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   املنهجية-   ً أوال  
                                             ً                                                                       هذا التقرير الوطين أعدته وزارة اخلارجية استناداً لوثائق قدمتها وزارات العدل، والداخلية، والعمل والـسياسة                 - ١

                                                    اضة، واللجنة احلكومية املعنية بالقوميات واألديان،                                                                            االجتماعية، والصحة، والتعليم والعلوم، ووزارة األسرة والشباب والري       
   .                           ومكتب املدعي العام بأوكرانيا

ُ                        وعند إعداد التقرير، ُوجهت استفسارات إىل         - ٢                                                           احتاد هلسنكي األوكراين حلقوق اإلنسان وإىل املفوض الربملـاين          "                    
                                         اليت ذكرهتا املنظمة واملكتب املشار إليهمـا                            وقد روعيت املشاكل الرئيسية    ).           أمني املظامل  (                             األوكراين املعين حبقوق اإلنسان     

   .                                           وكذلك املشاكل اليت أثارهتا منظمة العفو الدولية

   اآلليات القانونية واملؤسسية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان-     ً ثانيا  
   ية                                          اتفاقيات األمم املتحدة الست الرئيـس       ،                                                                 أوكرانيا طرف يف أكثرية املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وخباصة          - ٣

                       ً   وتتعاون أوكرانيا تعاوناً     .                                                                                           املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والربوتوكوالت االختيارية ذات الصلة          
ــام    ــذ أحك ــن تنفي ــة ع ــة منتظم ــارير دوري ــدمي تق ــة، بتق ــدات، وخباص ــات املعاه ــع هيئ ــامالً م       ً                                                                                              ك

   .            تلك املعاهدات

                             وقد مت حتقيق تقدم ملحوظ يف        .                                     الصكوك القانونية الدولية الرئيسية                                                ويستند التشريع الوطين األوكراين بأكمله إىل         - ٤
                                                                                                                             تنسيق التشريعات األوكرانية مع القواعد واملعايري الدولية، ويف تعزيز أساليب احلماية القانونية على الصعيد الـوطين، ويف                 

   .                                                 إصالح نظام العدالة، ويف حتسني مستوى الثقافة القانونية

  نة يف الدستور حقوق اإلنسان املعل-ألف 

                                                                                                              ينص دستور أوكرانيا على أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات يشكالن املسؤولية الرئيسية ويقر للدولـة                  - ٥
   .                                                                مبدأ أن تلك احلقوق واحلريات وضماناهتا حتدد جوهر أنشطة الدولة واجتاهها

    أما   .                   ً        حتدد كل منها حقوقاً أساسية                           مادة يف دستور أوكرانيا،     ٤٠                                             ويضمن حقوق اإلنسان واحلريات ما يربو على          - ٦
                                                                                                                    حقوق املواطن وحرياته فيؤكدها القانون األساسي األوكراين، أي الدستور، وجيري إعماهلا عن طريق القوانني الدستورية               

   .                                      ً                                                      وغريها من الصكوك القانونية املعتمدة وفقاً للقوانني واليت حتدد نظام وتفاصيل إعمال تلك احلقوق واحلريات

                                                                                               طلع اهليئات التنفيذية وهيئات احلكم الذايت احمللي، ومسؤولوها وموظفوها، مبهمة السهر على احتـرام                  وبينما تض   - ٧
                                                                                                                      حقوق اإلنسان وحريات املواطنني واالمتثال للتشريعات، تويل العناية الواجبة للحماية احلقيقيـة للحقـوق الدسـتورية                

   .                              وحريات املواطنني يف حالة انتهاكها

  ة حلقوق اإلنسان واحلريات احلماية الدستوري-باء 

                                                                                             من الدستور أساس آليات محاية حقوق اإلنسان وحرياته عن طريق نظام احملـاكم، واملفـوض                  ٥٥            تضع املادة     - ٨
   .                                                                الربملاين األوكراين املعين حبقوق اإلنسان، واحملاكم الدولية، وغريها من اهليئات
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   مكتب أمني املظامل-جيم 

                                                       ً                 ميارس املفوض الربملاين األوكراين املعين حبقوق اإلنسان، املعروف أيضاً باسـم                            من الدستور،       ١٠١    ً          وفقاً للمادة     - ٩
  ،   ٥٥     ً        ووفقاً للمادة   .                                                                                         أمني املظامل، الرقابة الربملانية على احترام حقوق وحريات اإلنسان واملواطنني كما ينص عليها الدستور

ــن ممثــ    ــه م ــة حقوق ــب محاي ــق يف طل ــرد احل ــل ف ــإن لك ــوض                                                            ف ــا املف ــان أوكراني ــين                             ل برمل           املع
   .           حبقوق اإلنسان

   .                                                        ً     ً             وميثل متويل أنشطة أمني املظامل مباشرة من ميزانية الدولة ضماناً هاماً الستقالل مكتبه  -  ١٠

        إيفـاد   ب و  .                                                                                                 وتأكدت فائدة خرباء مكتب أمني املظامل بأنشطتهم املنتظمة يف مناطق القرم وزاكارباتيا ولوغانسك              -  ١١
                                                                             ى يف املستقبل القريب سيعزز مراقبة املكتب املباشرة الحترام حقوق اإلنـسان                                                     بعثات إضافية ألمني املظامل إىل مناطق أخر      

                                                                                                            وحظي هذا التوسع بدعم رئيس أوكرانيا، الذي أصدر تعليمات إىل رؤساء اإلدارات احلكومية اإلقليمية بتوفري                 .        وحرياته
   . ة                                                                    األماكن ومعدات االتصاالت وغريها من معدات املكاتب لبعثات أمني املظامل اإلقليمي

                                                                                                                وينص مشروع القانون املقدم إىل الربملان املتعلق بقوانني اإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية على مشاركة أمني                 -  ١٢
   .                                           املظامل يف كل مرحلة من مراحل الدعاوى القانونية

              لسنوية الستني                                                                   احتفل ممثل األمم املتحدة يف أوكرانيا وأمني املظامل بالذكرى ا              ٢٠٠٧       ديسمرب   /               ويف كانون األول    -  ١٣
                                                                                                                  لصدور اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان بـالتوقيع علـى مـذكرة بـشأن تنفيـذ خطـة العمـل املـشتركة                       

     ً                                                                                             ووفقاً للمذكرة، ستتلقى أوكرانيا مساعدة لالنضمام إىل املعاهدات الدولية اهلامة حلقوق اإلنسان مثل اتفاقية     .     ٢٠٠٨      لعام  
ــة   ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة جم  )     ٢٠٠٧ (                              حق ــار              واتفاقي ــة االجت ــة مبكافح ــا املتعلق ــس أوروب                                             ل

    ).    ٢٠٠٥ (       بالبشر 

   اإلجنازات والتحديات يف جمال حقوق اإلنسان-     ً ثالثا  
   األقليات القومية ومكافحة العنصرية وكره األجانب-ألف 

       انـب،                       ً                                                                                      توجد يف أوكرانيا حالياً اآلليات القانونية املالئمة ملنع مظاهر العنصرية، والتمييز العنصري، وكـره األج                -  ١٤
   .                                                          والتعصب، واملعاملة الضارة من منطلق اهلوية القومية أو العرقية

                                    وبناء على توجيه رئاسي، أنشئت وحـدة    .                                                            واحملافظة على االستقرار االجتماعي منوطة برئيس وحكومة أوكرانيا    -  ١٥
       واملهمة   .                       العنصري أو العرقي                                                                                                  فرعية منفصلة يف إطار دائرة األمن الوطين بأوكرانيا لتحديد ومنع األنشطة املؤدية إىل العداء             

   .                                                َّ                 األساسية للوحدة هي منع حتول االنتهاكات إىل أشكال منظَّمة للنشاط اإلجرامي

                                                                                                           وجيري يف الوقت احلاضر النظر يف إنشاء جملس استشاري تابع لدائرة األمن الوطين بأوكرانيا ملعاجلة مشاكل كره                -  ١٦
                                                                 نتاجات هذه اهليئة كأساس لبدء احملاكمة اجلنائية يف حال انتهاك                       وستستخدم است   .                                    األجانب، والتمييز العنصري والتعصب   

   .                   من القانون اجلنائي   ١٦١                                                                     احلق يف املساواة على أسس عنصرية أو عرقية أو دينية كما تنص على ذلك املادة 
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                                                           خطة عمل ملكافحة العنصرية تتضمن طائفة واسـعة مـن               ٢٠٠٧      مايو   /       أيار   ٣١                             واعتمدت وزارة الداخلية يف       -  ١٧
   .                                                     ابري ملنع اجلرائم املرتكبة ألسباب عنصرية أو عرقية أو دينية    التد

       وجيـري    .                                                                                                   كما أنشئت شعبة خاصة داخل إدارة التحقيقات اجلنائية وجتري مراقبة اجلماعات والرابطات املتطرفة              -  ١٨
            هية وأنـشئ                                                                                                          التفاوض مع مكتب منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بوارسو بشأن تدريب الشرطة على معاجلة جرائم الكرا             

                                                                                                                   فريق عامل يشمل ممثلني عن اجلهازين التشريعي والتنفيذي لصياغة تصور وطين ملكافحة العنصرية وكـره األجانـب يف                  
   .             اجملتمع األوكراين

                                                                           ً                                  وأنشئ مركز الشباب للتسامح يف كييف مببادرة من املنظمات اليهودية، وهو يبحث سـنوياً مظـاهر التحيـز                    -  ١٩
   .          أوكرانيا                          العنصري والتمييز العنصري يف

                                                                                          من الدستور بتساوي مجيع األوكرانيني أمام القانون وبتـساويهم يف احلقـوق واحلريـات                 ٢٤              وتقضي املادة     -  ٢٠
                                                                                                                      وحتظر االمتيازات أو القيود القائمة على العرق، أو لون البشرة، أو املعتقدات السياسية، أو الدينية أو غريهـا                    .          الدستورية

                                                                                          صل العرقي أو االجتماعي، أو الوضع املايل، أو مكان اإلقامة، أو اللغـة أو غريهـا                                                     من املعتقدات، أو نوع اجلنس، أو األ      
   .            من االعتبارات

          وقانون      ١٩٩١       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ١                                                                         وإضافة إىل الدستور، ميثل إعالن حقوق القوميات يف أوكرانيا الصادر يف              -  ٢١
                        مـن إعـالن حقـوق        ١             وحتظر املادة     .                    ت العرقية الوطنية                         األساس القانوين للسياسا    "                        اخلاص باألقليات القومية   "          أوكرانيا  

   .                                            القوميات أفعال التمييز وتقضي مبحاكمة مرتكبيها

                                               جلميع املواطنني املساواة يف احلقـوق الـسياسية          "                        اخلاص باألقليات القومية   "                        من قانون أوكرانيا      ١              وتكفل املادة     -  ٢٢
                                                    عن األصل القومي، وتشجع تنمية الـوعي الـوطين وحتقيـق                                                           واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واحلريات بصرف النظر     

                    يف أية وظيفة مـن                                                                                           أفراد األقليات القومية يف أوكرانيا احلق يف االنتخاب والتعيني على قدم املساواة               ٩             ومتنح املادة     .      الذات
                 ركات، واملؤسـسات                                                                                               وظائف اهليئات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وهيئات احلكم الذايت، والقوات املسلحة والـش     

   .                وغريها من املنظمات

                                  إخضاع احلق يف املشاركة يف احلكـم         "                   اخلاص باحلكم الذايت   "                        من قانون أوكرانيا      ٣              من املادة     ٢              وحتظر الفقرة     -  ٢٣
                                                                                                                            الذايت ألي قيود على أساس العرق، أو لون البشرة، أو املعتقدات السياسية، أو الدينية أو غريها من املعتقـدات أو نـوع                  

   .                       و األصل العرقي واالجتماعي      اجلنس أ

       اخلـاص   "                      من قانون أوكرانيـا   ٢         ، واملادة  "                           اخلاص بوسائط اإلعالم املطبوعة   "                        من قانون أوكرانيا      ٣             وحتظر املادة     -  ٢٤
                                      استعمال وسائط اإلعالم املطبوعة إلشعال       "             اخلاص باإلعالم  "                        من قانون أوكرانيا       ٤٦           ، واملادة    "                         بالبث التلفزيوين واإلذاعي  

   .             العرقي والديين            جذوة العداء 

                                                                      كره األجانب، أو العنصرية، أو معاداة السامية عـن طريـق نظـم                                                         وبغية منع نشر املعلومات اليت تنطوي على          -  ٢٥
   .                                                                                    احلاسوب، وقعت أوكرانيا على الربوتوكول اإلضايف التفاقية جملس أوروبا املتعلقة باجلرمية احلاسوبية
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                              ً                                   ايا العرقية يف جمال التعليم وفقاً للقواعد والتوصيات الدولية الواردة                                         وجتري صياغة التشريعات الوطنية وتنظيم القض  -  ٢٦
                                                                                                           يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات 

   .            ها من الصكوك                                                              األقليات، وتوصيات الهاي بشأن حقوق األقليات الوطنية يف التعليم، وغري

   القضايا االجتماعية واالقتصادية- ١

           وضع الطفل   ) أ (  

   .ُ  ِّ                                                          ُحدِّدت محاية الطفل وحقوقه كأولوية وطنية استراتيجية يف أوكرانيا  -   ٢٧

                            ، وهي الوثيقة اخلتامية لدورة  "              عامل صاحل لألطفال "                          ، وقعت أوكرانيا على وثيقة     ٢٠٠٢     مايو  /      أيار  ١٠   ويف   -   ٢٨
       وأعلنت   .                                                                                    ة املعنية بالطفل، ملتزمة بذلك بتنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل                                    اجلمعية العامة االستثنائي  

   .                     سنة محاية حقوق الطفل    ٢٠٠٦             أوكرانيا عام 

                                                                                                    وهتدف السياسة األوكرانية الوطنية املعنية بالطفل إىل حتسني األساس القانوين حلمايته، ويـشمل ذلـك                 -   ٢٩
                                                                               املماثلة يف القانون الدويل، وإصالح النظام الوطين للتعامل مـع اليتـامى                                                   تنسيق التشريعات الوطنية مع القواعد    

ُ    لُألسر                                                               واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية؛ وتعزيز احلماية االجتماعية                   ُ          ً                 احملرومة اليت ُتعيل أطفاالً، وتطوير شبكة  
                         ت احلكومية وعالقاهتـا مـع                                                                                للمؤسسات واهليئات اليت تعمل لصاحل الطفل، وتعزيز التعاون القطاعي بني الوكاال       

   .                                                                                      املنظمات اجملتمعية؛ وتعزيز مراقبة الطفل ومحايته من القسوة والعنف واالستغالل على املستوى الوطين

                          َّ                                                                    ومتثل التقارير السنوية املقدَّمة إىل رئيس الدولة، والربملان، وجملس وزراء أوكرانيا، إىل جانب دراسـات     -   ٣٠
   .                      ومحاية حقوق ومصاحل الطفل                                 السياسة الوطنية املعنية بتعزيز                              علم االجتماع وسائل هامة الستعراض

           ، الذي ينص  "                اخلاص حبماية الطفل "                                                             وتتجلى أحكام اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل يف قانون أوكرانيا   -   ٣١
                                             االجتمـاعي والنمـاء الـشامل للطفـل                                                                          على محاية حقوق الطفل يف احلياة، والصحة، والتعلـيم، والـضمان          

   .    طنية         كأولوية و

                وتوجد يف الوقت     .                                   واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية                                                  وتشتد مكافحة االجتار باألطفال وبغاء األطفال       -   ٣٢
                                                                                                              احلايل مخسة مراكز يف أوكرانيا إلعادة تأهيل ضحايا االجتار بالبشر وجيري توسيع شبكة اهليئات املعنية حبمايـة                 

   .                      ن منظمات جمتمعية ودينية              ً                  ُ             الطفل اجتماعياً، وهي الشبكة اليت أُنشئت بدعم م

          هذا العمل  و                                                                   ، جيري تنفيذ مبادرات عامة حلماية األطفال مبشاركة مباشرة من األطفال،         ٢٠٠٢           ومنذ عام     -   ٣٣
           ً  ، جيري سنوياً     ٢٠٠٥         ومنذ عام   .                                                                           املنظمات اجملتمعية بدعم من اليونيسيف ووزارة األسرة والشباب والرياضة              بدأته

  .                                               مبشاركة احلكومة، ورؤساء اإلدارات احلكومية، واألطفال  "  ُ                ُتصغي إىل األطفال      الدولة "                      عقد احملفل الوطين املعنون 
   .                                                                                                      وأثناء هذا احملفل تناقش النتائج الرئيسية والتدابري اليت ينبغي اختاذها لتنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة بالطفل

  ،     ٢٠٠٥       ديسمرب   /              يف كانون األول                                                                      ومكتب أمني املظامل، الذي أنشأه املمثل الربملاين املعين حبقوق اإلنسان             -   ٣٤
                             وينظر أمني املظامل املعين باألطفال   .                                                                على أساس مسابقة مفتوحة هو إحدى آليات إشراك األطفال يف محاية حقوقهم
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                                                                                                  يف االلتماسات املقدمة إىل املمثل بشأن انتهاكات حقوق الطفل، ويساعد يف استعراض القضايا الربناجمية اليت تتعلق 
   .                                                                           وق الطفل، ويشارك يف االجتماعات واملؤمترات ذات الصلة املعقودة يف أوكرانيا ويف اخلارج   وحق                بإنفاذ القانون

                                                                                        ، أولت وزارة التعليم والعلوم، واإلدارات واملؤسسات التعليمية عناية متزايدة ملنـع                ٢٠٠٧            وطوال عام     -   ٣٥
   .                                            القسوة، والعنف واإلمهال والتشرد يف أوساط األطفال

      ٢٠٠٣           ومنذ عام (80-21-500-800-8)                                خط اتصال هاتفي مباشر وطين لألطفال    "    ٢٠٠٢  ُ           وأُنشئ يف عام   -   ٣٦
   .                                     بإشراف وزارة األسرة والشباب والرياضة    ٢٠٠٥-     ٢٠٠٣                                               بدأ تنفيذ الربنامج الوطين ملنع إمهال األطفال للفترة 

      ويف  .                                                                                              ويويل مكتب املدعي العام عناية خاصة حلماية الطفل من العنف، وخباصـة يف األسـر احملرومـة                  -   ٣٧
                             بروتوكـول إداري بـشأن       ٢     ٦٠٠          وصدر حنو     .             أمر محاية     ٦٤٨            حتذير رمسي و     ٣     ٥٠٠            ، صدر حنو        ٢٠٠٧     عام  

   .            أسرة حمرومة ٩     ٦٠٠                                          َّ    العنف األسري أو عدم تنفيذ أوامر احلماية، وحدَّدت 

  ي                ويؤدي تدخل املدع  .       َّ                                                                      كما ركَّز املدعي العام على تنفيذ تدابري ترمي إىل محاية احلقوق الدستورية للطفل       -   ٣٨
                                     ، أصـدر املـدعي العـام أكثـر            ٢٠٠٧         ويف عام     .           ً    حدث سنوياً     ١٠٠     ٠٠٠                                    العام إىل رد حقوق ما يربو على        

ُ           ُ                          رد لوقف خمالفات ُوجهت بشأهنا ُتهم إىل أكثر من              ١١     ٠٠٠    من       ُ                     وفُتحت قضايا تتعلق بنحو  .        موظف   ١٣     ٠٠٠               
                      أوكرانية يف شـكل        ينا    هريف          مليون     ٢٧                                    وأدى تدخل املدعي العام، إىل دفع       .                        جرمية مرتكبة ضد أحداث      ١     ٦٠٠

   .                                                                  مساعدة مقدمة من الدولة، ومنح وتعويضات، وإعانات لألطفال، ومنح دراسية

                                                                                        وتوجه عناية خاصة إىل منع العنف، وإدمان الكحول ومعاقرة املخدرات بني الشباب، ومحاية األطفال من   -   ٣٩
   .                                             تعاطي املواد املسببة للعنف والقسوة والفسق اجلنسي

                         فقد اخنفضت جرائم األحداث يف   .                                         أثر إجيايب يف احلد من انتشار اجلرمية بني الشباب     تخذة                وكان للتدابري امل  -   ٤٠
              مبا فيهـا                                                                                   يف املائة واخنفض ما يرتكبه املراهقون من اجلرائم اخلطرية والشديدة واخلطورة،              ٤,٥          بنسبة       ٢٠٠٧     عام  

   .                                           القتل العمد، واالعتداء املسلح، والسطو والسرقة

        املشاكل

                                            وترتبط مشكلة األطفال املهملـني واملـشردين         .                                                 د اليتامى واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية                  مل ينخفض عد    -  ٤١
   .                                                ستوى فقر األسر األوكرانية وضعف الدور التربوي لألسرة مب       ً       ً                                        ارتباطاً مباشراً بفقدان الوالدين، الذي يتأثر بدرجة كبرية 

  ً                                       قاً يف سن التعليم املدرسي غري ملـتحقني               مراه  ١     ٥٤٨              ، كان هناك        ٢٠٠٨       يناير   /               كانون الثاين   ١     وحىت    -   ٤٢
                                      أمر والتمـاس وطعـن يف أكثـر         ٢     ٠٠٠                                                              وبغية تعزيز حق الطفل يف التعليم، أصدر املدعي العام حنو             .        باملدارس

ُ           موظـف وُدفـع      ٣     ٠٠٠                                                    ونتيجة لتدخالت املدعي العام، وجهت التهم إىل حنو           .                  فعل غري مشروع    ١     ٣٠٠    من          
   .                                                   أوكرانية يف شكل منح دراسية، ومساعدات ومدفوعات أخرى     يفينا  هر       ماليني  ٤                     للتالميذ والطلبة مبلغ 

                                          هتمة جنائية بالتسبب يف إصابة أطفاهلم          ٢٠٠                                              وجه املدعون العامون إىل اآلباء أكثر من             ٢٠٠٧         ويف عام     -   ٤٣
   .                     وأدانت احملاكم معظمهم ،                  والقسوة يف معاملتهم
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                                            نشطة إجرامية أو يصبحون ضحايا للجرائم، نتيجة                                                        ويهرب األطفال من البيت ويقومون بالتسول، ويتورطون يف أ      -   ٤٤
            ً                  مراهق سنوياً دور اليتامى       ٢٠     ٠٠٠           ويدخل حنو     .                                                                    إلدمان الوالدين للكحول أو تعاطيهم املخدرات أو إساءهتم الستعماهلا        

   .                                                                       ويتعرض هؤالء األطفال بدرجة كبرية لالجتار باألشخاص ألغراض البغاء واملواد اإلباحية  .          األوكرانية

      ملرأة     وضع ا   ) ب (  

                                                                                     على اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت حتدد                  ١٩٨٠  َّ                      صدَّقت أوكرانيا يف عام       -  ٤٥
                                                                   وتظل االتفاقية أهم صك دويل لصياغة وتنفيذ سياسة حتقيق املساواة            .                                                    معايري دولية للمساواة بني املرأة والرجل يف احلقوق       

   .                         يف احلقوق بني النساء والرجال

                                                                                                           وحدد جملس وزراء أوكرانيا، كهدف يف إطار الوفاء مبسؤولياته مبوجب االتفاقية واألهداف اإلمنائية لأللفيـة،                 -  ٤٦
   .                                            يف املائة وتقليص الفجوة بني اجلنسني مبقدار النصف  ٣٠                                  حتقيق نسبة متثيل لكال اجلنسني ال تقل عن 

           كـانون    ١   يف    "                                     قوق والفرص بني النـساء والرجـال                                    املتعلق بتحقيق املساواة يف احل     "                           وكان سن قانون أوكرانيا       -  ٤٧
                                                        وحيدد القانون آلية ضمان املساواة يف احلقوق والفرص بني النساء   .                                    ، خطوة هامة يف جمال تنفيذ االتفاقية       ٢٠٠٦       يناير   /     الثاين

ـ                 ـ     انون    ق  ً اً                                                                                                           والرجال يف أوكرانيا، وحيدد سلطات اجلهاز التنفيذي املركزي لكفالة حتقيق تلك املـساواة، ويـضع تعريف  ً اً    ي
   .                          للمصطلحات املتصلة بنوع اجلنس

                           بشأن تنفيذ االستعراض اجلنساين  "  ،     ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ١٢                            الصادر عن جملس الوزراء يف      ٥٠٤                 وكان قرار رقم      -  ٤٨
          ً                             وجيري حالياً تنفيذ االستعراض اجلنـساين        .                                                           تنفيذ أحكام القانون ومسؤوليات أوكرانيا مبوجب االتفاقية       ل    ً  هاماً    "         والقانوين
                              ، وافق الوزراء على برنامج         ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٧          املؤرخ       ١٨٣٤                    ومبوجب القرار رقم      .              وين للتشريعات       والقان

   .    ٢٠١٠                                                        الدولة لتأكيد املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع األوكراين حبلول عام 

                       ن اجلنـائي، وقـانون                                                                                            ويرد اإلطار القانوين للمساواة بني اجلنسني يف أوكرانيا كذلك يف قانون األسرة، والقانو              -  ٤٩
                                         املتعلق بالتأمني االجتماعي اإلجبـاري اخلـاص    "           ، والقانون  )    ٢٠٠١   " (                              املتعلق مبنع العنف داخل األسرة    "                  العمل، والقانون   

    ).    ٢٠٠١   " (                                            بالعجز املؤقت والنفقات املتصلة بالوالدة والوفاة

        املشاكل

      ذلـك    .                       ً      ُ        لك دستور أوكرانيا كثرياً ما ال ُيطبق                                                                     تبني املمارسة اليومية أن تكافؤ الفرص بني اجلنسني كما يقضي بذ            -  ٥٠
     ً     فكثرياً ما    .                                                                                                         أنه يوجد متييز جنسي ضمين يف العديد من اجملاالت وخباصة يف القطاع االقتصادي، العام واخلاص على السواء                

ُ                حترم املرأة من التوظيف بسبب وضعها اُألسري أو                    يت تعيـل                                                            كما ميس التمييز بصفة خاصة املرأة العزباء، واملرأة ال          .     سنها                                 
   .     ً  عاماً  ٤٠     ً      ً                     أطفاالً صغاراً واملرأة اليت جتاوزت سن 

                                                                                                               وتشمل أشكال التمييز األخرى الواسعة االنتشار اليت تواجهها املرأة يف موقع العمل رفض منحها إجازة األمومة                  -  ٥١
                                                                                                                    أو الرعاية، ورفض دفع املـستحقات الـيت تـضمنها الدولـة، وفـرض القيـود علـى فـرص التطـور املهـين،                       

   .     اجلنسي        والتحرش 
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                                                               فثمة خطوات تتخذ لتغيري القوالب النمطية اخلاصة بدور املرأة           .                                             وشرعت احلكومة بالفعل يف تسوية هذه املشاكل        -  ٥٢
                       إىل حتقيق تكافؤ الفرص      "                                                        املتعلق باحلفاظ على تساوي حقوق وفرص النساء والرجال        "                        ويهدف قانون أوكرانيا      .         يف اجملتمع 

   .                          بني اجلنسني يف كل جمال من اجملاالت

             العنف األسري   ) ج (  

                                             من الدستور، اللتان حتظـران التعـذيب،          ٥٢    و   ٢٨                                                           إن احلق يف احلماية من مجيع أشكال العنف تكفله املادتان             -  ٥٣
ُ       املتعلق مبنع العنف اُألسري    "                                  وهذا احلق حيميه قانون أوكرانيا        .                واإلذالل والعقاب     /                                       الذي بدأ نفـاذه يف كـانون الثـاين          "                   

   .    ٢٠٠٢      يناير 

ُ                                  ذه الغاية، أُنشئ فريق خرباء عامل لتنسيق التدابري املانعة للعنف اُألسري واالجتـار بالبـشر                    ً   وحتقيقاً هل   -  ٥٤        ووضـع    .             ُ                                                
ُ       املتعلق مبنع العنف اُألسري    "                                                             استبيان لدراسة املشاكل اليت تعترض تنفيذ قانون أوكرانيا                                          ، وعلى أسـاس اسـتطالع آراء        "                  
ُ    العنف اُألسري                                 الوكاالت واملؤسسات املسؤولة عن منع                   ُ                            اخلرباء يف هذا اجملال، أُعدت توصيات لتحسني التعاون بني         .   

                     وحدة الربملانات مـن     "                                         للجمعية الربملانية جمللس أوروبا بشأن           ١٥١٢                     ، على القرار رقم         ٢٠٠٦                   وباملوافقة يف عام      -  ٥٥
              هام الفعليـة                الوضع احلايل وامل "                                                 واعتماد توصيات اجللسات الربملانية اخلاصة مبسألة         "                                      أجل التصدي للعنف اليومي ضد املرأة     

   .                                                                 ، انضمت أوكرانيا إىل محلة جملس أوروبا ملكافحة العنف الذي يستهدف املرأة "       للوقاية

        املشاكل

ُ    املتعلق مبنع العنف اُألسري "                      يقضي قانون أوكرانيا     -  ٥٦                                                  بإنشاء مؤسسات خاصة لصاحل الـضحايا، غـري أن تلـك      "                   
ُ                                                      ية بعد اُألسر املعنية ومل تتخذ التدابري الوقائيـة الالزمـة                                ومل حتدد وزارة الداخل     .                                      املؤسسات مل تنشأ بعد يف مخسة أقاليم                .  

ُ                                        وكثرياً ما ال ُتعرف األسباب الدفينة للمشاكل اُألسرية، وال توجد كذلك معلومات                                                  ساسية عن الوالدين أو غريمها مـن        أ     ً      ُ                             
ُ      العنف اُألسري            ً                                               وتوجد أيضاً حاالت يرفض فيها تسجيل شكاوى رمسية بشأن            .                          تضر أفعاهلم برفاه الطفل                  األشخاص الذين         

   .                    وتوجيه اهتامات جنائية

                  التغلب على الفقر   ) د (  

                                                                                االجتماعية يف أوكرانيا احلد من مستوى الفقر، ولتحقيق هذه الغاية وضـعت             -                                 من أولويات التنمية االقتصادية       -  ٥٧
          ، دخلـت         ً   وحاليـاً   .     ٢٠٠٩                           ميتد تنفيذه حىت عـام           ٢٠٠١                                     ُ                          استراتيجية وطنية للتغلب على الفقر واعُتمد برنامج يف عام          

                                                   ، وتستهدف حتسني العمليـات االقتـصادية لتلبيـة             ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                         االستراتيجية مرحلة التنفيذ الثالثة اليت تغطي الفترة        
                                                                     ويتعلق األمر، بصفة خاصة، جبميع برامج الضمان االجتماعي وحتسني مستوى املعيشة   .                              االحتياجات البشرية بصورة أفضل 

   .          بصورة عامة

         ضع نظام   و                                                                                 خطة لتنفيذ استراتيجية التغلب على الفقر ترمي إىل زيادة العمالة واألجور، و                              ً    وتعتمد احلكومة سنوياً      -  ٥٨
                                                                                                      للتأمني االجتماعي ضد اخلسائر يف الدخول األسرية، وحتسني املساعدة واخلدمات االجتماعيـة، وتقـدمي املـساعدة إىل        

    .                                األطفال احملرومني من الرعاية األبوية
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                                                                        ات ملحوظة حتققت يف جمال حتسني مستوى املعيشة واحلد من معدالت الفقـر،                                         وميكن احلديث اليوم عن إجناز      -  ٥٩
                                     وبتحليل التغيريات يف معدالت الفقـر        .            ً                                                                  وترجع أساساً إىل ارتفاع الدخول، وخباصة ارتفاع الضمانات االجتماعية الدنيا         
    .                                                                           ً نتيجة لتنفيذ استراتيجية التغلب على الفقر، يتبني أن احلالة باتت أكثر استقراراً

                            آخر التطورات يف جمال العمالة   ) ه (  

                                                                                                             يرد األساس القانوين واالقتصادي والتنظيمي للعمالة، والتأمني ضد البطالة، وضمانات احلق يف العمل يف قـانون                -  ٦٠
             وغريهـا مـن     "                                     بالتأمني احلكومي اإلجباري ضد البطالة    "    ، و  "              بتوظيف السكان  "                                            العمل ألوكرانيا وقوانني أوكرانيا املتعلقة      

                                                                السياسة الوطنية للعمالة لضمان تساوي الفرص يف إعمال حق الفرد        "               بتوظيف السكان  "                       وحيدد القانون املتعلق      .  ت        التشريعا
                                                                                                                      يف العمل ويقضي بضمانات إضافية لعمل فئات خاصة للمواطنني غري القادرين على املنافسة على قدم املساواة يف سـوق                   

    .  ة                                             العمل والذين حيتاجون بالتايل إىل احلماية االجتماعي

ّ                          وحتدَّد التدابري اليت تكفل احلماية االجتماعية من البطالة وفقاً للتشريعات املتعلقة بالعمالة والتأمني ضّد البطالـة                  -  ٦١                                      ً                                                   َّ   
    .                                                                 وتشمل برامج توظيف جيري وضعها وإقرارها على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ّ                                        وما انفّك سوق العمالة يتطّور يف أوكرانيا يف السنوات األخرية ضمن ا                         ّ                                     جتاهات مواتية على صعيد االقتصاد الكلي        
                                                            وتشهد سوق العمالة األوكرانية اليوم اجتاهات إجيابيـة تتمثـل يف     .                                               تعكس التغيريات االجيابية يف منو الناتج احمللي اإلمجايل  

    .                             زيادة العمالة وتناقص البطالة

                    يف املائـة مـن         ٦,٢                 يف املائة إىل        ٦,٤                              ً                                          وهكذا، اخنفض معدل البطالة، وفقاً لتعريف منظمة العمل الدولية، من             -  ٦٢
                                          وجدير باملالحظة أن مستوى البطالة يف أوكرانيا   .      ً  عاماً  ٧٠    و   ١٥                                                          السكان القادرين على العمل الذين تتراوح أعمارهم بني         

                                                              ً               كان أقل من نظريه يف العديد من البلدان األوروبية املتقدمة اقتصادياً، وخباصـة،         ٢٠٠٧                                    أثناء التسعة أشهر األوىل من عام       
           ، وفنلندا   )           يف املائة     ٧,٧ (            ، وبلجيكا    )           يف املائة     ٨,١ (             ، والربتغال    )           يف املائة     ٨,٢ (             ، وإسبانيا    )           يف املائة     ٨,٥ (                   فرنسا وأملانيا     يف
    ).         يف املائة   ٦,٩ (

                                                                           ً      ً                              ويف الوقت نفسه، رغم هذه االجتاهات اإلجيابية، يظل مستوى العمالة يف أوكرانيا منخفضاً نسبياً باملقارنة مـع                   -  ٦٣
    .                        األعضاء يف االحتاد األورويب            أكثرية الدول

        املشاكل

     ً   فوفقـاً    .                                                   ً                              ً                      يظل التنظيم القانوين للعمالة إحدى أشد املشاكل تعقيداً يف سـوق العمالـة ويف االقتـصاد عامـةً                   -  ٦٤
             يـورو يف       ٢٦٧          بلـغ        ٢٠٠٦                                                                                لالحصاءات، فإن اإلنفاق الشهري ألصحاب العمل األوكرانيني على كل موظف يف عام             

                                                                              أمثال من نظريه يف البلدان األوروبية املتقدمة مثـل قـربص، وإسـبانيا،               ٨    و  ٦                   يتراوح ما بني                            املتوسط، أي أقل مبقدار   
         ً                                أما حالياً، فإن منو معدل العمالـة يف          .                                                                                    وسلوفينيا، والربتغال، وبني الضعف وثالثة أمثال من نظريه يف دول البلطيق وبولندا           

    .            جور املتدنية                                                     أوكرانيا حتد منه بصورة رئيسية ظروف العمل غري املرضية واأل
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                                                                                                          وتتمثل إحدى أولويات مكتب املدعي العام يف محاية احلق الدستوري لكل فرد يف احلصول على مقابل كامـل                    -  ٦٥
   .                          ويف حينه للعمل الذي يقوم به

                                                                  يف املائة خالل السنة املاضية، رغم أن املبلغ املستحق ال يزال              ١٧                                             واخنفضت املديونية من األجور املستحقة بنسبة         -  ٦٦
                                    ويف الوقت نفسه، أدى تراخـي احلكومـة     .     ٢٠٠٨      يناير  /             كانون الثاين ١                                مليون هريفينا أوكرانية حبلول      ٦٦٩ ً        اً وبلغ      هام

                                                                                                           وسلطات الدولة، إىل زيادة حاالت عدم دفع الرواتب على حنو متعمد بيد أن الزيادة احلقيقية حجبتها املمارسـات غـري      
  .                            اهتام منها إىل احملاكمـة      ١     ٥٠٠                               ائي يتعلق باالنتهاكات، أفضى                اهتام جن   ١     ٧٠٠            ووجه زهاء     .                       املشروعة يف جمال العمل   

ُ         ونتيجة لتدخل املدعي العام، ُدفع مبلغ      .                                                      مليون هريفينا أوكرانية من الرواتب املتأخرة إىل العمال   ٨٤٢                          

                                                فال تزال هناك حوادث يف املناجم، وكوارث مـن           .     ً                                                    وفضالً عن ذلك، تظل حالة السالمة يف موقع العمل معقدة           -  ٦٧
                                        وتبلغ احلوادث املميتة معدالت مرتفعة يف        .                                                                          نع اإلنسان، وغري ذلك من التهديدات اليت تتعرض هلا حياة وصحة العاملني            ص

                                                                         وتكشف حتقيقات املدعي العام العديد من احلوادث النامجة عن تقصري أصحاب             .                                      قطاع املناجم، والتشييد وصناعة اآلالت    
                                                                        اية متويل تدابري السالمة، وأوامر العمل اليت تنتـهك قواعـد سـالمة                                                           العمل يف مراقبة ظروف عمل املوظفني، وعدم كف       

    ً                                 وفضالً عن ذلك، جيهل العاملون تدابري        .                                                                               اإلنتاج، وعدم وجود احلماية الفردية وعدم تدريب العاملني على تدابري السالمة          
    .                                    السالمة وال جيري اإلبالغ عن إصابات العمل

                                                                                 للتعويضات عن احلوادث واألمراض املهنية التدابري الالزمة لسالمة تنفيذ التـدابري                                       وال يتخذ الصندوق األوكراين       -  ٦٨
    ً                                                وفضالً عن ذلك، ال متنح وزارة صناعة الفحم لوكالة           .                                                                   الوقائية الرامية إىل القضاء على ظروف العمل اخلطرة وغري اآلمنة         

    .           لنحو املالئم                                                            اإلشراف احلكومية املعنية الصالحيات الرمسية ملعاجلة هذه املشاكل على ا

                            أثناء اجتماع جملس مكتب         ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٩                           ً     ً      ُ                 وحيث إن هذه املسائل تتطلب حالً عاجالً، فقد ُبحثت يف             -  ٦٩
    .                                                                               املدعي العام هبدف تنفيذ عدد من التدابري الرامية إىل حتسني التقيد بالقوانني يف هذا اجملال

                              ، ومحاية الـصحة، واحتـرام       )     اإليدز (       ملكتسب                        متالزمة نقص املناعة ا    /                          فريوس نقص املناعة البشرية      ) و (
                    حقوق األشخاص املصابني

      فقـد    .                                                   اإليدز يف أوكرانيا إحدى أولويات سياسة الدولـة        /                                                   متثل استراتيجية مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية        -  ٧٠
                لعامـة بـشأن                                                                               ، إىل جانب عدد من البلدان األخرى، إىل عقد دورة استثنائية للجمعية ا                ٢٠٠٠                         بادرت أوكرانيا يف عام     

                                                                                          فريوس نقـص املناعـة البـشرية وكانـت ضـمن جمموعـات البلـدان الـيت وضـعت يف                     /                       القضايا املتصلة باإليدز  
                                                                                                                اإلعالن املتعلق مبكافحة اإليدز الصادر عن الدورة االسـتثنائية الـسادسة والعـشرين للجمعيـة العامـة                      ٢٠٠١     عام  

    .            لألمم املتحدة

    ً                                    وفضالً عن ذلك، بغية الوفاء مبتطلبـات         .                                      يف اإلعالن وتبلغ بانتظام عن اجنازاهتا                                          وتلتزم أوكرانيا بالقواعد الواردة       -  ٧١
                                        ً         اإليدز، وضعت وزارة الصحة يف أوكرانيا تـصوراً         /                                                                   إعالن القضاء على التمييز ضد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         

     ً ووفقاً   .     ٢٠١١             اإليدز حىت عام  /              املناعة البشرية     ً                                                                وطنياً للتدابري احلكومية االستراتيجية اليت ترمي إىل منع انتشار فريوس نقص    
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                                                                                                            ، ينبغي أن تقوم أوكرانيا بتحسني قاعدهتا التشريعية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املصابني بفريوس                 "      التصور "     هلذا  
   .     اإليدز /                  نقص املناعة البشرية

                                      يدز ومكافحتها هي اجمللس الوطين املعين        اإل /                                                                       وهيئة التنسيق العليا يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية            -  ٧٢
   .     اإليدز /                                 مبرض السل وفريوس نقص املناعة البشرية

                                          املتعلق مبجلس التنسيق املعين بفريوس نقـص          "   ٢٢٠    ُ                            ، اعُتمد املرسوم الرئاسي رقم          ٢٠٠٨      مارس   /       آذار   ١٧    ويف    -  ٧٣
     ".                            اإليدز، والسل وإدمان املخدرات /              املناعة البشرية

                                                                                دستور أوكرانيا، حيق لكل فرد احلصول على احلمايـة الـصحية، واملـساعدة الطبيـة              من     ٤٩              ومبوجب املادة     -  ٧٤
    .              والتأمني الصحي

               ثاين عـشر،    -      ٢٨٠١     رقم    "                                                       املتعلق بأساس التشريع األوكراين فيما خيص محاية الصحة        "                       وينص قانون أوكرانيا      -  ٧٥
                                             احلماية الصحية، ويعترب الدولة مسؤولة عـن                                           ، على احلق غري القابل للتصرف يف            ١٩٩٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٩       املؤرخ  

    .                          صحة األجيال احلالية واملقبلة

                                                                          ، املعين بالتوعية بأمناط احلياة الصحية، يف املناهج التعليمية للمـدارس            "                       القواعد األساسية للصحة   "               وأدمج برنامج     -  ٧٦
    .                                  ربامج اإلنسانية ملرحلة التعليم العايل     ُ                                          كما أُدرج التعليم املتعلق بأمناط احلياة الصحية يف ال  .     ٢٠٠١                 الثانوية منذ عام 

                                                                                                                 وما انفكت وزارة التعليم تعمل على حنو منتظم لنشر فكرة منط احلياة الصحية، ملنع انتشار فريوس نقص املناعة                    -  ٧٧
                       وبالشراكة مع التحالف     .                                                                                  اإليدز والتمييز ضد املصابني هبما، والثين عن استعمال املخدرات، والكحول والتدخني           /       البشرية

                                                                           اإليدز بأوكرانيا، وبدعم من الصندوق العاملي ملكافحـة اإليـدز، والـسل             /                                        لدويل ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية      ا
              وبالتعاون مع    .                   اإليدز يف أوكرانيا   /                           ً        ً                                                     واملالريا، نفذت الوزارة مكوناً تعليمياً لربنامج التغلب على فريوس نقص املناعة البشرية           

                  ً       ً                                                                   نفذت الوزارة أيضاً مشروعاً يرمي إىل تعزيز اتباع هنج متعدد القطاعات لوقاية الشباب                                              وفد االحتاد األورويب يف أوكرانيا،    
   .     اإليدز /                          من فريوس نقص املناعة البشرية

        املشاكل

                                        اإليدز ومكافحتهما غري فعالة مبا فيـه        /                                                                       إن احلمالت اليت تديرها احلكومة ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية            -  ٧٨
                      شخص نتيجة اإلصابة     ٢     ٥٠٠          ً       وميوت سنوياً حنو      .                                               شار فريوس نقص املناعة البشرية مستويات حرجة                   فقد بلغ انت    .        الكفاية

                          طفل، مسجلني يف مؤسسات      ٢     ٠٠٠               شخص، منهم      ٨٢     ٠٠٠       وهناك    .                   اإليدز يف أوكرانيا   /                           بفريوس نقص املناعة البشرية   
                         شخص مصاب بفريوس نقص      ٩    ٠٠ ٠                      وهناك ما يربو على       .                                                         الصحة العامة بصفتهم حيملون فريوس نقص املناعة البشرية       

                                                                 اإليدز مها من أخطر التحديات اليت تواجهها أوكرانيـا اليـوم            /                                        وبالتايل فإن فريوس نقص املناعة البشرية       .                املناعة البشرية 
   .            ً وأشدها إحلاحاً

                                                                                                              ويوضح استعراض هذه القضايا عدم تنفيذ مؤسسات الصحة العامة على حنو مالئم الربنامج الوطين للوقاية مـن                   -  ٧٩
                                             وإىل حد اآلن مل تقم املدن الرئيسية يف ستة           .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٤                               اإليدز والعالج والدعم للفترة      /                        وس نقص املناعة البشرية     فري
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          من األمر  ٥                                 ً        اإليدز يف مستشفياهتا مما يشكل انتهاكاً للفقرة  /          ً                                             عشر إقليماً بإنشاء وحدات لعالج فريوس نقص املناعة البشرية   
    ً       وفضالً عـن      ".                  اإليدز ومرض السل   /                                                   مة يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية                                    املتعلق بتعزيز اإلدارة العا    "         الرئاسي  

                                           إلجراء االختبارات باجملـان ودون الكـشف         "      دوفريا "                                                                     ذلك، مل يقم عدد من املراكز احمللية بإنشاء املراكز املعروفة باسم            
   .        عن األمساء

              ، أقام املدعون  "                                      اية من اإليدز واحلماية االجتماعية للجمهور             املتعلق بالوق  "                                          وبعد استعراض االمتثال لقانون أوكرانيا        -  ٨٠
                                                                وقدم تقرير عن االمتثال للتشريعات إىل الرئيس ورئيس الوزراء           .       ً   مسؤوالً    ١٣٠                           دعوى ووجهت التهم إىل         ٧٠٠         العامون  
    .     ٢٠٠٨      فرباير  /      يف شباط

  -                               املصابني إىل أسباب اقتـصادية                                  اإليدز وزيادة عدد األشخاص      /                                              ويعود تفاقم حالة فريوس نقص املناعة البشرية        -  ٨١
                                                                                             وتشمل األسباب األساسية تدهور املستوى العام للمعيشة، وعدم مالءمة محلة التوعية بفـريوس نقـص            .                اجتماعية وطبية 
                                    اإليدز وعالجهمـا، وقـدم اهلياكـل        /                                                                  اإليدز، وعدم كفاية متويل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية          /               املناعة البشرية 
   .            ة واالجتماعية             األساسية الطبي

                                                                                                                 ويهدد نقص التمويل تنفيذ الربنامج الوطين للسنة احلالية، فقد هبط بالفعل دون املستويات اليت حددها القـانون                 -  ٨٢
   .    ٢٠٠٨                           املتعلق مبيزانية الدولة لعام 

             فريوس نقص                                                                                                            وال تزال مثة حاجة ماسة إىل التوعية الواسعة النطاق والفعالة كأحد أهم التدابري الالزمة للوقاية من                 -  ٨٣
   .                                                                    اإليدز وتعزيز التسامح جتاه املصابني، وبناء توافق يف اآلراء بني أصحاب املصلحة /              املناعة البشرية

                                                                                             وتشمل املشاكل األخرى يف هذا اجملال انتهاكات حقـوق األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة               -  ٨٤
                                                صابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف الوحـدات          ُ                                                 وأُبلغ بصورة خاصة عن انتهاكات حلقوق السجناء امل         .      اإليدز /       البشرية

                                                      ً              ويف الغالبية الساحقة لألقاليم، ال تتيح اإلدارات احمللية متويالً من ميزانياهتا   .                                           الطبية للسجون التابعة إلدارة السجون احلكومية
                          ني بفريوس نقـص املناعـة                                         اإليدز وكما أن عالج األطفال املصاب      /                                                      للربنامج احمللي للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية       

   .              البشرية غري كاف

   تنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان-     ً رابعا  
ُ  َّ                    ، ُسنَّ قانون أوكرانيا         ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ٢٣   يف    -  ٨٥                                                             املتعلق بتنفيذ القرارات وتطبيق ممارسات احملكمة األوروبيـة         "  

    ".           حلقوق اإلنسان

     ً    حكماً     ٣٨٤                                         ، أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان          ٠٠٨ ٢       فرباير   /           إىل شباط      ٢٠٠١                ويف الفترة من      -   ٨٦
     ً                                                                             حكماً خيص انتهاك حكم على األقل من أحكام االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق                 ٣٨٠                         يتعلق بأوكرانيا، منها    

   :                                          وميكن تصنيف معظم االنتهاكات يف الفئات التالية  .                       اإلنسان واحلريات األساسية

                                يف تنفيذ أحكام احملاكم الوطنية؛                          األحكام غري املنفذة أو التأخري  - 
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                                                                                                الطول املفرط للتحقيقات السابقة للمحاكمـة يف القـضايا اجلنائيـة واملراجعـة القـضائية                 - 
                 ملختلف العمليات؛

                                                                                       عدم فعالية التحقيق يف القضايا اجلنائية الذي جتريه وكاالت إنفاذ القانون بشأن حاالت الوفاة أو   - 
    ص؛                           االختفاء أو سوء معاملة األشخا

                                                                  عدم مالءمة ظروف سجن األشخاص املدانني وعدم مالءمة العالج الطيب املتاح هلم؛  - 

                           انتهاك مبدأ قرينة الرباءة؛  - 

                                                      انتهاكات احلق يف احلياة اخلاصة، وخصوصية االتصاالت، والسكن؛  - 

                 سـنة إلغـاء       (    ٢٠٠١                                                                      طلب احملاكم واملدعني العامني استئناف القرارات الصادرة قبـل عـام              - 
    ).   حمدد      إجراء 

   الدعاوى القانونية-     ً خامسا  
    ًَ                                                                                                       نظراًَ إىل أنه حيق لكل من األشخاص االعتباريني والكيانات القانونية الـدفاع عـن حقـوقهم، وحريـاهتم،                    -  ٨٧

                                                                                                                           ومصاحلهم، وألنه جيوز هلا عند استنفاد مجيع السبل القانونية للقيام بذلك على الصعيد الوطين، أن تلجأ للدفاع عن تلك                   
                                                            ً                                                 اكم الدولية أو املنظمات الدولية املالئمة اليت تكون أوكرانيا عضواً فيها، فإنه من الالزم مواصلة حتـسني                              احلقوق إىل احمل  

   .                                                               اإلجراءات القضائية املتعلقة بتطبيق القانون الدويل على الصعيد الوطين

                    األساسية والربوتوكوالت                                                                                     ويتزايد اتساع املمارسة القضائية لتطبيق أحكام اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات          -  ٨٨
   .                                                                               املتصلة هبا، وقرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وقرارات احملكمة الدستورية ألوكرانيا

                                                                                                           وبغية ضمان التطبيق املالئم واملوحد للمبادئ والقواعد الدولية، وكذلك لالتفاقات الدولية اليت وقعـت عليهـا            -  ٨٩
                                                   املتعلق بتطبيق مبادئ وأحكام القانون الدويل اليت حتظـى   "                           انيا بكامل هيئتها القرار                                         أوكرانيا، اعتمدت احملكمة العليا ألوكر    

                                                                                 ويوجه هذا القرار انتباه القضاة إىل احلاجة إىل التقيد يف أنـشطتهم حلمايـة                 ".                                             بالقبول العام واالتفاقات الدولية ألوكرانيا    
                                             ة محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وغريها من                                 ً                         حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقاً لدستور أوكرانيا، واتفاقي

   .                                                         َّ                 االتفاقات الدولية اليت تكفل احترام تلك احلقوق واحلريات اليت وقَّعت عليها أوكرانيا

َ                                           العديَد من القرارات بغية حتـسني اإلجـراءات             ٢٠٠٧             ُ                                            واعتمدت احملكمةُ العليا ألوكرانيا بكامل هيئتها يف عام           -  ٩٠       
                                                                                                    انون الدويل بتقدمي التوضيحات إىل احملاكم بشأن تطبيق التشريعات على حنو مالئم وموحـد واحتـرام                              ً      القانونية وفقاً للق  

   .                               حقوق اإلنسان يف الدعاوى القانونية

                                                                                                             وأجريت دراسة ملمارسات احملاكم يف جمال تطبيق االتفاقات الدولية املتعلقة باالعتراف بالقرارات الصادرة عـن                 -  ٩١
                                                 ً                                        ويتوقع أن تعتمد احملكمـة العليـا بكامـل هيئتـها قـراراً يـستند إىل نتـائج                    .               يف أوكرانيا                          احملاكم األجنبية وتنفيذها  

   .           تلك الدراسة
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   حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون-     ً سادسا  
  .                            ً       ً       ً                                ، أنشأت وزارة الداخلية جملساً جمتمعياً، مسؤوالً عن محاية حقوق اإلنـسان               ٢٠٠٥       ديسمرب   /              يف كانون األول    -  ٩٢

                    عمليـات االحتجـاز      :                                                                   األفرقة العاملة يف خمتلف اجملاالت اليت تتصل حبقوق اإلنسان وهـي                                    ويتألف اجمللس من عدد من    
                                                                                                         والتحقيق؛ واحلمالت االنتخابية؛ ومنع العنف املرتيل، مبا فيه القسوة جتاه األطفال واالجتار بالبشر؛ والالجئون واملهاجرون؛ 

                                                     درات؛ وتوفري احلماية القانونية واالجتماعية ملـوظفي                                                                    ومحاية اخلصوصية؛ والعنصرية وكره األجانب؛ ومنع استعمال املخ       
           ، أنـشئت       ٢٠٠٧         يونيـه    /          ويف حزيران   .                                                                              الوزارة؛ واملساواة بني اجلنسني داخل الوزارة؛ والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          

              انية الوطنية                                                           وتشمل اجملالس ممثلني عن املنظمات الدولية واملنظمات األوكر         .                                               جمالس مماثلة يف كل منطقة من مناطق أوكرانيا       
   .                                          واإلقليمية، واملؤسسات التعليمية ووسائط اإلعالم

                            ً                                                               ، شكلت وزارة الداخلية عدداً مـن األفرقـة املتنقلـة، الـيت تتـألف مـن ممـثلني                       ٢٠٠٥       يوليه   /         ومنذ متوز   -  ٩٣
              ويف الفتـرة    .                                                                                                 عن الوزارة وعن خمتلف منظمات حقـوق اإلنـسان، بغيـة رصـد احلقـوق واحلريـات الدسـتورية                 

     وأدت   .                                            يف املائة من مجيع وحدات االحتجاز املؤقت           ٤٨,٢                   وحدة أي نسبة        ٢٣٥                          زارت األفرقة املتنقلة      ،    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦
                                 يف املائة مـن مجيـع الوحـدات      ٨٤                  وحدات أي نسبة      ٤٠٧                                                          استنتاجاهتا إىل إدخال التحسينات الالزمة، وتستويف اليوم        

   .              املعايري املطلوبة

                                                                     ة الداخلية إدارة رصد حقوق اإلنسان، اليت تتمثل مهمتها الرئيسية                        ، أنشأت وزار      ٢٠٠٨       يناير   /                ويف كانون الثاين    -  ٩٤
    .                                                                      يف إقامة نظام لرصد االمتثال يف إنفاذ القانون للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان

                                                                                            ، جيري تنفيذ مشروع منوذجي مشترك مع مؤسسة النهضة الدولية لتقدمي املساعدة القانونيـة                  ٢٠٠٧           ومنذ عام     -  ٩٥
   .                                      لسجون يف أقاليم كييف، وخاركيف ومخلنيتسكي             اجملانية لرتالء ا

                                        عدم كفاية مشاركة النقابات يف تقـدمي         :                                                                    وتشمل املشاكل اليت تواجهها الوزارة يف جمال حقوق اإلنسان ما يلي            -  ٩٦
                                                                                                                       الدعم االجتماعي والقانوين إىل موظفي الوزارة؛ وعدم كفاية متويل ترميم وتشييد مرافق خاصة لربامج الوزارة؛ وسـوء                 

                                                                                                                معيشة نزالء السجون؛ واحلاجة إىل اعتماد هنج شامل لدراسة وضع موظفي الوزارة وتقدمي التدريب املهين هلـم،                      ظروف
   .                                                                                            بتمويل من املنظمات الدولية ومبشاركة الوزارات املعنية وغريها من املؤسسات التابعة للدولة يف أوكرانيا

     ٣٤٧     ٠٠٠           ونظـر يف      .            التمـاس     ٢٠٠     ٠٠٠          علـى                                                 ، أعلن املدعي العام للدولة قبول ما يربو           ٢٠٠٧         ويف عام     -  ٩٧
    ١٣     ٠٠٠                                                                        التماس يتصل حبقوق وحريات املواطنني ومصاحل الدولة، ومتـت تـسوية                ١٤٣     ٠٠٠                         التماس، منها أكثر من     

                                                                                                    التماس كانت أكثرية االلتماسات اليت متت تسويتها تتصل مبجال السالمة يف موقع العمل، ومدفوعات الضمان االجتماعي 
   .                                         ين يتمتعون بامتيازات خاصة، ومحاية القاصرين             إىل األفراد الذ

      ً                                                 حتقيقاً ضد موظفي وكاالت التفتيش التابعة للدولـة            ٤٨٠                                                     وقام املدعون العامون بتحقيقات جنائية بلغ عددها          -  ٩٨
           موظـف يف     ١٠٠     ٠٠٠                          قضية جنائية وصدرت ضد حنو    ٢٩٥                ونظرت احملاكم يف     .                                     املسؤولني عن كفالة االمتثال للقانون    

                        دعوى للـدفاع عـن       ٥     ٤٠٠                  ويف اجملموع، رفعت      .                                                            م تأديبية، أو أحكام بالغرامة أو بعقوبات إدارية أخرى                    الدولة أحكا 
   .           دعوى منها ٤     ٥٠٠                                       احلقوق واحلريات الدستورية، ونظرت احملاكم يف 
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   ً فعالً                                                                                                             وإن زيادة حاالت انتهاكات احلقوق واحلريات الدستورية اليت ارتكبتها دوائر الدولة وهي الدوائر املسؤولة                 -  ٩٩
                                             ، وعدم وجود آلية للطعن يف قرارات احملاكم         )  ٥٠          أكثر من    (                                                           عن تنفيذ العقوبات الرمسية قد حدثت بسبب ضخامة عددها          

   .                                   املتعلقة باجلرائم اإلدارية، وما إىل ذلك

                                قرار غري شرعي وجرت مساءلة        ٢٢     ٠٠٠                                                                        وفيما يتعلق باجلرائم اإلدارية، طعن املدعون العامون فيما يربو على             -   ١٠٠
   .            موظف حكومي  ١٣     ٠٠٠  و  حن

                                                                                                                  وميثل اإلشراف على االمتثال للقوانني يف تنفيذ قرارات احملاكم يف القضايا اجلنائية، وتنفيذ التـدابري اإلجباريـة                   -   ١٠١
                                                                                                                      األخرى اليت تقيد احلرية الشخصية، إحدى الوظائف الدستورية اليت يؤديها مكتب املدعي العام كمـا تقـضي بـذلك                   

                     وجيري هـذا العمـل        ".                           املتعلق مبكتب املدعي العام    "                        من قانون أوكرانيا      ٤                         من الدستور، واملادة        ١٢١              من املادة     ٤        الفقرة  
   .                                                                          بانفتاح وشفافية، وتشارك فيه منظمات حقوق اإلنسان، وتعلن نتائجه يف وسائط اإلعالم

     ويف   .             الء الـسجون                               ً                                                            واستجاب مكتب املدعي العام فوراً للتقارير اليت تشري إىل انتهاكات احلقوق الدستورية لرت              -   ١٠٢
                ، وخضع فيهـا     )    ٢٠٠٦                 حالة يف عام       ١٢     ٠٠٠ (         َّ       ُّ                     حالة موثَّقة لتدخُّل املدعي العام         ١٣     ٥٠٠               ، كانت هناك        ٢٠٠٧     عام  
      ً       ً                            موظفاً عسكرياً ومؤسسة للعقاب اإلداري        ٥٧         ، وخضع    )    ٢٠٠٦           يف عام     ٩     ٠٠٠ (                         موظف عسكري للتأديب       ١٠     ٠٠٠

     ً      ً                       شخصاً مداناً بعد ثبوت عدم شـرعية    ٨٩                    لالحتجاز املؤقت و        ً                شخصاً كانوا خاضعني      ٢٥٩ ُ               ُ             بُتهمة الفساد، وأُطلق سراح     
   .      شكوى ٥     ٠٠٠           ُ      احتجازهم، وُنظر يف 

                                                                                                              ووجهت عناية رئيس أوكرانيا يف إحدى املرات، ورئيس الوزراء مرتني بشأن االلتـزام بـاحلقوق الدسـتورية                   -   ١٠٣
   .           لرتالء السجون

ـ                  -   ١٠٤                                 ت التابعـة إلدارة الـسجون                                                                               ويشرف مكتـب املـدعي العـام علـى امتثـال وحـدات احلـبس املؤق
   .                   واإلصالحيات للتشريعات

  .  ُ                                                                                                           وُتوىل عناية خاصة لشرعية احتجاز األجانب وعدميي اجلنسية الذين يقيمون بصفة غري شرعية يف إقليم أوكرانيا                 -   ١٠٥
ْ                                وعقب تدخُّل مكتب املدعي العام، ُينقل هؤالء األشخاص من املؤسسات اخلاصة للشرطة إىل مركزْي إيواء مـؤقتني                     يف         ُّ                     ُ                                               

   .                   منطقيت فولني وشرنيهيف

   حقوق اإلنسان وتدريب أفراد الشرطة-     ً سابعا  
     َّ                                                                                                       توجَّه عناية جدية يف الوقت احلاضـر إىل إدراج دراسـة قـضايا حقـوق اإلنـسان يف تعلـيم وتـدريب                        -   ١٠٦

    .            ضباط الشرطة

                 ستري يف مؤسـسات         ُ                                                                               وقد أُدخلت مثانية اختصاصات جديدة تتعلق حبقوق اإلنسان على مستوى الليسانس واملاج             -   ١٠٧
   .                                  التعليم العايل التابعة لنظام الشرطة



A/HRC/WG.6/2/UKR/1 
Page 16 

 

                                                                                  ، أجرت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بالتعاون مع معهد خاركيف للدراسـات                 ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦            ويف الفترة     -   ١٠٨
                                        ً                                                                                  االجتماعية ومؤسسة النهضة الدوليـة تـدريباً لتحـسني فعاليـة اجملـالس اجملتمعيـة ومت فيـه إعـداد مـا يربـو                        

   .                         د مؤهلني من األفرقة املتنقلة      أفرا   ١١٠    على 

  .                                             ضابط شرطة على معاجلة جرائم الكراهيـة          ٧٠٠                                           ، شاركت منظمة العفو الدولية يف تدريب            ٢٠٠٧         ويف عام     -   ١٠٩
                                                                                                                   وجرى تدريب عملي على تنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مبشاركة منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا                  

   .                                              تري يف املؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الداخلية                       لصاحل املدرسني وطلبة املاجس

َ                                                               ُ                                           وُتدَرس قضايا حقوق اإلنسان يف املدارس الثانوية كجزء من املناهج العادية وُتستكمل مبناهج ومواد اختياريـة                 -   ١١٠   ُ  .  
   .                 ويشمل حقوق اإلنسان  "               القانون األساسي "                                      ويوجد يف الوقت احلايل منهج إجباري بعنوان 

              ً                                                                          يم املتخصص فرصاً إضافية للتعليم القانوين واملدين، وخباصة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية، وجيمـع      َّ        ويوفَّر التعل   -   ١١١
          القـانون   "                                                                وتشمل احملاضرات املتعلقة حبقوق اإلنسان مناهج بعنـاوين مثـل             .                                          بني التاريخ والقانون والفلسفة واالقتصاد    

            يف املـدارس     "               حقوق اإلنـسان   "                               راسة املنهج االختياري املعنون              ويوصى بد    ".                التربية املدنية  "    ، و  "           حنن مواطنون  "    ، و  "      العملي
      ٢٠٠٠                             يف أوكرانيـا منـذ عـام          "                      تعلم القانون اإلنساين   "                                      وجيري تدريس املنهج االختياري املعنون        .                     العليا لإلعداد املهين  

   .                                وتتضمن أولوياته محاية حقوق اإلنسان

   مبادرات حقوق اإلنسان-     ً ثامنا  
            َ                                  تعلقة باملواطَنة األوكرانية والوضع القـانوين                           حتسني التشريعات امل   -     ألف  

                     لألجانب وعدميي اجلنسية

   :                                           صاغت وزارة العدل يف أوكرانيا القوانني التالية  -   ١١٢

    ""             املتعلق باهلجرة "                      تعديالت قانون أوكرانيا  "

   " "                                          حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة يف أوكرانيا "                                            تعديالت بعض القوانني التشريعية املتعلقة بقانون  "

   )           صياغة جديدة   " (                                        الوضع القانوين لألجانب واألشخاص عدميي اجلنسية "

    ".                                                            الالجئون واألشخاص الذين حيق هلم احلصول على املساعدة واحلماية املؤقتة "

                                      املتعلق بتحديـد وضـع ذوي األصـول         "                                                                    وتعكف وزارة العدل يف الوقت الراهن على صياغة قانون أوكرانيا             -   ١١٣
    ".    ١٩٥١   و    ١٩٤٨          ، ويف عامي     ١٩٤٦-    ١٩٤٤              لندا يف الفترة                       األوكرانية املرحلني من بو

   إصالح القضاء اجلنائي ونظام السجون-باء 

             الذي يتناول    "                                                            املتعلق بتعديالت القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية       "                                     صاغت وزارة العدل قانون أوكرانيا        -   ١١٤
     ً        ً                                              طابعاً إنسانياً على القانون اجلنائي، وهـو أحـد أهـم                                                      ويقضي هذا القانون بإدخال تعديالت تضفي         .                  املسؤولية اجلنائية 
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                                                                           وستسمح تعديالت القانون اجلنائي للمحاكم حبرية تصرف إضافية إلصدار أحكام            .                                     التزامات أوكرانيا جتاه جملس أوروبا    
   .            جنائية فردية

                 إعادة التأهيـل                                                                                                 وستيسر إمكانية إصدار أحكام أخرى، أخف من السجن، زيادة فعالية عملية إصدار األحكام، و               -   ١١٥
   .          ومنع اجلرمية

                                                                     املتعلق بإدخال تعديالت على قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون إدارة          "                                          كما صاغت وزارة العدل قانون أوكرانيا         -   ١١٦
   :                                                         الذي يقضي بإدخال حتسينات على تنفيذ التشريع اجلنائي، وال سيما  "               القانون اجلنائي

                                      إعفاء األشخاص املدانني من قواعد السخرة؛  -  
                                              إلغاء احلبس االنفرادي للنساء يف زنزانات السجون؛  -  

                                                                                  ً                          زيادة املساحة الدنيا املخصصة للمدانني من ثالثة أمتـار مربعـة إىل أربعـة أمتـار مربعـة وفقـاً                      -
                   للمعايري األوروبية؛

                                                                  إلغاء القيود املفروضة على حق األشخاص املدانني يف إجراء مكاملات هاتفية؛  -  
                             ات جلميع فئات األشخاص املدانني؛                إدخال نظام اإلجاز  -  
   ؛ ٢   و ١                                     اإلفراج املبكر عن مجيع املعوقني من الفئتني   -  
   .                                                       زيادة املراقبة العامة الحترام حقوق اإلنسان يف أماكن االحتجاز  -  

                                                               هو إصالح نظام السجون، وجرى حتديـد أولوياتـه الرئيـسية              ٢٠٠٨                                       واهلدف الرئيسي لوزارة العدل يف عام         -   ١١٧
                                                     زيادة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف نظام القضاء اجلنائي   :                                       املنظمات غري احلكومية، ومن تلك األولويات           بالتعاون مع

   .                                                                                واإلصالحيات، والرقابة العامة على عملياته، وتيسري إعادة إدماج املدانني السابقني يف اجملتمع

ُ                                                           وُدعي ممثلون عن املنظمات غري احلكومية إىل املشاركة يف صياغة           -   ١١٨                                                خطة العمل األولية املتعلقة مبواصلة إصـالح         
                                                                             ؛ ويف تطوير إجراءات وقائية وطنية متتثل لربوتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من     ٢٠٠٨                          دائرة السجون الوطنية لعام 

             موظفي مكتب                                                                                                        ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ ودراسة إمكانيات إنشاء أفرقة متنقلة تتألف من   
                                                                                                                 املدعي العام، وحمامني ومنظمات غري حكومية للتصدي النتهاكات حقوق السجناء النامجة عن األفعال غري املشروعة اليت                

   .                     ترتكبها إدارات السجون

   استخدام الوساطة-جيم 

                    ة قوانني تـشريعية                              املتعلق بالتعديالت على عد    "          والقانون    "                 املتعلق بالوساطة  "                                     صاغت وزارة العدل قانون أوكرانيا        -   ١١٩
    ".             خاصة بالوساطة
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   حتسني التشريعات املتعلقة باالنتهاكات اإلدارية-دال 

      والذي   "                                                                         املتعلقة بالتعديالت اخلاصة بالقانون اإلداري وقانون اجلمارك يف أوكرانيا         "                             جرت صياغة قانون أوكرانيا       -   ١٢٠
   .    ارية                                                         يتناول استئناف قرارات احملاكم الصادرة يف قضايا االنتهاكات اإلد

   تبسيط تسجيل منظمات اجملتمعات احمللية-هاء 

                                                                                                             بغية تيسري تسجيل املنظمات العامة، واملمارسة الفعالة للحق الدستوري يف حرية تكوين اجلمعيـات، وتنـسيق                  -   ١٢١
   الت                     املتعلق بإدخال تعـدي  "                                                                                          التشريعات ذات الصلة مع غريها من القوانني األوكرانية، صاغت وزارة العدل قانون أوكرانيا         

    ".                                  على قوانني تسجيل الكيانات القانونية

   احلق الدستوري يف املشاركة يف اإلدارة العامة-واو 

                                                                          املتعلق مبشاركة املواطنني يف صياغة السياسة الوطنية وتسوية القضايا ذات           "                                     صاغت وزارة العدل قانون أوكرانيا        -   ١٢٢
    ".           األمهية احمللية

                                                                         انني املتعلقة باحلكم الذايت احمللي، واحلكم الذايت على صعيد املناطق وعلى                                              وتنهض احلكومة مبسؤولية صياغة القو      -   ١٢٣
    ).           صياغة جديدة (                                                      الصعيد اإلقليمي، واخلدمة املدنية يف هيئات احلكم الذايت احمللي 

   حتسني السياسة اخلاصة باللغات-زاي 

                        اخلاص بالتـصديق علـى      "        لقانون                                املتعلق بإدخال تعديالت على ا     "                                           توشك احلكومة على صياغة قانون أوكرانيا         -   ١٢٤
   ""                املتعلق باللغات  "                                                        ، ومفهوم السياسة الوطنية اخلاصة باللغات، والقانون         "                                               امليثاق األورويب للغات اإلقليمية ولغات األقليات     

    ).           صياغة جديدة (

   التشريع واحلق يف حرية الوجدان واحلرية الدينية-حاء 

      ً                                   ، وفقاً للمعايري الدولية اخلاصة باحلرية       "                            تعلق حبرية الوجدان واملعتقد     امل "                    ً      ً               صاغت وزارة العدل نصاً جديداً للقانون         -   ١٢٥
          للجمعيـة    )     ٢٠٠٢ (    ١٥٥٦             ، والتوصية    )    ٢٠٠٥ (    ١٤٦٦            ، والقرار    )    ١٩٩٥ (   ١٩٠                       ً               اإليديولوجية والدين وعمالً باالستنتاج     

   .                      الربملانية للمجلس األورويب

   إعمال احلق يف التجمع-طاء 

                                                                           القانونية للحق يف التجمع، وعقد االجتماعات، والتجمعات واملظاهرات، صاغت             ً                          نظراً إىل احلاجة إىل املمارسة        -   ١٢٦
    ".                                      املتعلق بتنظيم وتنفيذ التظاهرات السلمية "                           وزارة العدل قانون أوكرانيا 
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   إعمال احلق الدستوري يف حرية العضوية يف األحزاب واملنظمات-ياء 

                         املتعلق حبق املـواطنني يف      "                               تعلق بالتعديالت على القانون       امل "                                                    وضعت وزارة العدل صياغة جديدة لقانون أوكرانيا          -   ١٢٧
   .                                                                               بغية حتسني ممارسة احلق الدستوري يف حرية العضوية يف األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين   ""              تكوين اجلمعيات

   التنفيذ العملي للحقوق واحلريات واملصاحل القانونية للمواطنني-كاف 

                                                                                   ها صياغة قانون اإلجراءات اإلدارية ألوكرانيا، الذي يهدف إىل حتسني العالقات بـني                                    أجنزت وزارة العدل لتو     -   ١٢٨
   .                                                                                  الفرد والدولة، مبا يف ذلك استعراض طلبات املواطنني إلعمال حقوقهم وحرياهتم ومصاحلهم املشروعة

   حتسني التشريع املتعلق باحلق يف احلصول على املعلومات-الم 

           باحلـصول   "        اخلـاص     "                                  املتعلق بالتعديالت على القـانون     "                         جديدة لقانون أوكرانيا                               وضعت وزارة العدل صياغة       -   ١٢٩
    ".            على املعلومات

   تعزيز حقوق ضحايا جرائم العنف-ميم 

                       ، صـاغت وزارة العـدل    )    ١٩٨٣ (                                                                             بغية التصديق على االتفاقية األوروبية املتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف            -   ١٣٠
    ".        ئم العنف                       املتعلق بتعويض ضحايا جرا "        القانون 

   إصالح اجلهاز القضائي-نون 

                           ً                                     يف إصالح النظام القضائي وفقاً للقواعد األوروبية اليت تكفل              ٢٠٠٨                                            تتمثل إحدى أولويات وزارة العدل يف عام          -   ١٣١
   .                                                    إقامة نظام قضائي عادل ومستقل وفعال ويسهل الوصول إليه

                  اخلـاص بالنظـام     "                                 عديالت على قـانون أوكرانيـا                   املتعلق بالت  "                                              ويف هذا الصدد، صاغت وزارة العدل القانون          -   ١٣٢
     "".                اخلاص بوضع القضاة "                                    املتعلق بالتعديالت على قانون أوكرانيا  "         والقانون    ""        القضائي

   إصالحات الدعوة-سني 

                                                                         جلعل التشريعات األوكرانية مطابقة للمعايري األوروبية، وهو قيـد نظـر             "               متعلق بالدعوة  "                    يوجد مشروع قانون      -   ١٣٣
   .           ً وكراين حالياً         الربملان األ

- - - - -  


