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بما في ذلك الناج البديلة لتحساين التمت الععلي بحقوق

اإلنسان والحريات األساسية
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سيعاستوبوح أولرانيا
تقرير األمين العا

موجز
ُي َّ
قدم هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة  168/74الذي طلبت فيه الجمعية إلى األمين العام أن
يقدم إليها في دورتها الخامسـ ـ ــة والسـ ـ ــبعين تقري ار عن التقدم المحرز في تنايذ هذا القرار بما في ذل خيارات

وتوصيات بشأن تحسين تنايذه.
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أول  -مقدمة
ُيق َّـدم هـذا التقرير الـذي أعـده األمين العـام عن حـالـة حقون اينس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان في جمهوريـة القرم المتمتعـة
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بالحكم الذاتي ومدينة سـ ـ ــيااسـ ـ ــتوبول أوكرانيا عمال بقرار الجمعية العامة  168/74الذي طلبت فيه الجمعية
إلى األمين العام أن يقدم إليها في دورتها الخامس ـ ـ ــة والس ـ ـ ــبعين تقري ار عن التقدم المحرز في تنايذ هذا القرار
بما في ذل خيارات وتوصيات بشأن تحسين تنايذه.
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وهذا التقرير هو التقرير الثالث الذي يقدمه األمين العام عن حالة حقون اينســان في القرم .وييطي

التقرير األول ( )A/74/276المقـدم في الـدورة الرابعـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعين للجمعيـة العـامـة الاترة من كـانون الثـاني/
ينـاير  2014إلى  30حزيران/يونيـه  .2019أمـا التقرير الثـاني ( )A/HRC/44/21الـذي كـان تقري ار مؤقتـا

فقد قُ ِّدم في الدورة الرابعة واألربعين لمجلس حقون اينسـ ـ ـ ــان وشـ ـ ـ ــمل الاترة من  1تموز/يوليه إلى  31كانون
األول/ديس ـ ــمبر  .2019وييطي هذا التقرير النهائي المقدم في الدورة الخامس ـ ــة والس ـ ــبعين للجمعية الاترة من

 1تموز/يوليه  2019إلى  30حزيران/يونيه .2020
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وفي قرارهـا  262/68أكـدت الجمعيـة العـامـة التزامهـا بـالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـة ايقليميـة ألوكرانيـا داخـل حـدودهـا

المعترف بها دوليا .وتمشـيا م ق اررات الجمعية العامة ذات الصـلة ُيشـار في هذا التقرير إلى ”جمهورية القرم
المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سـيااسـتوبول أوكرانيا المحتلتين مؤقتا من قبل االتحاد الروسـي“ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”القرم“

والى ”سـلطات االحتالل الروسـية“ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”السـلطات الروسـية في القرم“ و ”السـلطات في القرم“ .ويراعي التقرير

أيضـ ـ ــا في جملة أمور دعوة الجمعية إلى االتحاد الروسـ ـ ــي ”احترام جمي التزاماته بمقتضـ ـ ــى القانون الدولي

الواجب التطبين باعتباره سلطة احتالل“.

ثانيا  -المناجية
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في قرارها  168/74طلبت الجمعية العامة إلى األمين العام أن يواصـ ــل التماس السـ ــبل والوسـ ــائل

بما في ذل من خالل المش ـ ــاورات م ماوض ـ ــية األمم المتحدة لحقون اينس ـ ــان والمنلمات ايقليمية المعنية

لض ـ ــمان إمكانية وص ـ ــول ايليات ايقليمية والدولية القائمة لرص ـ ــد حقون اينس ـ ــان وخص ـ ــوص ـ ــا بعثة حقون
اينس ـ ـ ـ ـ ـ ــان في أوكرانيا إلى القرم بش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل مأمون ودون معوقات .وبهدف تنايذ القرار أرس ـ ـ ـ ـ ـ ــلت ماوض ـ ـ ـ ـ ـ ــية

األمم المتحدة لحقون اينســان مذكرة شــاوية إلى االتحاد الروســي في  31كانون الثاني/يناير  2020التمســت
فيها تعاونه في إيااد بعثة إلى القرم .وأعرب االتحاد الروس ـ ـ ـ ــي في رده المؤر  17ش ـ ـ ـ ــباط/فبراير  2020عن

”عدم القبول المبدئي“ بق اررات الجمعية ”بشـ ــأن مسـ ــألتي القرم وأوكرانيا“ لكنه أشـ ــار إلى اسـ ــتعداده السـ ــتضـ ــافة
البعثات المضطل بها ”في امتثال تام لإلجراءات المتبعة في زيارة أي كيان آخر تاب لالتحاد الروسي“.
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وفي ض ـ ـ ـ ــوء هذه اللروف لم تتمكن ماوض ـ ـ ـ ــية حقون اينس ـ ـ ـ ــان حتى تاريخه من إيجاد الطرائن

المالئمــة يياــاد بعثــة إلى القرم تمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــا م قرار الجمعيــة العــامــة  .168/74ولــذا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنــد هــذا التقرير إلى

المجمعة من خالل الرصـ ـ ــد عن بعد الذي تجريه ماوضـ ـ ــية حقون اينسـ ـ ــان من خالل بعثة حقون
المعلومات
َّ
اينس ـ ـ ــان في أوكرانيا .وتعمل البعثة في أوكرانيا وترص ـ ـ ــد الحالة في القرم عن بعد على أس ـ ـ ــاس مس ـ ـ ــتمر منذ

آذار/مارس  .2014ويســتند التقرير أســاســا إلى معلومات مســتقاة من مقابالت مباش ـرة م ضــحايا االنتهاكات
والتجـاوزات المزعومـة لحقون اينس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان في القرم .وتتحقن البعثـة من المزاعم عن طرين إجراء مقـابالت م
الجهــات المعنيــة األخرم (بمن فيهم أقــارب الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــايــا والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهود والمحــامون) وجم الوثــائن واالجتمــا
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بـالمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولين في حكومـة أوكرانيـا وممثلي المجتم المـدني وتحليـل المعلومـات المـأخوذة من أقالم المحـاكم

في االتحاد الروســي .وتحلل البعثة تشـريعات أوكرانيا واالتحاد الروســي التي تؤثر على التمت بحقون اينســان
في القرم .وترصد أيضا بانتلام الحدود ايدارية بين القرم وأجزاء أخرم من أوكرانيا.

فإن المعلومات المعروضة في هذا التقرير قد وثقتها وتحققت منها البعثة

وما لم ُيذكر خالف ذل
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وفقا لمنهجية ماوض ــية حقون اينس ــان  .واس ــترش ــدت األمانة العامة بالقواعد ذات الص ــلة من القانون الدولي
()1

اينسـ ـ ـ ـ ـ ــاني والقانون الدولي لحقون اينسـ ـ ـ ـ ـ ــان في إعداد هذا التقرير .وكمسـ ـ ـ ـ ـ ــعى آخر لضـ ـ ـ ـ ـ ــمان تنايذ القرار

 168/74أحالت الماوض ـ ــية مذكرات ش ـ ــاوية بش ـ ــأن مس ـ ــائل محددة إلى حكومتي أوكرانيا واالتحاد الروس ـ ــي
وطلبات للحصول على معلومات إلى المنلمات ذات الصلة (انلر أيضاً  A/HRC/44/21الاقرة .)7

ثالثا  -حقوق اإلنسان
ألف  -إقامة العدح والحق في محالمة عادلة
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ينص القانون الدولي لحقون اينس ـ ــان على أنه من حن كل فرد لدم الاص ـ ــل في أي تهمة جنائية توجه

إليه أن تكون قض ــيته محل نلر منص ــف وعلني من قبل محكمة مختص ــة مس ــتقلة حيادية ومنش ــأة بحكم القانون.

ويجب إعالم المتهم سـ ـريعا وبالتاصـ ــيل بطبيعة التهمة الموجهة إليه ويجب أن يمن جمي الحقون ووسـ ــائل الدفا

الالزمـة .وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل الحقون األخرم في المحـاكمـة العـادلـة افت ار

البراءة والحن في المحـاكمـة دون تـأخير ال مبرر

له والحن في استجواب (مناقشة) شهود االتهام أو طلب استجوابهم والحن في االستئناف أو إعادة النلر .
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()2

وقـد أجرم االتحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تيييرات كبيرة في النلـام القـانوني الـذي كـان قـائمـا في القرم قبـل بـدايـة

االحتالل المؤقت بما في ذل تطبين كامل تشـ ـ ـريعاته الجنائية على القرم .ويار

القانون الدولي اينسـ ـ ــاني

على قوة االحتالل قدر ايمكان تحقين األمن والنلام العام وضــمانه م احترام القوانين الســارية في البالد

إال في حاالت الضـ ـ ـ ــرورة القصـ ـ ـ ــوم التي تحول دون ذل ( .)3وينبيي أن تبقى التشـ ـ ـ ـريعات الجزائية الخاص ـ ـ ــة

باأل ارض ــي المحتلة نافذة ”ما لم تليها دولة االحتالل أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في

تطبين هذه االتااقية [اتااقية جنيف الرابعة]“( .)4بيد أنها تنص أيضـ ــا على أنه يجوز لدولة االحتالل إخضـ ــا

سـ ـ ـ ـ ــكان األ ارضـ ـ ـ ـ ــي المحتلة للقوانين التي تراها الزمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضـ ـ ـ ـ ــى هذه االتااقية

وتـأمين ايدارة المنتلمـة لإلقليم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان أمن دولـة االحتالل وأمن أفراد وممتلكـات قوات أو إدارة االحتالل

وكذل المنشآت وخطوط المواصالت التي تستخدمها.

__________

( )1دليل التدريب على رصـ ــد حقون اينسـ ــان سـ ــلسـ ــلة التدريب المهني رقم ( 7منشـ ــورات األمم المتحدة رقم المبيعات.)A.01.XIV.2 :

ويجري حاليا تنقي النس ـ ـ ـ ـ ــخة األص ـ ـ ـ ـ ــلية للدليل لعام  2001وتتوافر الاص ـ ـ ـ ـ ــول المس ـ ـ ـ ـ ــتكملة على الرابط/www.ohchr.org/EN :

.PublicationsResources/Pages/MethodologicalMaterials.aspx

( )2العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسـ ــياسـ ــية المادة 14؛ والبروتوكول ايضـ ــافي التااقيات جنيف المعقودة في  12آب/أغسـ ــطس 1949
المتعلن بحمـايـة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايـا المنـازعـات الـدوليـة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة (البروتوكول األول) المـادة 75؛ و Jean-Marie Henckaerts and Louise

Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. I, Rules )Cambridge Cambridge
.University Press, 2005), rule 100
( )3الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام ( 1907الئحة الهاي) المادة .43
( )4اتااقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنييـن في وقـت الحرب (اتااقية جنيف الرابعة) المادة .64
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ووفقا للنلام القانوني الذي يطبقه االتحاد الروســي فإن القضــايا التي تنطوي على ادعاءات بانتماء
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مدنيين إلى جماعات دينية محلورة وبالتجسـ ـ ـ ـ ـ ــس وممارسـ ـ ـ ـ ـ ــة األنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة التخريبية في القرم عادة ما تُحال
إلى المحاكم العس ــكرية الموجودة في االتحاد الروس ــي( .)5وخالفاً للمعايير الدولية لحقون اينس ــان( )6فإن مثل

هـذه المحـاكمـات تُعقـد دون مبرر لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة محـاكمـة هـذه الائـة من المـدنيين أمـام المحـاكم العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكريـة .وفي
 30حزيران/يونيـه  2020كـانـت الماوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة قـد وثقـت إدانـات  26مواطنـاً أوكرانيـاً ( 25رجالً وامرأة واحـدة)

من القرم من قبـل محـاكم عسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكريـة في االتحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي منـذ بـدايـة االحتالل المؤقـت وال تزال المحـاكمـات
في المحاكم العسكرية جارية ضد  18مواطناً أوكرانياً آخر من القرم.

وتلقت الماوضــية الســامية معلومات تشــير إلى أن هذه المحاكمات في المحاكم العســكرية قد ال تاي
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بمعايير المحاكمة العادلة وضـ ـ ـ ـ ـ ــمان الحياد المنصـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليه في القانون الدولي لحقون اينسـ ـ ـ ـ ـ ــان .وتلقت

الماوض ـ ــية أيضـ ـ ـاً ادعاءات موثوقة من محامين ماادها أن قض ـ ــاة المحاكم العس ـ ــكرية كثي اًر ما يأخذون جانب
المــدعين العــامين عنــد تقييم طلبــات الــدفــا أو ايفــادات أو األدلــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاويــة .ووفقـاً للمقرر الخــاص المعني

باستقالل القضاة والمحامين فإن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين باسم األمن القومي أو مكافحة

ايرهاب هو ”ممارسة شائعة“ تتعار
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م جمي المعايير الدولية ( A/68/285الاقرتان  14و .)46

وفي توثين الحاالت للت الماوض ــية تش ــهد في القض ــايا البارزة اتجاها نحو فر

قيود على الحن

في جلس ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ــتما علنية وذل بمن أس ـ ـ ـ ـرة المتهم والجمهور ووس ـ ـ ـ ــائط ايعالم من دخول قاعة المحكمة

ألســباب مشــكو فيها ( A/HRC/44/21الاقرة  .)9ووثقت الماوضــية ســب حاالت (تتعلن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  16رجالً)

تنطوي على تهم االنتماء إلى جماعات دينية يحلرها االتحاد الروس ـ ـ ـ ــي والتجس ـ ـ ـ ــس وممارس ـ ـ ـ ــة األنش ـ ـ ـ ــطة

التخريبية حيث كانت جلسات االستما سرية(.)8()7

وفي خمس على األقل من القضـ ـ ـ ــايا السـ ـ ـ ــب
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أصـ ـ ـ ــدرت المحاكم أحكاماً بايدانة في لروف أثارت

مخاوف بشـأن الحن في محاكمة عادلة أمام محكمة حيادية .وتمشـيا م النمط الموثن سـابقا في قضـايا حزب

التحرير

()9

__________

اسـ ــتمر القضـ ــاة في إدانة المتهمين بشـ ــكل حصـ ــري تقريبا على أسـ ــاس شـ ــهادات شـ ــهود مجهولي

( )5على سـ ـ ــبيل المثال إن المحكمة العسـ ـ ــكرية االبتدائية موجودة في روسـ ـ ــتوف  -أون  -دون في حين أن جلسـ ـ ــات االسـ ـ ــتئناف غالبا
ما تعقد في مدينة فالسـ ــيخا منطقة موسـ ــكو .وتشـ ــير ماوضـ ـ ية األمم المتحدة السـ ــامية لحقون اينسـ ــان إلى أن األشـ ــخاص المحميين

يحتجزون في البلـد المحتـل ويقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون فيـه عقوبتهم إذا أدينوا (انلر اتاـاقيـة جنيف الرابعـة المـادة  .)76وفيمـا يتعلن بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة نقـل
السجناء من القرم إلى االتحاد الروسي انلر الار جيم من هذا التقرير المتعلن بحقون المحتجزين.

( )6العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والس ــياس ــية المادة 14؛ واللجنة المعنية بحقون اينس ــان التعلين العام رقم  )2007( 32بش ــأن
الحن في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة الاقرة .22

( )7تذرعت المحاكم بـ ”ضرورة ضمان سالمة المشاركين في ايجراءات“ دون ذكر أسباب محددة تدعم القرار.
( )8في الاقرة  29من التعلين العام رقم  )2007( 32بش ـ ـ ـ ــأن الحن في المس ـ ـ ـ ــاواة أمام المحاكم والهيئات القض ـ ـ ـ ــائية وفي محاكمة عادلة

أش ـ ـ ـ ـ ــارت اللجنة المعنية بحقون اينس ـ ـ ـ ـ ــان إلى أنه حتى عندما تثبت المحكمة وجود لروف اس ـ ـ ـ ـ ــتثنائية تبرر اس ـ ـ ـ ـ ــتبعاد الجمهور من

المحاكمة ”يجب ايعالن عن الحكم بما في ذل النتائج الجوهرية واألدلة واألسـ ــباب القانونية إال إذا كان األمر يتصـ ــل بأشـ ــخاص
أحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذل أو كانت الدعوم تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلن بالوصاية على أطاال“.

( )9حزب التحرير هو جماعة إس ـ ـ ــالمية تعتبر منلمة إرهابية بموجب قانون االتحاد الروس ـ ـ ــي ولكن ليس بموجب التشـ ـ ـ ـريعات األوكرانية.

وحكم على سـ ـ ــبعة رجال بالسـ ـ ــجن لمدد
وألقي القب على أربعة من رجال تتار القرم لضـ ـ ــلوعهم المزعوم في أنشـ ـ ــطة حزب التحرير ُ
تراوحت بين  7سـ ـ ـ ــنوات و  19سـ ـ ـ ــنة وأُطلن سـ ـ ـ ـ ار ثالثة أفراد بعد قضـ ـ ـ ــاء عقوبة السـ ـ ـ ــجن لمدة خمس سـ ـ ـ ــنوات .وفي  30حزيران/

يونيه  2020كان  64مواطناً أوكرانياً قد احتُجزوا بس ـ ـ ــبب انتمائهم المزعوم إلى تل الجماعة بمن فيهم ش ـ ـ ــخص وض ـ ـ ـ قيد ايقامة
الجبرية .انلر أيضا  A/HRC/44/21الاقرة .11
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الهوية وشـهادات خطية مقدمة قبل المحاكمة وتقارير خبراء هيئة االدعاء الليويين أو الدينيين الذين فحصـوا
محتوم محادثات أو مواد فيديو خاص ـ ــة للمتهمين .وفي أرب قض ـ ــايا تجاهل القض ـ ــاة دون مبرر كاف تقارير

الخبراء البديلة التي قدمتها هيئة الدفا .
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وتقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة المجـانيـة على المتهمين في القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـا الجنـائيـة وكثي اًر مـا تكون

غير فعالة .ووثقت الماوضــية أرب قضــايا جنائية لم يوفر فيها محامو المســاعدة القانونية المعينون من الدولة
تمثيالً فعاالً بل تعار

التمثيل في بع

األحيان م مصـ ـ ـ ـ ــال موكليهم .وعلى وجه الخصـ ـ ـ ـ ــوص لم يثر

المحامون مخالاات أســاســية لإلجراءات القانونية الواجبة

()10

وتجاهلوا شــكاوم المتهمين بالتعذيب واعترض ـوا

على الطلبات التي قدمها موكلوهم أثناء المحاكمة ولم يتخذوا أي إجراء عندما كانوا حاضـ ـ ـرين خالل إسـ ـ ــاءة

معاملة موكليهم من قبل جهاز األمن االتحادي لالتحاد الروسي.

باء  -الحق في الحياة والسالمة البدنية والعقلية والحرية واألمان
- 14

ينص القانون الدولي لحقون اينسـان

()11

والقانون الدولي اينسـاني

()12

على الحلر المطلن للتعذيب

والمعاملة القاســية أو الالإنســانية أو المهينة (يشــار إليها فيما يلي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”ســوء المعاملة“) .وكلما وجدت أســباب

معقولـة تـدعو إلى االعتقـاد بـأن عمالً من أعمـال التعـذيـب أو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء المعـاملـة قـد ارتُكـب في أي من األقـاليم
الخاضــعة لواليتها القضــائية يجب أن تضــمن الدولة قيام ســلطاتها المختصــة بإجراء تحقين س ـري ونزيه(.)13
ويحمي القـانون الـدولي لحقون اينسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األفراد من التوقيف واالحتجـاز التعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايين من جـانـب الـدولـة(.)14

والحلت اللجنة المعنية بحقون اينسـ ـ ـ ــان أنه في حالة تاوي

الشـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ــيات الطبيعية أو االعتبارية التابعة

للقطا الخاص ص ــالحية ممارس ــة س ــلطة االعتقال أو االحتجاز من قبل الدولة تلل الدولة الطرف مس ــؤولة
عن االمتثـال ألحكـام المـادة  9من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقون المـدنيـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وكاـالـة تطبيقهـا(.)15

وتنص اتااقية جنيف بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن حماية األش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص المدنيين في وقت الحرب (اتااقية جنيف الرابعة) على أنه

يجوز في األ ارض ـ ـ ـ ـ ــي المحتلة على األكثر فر

ايقامة الجبرية على مدنيين أو اعتقالهم ”ألس ـ ـ ـ ـ ــباب أمنية

()16
ويحلر القانون الدولي اينساني العرفي أيضا الحرمان التعساي من الحرية
قهرية“ ُ .
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.

()17

ووفقًا للمعلومات المتاحة لماوضــية حقون اينســان لم تالحن الســلطات الروســية في القرم شــخصـًا واحدًا

ال وأرب نساء) الموثقة منذ آذار/مارس  2014والتي
فيما يتعلن بحاالت االختااء القسري البالية  43حالة ( 39رج ً

__________
( )10مثـل قط المـدعي العـام للمرافعـات الختـاميـة للمـدعى عليـه أو قبول المحكمـة ألقوال الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقـة للمحـاكمـة دون اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدعـاء
الشاهد لالستجواب.

( )11العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادتان  7و 10؛ واتااقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.

( )12اتااقية جنيف الرابعة المادة 32؛ والبروتوكول األول ايضافي التااقيات جنيف المعقودة في عام  1949المادة  75الاقرة .2
( )13اتااقية مناهض ــة التعذيب المادتان  12و 16؛ واللجنة المعنية بحقون اينس ــان التعلين العام رقم  )1992( 20بش ــأن حلر التعذيب
أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة الاقرة .14

( )14العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادة .9
( )15اللجنة المعنية بحقون اينسان التعلين العام رقم  )2014( 35بشأن حن الارد في الحرية وفي األمان على شخصه.
( )16اتااقية جنيف الرابعة المادة .78
(.Henckaerts and Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, rule 99 )17
20-11330
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ش ــملت  11ش ــخص ـًا في عداد الماقودين حاليًا وحالة اختااء أدت إلى إعدام بإجراءات موجزة وحالة واحدة اعترف

فيها فيما بعد باحتجاز الشــخص و  30محتج ًاز أُطلن سـراحهم دون تعويضــهم( .)18ولم تصــل التحقيقات إذا بدأت

على ايطالن إلى مرحلة المحاكمة رغم أن  28حالة من حاالت االختااء حدثت في عام .2014

 - 16وبايضافة إلى حاالت االختااء القسري التي تُشكل احتجا اًز غير معلن بمشاركة مولاين حكوميين
لم ُيبلغ االتحاد الروسـي أقارب المحتجزين بأماكن وجودهم أثناء عمليات نقلهم من القرم إلى االتحاد الروسـي.
وعادة ما شـ ــملت عمليات النقل هذه عدة محطات في مختلف المسـ ــتعمرات العقابية ومراكز االحتجاز السـ ــابن
للمحاكمة في جمي أنحاء االتحاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي( .)19ووفقاً للجنة المعنية بحقون اينسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان فإن حلر عمليات
االختطاف واالحتجاز غير المعترف بها هو حلر مطلن وال يخض ـ ـ لعدم التقيد

في كل حالة اختااء قسري بهدف تقديم الجناة إلى العدالة(.)21

()20

وينبيي للدول أن تحقن

 - 17ووثقت الماوضـ ـ ـ ــية سـ ـ ـ ــب حاالت (تتعلن بسـ ـ ـ ــبعة رجال) تُعزم إلى جهاز األمن االتحادي ووكاالت
أخرم ينااذ القانون ُيزعم أنه تم فيها تعذيب س ـ ـ ـ ــكان القرم أو معاملتهم معاملة س ـ ـ ـ ــيئة( )22عقب اعتقالهم بتهم
تتعلن بحيازة أسـ ــلحة نارية أو متاجرات أو تجسـ ــس أو تخريب أو إرهاب( .)23وأبلغ خمس ضـ ــحايا الماوضـ ــية

بأن ضـباط جهاز األمن االتحادي اسـتخدموا التعذيب وسـوء المعاملة للحصـول على اعترافات أو إفادات تدين

ايخرين .واتس ــاقاً م أنماط س ــبن الوقوف عليها ( A/74/276الاقرة  )21ش ــملت أس ــاليب التعذيب عمليات
ايعدام الصورية والضرب والصعن بالكهرباء والعنف الجنسي(.)24
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ولم ُيحاســب مرتكبو أعمال التعذيب وســوء المعاملة المزعومون .وأبلغ خمســة من الضــحايا وكاالت

إنااذ القانون أو المحاكم الروسـية عن أعمال التعذيب أو سـوء المعاملة .وعندما بدأت التحقيقات كانت تجرم

عادة في ش ـ ـ ــكل ”تحريات“( .)25وقد س ـ ـ ــبن للمحكمة األوروبية لحقون اينس ـ ـ ــان أن وجدت هذه التحريات دون

ما هو مطلوب لتحقين انتصـ ـ ـ ـ ــاف فعال( .)26ومما زاد من تقوي

التحقيقات االفتقار إلى الوثائن التي يوفرها

__________
( )18يعتبر كل عمل من أعمال االختااء القسـري انتهاكاً مسـتم اًر لحقون اينسـان باسـتمرار مرتكبيها في التكتم على مصـير ضـحية االختااء
ومكان إخاائه (إعالن حماية جمي األش ـ ـ ـ ـ ــخاص من االختااء القس ـ ـ ـ ـ ــري الاقرة  1من المادة  .)17انلر أيض ـ ـ ـ ـ ــا A/HRC/16/48
الاقرة  39و  A/74/276الاقرة .17

( ،A/HRC/44/21 )19الاقرة  .25وقـد يرقى إخاـاء مكـان وجود المحتجز ووجهتـه أثنـاء نقلـه عن أقـاربـه إلى االختاـاء القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري .انلر:
 CED/C/10/D/1/2013الاقرات .6-10 – 4-10

( )20اللجنة المعنية بحقون اينسان التعلين العام رقم  )2001( 29بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ الاقرة .13

( )21إعالن حماية جمي األش ـ ــخاص من االختااء القس ـ ــري المادتان  13و 14؛ والمحكمة األوروبية لحقون اينس ـ ــان قض ـ ــية ياس ـ ــا ض ـ ــد
تركيا الحكم الصادر في  2أيلول/سبتمبر  1998الاقرة .114
( )22حدثت حالة واحدة خالل الاترة المشمولة بالتقرير.
( )23ألقي القب

امرتـان) في القرم بموجـب هـذه التهم .وفي المجمو في  30حزيران/يونيـه  2020كـان
على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـة أفراد (أربعـة رجـال و أ

 19شخصاً ( 16رجالً وثالث نساء) اعتقلوا في القرم ال يزالون رهن االحتجاز بتهمة خيانة الدولة أو التجسس أو تخزين متاجرات.

( )24انلر أيض ـ ـ ــا OHCHR, “Report on the human rights situation in Ukraine: 16 August to 15 November 2019”,
.para. 99

(”( prestuplenii o soobscheniya Proverka )25التحقين في إبالغ عن جريمة“).
( )26نل اًر إلى العدد المحدود من الخطوات ايجرائية التي ُيس ـ ـ ـ ـ ـ ــم لمولف التحقين باتخاذها وألن الض ـ ـ ـ ـ ـ ــحية ال تمن أي مركز رس ـ ـ ـ ـ ـ ــمي
باعتبارها ”ضـ ــحية“ .فيما يتعلن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ”التحريات السـ ــابقة للتحقيقات“ في االتحاد الروسـ ــي انلر European Court of Human
.Rights, Lyapin v. Russia, Judgment of 24 July 2014, paras. 133–137
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المولاون الطبيون الذين أحجموا في بع

الحاالت عن توثين إص ـ ـ ـ ـ ــابات الض ـ ـ ـ ـ ــحايا (A/HRC/44/21

الاقرة  .)15وعندما قدم الض ـ ــحايا ش ـ ــكاوم بش ـ ــأن تعرض ـ ــهم للتعذيب أو س ـ ــوء المعاملة أثناء المحاكمات قام
القضـاة إما بتجاهلها مشـيرين إلى النتائج الرسـمية ”للتحريات السـابقة للتحقيقات“ أو برفضـها لعدم وجود أدلة

داعمة مما أدم على حرامان الضحايا من سبل االنتصاف الاعالة.
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ووثقت الماوض ـ ــية حاالت اعتقال تعس ـ ــاي اتص ـ ــلت بما عدده  11رجالً في القرم( .)27فقد تم القب

عليهم جميعا لالش ـ ـ ـ ـ ــتباه فى تورطهم فى ايرهاب أو المش ـ ـ ـ ـ ــاركة فى منلمة إرهابية أو متطرفة أو التجسـ ـ ـ ـ ــس

أو ممارسـ ــة األنشـ ــطة التخريبية أو التخزين غير المشـ ــرو ألسـ ــلحة نارية أو متاجرات .واشـ ــتكى الضـ ــحايا من
ايفراط في اسـ ــتخدام القوة أثناء إلقاء القب

عليهم واسـ ــتخدام أكياس لتعصـ ــيب أعينهم وعدم ذكر الضـ ــباط

المكلاين بتوقياهم أس ــباب االعتقال أو إص ــدار أمر توقيف واس ــتخدام تهم إدارية زائاة يض ــااء الش ــرعية على

الحرمان من الحرية ( A/HRC/44/21الاقرة .)14

جي  -حقوق المحتجزين
يعامل جمي المحرومين من حريتهم معاملة إنسـ ـ ـ ــانية
 - 20يقتضـ ـ ـ ــي القانون الدولي لحقون اينسـ ـ ـ ــان أن ن
تحترم الكرامة األص ـ ـ ــيلة في الش ـ ـ ــخص اينس ـ ـ ــاني( .)28ويحن للمحتجزين التمت بأعلى مس ـ ـ ــتوم من الص ـ ـ ــحة
الجسـ ـ ـ ــمية والعقلية يمكن بلوغه( .)29وينص القانون الدولي اينسـ ـ ـ ــاني على أن ُيحتجز األشـ ـ ـ ــخاص المحميون
المتهمون في ايقليم المحتل ويقضـ ـ ــون فيه عقوبتهم إذا أدينوا( .)30ويحلر النقل الجبري الجماعي أو الاردي

لألشخاص المحميين أو نايهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أياً كانت دواعيه(.)31
- 21

ووثقت الماوضـية حاالت أفراد محتجزين في أماكن الحبس يعانون من لروف احتجاز غير مالئمة

ومن قلة فرص الحص ـ ــول على الرعاية الطبية

 .ولل المركز الوحيد لالحتجاز الس ـ ــابن للمحاكمة في القرم

()32

مكتلاً حيث بلغ متوسـط عدد السـجناء  1 164سـجينا في عام  2019على الرغم من أن طاقته االسـتيعابية
الرســمية هي  747ســجينا( .)33واشــتكى محتجزون ســابقون من عدم وجود حيز مكاني شــخصــي وعدم كااية
الضـ ــوء والهواء الطبيعيين والبرودة الشـ ــديدة وعدم تلبية االحتياجات األسـ ــاسـ ــية في مجال الصـ ــحة والنلافة

ورداءة الطعام وانعدام الخصـوصـية من جراء المراقبة الدائمة للمراحي

بالايديو .وتايد روايات متعددة بتوفر

األدوية األسـ ـ ــاسـ ـ ــية فقط مثل األسـ ـ ــبرين وبأن المحتاجين إلى أدوية خاصـ ـ ــة يضـ ـ ــطرون إلى االعتماد على

الكميات المحدودة التي يتلقونها من األقارب.

__________
( )27حدثت خمس حاالت خالل الاترة المشمولة بالتقرير.
( )28العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية الاقرة  1من المادة .10
( )29العهد الدولي الخاص بالحقون االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة .12
( )30اتااقية جنيف الرابعة المادة .76
( )31المرج ناسه المادة .49

( )32تلقت ماوض ـ ـ ــية حقون اينس ـ ـ ــان ش ـ ـ ــكاوم بش ـ ـ ــأن لروف االحتجاز في س ـ ـ ــيان جائحة مر

فيروس كورونا (كوفيد )19-ال س ـ ـ ــيما

فيما يتع لن بالحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول على الرعاية الطبية المالئمة .غير أن الماوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية لم تتمكن من التحقن من الحالة نل ار إلى انعدام إمكانية

الوصــول .وتُشـ َّ
ـج جمي الحكومات على تنايذ الممارســات الجيدة والتوصــيات الصــادرة عن ماوضــية حقون اينســان ومنلمة الصــحة
العالمية في ”ايرشادات المؤقتة بشأن جائحة كوفيد :19-التركيز على المحرومين من حريتهم“.

( )33بالنسبة للاترات السابقة انلر  A/74/276الاقرة .26
20-11330
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وواص ــلت الس ــلطات الروس ــية في القرم نقل الس ــجناء من القرم إلى االتحاد الروس ــي حيث يواجهون

المحاكمة أو يقض ـ ـ ـ ـ ــون أحكاماً بالس ـ ـ ـ ـ ــجن .وال ُيعرف حتى اين العدد الاعلي لألفراد الذين ُنقلوا خالل س ـ ـ ـ ـ ــت
سـ ـ ـ ــنوات بمن فيهم السـ ـ ـ ــجناء في فترة ما قبل الن از ( .)34ووثقت ماوضـ ـ ـ ــية حقون اينسـ ـ ـ ــان نقل تسـ ـ ـ ــعة أفراد

(ثمانية رجال وامرأة) من القرم إلى مس ـ ـ ـ ــتعمرات عقابية تق في مناطن نائية من االتحاد الروس ـ ـ ـ ــي .وبالتالي

فإن المحتجزين بمن فيهم السـ ــجناء الذين يقضـ ــون أحكاماً بالسـ ــجن المؤبد محرومون أسـ ــاس ـ ـاً من حقهم في

الزيارات العائلية .وتعذر على المحتجزين الذين نقلوا للمحاكمة أن يمارس ـ ـ ـ ـ ـوا حقهم في االسـ ـ ـ ـ ــتعانة بمحام من

اختيارهم نل اًر لبعد المس ـ ـ ــافة والتكاليف المالية المترتبة على س ـ ـ ــار محاميهم من القرم إلى االتحاد الروس ـ ـ ــي.
ويعاني المحتجزون األوكرانيون الذين تعتبرهم الس ـ ـ ـ ـ ــلطات الروس ـ ـ ـ ـ ــية في القرم مواطنين روس إذ أن عنوانهم

المسـجل هو في القرم من مشـان إضـافية .فإضـافة إلى حرمانهم من زيارات مولاي القنصـلية األوكرانية أثناء
فترة الســجن ال ُيســم لهم عند ايفراع عنهم بميادرة القرم أو التخلي عن جنســيتهم الروســية إال بعد انتهاء
مدة المراقبة بعد الخروع من السجن.

داح  -حرية الرأي وحرية التعبير
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يكال القانون الدولي لحقون اينسـ ــان الحن في اعتنان آراء دون مضـ ــايقة كما يكال حرية التعبير

بما في ذل حرية التماس مختلف ض ـ ـ ـ ـ ــروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها

 .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت اللجنة المعنية

()35

بحقون اينس ــان إلى أنه ”ال غنى عن الص ــحافة أو غيرها من وس ــائط ايعالم التي تكون حرة وغير خاض ــعة
للرقابة وتعمل بدون عراقيل وذل لضمان حرية الرأي و حرية التعبير“(.)36
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وواصـلت الماوضـية توثين حاالت معاقبة السـكان القرم على التعبير عن آرائهم في وسـائل التواصـل

االجتمـاعي أو على توزي مواد بمـا في ذلـ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور واألغـاني التي تعتبر متطرفـة بموجـب قـانون االتحـاد

الروس ـ ـ ــي .وحددت الماوض ـ ـ ــية  55حالة من األفراد المتهمين بارتكاب جرائم إدارية ذات ص ـ ـ ــلة بالتطرف(.)37

واســتناداً إلى المعلومات المتاحة بما في ذل طبيعة التهم أثار ما ال يقل من أرب من هذه الحاالت ش ـواغل
بشأن حرية نقل المعلومات(.)38
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وأبلغ ص ـ ـ ــحايون من القرم الماوض ـ ـ ــية باس ـ ـ ــتمرار التدخل في نش ـ ـ ــاطهم المهني وفي وس ـ ـ ــائط ايعالم

ممـ ــا أدم إلى عـ ــدم وجود تيطيـ ــة إعالميـ ــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـ ــة (انلر  A/HRC/44/21الاقرة  33لالطال على
التااصـيل) .وواصـلت السـلطات الروسـية في القرم من العاملين في وسـائل ايعالم من دخول القرم والعمل فيها.

__________
( )34تحققت الماوض ــية من نقل  213س ــجيناً من القرم إلى االتحاد الروس ــي ( 202رجال و  11امرأة) ولكنها تعتقد أن العدد الاعلي أكبر
بكثير .انلر تقرير ماوضـية األمم المتحدة لحقون اينسـان “Situation of human rights in the temporarily occupied
”)( Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraineالمش ـ ــار إليه فيما بعد باس ـ ــم ”التقرير

األول لماوضية حقون اينسان عن القرم“) الاقرة  116المتا على الرابط التاليwww.ohchr.org/Documents/Countries/ :

.UA/Crimea2014_2017_EN.pdf

( )35العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادة .19
( )36اللجنة المعنية بحقون اينسان التعلين العام رقم  )2011( 34بشأن حرية الرأي وحرية التعبير الاقرة .13
( )37المواد  15-13الاقرة  2و  3-20و  29-20من قـانون المخـالاـات ايداريـة لالتحـاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .ويرد تعريف التطرف في القـانون
االتحادي رقم  114-FZلالتحاد الروسي المتعلن بمكافحة التطرف الصادر في  25تموز/يوليه .2002

( )38تتعلن هذه الحاالت بنشـر أغاني ورموز بيانية لتنليمات مثل حزب التحرير وكتيبة أزوف فضـال عن توجيه عبارات نابية ضـد رئيس
االتحاد الروسي على وسائل التواصل االجتماعي.
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فاي كانون الثاني/يناير  2020أص ـ ــدر جهاز األمن االتحادي حل اًر على س ـ ــار م ارس ـ ــل أوكراني بارز معروف
لتيطية التطورات في القرم بما في ذل الدعاوم الجنائية ضـ ـ ــد تتار القرم( .)39ولم يقدم أي تاسـ ـ ــير أو توضـ ـ ــي

لألسـ ــباب المحددة للحلر ولم تتضـ ــمن الوثيقة الرسـ ــمية المقدمة إلى الم ارسـ ــل سـ ــوم إشـ ــارة إلى حكم شـ ــامل في

قانون االتحاد الروسي يشير إلى أسباب تتعلن بالدفا الوطني واألمن والنلام العام والصحة العامة( .)40وسيلل

حلر السار ساريا حتى عام  2054مما يثير تساؤالت عن مدم تناسبه.

هاء  -حرية العلر والوجدان والدين
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يحمي القانون الدولي لحقون اينسـ ـ ــان حن اينسـ ـ ــان في حرية أن يدين بدين ما وحريته في اعتنان

أي دين أو معتقد يختاره وحريته في إلهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامة الش ـ ـ ـ ـ ــعائر والممارس ـ ـ ـ ـ ــة والتعليم

()41

وينص القانون الدولي اينساني على أن لألشخاص المحميين الحن في احترام عقائدهم الدينية(.)42

- 27

وللت جمي جماعات شـهود يهوه في القرم خاضـعة لحلر شـامل ( A/HRC/44/21الاقرة .)35

ويواجــه فرادم المؤمنين خطر االحتجــاز والمحــاكمــة الجنــائيــة بتهم تتعلن بــالتطرف بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب إلهــار انتمــائهم

الديني في العبادة واقامة الش ــعائر والممارس ــة والتعليم .وفي قض ــية ذات داللة رمزية في آذار/مارس 2020
أدين أحد سـكان جانكوي بارتكاب جريمة متصـلة بالتطرف لممارسـته شـعائره كشـاهد يهوه

()43

وتحديداً يقدامه

على الد ارسـ ـ ــات اينجيلية واألغاني الدينية والصـ ـ ــلوات في منزله .ورأت المحكمة أن هذه الممارسـ ـ ــات تشـ ـ ــكل

جريمة إدارة منلمة متطرفة( .)44وتلقت الماوض ـ ــية معلومات تايد بأن أجهزة إنااذ القانون قامت في األش ـ ــهر

الستة األولى من عام  2020بتاتيش ما ال يقل عن خمسة منازل ألفراد آخرين من شهود يهوه في القرم.
- 28

وسجلت الماوضية  24دعوم أمام المحاكم ضد منلمات دينية أو أفراد متدينين بسبب جرائم تتعلن

بالتبشـ ــير شـ ــملت تسـ ــعة أفراد من البروتسـ ــتانت وخمس منلمات إسـ ــالمية واثنتين من المنلمات اليهودية -

المس ـ ــيحية وأربعة أفراد من حركة هاري كريش ـ ــنا( .)45وتنش ـ ــأ هذه الدعاوم عن تطبين قوانين االتحاد الروس ـ ــي
المناهض ـ ـ ــة للمتطرفين التي يش ـ ـ ــار إليها عادة باس ـ ـ ــم ”مجموعة قوانين ياروفايا“( .)46وفي الواق

تتم محاكمة

الجماعات واألفراد لنشـ ــر محتوم ديني على وسـ ــائل التواصـ ــل االجتماعي وتنليم جلسـ ــات تأمل في الحدائن

__________
( )39انلر ماوض ـ ـ ــية األمم المتحدة لحقون اينس ـ ـ ــان ”تقرير عن حالة حقون اينس ـ ـ ــان في أوكرانيا  16تش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر – 2018
 15شباط/فبراير  “2019الاقرة .117

(Federal Law of the Russian Federation on the procedures for Entry into and Exit from the Russian )40
.Federation, art. 27, para. 1.1

( )41العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادة .18
( )42الئحة الهاي المادة 46؛ واتااقية جنيف الرابعة المادة .27
(ُ )43حكم على الشخص بالسجن لمدة ست سنوات وبـ ـ ”الحرمان من الحن في القيام بأنشطة تواصل وتوعية وخطابة  ...بما في ذل على
ش ـ ـ ــبكة اينترنت“ لمدة خمس س ـ ـ ــنوات .وأيدت المحكمة العليا للقرم هذا الحكم في أيار/مايو  .2020ثم ُنقل المجني عليه إلى االتحاد
الروسي لقضاء مدة عقوبته في السجن.

( )44الماوضية على علم بثالث دعاوم جنائية أخرم من هذا القبيل أسارت إحداها زعما عن الحكم بالسجن لمدة ست سنوات.
( )45صدرت جمي األحكام في عام .2019
(ُ )46وجهت اتهامات بموجب الاقرة ( 4أنش ــطة التبش ــير غير القانونية ) والاقرة ( 3قيام المنلمات الدينية بأنش ــطة دون ايش ــارة إلى االس ــم
الكامل بما في ذل إنتاع المحتوم المطبو والرقمي) من المادة  26-5من قانون المخالاات ايدارية .انلر التقرير األول لماوضـ ــية
حقون اينسان عن القرم الاقرتان  138و .139
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العامة وقيادة مجموعات لد ارس ــة القرآن وتنليم حاالت عش ــاء دينية في الممتلكات الخاص ــة دون عر

الفتة

تحمل االس ـ ـ ـ ــم المس ـ ـ ـ ــجل بالكامل للمنلمة الدينية .وفي عام  2020فُرض ـ ـ ـ ــت على الطوائف المس ـ ـ ـ ــلمة غير

المنتسـ ــبة إلى ايدارة الروحية لمسـ ــلمي القرم رسـ ـ وم إدارية وقيود فيما يتعلن باسـ ــتخدام المسـ ــاجد .فعلى سـ ــبيل
المثال بعد تاتيش س ــلطات إنااذ القانون لمس ــجد في حي س ــوفيتس ــكي في مارس/آذار  2020حوكم إمام في

()47
ومنعت الطائاة من استخدام المسجد(.)48
قضية إدارية بسبب إلقاء خطبة ُ .

واو  -حرية التجم السلمي وحرية تلوين الجمعيات
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لئن كان القانون الدولي لحقون اينسـ ـ ـ ــان يسـ ـ ـ ــم بار

الس ــلمي وحرية تكوين الجمعيات

()49

بع

الحدود أو القيود على حرية التجم

فقد الحلت اللجنة المعنية بحقون اينس ــان أن طلب إذن من الس ــلطات

لعقد أي تجم ”ينال من فكرة أن التجم السـ ــلمي حن أسـ ــاسـ ــي“( .)50ويجب على الدول أن تمتن من التدخل
دون وجه حن في حرية تكوين الجمعيات وأن تكال أال ُيحرم األشــخاص المنتســبون إلى أقليات إثنية أو دينية
أو ليوية من حن التمت بثقافتهم الخاصـة أو المجاهرة بدينهم واقامة شـعائره أو اسـتخدام ليتهم باالشـت ار م

األعضاء ايخرين في جماعتهم(.)51
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ويتضـ ــمن قانون االتحاد الروسـ ــي المطبن في القرم حكما شـ ــامال يقضـ ــي بأن يحصـ ــل أي شـ ــخص

يس ـ ـ ـ ـ ــعى إلى تنليم تجم على ”تصـ ـ ـ ـ ـ ـري “ من الس ـ ـ ـ ـ ــلطات المحلية( .)52ويتااقم هذا النهج التقييدي من جراء

ممارسـ ـ ــة تتعبها سـ ـ ــلطات إنااذ القوانين تتمثل في إصـ ـ ــدار إشـ ـ ــعارات خطية تحذر المشـ ـ ــاركين المحتملين في
التجمعــات من احتمــال محــاكمتهم على جرائم منهــا ارتكــاب أعمــال ”متطرفــة“ في حــال المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة(.)53

وفي إحدم الحاالت التي تحققت منها الماوضــية قامت شــرطة القرم قبل مســيرة عامة دعا إليها المجلس

()54

في  3أيـار/مـايو  2020بتوجيـه تحـذير خطي إلى أحـد رجـال تتـار القرم حـذرتـه فيـه من ارتكـاب قـائمـة طويلـة

من الجرائم بما في ذل أعمال تطرف وجرائم ذات نزعة اناصـ ـ ـ ــالية .وعندما اسـ ـ ـ ــتاسـ ـ ـ ــر الرجل عن أسـ ـ ـ ــاس
إصدار ايشعار رفضت الشرطة توضي األسباب.

__________
( )47أدانـت المحكمـة ايمـام بتهمـة ”تنليم حـدث جمـاهيري في مكـان عـام أدم إلى ايخالل بـالنلـام العـام“ وفرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عليـه غ ارمـة قـدرهـا

 30 000روبل .واسـ ـ ــتندت التهم إلى عدم االعتراف بحيازة الطائاة سـ ـ ــند ملكية قانوني للمسـ ـ ــجد .وفي الاترة بين كانون الثاني/يناير
وحزيران/يونيه  2020تحققت الماوضية من قضيتين إداريتين مماثلتين ضد مسلمين في ألوشتا وسيماروبول.

( )48كانت السـ ـ ـ ـ ـ ــلطات المحلية قد منحت الطائاة حن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ تخدام المبنى في عام  .2004وفي عام  2020أبطلت هذا القرار وأعلنت أن
الطائاة ليس لديها سند ملكية قانوني للمسجد.

( )49العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادتان  21و .22
( )50اللجنة المعنية بحقون اينسان التعلين العام رقم  )2020( 37بشأن حن التجم السلمي الاقرة .70
( )51العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادة .27
( .Federal Law on “Assemblies, protests, demonstrations, pickets, rallies”, art. 12 )52انلر فيما يتعلن بالقيود
التنليمية األخرم التقرير األول للماوضية عن القرم الاقرات  147إلى .151

( )53على س ـ ــبيل المثال تلقت الماوض ـ ــية معلومات تتعلن بإص ـ ــدار ما ال يقل عن  19تحذي ار في نيس ـ ــان/أبريل  2020من المش ـ ــاركة في
تجمعات س ــلمية كان مجلس الش ــعب التتري في القرم يعتزم تنليمها .ومن الممارس ــات األخرم المثبطة للتجمعات والجمعيات الض ــيط

على أصحاب مرافن كانت جماعات المجتم المدني لتتار القرم تعتزم عقد اجتماعاتها فيها .انلر  A/HRC/44/21الاقرة .34
( )54المجلس مؤسسة تتمت بالحكم الذاتي لشعب تتار القرم وتمتل سلطات تنايذية.
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الدولية

()55

وفي  30حزيران/يونيـ ــه  2020على الرغم من األمر المؤقـ ــت الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن محكمـ ــة العـ ــدل
للت أنشـ ــطة المجلس محلورة .وأعلنت السـ ــلطات الروسـ ــية في القرم عن اتهامات جنائية جديدة

ضـد اثنين من القادة الرئيسـيين لجماعة تتار القرم ُمن كالهما من دخول القرم في عام  .)56(2014ومن بين
هذه التهم ادعاءات بشـ ـ ــأن ”دخول األ ارضـ ـ ــي الروسـ ـ ــية بشـ ـ ــكل غير قانوني“ اتصـ ـ ــلت بدخولهما إلى القرم في

عام  2014بما يخالف حلر السـ ــار و ”حيازة أسـ ــلحة نارية وذخائر“ وتنليم ”أعمال شـ ــيب جماعية“ أثناء
ملاهرة احتجاع لدعم السالمة ايقليمية ألوكرانيا في  26شباط/فبراير .)57(2014

زاي  -الحق في التعلي باللغة األصلية
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يوص ـ ـ ـ ــى في المعايير الدولية لحقون اينس ـ ـ ـ ــان المنطبقة على التعليم بأن ”يمتد التدريس باللية األم

حتى مرحلة متأخرة من التعليم قدر ايمكان“( .)58واضــافة إلى ذل

ينبيي أن يهدف التعليم إلى تحقين جملة

أمور منها احترام ذوي الطال وهويته الثقافية وليته وقيمه الخاص ـ ــة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطال
والبلد الذي نشأ فيه في األصل(.)59
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وأعربت اللجنة المعنية بالحقون االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والثقافية في مالحلاتها الختامية بش ـ ـ ـ ــأن

التقرير الدوري الس ـ ـ ـ ـ ـ ــادس لالتحاد الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي عن قلقها إزاء ”القيود التي يواجهها تتار القرم وذوو األص ـ ـ ـ ـ ـ ــول

األوكرانية في ممارس ــة حقوقهم االقتص ــادية واالجتماعية والثقافية ال س ــيما الحن في العمل وفي التعبير عن
هويتهم وثقافتهم وفي الحصـ ــول على التعليم باللية األوكرانية“ ( E/C.12/RUS/CO/6الاقرة  .)9ويشـ ــمل

األمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية ”ضمان توافر التعليم باللية األوكرانية“ في القرم(.)60
- 34

وتمشـ ـ ــياً م االتجاه الذي سـ ـ ــبن ايبالغ عنه ( A/74/276الاقرة  )50شـ ـ ــهدت السـ ـ ــنة الد ارسـ ـ ــية

 2020/2019مزيداً من االنخاا

ووفقا يحص ــاءات االتحاد الروس ــي

في عدد تالميذ المدارس الذين يتلقون تعليمهم باللية األوكرانية في القرم.

()61

يدرس  206طالب ( 0,1في المائة من مجمو الطالب) مواد باللية

األوكرانية ويتعلم  5 261طالبا اللية األوكرانية كمادة د ارسـ ـ ــية عادية أو مقرر اختياري أو ضـ ـ ــمن األنشـ ـ ــطة

الخارجة عن المنهج( .)62وانخا

عدد المدارس باللية الروســية التي تتي فصـوال باللية األوكرانية من خمس

__________

( )55محكمة العدل الدولية تطبين االتااقية الدولية لقم تمويل ايرهاب واالتااقية الدولية للقض ـ ـ ــاء على التمييز العنص ـ ـ ــري بكافة أش ـ ـ ــكاله
(أوكرانيا ضد االتحاد الروسي) األمر الصادر في  19نيسان/أبريل  2017القائمة العامة رقم  166الاقرة .)106
( )56التقرير األول لماوضية حقون اينسان عن القرم الاقرة .128
( )57تتعلن التهمتان األخيرتان بسلو مزعوم سابن لتوسي نطان قانون االتحاد الروسي ليشمل القرم بما يتجاهل مبدأ عدم تطبين القانون
الجنائي بأثر رجعي (انلر العهد الدولي الخاص بالحقون المدنية والسياسية المادة .)15

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, “Education in a multilingual )58
.world”, Education Position Paper (Paris, 2003), part III, principle I

( )59اتااقية حقون الطال المادة 29؛ ولجنة حقون الطال التعلين العام رقم  1أهداف التعليم  CRC/GC/2001/1الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  17نيسان/
أبريل .2001

( )60أوكرانيا ضد االتحاد الروسي الاقرة ( )1( 106ب).
( )61ال تشمل ايحصاءات الواردة في هذا الار سيااستوبول.
( )62خالل السنة الدراسية السابقة بلغ العدد  249طالباً ( 0,2في المائة) و  10 600طالب على التوالي.
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مدارس في عام  2019/2018إلى مدرسـ ـ ـ ـ ــة واحدة في عام  .2020/2019وأفادت السـ ـ ـ ـ ــلطات في القرم بأن
ذل يرج إلى عدم اهتمام ايباء واألمهات بطلب فصول باللية األوكرانية بشكل استباقي(.)63

ووفقا يحصاءات االتحاد الروسي زاد استخدام لية تتار القرم في التعليم المدرسي زيادة طاياة منذ
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الس ــنة الد ارس ــية الس ــابقة .فاي الس ــنة الد ارس ــية  2020/2019تلقى  6 400طالب ( 3في المائة) تعليماً بلية

تتار القرم وتعلم  31 190طالباً لية تتار القرم كمادة د ارسـ ـ ــية عادية أو مقرر اختياري أو ضـ ـ ــمن األنشـ ـ ــطة

الخارجة عن المنهج( .)64وانخا

عدد المدارس باللية الروسية التي تتي فصوال بلية تتار القرم من  27إلى

 22مدرسـة في حين اسـتمر عدد الاصـول المتاحة بلية تتار القرم في االرتاا في مدارس تتار القرم .وللت
هنا ش ـ ـواغل بش ـ ــأن التااوت بين ص ـ ــاة اللية الرس ـ ــمية في المدارس أو الاص ـ ــول المدرس ـ ــية باللية األص ـ ــلية

واالس ـ ــتخدام الواقعي للية تتار القرم واللية األوكرانية في المنهج الد ارس ـ ــي وما يمكن أن يترتب على ذل من
أثر على رفاه األطاال المنتمين إلى تل األقليات ايثنية ونمائهم ( A/74/276الاقرة .)52

حاء  -حقوق المللية
- 36

تعس ـ ــااً

يش ـ ــير ايعالن العالمي لحقون اينس ـ ــان إلى حن الارد في التمل والى عدم جواز تجريده من ملكه

()65

 .والحلت اللجنة المعنية بالحقون االقتص ـ ــادية واالجتماعية والثقافية أن الحن في الس ـ ــكن المالئم

الناتج عن الحن في مسـ ـ ــتوم معيشـ ـ ــي كاف

()66

يعني أنه ينبيي أن يتمت كل شـ ـ ــخص بقدر من الضـ ـ ـ مان

القانوني لشـ ــيل المسـ ــكن يكال له الحماية القانونية من ايخالء بايكراه

 .وبايضـ ــافة إلى ذل

()67

يجب على

ويحلر عليها مصادرتها بموجب القانون اينساني الدولي(.)68
دولة االحتالل أن تحترم الملكية الخاصة ُ
- 37

ووثقت ماوضــية حقون اينســان حاالت قامت فيها الســلطات الروســية في القرم بهدم منازل خاصــة

يملكها أفراد من تتار القرم في مســتوطنة ”ســتريلكوفايا“ في ســيماروبول دون أن تقدم تعويضــات ألصــحابها.
وكانت المس ـ ـ ــتوطنة تتألف من مس ـ ـ ــاكن غير مرخص لها بناها نازحون س ـ ـ ــابقون على أ ار

عامة( .)69وفي

يعيا يهدف إلى تصــحي االســتيالء غير المأذون
عام  2015اعتمدت الســلطات الروســية في القرم ًا
إطار تش ـر ً
به على األ ارضـ ـ ــي من خالل السـ ـ ــما للمتضـ ـ ــررين باقتناء قط األر التي ُبنيت عليها منازلهم( .)70إال أن
الماوضـ ــية وثقت  7حاالت حرمت فيها السـ ــلطات المحلية تعسـ ــاا أصـ ــحاب منازل في ”سـ ــتريلكوفايا“ من هذا

__________
( )63تُش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
ـج الــدول على تنــاول مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألــة الحقون في التعليم على نحو اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبــاقي .انلر مثال Organization for Security and
Cooperation in Europe, High Commissioner on National Minorities, Hague Recommendations regarding

.the Education Rights of National Minorities and Explanatory Note (The Hague, 1996), para. 4
( )64في عام  2019بلغ العدد  6 100طالب ( 3,1في المائة) و  27 700طالب على التوالي.
( )65ايعالن العالمي لحقون اينسان المادة .17
( )66انلر العهد الدولي الخاص بالحقون االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة  11الاقرة .1
( )67اللجنة المعنية بالحقون االقتصادية واالجتماعية والثقافية التعلين العام رقم  )1991( 4بشأن الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن في السكن المالئم الاقرتان  1و ( 8أ).
انلر أيضا التعلين العام رقم  )1997( 7بشأن حاالت إخالء المساكن بايكراه الاقرة .12

( )68الئحة الهاي المادة  .46بايضــافة إلى ذل

تحلر المادة  53من اتااقية جنيف الرابعة ”على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات

خاصة ثابتة أو منقولة تتعلن بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنلمات االجتماعية أو التعاونية“.

( )69العائدون من التشريد الجماعي لتتار القرم و األقليات األخرم من القرم في عام .1944
( )70قانون القرم رقم  66-ZRK/2015المؤر  15كانون الثاني/يناير .2015
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الحن( .)71ووثقت الماوضـ ـ ـ ــية أيضـ ـ ـ ــا  14حالة لجأ فيها سـ ـ ـ ــكان من تتار القرم ( 10رجال وأرب نسـ ـ ـ ــاء) إلى

المحكمة في عامي  2017و  2018لضمان حقون الحيازة أو عوضا عن ذل االعت ار

على هدم منازلهم

ولكن محـاولتهم لم تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار عن أي نتيجـة .ووفقـاً للبيـانـات المتـاحـة كـان في  5يوليـه/تموز  2019قـد تم هـدم

 334منزالً من أصـ ـ ـ ــل  345من المنازل التي كانت موجودة سـ ـ ـ ــابقاً في ”سـ ـ ـ ــتريلكوفايا“ .ورغم أن السـ ـ ـ ــلطات
الروسـية في القرم تدعي أن أصـحاب المنازل المتضـررين قد تلقوا تعويضـات

()72

فقد حددت الماوضـية ثالث

حاالت على األقل (رجالن وامرأة) أص ـ ــدرت فيها المحاكم أوامر هدم دون تقديم تعويض ـ ــات وهو ما قد يرقى

إلى ايخالء القسري.

()73
ُيعتبر بموجبه  19إقليماً
 - 38وفي  20آذار/مارس  2020أصـ ــدر رئيس االتحاد الروسـ ــي مرسـ ــوماً
في القرم و  8أقاليم في سـ ــيااسـ ــتوبول من ”المناطن الحدودية“ لالتحاد الروسـ ــي .وهذا من شـ ــأنه أن يحصـ ــر

فعليا ملكية األ ارض ـ ــي على المواطنين الروس والش ـ ــركات الروس ـ ــية .ووفقاً للس ـ ــلطات الروس ـ ــية في القرم فإن

 11 572قطعــة أر

داخــل ”المنــاطن الحــدوديــة“ في القرم يملكهــا ”أجــانــب“ منهــا  9 747قطعــة أر

(أكثر من  82في المائة) يملكها مواطنون أوكرانيون( .)74وما لم يحصـ ـ ـ ـ ــل هؤالء األشـ ـ ـ ـ ــخاص على جنسـ ـ ـ ـ ــية
االتحاد الروس ــي أو يتص ــرفوا في أ ارض ــيهم بحلول آذار/مارس  2021فقد ياقدون تل األ ارض ــي باعل عملية

بي قسري أو تأميم.

رابعا  -حظر التجنيد القسري
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بموجـب القـانون الـدولي اينسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني ال يجوز لـدولـة االحتالل أن تُرغم األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص المحميين على
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وقد واص ـ ـ ـ ـ ــل االتحاد الروس ـ ـ ـ ـ ــي تجنيد الذكور من س ـ ـ ـ ـ ــكان القرم بمن فيهم من يحملون الجنس ـ ـ ـ ـ ــية

الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة

.

()75

األوكرانية في قواته المس ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة .وتم تجنيد ما ال يقل عن  3 000من الس ـ ـ ـ ـ ـ ــكان الذكور خالل حملة التجنيد

العاش ـرة( .)76وفي كانون الثاني/يناير  2020كانت هذه الحملة قد رفعت العدد ايجمالي لســكان القرم الذكور
المجنـدين منـذ عـام  2015إلى مـا ال يقـل عن  21 000رجـل .وخالل كـل حملـة تنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وحـدة من المجنـدين
من القرم في قواعد داخل االتحاد الروسي(.)77

__________
( )71تجاهلت السـ ـ ـ ـ ــلطات المحلية بشـ ـ ـ ـ ــكل غير قانوني الدعاوم المقدمة من المالكين في عامي  2015و  .2016وفي عام  2016قامت
بتأجير قطعة األر

التي تق عليها ”ستريلكوفايا“ لشركة خاصة بدأت منذ ذل الحين في بناء مجم سكني في الموق .

( )72في  22آب/أغسـطس  2019نشـر عضـو البرلمان الروسـي من القرم رسـالن بالبي

بيانا على وسـائل التواصـل االجتماعي ذكر فيه

أن سكان ”ستريلكوفايا“ السابقين تلقوا  127مليون روبل كتعوي من متعهد بناء من القطا الخاص وأن  63مبنى ُهدمت طواعية
وأن غالبية السـ ــكان السـ ــابقين قد تلقوا قط أر بديلة .انلر الرابطwww.facebook.com/permalink.php?story_fbid= :
.2277183152594822&id=100009094776367

( )73المرسوم رقم  201الصادر عن رئيس االتحاد الروسي في  20آذار/مارس .2020
( )74اللجنة الحكومية للتسجيل الرسمي والسجل العقاري في القرم  13نيسان/أبريل .2020
( )75اتااقية جنيف الرابعة المادة .51
( )76ال يشمل هذا العدد المجندين من سيااستوبول الذين لم يبلغ عنهم في هذه الجولة من التجنيد على حد علم ماوضية حقون اينسان.
( )77جمي األرقام تقريبية وتس ــتند أس ــاس ــا إلى تحليل البيانات التي أتاحتها و ازرة الدفا لالتحاد الروس ــي .انلر أيض ــاA/HRC/44/21 :
الاقرة .39
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فر

وينص القانون الجنائي لالتحاد الروسـ ـ ــي على النحو الذي يطبقه االتحاد الروسـ ـ ــي في القرم على

اليرامات والخدمة ايصـالحية والسـجن لمدة تصـل إلى سـنتين بتهمة الهروب من الخدمة العسـكرية

وقد وثقت الماوض ـ ــية ما ال يقل عن  24محاكمة جديدة بتهمة الهروب من الخدمة العس ـ ــكرية

أسارت عن فر

غرامات جنائية(.)80

()79

.

()78

و  16إدانة

خامسا  -عمليات نقح السلان
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يحلر القانون الدولي اينسـ ـ ـ ــاني النقل الجبري الجماعي أو الاردي لألشـ ـ ـ ــخاص المحميين أو نايهم
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وقـد أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت المحـاكم في القرم  189أم ًار بنقـل أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص يعتبرون أجـانـب بموجـب قـانون الهجرة في

من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أيا كانت دواعيه(.)81

ال و  10نسـ ــاء)
االتحاد الروسـ ــي .ووفقًا لألحكام الصـ ــادرة المتوفرة ُنقل ما ال يقل عن  73مواطنًا أوكرانيًا ( 63رج ً
إلى أجزاء أخرم من أوكرانيا باعتبارهم ال يتمتعون بحقون في ايقامة في القرم .وكان معلمهم مسـ ــجلين في أماكن

إقامة بأجزاء أخرم من أوكرانيا وياتقرون إلى وضـ ـ إقامة قانونية بموجب قانون الهجرة لالتحاد الروس ــي والى دخل

مشرو أو روابط أسرية أو اجتماعية في شبه الجزيرة (انلر أيضا  A/HRC/44/21الاقرتان  43و .)44
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والحلت الماوضـية انخااضـاً في أوامر النقل الصـادرة في القرم في قضـايا الهجرة مقارنة بالسـنوات

السـ ـ ــابقة .فقد صـ ـ ــدر  278أم ار من أوامر النقل خالل النصـ ـ ــف األول من عام  2018و  145في األشـ ـ ــهر

الس ــتة األولى من عام  2019و  88في ناس الاترة من عام  .2020ويمكن أن يعزم هذا االتجاه اييجابي

ال ســيما في عام  2019إلى اتبا المحاكم في القرم نهجا أكثر تســاهال من خالل إصــدار غرامات مالية في
قضـايا الهجرة

()82

وفر

إجراء مبسـط للحصـول على جنسـية االتحاد الروسـي في القرم

()83

والحلر المؤقت

المارو

على عمليــات الترحيــل والنقــل في الاترة من  15آذار/مــارس  2020إلى  15حزيران/يونيــه 2020
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وينص القــانون الــدولي اينس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني على أنــه ال يجوز لــدولــة االحتالل أن ترحــل أو تنقــل جزءا من

في سيان التصدي لمر

فيروس كورونا (كوفيد.)84()19-

سـ ــكانها المدنيين إلى األ ارضـ ــي التي تحتلها

 .وقد ذكرت محكمة العدل الدولية أن هذا الحكم يحلر أيضـ ــا

()85

__________
( )78االتحاد الروسي القانون الجنائي المادة  .328ال تعاي ايدانة بالهروب من الخدمة العسكرية الشخص من واجب إتمام الخدمة العسكرية.
( )79تسنى للماوضية التحقن من القضايا المعروضة على المحاكم حتى  1نيسان/أبريل .2020
( )80في قضـ ـ ـ ـ ـ ــايا أخرم لم يكن من المكن التحقن من األحكام من خالل أقالم المحاكم في االتحاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ــي .وفي  31آذار/مارس 2020

كانت  87قضـ ـ ـ ـ ـ ــية تتعلن بتهمة الهروب من الخدمة العسـ ـ ـ ـ ـ ــكرية في القرم قد وردت إلى أقالم المحاكم منذ عام  2017ولكن لم تكن كل
األحكام الصادرة في هذه القضايا متاحة للعموم .ومن بين تل األحكام وثقت الماوضية  71حكمًا بايدانة أصدرتها محاكم في القرم.

( )81اتااقية جنيف الرابعة المادة .49
( )82على سـبيل المثال فرضـت محاكم القرم خالل األشـهر السـتة األولى من عام  2020غرامات مالية على ما ال يقل عن  232شـخصـاً
ُيعتبرون أجانب بموجب قانون االتحاد الروسي .انلر أيضا A/HRC/44/21 :الاقرة .44
صـ ـ ـ ـا ُيعتبرون أجانب على جنس ـ ـ ــية االتحاد الروس ـ ـ ــي في القرم .تقرير و ازرة الداخلية لالتحاد
( )83في عام  2019حص ـ ـ ــل  12 290ش ـ ـ ــخ ً
الروسي متا على الرابط.https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/19365693/ :
( )84المرس ــوم رقم  274الص ــادر عن رئيس االتحاد الروس ــي في  18نيس ــان/أبريل  .2020وعلى الرغم من الحلر وثقت ماوض ــية حقون
اينسان  5قضايا أصدرت فيها المحاكم أوامر بنقل أشخاص يعتبرون أجانب.

( )85اتااقية جنيف الرابعة المادة  49الاقرة السادسة.
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” أية تدابير تتخذها القوة القائمة باالحتالل من أجل تنليم أو تشـ ـ ـ ــجي نقل أجزاء من سـ ـ ـ ــكانها إلى األ ارض ـ ـ ــي

المحتلة“( .)86ووفقا لإلحصــاءات التي نشــرها االتحاد الروســي قام  32 206أشــخاص بتييير تســجيل إقامتهم

من مناطن في االتحاد الروسـ ــي إلى القرم خالل عام  2019ليصـ ــل بذل العدد ايجمالي لحاالت النقل إلى

 172 404أشـ ـ ــخاص خالل الاترة بين عامي  2014و  .)88( )87(2019وتمثل إحصـ ـ ــاءات عام  2019زيادة
طاياة عن السنوات السابقة أي  31 974حالة نقل في عام  2018و  29 500في عام .2017

سادسا  -التدابير التي اتخذتاا أولرانيا إزاء سلان القر والنازحين
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إن أوكرانيا ملزمة بموجب القانون الدولي لحقون اينســان باســتخدام جمي الوســائل المتاحة لكاالة
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واتخذت أوكرانيا خطوات لتحسـ ـ ـ ـ ــين لروف عبور الحدود ايدارية .فقد قامت السـ ـ ـ ـ ــلطات األوكرانية

احترام التمت بحقون اينسان في القرم

.

()89

بتجديد المرافن عند معبري ”تشـ ـ ــونهار“ و ”كاالنشـ ـ ــا “

وبايضـ ـ ــافة إلى ذل

()90

وبدأت في إنشـ ـ ــاء ”مراكز الخدمات ايدارية“(.)91

خاف قانون جديد القيود الماروضـ ـ ــة على سـ ـ ــار بع

فئات األطاال بين القرم وأجزاء

أخرم من أوكرانيا( .)92غير أن المسـ ـ ـ ـ ــافرين الذين أجرت معهم الماوضـ ـ ـ ـ ــية مقابالت أشـ ـ ـ ـ ــاروا إلى عدم وجود

وسائل النقل العام بين القرم وأجزاء أخرم من أوكرانيا باعتباره عائقاً رئيسياً أمام زيادة حرية التنقل(.)93
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وتايد ايحصـ ــاءات الرسـ ــمية بتسـ ــجيل  45 000من النازحين من القرم في أجزاء أخرم من أوكرانيا

حتى  15نيسـان/أبريل  2020أي بزيادة عن  39 053نازحاً مسـجلين حتى  31أيار/مايو  .2019وبموجب
القانون األوكراني فإن حصـ ـ ــول األفراد الذين لهم عنوان مسـ ـ ــجل في القرم بمن فيهم سـ ـ ــكان القرم الحاليون

على طائاة من االسـتحقاقات والخدمات العامة بما في ذل المعاشـات التقاعدية والضـمان االجتماعي يرتبط
بتسجيل النازحين(.)94

__________

( )86فتوم محكمة العدل الدولية بشـ ـ ـ ــأن ايثار القانونية الناشـ ـ ـ ــئة عن تشـ ـ ـ ــييد جدار في األر
الدولية عام  2004الاقرة .120

الالسـ ـ ـ ــطينية المحتلة تقارير محكمة العدل

( )87من المرج أن تش ـ ـ ــمل األرقام الرس ـ ـ ــمية التي قدمها االتحاد الروس ـ ـ ــي حاالت النقل بين ”جمهورية القرم“ ومدينة س ـ ـ ــيااس ـ ـ ــتوبول التي
ال يشملها هذا الحلر.

( A/74/276 )88الاقرة .63
( )89انلر  CCPR/C/MDA/CO/2الاقرة 5؛ و European Court of Human Rights, Ilascu and Others v. Moldova
.and Russia, Application No. 48787/99, Judgment, 8 July 2004, para. 331

( )90تقرير ماوضـ ـ ـ ـ ـ ــية حقون اينسـ ـ ـ ـ ـ ــان –“Report on the human rights situation in Ukraine, 16 November 2019
” 15 February 2020الاقرتان  119و .120

( )91أعان النقص في المولاين والقدرات في تل المراكز تقديم الخدمات وهو وض فاقمته جائحة كوفيد.19-
( )92أص ــبحت التيييرات س ــارية الماعول في  9ش ــباط/فبراير  .2020انلر تقرير ماوض ــية حقون اينس ــان “Report on the human
” rights situation in Ukraine, 16 November 2019–15 February 2020الاقرة .121

( )93كــانــت أوكرانيــا قــد أبطلــت جمي وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل النقــل العــام بين القرم وأجزاء أخرم من أوكرانيــا بحلول عــام  .2015انلر التقرير األول
لماوضية حقون اينسان عن القرم الاقرة .129

( )94ال ترتبط بع

الخدمات الحكومية بتس ــجيل النازحين مثل إص ــدار وتجديد جوازات الس ــار وبطاقات الهوية .ونتيجة لذل

تم إص ــدار

أو تجديد  3 888جواز س ــار وبطاقة هوية لس ــكان القرم في منطقة خيرس ــون (أقرب منطقة إلى القرم خاض ــعة لس ــيطرة الحكومة) في

شباط/فبراير .2020
20-11330
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وال يحصـ ــل سـ ــكان القرم على معاشـ ــات تقاعدية من أوكرانيا بما في ذل المبالغ المتراكمة قبل بدء

من حيث المبدأ للنازحين

االحتالل المؤقت  .ورغم أن إمكانية الحص ـ ــول على المعاش ـ ــات التقاعدية تُمن
المسـ ــجلين من القرم فقد الحلت الماوضـ ــية نمطاً من الحرمان من الحصـ ــول على المدفوعات من صـ ــندون
()95

المعاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التقاعدية ألوكرانيا عندما يتعذر على مقدمي الطلبات تقديم ملاات المعاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التقاعدية التي

تحتال بها عادة السـ ـ ـ ـ ـ ــلطات في القرم .وفي إحدم الحاالت ُمنعت صـ ـ ـ ـ ـ ــاحبة معاش تقاعدي ذات إعاقة من
القرم كانت قد رفض ـ ـ ــت الحص ـ ـ ــول على جنس ـ ـ ــية االتحاد الروس ـ ـ ــي وس ـ ـ ــجلت ناس ـ ـ ــها كنازحة في كييف من
الحص ـ ــول على معاش تقاعدي أوكراني أو روس ـ ــي( .)96ويعد توس ـ ــي نطان الحص ـ ــول على المعاش التقاعدي

عنص ار أساسيا من عناصر أهداف التنمية المستدامة(.)97
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وال تزال الشـ ـ ـ ـواغل قائمة بشـ ـ ـ ــأن التمييز الذي يعاني منه سـ ـ ـ ــكان القرم فيما يتعلن بالحصـ ـ ـ ــول على

الخدمات المص ـ ـرفية .فلألغ ار

المص ـ ـرفية يعامل القانون األوكراني األفراد الذين يحملون جواز س ـ ــار عليه

عنوان مس ـ ــجل في القرم باعتبارهم ”غير مقيمين“ .وهذا من ش ـ ــأنه إما أن يس ـ ــتبعدهم من الخدمات المص ـ ـرفية
أو يض ـ أمامهم عقبات كبيرة (انلر الاقرة  49من  A/HRC/44/21لالطال على التااص ــيل) .وفي حين
أن البنـ الوطني األوكراني قـد عـدل أنلمتـه لتخايف بع

القوانين األوكرانية لم تتيير(.)99
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القيود الماروضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان القرم

()98

فـإن

ويلل س ـ ـ ـ ــكان القرم ملزمين قانوناً بإتمام إجراءات قض ـ ـ ـ ــائية قبل التمكن من تس ـ ـ ـ ــجيل والدة أو وفاة

حــدثــت في القرم لــدم الهيئ ــات ايداريــة في أنح ــاء من أوكراني ــا خــارع القرم

 .وبــالت ــالي فــإنهم يواجهون

()100

واجبات وتكاليف إضــافية في تقديم الطلبات مما قد يحول دون التســجيل الس ـري للمواليد والوفيات( .)101ويعد
توفير خدمات تسجيل المواليد للجمي إحدم غايات أهداف التنمية المستدامة(.)102

__________
( )95قــد يرقى ذل ـ إلى الت ــدخــل في الحن في الملكي ــة .انلر European Court of Human Rights, Pichkur v. Ukraine,
.Judgment, 7 November 2013, paras. 41 and 43

( )96لم تتمكن الس ـ ـ ــيدة من تقديم ملاات المعاش التقاعدي المادية التي للت في القرم .تقرير ماوض ـ ـ ــية حقون اينس ـ ـ ــان “Report on
” the human rights situation in Ukraine, 16 May 2019–15 August 2019الاقرة .116

( )97نص الياية  3-1من أهداف التنمية المسـ ـ ـ ـ ــتدامة كما يلي” :اسـ ـ ـ ـ ــتحداث نلم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصـ ـ ـ ـ ــعيد الوطني
للجمي ووض حدود دنيا لها وتحقين تيطية صحية واسعة للاقراء والضعااء بحلول عام .“2030

( )98دخلت التعديالت حيز النااذ في  27نيسان/أبريل .2020
( )99قانون أوكرانيا المؤر  12آب/أغس ــطس  2014بش ــأن إنش ــاء منطقة ”القرم“ االقتص ــادية الحرة وبش ــأن خص ــائص النش ــاط االقتص ــادي
في األراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا.

( )100تنص المـادة  317من قـانون ايجراءات المـدنيـة ألوكرانيـا على إجراء معجـل خـاص .وال يوفر ايطـار الحـالي أي آليـة لالعتراف بعقود
الزواع والطالن المبرمة في القرم كعقود صحيحة قانونا بموجب القانون األوكراني.

( )101في الممارسـ ـ ــة العملية ال تحل ايجراءات القضـ ـ ــائية محل ايجراءات ايدارية .ويجب على المدعين من القرم الحصـ ـ ــول على رف
رسمي من هيئة إدارية قبل تقديم أي دعوم أمام المحكمة.

( )102نص الياية  9-16من أهداف التنمية المستدامة كما يلي” :توفير هوية قانونية للجمي
16/18

بما في ذل تسجيل المواليد بحلول عام .“2030
20-11330
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اء مبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـًا لتييير عنوان النـاخب إلى مكـان ايقامـة
ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـت اللجنـة االنتخـابيـة المركزية ألوكرانيـا إجر ً

الاعليـة يـدخـل حيز التنايـذ اعتبـا ًار من  1تموز/يوليـه  2020قبـل االنتخـابـات المحليـة المقرر عقـدهـا في تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين

األول/أكتوبر( .)103وستيسر هذه ايلية تسجيل النازحين في المجتمعات المحلية التي يقيمون فيها بحكم الواق (.)104

سابعا  -الستنتاجات والتوصيات
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تماشاااااايار م قرار الجمعية العامة  168/74اتخذت األمانة العامة جمي الخطوات الالزمة للعالة

التنسيق اللامح والععاح بين جمي هي ات األم المتحدة فيما يتعلق بتنعيذ هذا القرار.

اصاالت البحب بنشاااط عن ساابح ووساا ا ح للعالة إملانية وصااوح ايليات القا مة لرصااد حقوق
 - 54وو
ا
اإلنساااااااان إل القر بشااااااالح مامون ودون معوقات لسااااااايما من خالح دع عمح بعثة حقوق اإلنساااااااان

في أولرانيا .وشامح ذلك إجراء مشااورات م المعوةاية والعمح م المنظمات اإلقليمية ذات الصالة والدوح
األعةاء بما فياا التحاد الروسي وأولرانيا.

ااعي الحميدة ومتابعة المناقشااات المتعلقة بالقر من خالح
 - 55وواصا ا
الت البحب عن فرل لبذح مسا ح
إشااااااا اراك جمي الجاات المعنية وواثارة الشااااااا اوارح المطروحة في قرار الجمعية العامة  .168/74وقد دأبت
األمانة العامة خالح اإلحاطات المقدمة إل مجلس األمن بشااااان التطورات في أولرانيا عل اإلشااااارة إل

التطورات في القر وحولاا حساااااااا القتةااااااااء وعل إعادة التاليد باساااااااتمرار عل الت از األم المتحدة
بساااايادة أولرانيا واسااااتقاللاا وسااااالمتاا اإلقليمية داخح حدودها المعترف باا دوليا وفقا لق اررات الجمعية

العامة ومجلس األمن ذات الصلة.
- 56

وعل الرر من هذه الجاود واسااااااتعداد التحاد الروسااااااي وأولرانيا لمناقشااااااة هذه المسااااااالة م

األم المتحدة يتعذر حت اين التوصاااح إل صااايغة مقبولة من الطرفين للعالة تيساااير وصاااوح معوةاااية
حقوق اإلنساان إل القر  .فتيساير الوصاوح أمر أسااساي للعالة الرصاد واإلبال المباشارين بما في ذلك في

ساااااياق جا حة لوفيد .19-وواني أحب التحاد الروساااااي ولذلك أولرانيا عل بذح قصاااااار الجاود للعالة
إملانية وصااااااوح المعوةااااااية وريرها من ليانات األم المتحدة ذات الصاااااالة فةااااااال عن ايليات الدولية

واإلقليمية لرصااااااااد حقوق اإلنسااااااااان إل القر دون عوا ق إلتاحة التنعيذ الععاح لق اررات الجمعية العامة

 205/71و  190/72و  263/73و  .168/74وساااااااواصااااااح البحب عن العرل المملنة وتحديد الساااااابح
العملية في هذا الصدد.
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وأدعو التحاد الروسااااااي إل التقيد بالتزاماتل في القر بموجا القانون الدولي لحقوق اإلنسااااااان

والقانون الدولي اإلنسااااني .وعل وجل الخصاااول فان السااالطات الروساااية مطالبة بالمتثاح التا للحظر
المطلق للتعذيا ولعالة التحقيق المساااااااااتقح والنزيل والععاح في جمي ادعاءات ساااااااااوء المعاملة والتعذيا

والعتقاح والحتجاز التعساااااااعيين والختعاء القساااااااري في القر  .ومن واجباا لعالة اساااااااتعادة األشاااااااخال

المحرومين من حريتا من جمي الةمانات القانونية .والسلطات الروسية مدعوة أيةا إل لعالة ممارسة

أي فرد أو جماااعااة في القر حريااة الرأي والتعبير والحق في حريااة التجم السااااااااالمي وحريااة تلوين

__________

( )103القرار  88المؤر  18أيار/مايو .2020
( )104تمكن النـازحون بـالاعـل من المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة في أنوا أخرم من االنتخـابـات بمـا في ذلـ االنتخـابـات الرئـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة .وقـد أدم اعتمـاد قـانون
االنتخابات واجراءات جديدة لتسجيل الناخبين إلى توسي نطان الحقون االنتخابية للنازحين.
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الجمعيات وحرية العلر والوجدان والدين دون تمييز ألي ساابا لان أو قيود تنظيمية ل مبرر لاا .وأدعو

السالطات الروساية في القر إل وقف الممارساات المتمثلة في اشاتراط الحصاوح عل إذن مسابق للتجمعات
السااالمية وفي توجيل إنذارات إل المشاااارلين المحتملين في تلك التجمعات .وأدعوها أيةاااا إل تاي ة بي ة

آمنة لوسااااااا ح اإلعال المسااااااتقلة والتعددية ومنظمات المجتم المدني ووال رف القيود المعروةااااااة عل
جماااعااات تتااار القر والتي تحااد من قاادرتاااا عل الحعاااظ عل هي اااتاااا التمثيليااة بمااا في ذلااك الحظر
المعروض عل المجلس .وينبغي للساااااالطات الروسااااااية في القر أن تلعح إملانية التعل باللغة األولرانية.
وتشاااامح التدابير األخر الموصااا باا إنااء ممارسااااة تجنيد األشااااخال المحميين المقيمين في القر في

القوات المسالحة لالتحاد الروساي وواعادة حقوق المللية لجمي أصاحاا الممتللات الساابقين الذين احرموا

مناا بساابا عمليات ”التامي “ والمصااادرة واحت ار الحق في الساالن الال ق لجمي المسااتاجرين المقيمين

في المساااااااالن الجتماعية في القر  .ومن الما أيةااااااار وةاااااا حد لعمليات نقح األشاااااااخال المحميين

بمن فيا المحتجزون خارج اإلقلي المحتح ولعالة السااااااماع لجمي األشااااااخال المحميين الذين ساااااابق
نقلا بالعودة إل القر .
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و ُّ
أحب أولرانيا عل احترا التزاماتاا بموجا القانون الدولي لحقوق اإلنساااان فيما يتعلق بسااالان

القر  .ويشاااامح ذلك مواصاااالة تيسااااير حرية التنقح من القر ووالياا من خالح دخاح تحسااااينات عل ظروف

العبور ووازالة الحواجز التنظيمية والمتناع عن اشاااتراط تساااجيح النازحين لشااارط مسااابق للتمت بالحقوق
س بح حصاوح سالان القر الحاليين والساابقين عل جمي الخدمات العامة والساتحقاقات الملعولة
وتبسايط ا
للمقيمين في أجزاء أخر من أولرانيا بما في ذلك إجراءات التسااااااااجيح المدني ووثا ق الاوية والةاااااااامان

الجتماعي والخدمات المصرفية.
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ويبق من الةااااروري بالنساااابة للدوح األعةاااااء األخر تشااااجي التحاد الروسااااي وأولرانيا عل

تيسااير لعالة وصااوح ايليات الدولية واإلقليمية لرصااد حقوق اإلنسااان إل القر دون عوا ق .وأحب الدوح

األعةااااااء عل مواصااااالة الدعوة إل احت ار القانون الدولي لحقوق اإلنساااااان والقانون الدولي اإلنسااااااني
في القر  .و ُّ
أحب أيةا اار الدوح األعةااااء عل دع المدافعين عن حقوق اإلنساااان الذين يعملون في القر

وعل مواصااااااا الاة دع العماح الاذي تقو بال األم المتحادة للعاالاة احت ار القاانون الادولي لحقوق اإلنساااااااااان
والقانون الدولي اإلنساني في القر .
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