؛))اإلسالمية - مجهورية (إيران ( محاية فعالةواطنيهمل
ستراتيجية التنميـة االقتـصادية     مواصلة اجلهود اجلارية لتنفيذ ا      -١٩٥-١٤٠

لـسكان  اقتصادية وحتـسني ظـروف      اجتماعية و إصالحات ا الرامية إىل حتقيق    
  ؛)الكويت (املعيشية
 األشـخاص الرامية إىل حتسني رفـاه     الجتماعية  االتدابري   مواصلة  -١٩٦-١٤٠

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال ( املسنون األشخاص ال سيما ،احتياجاًاألشد 
احلقوق االقتصادية واالجتماعية   تشمل  اعتماد استراتيجية وطنية      -١٩٧-١٤٠

  ؛)جنوب أفريقيا( الفقر مكافحةمن أجل  والثقافية
االجتمـاعي ونظـام املعاشـات التقاعديـة          تأمني ال نظامتعزيز    -١٩٨-١٤٠

  ؛)تركمانستان(
االجتماعيـة،  قوق  اية احل مح من التدابري لتعزيز آليات      مزيداختاذ    -١٩٩-١٤٠
  ؛)أوزبكستان( واألشخاص ذوي اإلعاقة الطفل واملرأةسيما حقوق  ال
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ـ  املصممة لتعزيـز   السياسات   املثابرة يف متابعة  مواصلة    -٢٠٠-١٤٠  ضمانال
 يف عـدد   مهمخنفاضاللمواطنني من أجل حتقيق    ي والرعاية االجتماعية    االجتماع

  ؛)زمبابوي(الفقر املطلق عن مستوى  يقل دخلبالسكان الذين يعيشون 
 تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان حق اإلنسان يف السكن الالئـق،            -٢٠١-١٤٠

  ؛)بنغالديش( املقام األول يفدخلها نخفض امل السكانيةمن أجل الفئات 
جممـع  عـاملني يف  يف حق  انتهاكات  وقوع   يف ادعاءات    تحقيقال  -٢٠٢-١٤٠

  ؛)كوستاريكا( يباألوملسوتشي 
طبية اجملانية عاليـة     الرامية إىل كفالة اخلدمات ال      جهوده مواصلة  -٢٠٣-١٤٠

  ؛)كوبا (هلسكاناجلودة 
  ؛)الربازيل(احلق يف الصحة النهوض ب الرامية إىل الربامجتعزيز   -٢٠٤-١٤٠
 نوعية تعليم األطفال، ال سيما يف املناطق الريفيـة          حتسني مواصلة  -٢٠٥-١٤٠

  ؛)تركمانستان(
نوعية تعليم األطفال، ال سيما     اجلهود الرامية إىل حتسني      مواصلة  -٢٠٦-١٤٠

  ؛)بنغالديش(يف املناطق الريفية 
التثقيف والتدريب يف جمال    من أجل     حالياً  اجلهود املبذولة  مواصلة  -٢٠٧-١٤٠
  ؛)لبنان(قوق اإلنسان ح

 التثقيف والتدريب يف جمال حقوق      ضمان اجلهود الرامية إىل     زيادة  -٢٠٨-١٤٠
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان للجميع 

 من خالل تكثيف التثقيف     تها ومحاي مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان     -٢٠٩-١٤٠
  ؛)أرمينيا( الوعي العام إذكاء واإلنسانيف جمال حقوق 

ة الـصح للتثقيف يف جمال    قائمة على األدلة    لة و  شام  برامج وضع  -٢١٠-١٤٠
  ؛)سلوفينيا(اجلنسية واإلجنابية 

م يف جمـال     تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني نظام التعلي       مواصلة  -٢١١-١٤٠
  ؛)أوزبكستان(حقوق اإلنسان وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 

  ؛)باكو(يف روسيا  على تيسري تنمية اإلثنيات والثقافات احلرص  -٢١٢-١٤٠
 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      لكفالة اجلهود اجلارية    مواصلة  -٢١٣-١٤٠

  ؛)الكويت(
حتياجات  ال وفقاًيف خدمات الصحة والتعليم والنقل      مواصلة تكي   -٢١٤-١٤٠

  ؛)كوبا(األشخاص ذوي اإلعاقة 
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اية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       يف جمال مح   مواصلة جهوده   -٢١٥-١٤٠
  ؛)السودان(ضل املمارسات بادل أفت يف إطار هرباتخ إتاحةو

شـخاص ذوي   لأل ةلاالعمنظام   زيادة تغطية من أجل   اختاذ تدابري     -٢١٦-١٤٠
ذوي  بيئات خالية مـن العوائـق لـصاحل األشـخاص         هتيئة، من خالل    ةاإلعاق

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي    التزاماته يف إطار    والوفاء على حنو فعال ب     اإلعاقة،
  ؛)إكوادور( اإلعاقة
املنـصوص   اللتزاما متماشية مع الوطنية  تشريعاته  التأكد من أن      -٢١٧-١٤٠
 هبـدف    الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنية،      العهد من ٢٧ يف املادة    عليه
التعليم بلغتهم  و لغتهم األم دون عوائق،      إمكانية استخدام األقليات القومية   منح  
  ؛)أوكرانيا (ماأل

  ؛)إكوادور(امية إىل محاية حقوق األقليات  التدابري الرتعزيز  -٢١٨-١٤٠
 من خالل تنفيذ    ا الشعوب األصلية يف أراضي أجداده      حق ضمان  -٢١٩-١٤٠

بـشكل  مجع البيانـات    وأهداف قابلة للقياس    وضع  التشريعات ذات الصلة مع     
  ؛)هنغاريا(فعال 
املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية، ال سيما       خمتلف القوانني    مةمواء  -٢٢٠-١٤٠
  ؛)املكسيك( األراضي واملوارد الطبيعية على مصوهلما يتعلق حبفي

 التشريعات االحتادية واحمللية لصاحل حقوق الشعوب األصلية    قويةت  -٢٢١-١٤٠
  ؛)) القومياتاملتعددة - دولة(بوليفيا (

لـشعوب  ا  لتعلـيم  خاص هتماما إيالء   من أجل مضاعفة اجلهود     -٢٢٢-١٤٠
  ؛))املتعددة القوميات - دولة(بوليفيا  (املدارس يف  الوطنيةواألقلياتاألصلية 

، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية    ب اإلقرار رمسياً   -٢٢٣-١٤٠
  ؛)الدامنرك ( كامالً تنفيذاً القوانني واألنظمة الوطنية ذات الصلةمجيعتنفيذ و

 سـيما  لشعوب األصلية، الاليت تعيش فيها ا   تردية  حتسني احلالة امل    -٢٢٤-١٤٠
لغـاهتم  ب يف التعليم، مبا يف ذلك       كفالة حقهم زيادة اجلهود الرامية إىل     من خالل   
ـ معاجلة مشكلة   و؛  هم ألراضيهم وأقاليمهم دون قيود    ستخداما؛ و اخلاصة هم متثيل
 واتباع مبادئ   ، يف مؤسسات الدولة على الصعيدين االحتادي واإلقليمي       الضعيف

   ؛)إستونيا(شأن حقوق الشعوب األصلية  يف إعالن األمم املتحدة بأخرى مكرسة
  ؛)ناميبيا( للشعوب األصلية ته املخصصةميزانيزيادة   -٢٢٥-١٤٠
 مراعاة  هاجرين، مع لعمال امل اخلاصة با  القانونية   قتضياتتوحيد امل   -٢٢٦-١٤٠
اللغة الروسية  ب اإلملامامتحان  يف  نجاح  ال واجبال سيما فيما يتعلق ب    ،  تهمإقاممدة  

  ؛)املكسيك(
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  ؛)السنغال(ضمان احترام حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   -٢٢٧-١٤٠
وذلك باألخص محاية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،  تعزيز نظام     -٢٢٨-١٤٠

  ؛)بوركينا فاسو(التصديق على االتفاقية الدولية ذات الصلة من خالل 
 فـراد ضـد  األا بعـض   يرتكبـه وقف الفظائع اليت    العمل على     -٢٢٩-١٤٠

  ؛)تشاد(املهاجرين، ال سيما يف موسكو 
 اجلهود املبذولة يف جمـال املـساعدة اإلمنائيـة الدوليـة            زيادة  -٢٣٠-١٤٠

  ؛)بنغالديش(
 من اإلرهاب والتطـرف     دابري الرامية إىل محاية مواطنيه    تعزيز الت   -٢٣١-١٤٠

  .)اجلمهورية العربية السورية(
  ألسـاس لتوصيات الواردة يف احلاشية أدناه  اال متتثل   من وجهة نظر االحتاد الروسي،        -١٤١

   .)١(١٦/٢١ و٥/١االستعراض املنصوص عليه يف قراري جملس حقوق اإلنسان رقم 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و    -١٤٢

ا حتظى  وينبغي أال يفهم أهن   . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .بتأييد الفريق العامل بكامله

__________ 

 الرتكاب   شامالً  على الفور، مبا أنه ميثل أسلوباً      قاليم اجلورجية يف أخبازيا ومنطقة تسخينفايل     إهناء احتالل األ   )١(
 وكفالـة   جازةإ ؛)جورجيا ( تلك األقاليم  من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف      عديدةأشكال خمتلفة   

قـاليم  األ مـن    ، معززين مكـرمني   للتطهري العرقي الذين تعرضوا    ولالجئني   لمشردين داخلياً لمنة  اآلعودة  ال
قـانون حقـوق   واالمتثال التام لقواعد القانون اإلنساين الـدويل و  اجلورجية يف أخبازيا ومنطقة تسخينفايل    

  .)جورجيا (ألقاليمقبل وأثناء إهناء احتالل هذه اذات الصلة اإلنسان 
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