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

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
 احلالـة يف    ضاستعر ا متَّو. ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٢ من

وتـرأس وفـد    . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤أوكرانيا يف اجللسة اخلامسة املعقودة يف       
وكيل احلكومة لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان        أوكرانيا السيد نازار كولشيتسكي     

 تـشرين   ٢٩واعتمد الفريق العامـل، يف جلـسته التاسـعة املعقـودة يف             . ووزير العدل 
 .، التقرير املتعلق بأوكرانيا٢٠١٢وبر أكت/األول

اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢
 .الكامريون واململكة العربية السعودية وإكوادور: لتيسري استعراض احلالة يف أوكرانيا) الثالثية

 من  ٥ والفقرة   ٥/١ق اإلنسان    من مرفق قرار جملس حقو     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣
  :، صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف أوكرانيا١٦/٢١مرفق قراره 

ــدم   )أ(   ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ــرة اتقري ــاً للفق ) أ(١٥ن وفق
)A/HRC/WG.6/14/UKR/1(؛  

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/14/UKR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/14/UKR/3و Corr.1.(  
  كل من  ها سلفاً موعة الثالثية، قائمة أسئلة أعد    وأحيلت إىل أوكرانيا، عن طريق اجمل       -٤

ا، والسويد، واملكسيك، واململكة املتحدة     إسبانيا، واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفيني    
وهذه األسئلة متاحة على    . لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهنغاريا، وهولندا      

  .خلارجي لالستعراض الدوري الشاملاملوقع الشبكي ا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  اضعرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعر  -ألف  
ذكر الوفد أن التقرير الوطين أُعّد يف كنف االنفتاح على املناقشات العامـة وأنـه                 -٥

يعكس اإلجراءات املتخذة لتنفيذ توصيات اجلولة األوىل من االستعراض الـدوري الـشامل             
اإلجراءات املتخذة لضمان محاية حقوق     خمتلف  ومن مجلة   . حتقق من تقدم يف هذا الصدد      وما
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لوفد الضوء على إصالح القضاء واعتماد تشريع جديد ملكافحـة التمييـز             سلّط ا  ،اإلنسان
ومتثل اهلدف املشترك بني كل هذه اإلصالحات يف تـرويج          . واعتماد إجراءات جنائية شاملة   

  .زيز ضمانات محاية حقوق اإلنسانمبدأ سيادة القانون وتع
اق، اعُتمد قانون جديد    ويف هذا السي  . العدالة اجلنائية وأبلغ الوفد عن بداية إصالح        -٦

مني، يف حني جيري اعتماد مسودة      بشأن اإلجراءات اجلنائية واعُتمد قانون احملاماة ونقابة احملا       
  .كتب املدعي العام وإصالح القضاءم بشأنقانون 

وذكر الوفد أن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ينص على الكفالة واإلقامة اجلربية              -٧
 عنـد   ،ويتعني على احملـاكم   . ية وعلى االحتجاز كتدبري وقائي استثنائي     وقائية رئيس كتدابري  

 أن تتأكد من وجود أسباب حقيقية لالحتجاز، وأن تقّيم، عنـد            ،النظر يف طلبات االحتجاز   
استعراض التدابري الوقائية، مدى استمرار املخاطر اليت تنطوي عليهـا أسـباب االحتجـاز              

وهكذا، كان من املتوقع أن     .  القانون لدرء هذه املخاطر    والتدابري اليت تتخذها سلطات إنفاذ    
حتل املقتضيات آنفة الذكر مشكلة االحتجاز املطول وغري املنطقي واالكتظـاظ يف مرافـق              

  .قبل احملاكمةاالحتجاز 
ـ             -٨ إجـراء  اً  أما فيما يتعلق بضمانات احملاكمة العادلة، سينظم القانون اجلديـد فعلي

وعالوة على ذلك، أنشئت وظيفة قاضي التحقيـق        . عملية القضائية احلصول على أدلة إّبان ال    
  .ى التحقيقات اليت تسبق احملاكمةملمارسة رقابة قضائية عل

وذكر الوفد أن القانون اجلديد ينص على عدم مقبولية األدلة يف حال احلصول عليها                -٩
و التهديد مبثل هذه املعاملة،     إنسانية أو املهينة أ   بطرق منها التعذيب أو املعاملة القاسية أو الال       

واعُتربت األحكام املتعلقة مبقبولية األدلّة مهمـة       . الدفاع عن نفسه  ك حق الشخص يف     اوانته
حقوق اإلنسان للحصول على أدلة قد      يف معظم احلاالت    أن سلطات إنفاذ القانون تنتهك       مبا

  .خالل اإلجراءات القضائية  الحقاًُتستخدم
نون اجلديد من شأنه أن حيل مشكلة عدم فعاليـة التحقيـق يف             وذكر الوفد أن القا     -١٠

وتفيد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     . الشكاوى املتعلقة بسوء املعاملة واحلرمان من احلياة      
السبب الرئيسي لعدم فعالية التحقيقات، مبا أن النيابة العامة جهـاٌز  ميثل بأن تضارب املصاحل    

ومبوجب القانون اجلديد، ستتوىل النيابة العامة التحقيق       .  واملالحقة جيمع بني التحقيق والرقابة   
وعـالوة  . فقط يف القضايا املتعلقة بالقضاة وكبار املسؤولني واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون          

يف الـشكوى   اً  على ذلك، يتعني على هيئات إنفاذ القانون أن تسّجل احلاالت وتفتح حتقيق           
أن هذه األحكام سُتنهي تضارب املصاحل وستزيد       عن اعتقاده   لوفد  اأعرب  و. حال استالمها 

  .وء املعاملة واحلرمان من احلياةمن فعالية التحقيقات يف الشكاوى املتعلقة بس



A/HRC/22/7 

5 GE.12-18908 

وأبلغ الوفد عن بداية إصالح القضاء من خالل اعتماد القانون املتعلق بنظام القضاء               -١١
 من القوانني هبدف حتسني نظام القضاء       وعةجمممدت  ويف مرحلة الحقة، اعتُ   . ووضع القضاة 
لعملية شفافة  اً  وعقب انتهاء هذه اإلصالحات، سيصبح اختيار القضاة خاضع       . وإقامة العدل 

وُعّدلت تشكيلة اجمللس األعلى للقضاء، وهو اجلهـاز        . وتنافسية تشمل إجراء اختبار تأهيلي    
وبات من  . ن استقالل القضاء  املخّول لفرض عقوبات تأديبية على القضاة أو فصلهم، لضما        

وال يستطيع النواب   . ضمن أعضائه الثمانية عشر   اً   قاضي أحد عشر الالزم أن يضم هذا اجمللس      
تكون النيابـة  العامون األعضاء يف اجمللس اختاذ إجراءات تأديبية يف حق قاض يف القضايا اليت           

  .فيهااً العامة طرف
 حيدد أسس تقدمي    ٢٠١١ القانونية يف عام     املساعدةبشأن  وذكر الوفد اعتماد قانون       -١٢

لتقدمي املـساعدة   اً   مركز ٢٧ سيكون هناك ،  ٢٠١٢وبنهاية عام   . هذه املساعدة وإجراءاهتا  
.  املستقلة، ويف األقاليم، ويف مدينيت كييف وسيفاسـتوبول        القرمالقانونية اجملانية يف مجهورية     

  .د خالل السنتني القادمتني الباليف مجيع أحناءاً  مركز٦٧وتعتزم احلكومة إنشاء 
عن التقدم احملرز يف إنشاء اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة مبوجـب             اً  وأبلغ الوفد أيض    -١٣

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
قـوق اإلنـسان لـدى      أو الالإنسانية أو املهينة، من خالل تعديل القانون املتعلق مبفوض ح          

. التابعة لآللية الوقائية الوطنيـة    "  املظامل أمني"مكتب   وإرساء أساس قانوين ملؤسسة      ،الربملان
 املظامل وُعّين أمني مظـامل    مكتب أمني وأفضت هذه التعديالت إىل إنشاء إدارة خاصة داخل         

ى فعالية عل  خطة عمل إلضفاء ال    ٢٠١٢وإضافة إىل ذلك، وضعت يف عام       . ألةمعين هبذه املس  
  .أداء اآللية الوقائية الوطنية

 هـو تعزيـز     مشترك هدف   جيمع بينها وذكر الوفد أن إصالحات السنوات املاضية         -١٤
  . منتهكي حقوق اإلنسان من العقابسيادة القانون وضمان عدم إفالت

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات اليت قدمت أثناء هذا      . احلوار التفاعلي ببيانات خالل   اً   وفد ٥٧أدىل    -١٥

  .احلوار يف الفرع الثاين من هذا التقرير
ورّحبت ماليزيا بتعاون أوكرانيا مع آليات حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها هيئـات            -١٦

وشّجعت احلكومة على مواصلة تنفيذ خطـة       . املعاهدات واإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة    
وأشادت باعتماد حقـوق    .  بشأن تعزيز حقوق الطفل    ٢٠١٦-٢٠٠٩الوطنية للفترة   عملها  

مت ماليزيا توصيات وقّد. اإلنسان كموضوع إلزامي يف املناهج الدراسية منذ التعليم االبتدائي    
  .يف هذا الصدد
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وأقرت املكسيك جبهود أوكرانيا الرامية إىل القضاء على االجتار بالبشر ومكافحـة              -١٧
وأقرت جبهودها الرامية إىل تعزيز قـانون الالجـئني واحملتـاجني إىل            . ظام القضائي فساد الن 
غري أن املكسيك أعربت عن قلقها املستمر إزاء حاالت عودة الالجـئني مـن دون     . احلماية

  . هذا الصددوقدمت املكسيك توصيات يف. تقييم احتياجاهتم إىل احلماية الدولية
نيا على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          وأشاد املغرب بتصديق أوكرا     -١٨

واستفـسر  .  باعتماد خطة عمل وطنيـة     ٢٠١١قيامها يف عام    بوبروتوكوهلا االختياري، و  
أما فيما يتعلق بارتفاع معدل الوفيات النامجة عن        . املغرب عن مسودة قانون مكافحة التمييز     

 املتخذة لتحـسني الظـروف      فريوس نقص املناعة البشرية، فقد استفسر املغرب عن التدابري        
  . يف هذا الصددوقدم املغرب توصية. اكن االحتجازالصحية يف أم

اتفاقية جملس أوروبا بشأن منـع ومكافحـة        والحظت هولندا أن أوكرانيا وقّعت        -١٩
ورّحبت برسالة أمني املظـامل     . العنف ضد املرأة والعنف املرتيل غري أهنا مل تصدق عليها بعدُ          

 يفضي إىل فرض قيود مفرطة على      الذي قد    ٨٧١١ إىل مشروع القانون رقم      اليت يشري فيها  
  . وقدمت هولندا توصيات يف هذا الصدد. حرية التعبري

نظـر  الذي هو قيد     ،القانون اإلطاري املتعلق بالتمييز   مبشروع  وأشادت نيكاراغوا     -٢٠
.  مـن قبيـل التمييـز       على جترمي أفعال   ، السيما إذا نص    خطوة إىل األمام   تهالربملان، واعترب 

 حبلـول وأعربت عن تقديرها العتماد اخلطة الوطنية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقـوق الطفـل              
  .غوا توصيات يف هذا الصددانيكاروقدمت . ٢٠١٧ عام
وأعربت النرويج عن قلقها العميق إزاء حاالت العدالة االنتقائية يف أوكرانيا ورّحبت            -٢١

ومثّنت اجلهود الـيت تبـذهلا أوكرانيـا إلدمـاج          . نائية اجلديد باعتماد قانون اإلجراءات اجل   
 صراحة ضد   والذي رمبا مّيز  وأعربت عن قلقها إزاء التشريع الذي جيري النظر فيه          . األقليات

 حقهـم يف حريـة      مقّيداًاملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية         
  . يف هذا الصددمت النرويج توصياتوقد. التعبري
فاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       والحظت الفلبني تصديق أوكرانيا على ات       -٢٢

والحظت إنشاء هيئات ملراقبة احترام     . وبروتوكوهلا االختياري وغريمها من الصكوك الدولية     
مت الفلـبني   وقّد.  وأشادت بالقانون اجلديد املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر       ،حقوق اإلنسان 

  .يات يف هذا الصددتوص
وسـألت عـن    . والحظت بولندا إنشاء جلنة مناهضة التعذيب لدى رئاسة الدولة          -٢٣

 وهو ما قـد     ،اختصاصات واسعة ب جملس القضاء    أناط الذي   ٢٠١٠اإلصالح القضائي لعام    
. وتساءلت بولندا عن التدابري املتخذة لتعزيز تعددية وسائط اإلعالم. يضعف استقاللية القضاء

  . بولندا توصيات يف هذا الصدددمتوق
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ورّحبت الربتغال بالتدابري اليت اختذهتا أوكرانيا لتنفيذ التوصيات املقدمة يف استعراض             -٢٤
غري أهنا تظل قلقة إزاء ممارسات تعذيب احملتجـزين لـدى الـشرطة وسـوء         . ٢٠٠٨ عام

ت الربتغال  وقدم. لبشرورحبت الربتغال باعتماد القانون املتعلق مبكافحة االجتار با       . معاملتهم
  .توصيات يف هذا الصدد

مـع  اً  متاشياملعاقنيوالحظت مجهورية كوريا بارتياح تعديل القوانني املتعلقة حبقوق    -٢٥
وأعربت عن قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وانتـشار        . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

ئية، وإزاء املشاكل الـيت تواجههـا       ممارسة انتزاع االعترافات بالقوة خالل اإلجراءات اجلنا      
  .ورية كوريا توصيات يف هذا الصددوقّدمت مجه. األقليات اإلثنية

وأشادت مجهورية مولدوفا باعتماد أوكرانيا خطة عمل وطنيـة بـشأن األطفـال               -٢٦
 بالتعديالت الرامية إىل تنقـيح      تورّحب. تراعي األهداف اإلمنائية لأللفية   ) ٢٠١٦-٢٠١٠(

يـة  وقـدمت مجهور  . علق مبكافحة العنف املرتيل وتنفيذ تدابري منع العنف املرتيل        التشريع املت 
  .مولدوفا توصيات يف هذا الصدد

مبا حتقق من إجنازات يف جمـال محايـة حقـوق األقليـات             اً  وأحاطت تونس علم    -٢٧
ـ   . واألطفال، وباجلهود املبذولة ملكافحة العنف املرتيل واالجتار بالبشر        ا والحظت أن أوكراني

املسؤولة وهّنأت أوكرانيا على إنشاء اهليئة الدستورية       . أنشأت وظيفة مفوض حلقوق اإلنسان    
  .وقدمت تونس توصيات يف هذا الصدد. تعديل الدستورعن 
 التشريع والقـضاء وإنفـاذ      أُحرز من تقدم يف إصالح    ورّحب االحتاد الروسي مبا       -٢٨

 األجانـب   هحة مجيع أشكال التعصب وكر    كافمبا أُجنز من عمل مل    القانون ونظام السجون، و   
. رئاسة الدولـة  ل تابعو باألطفال   مكتب أمني مظامل معين   ورّحب بإنشاء   . والتمييز العنصري 

اد الروسي توصيات   وقدم االحت .  يف مراكز االحتجاز   األوضاعوالحظ االحتاد الروسي حتّسن     
  .يف هذا الصدد

ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      ورّحبت سلوفاكيا بتصديق أوكرانيا على اتفاق       -٢٩
. صلة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    عديدة ذات    وبتعديل قوانني    ،وبروتوكوهلا االختياري 

ورحبت بالدعوة الدائمة املوّجهة من أوكرانيا إىل املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              
  .وقدمت سلوفاكيا توصيات يف هذا الصدد. اخلاصة
يق أوكرانيا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة          ورحبت سلوفينيا بتصد    -٣٠

واستفسرت أوكرانيا من جديـد عـن       . واتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر      
ودعت أوكرانيـا   . كيفية إدراج البعد اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل         

وتوظيف املزيد مـن النـساء يف اإلدارة        إىل تضييق الفوارق يف األجور بني الرجال والنساء         
  .ت سلوفينيا توصيات يف هذا الصددوقدم. العامة
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وأشادت إسبانيا بتصديق أوكرانيا على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٣١
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. وبروتوكوهلا االختياري

مييز وإنشاء هيئات   وسلطت سري النكا الضوء على سن تشريع شامل ملكافحة الت           -٣٢
والحظت اجلهـود   .  للمساعدة يف مكافحة التعصب الديين     مشتركة بني الطوائف  استشارية  

املبذولة بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ملكافحة االجتار بالبـشر             
ـ    وقّدمت. ورحبت باجلهود املبذولة حلماية حقوق النساء واألطفال      . ومنعه ا  سـري النك

  .توصيات يف هذا الصدد
وذكرت السويد أن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ميثـل خطـوة إىل األمـام،                -٣٣

والحظت أن أوكرانيا أدركت احلاجة إىل املضي يف إصالح النيابـة العامـة وإىل ضـمان                
الوحشي  أفراد الشرطة عنفوأعربت السويد عن قلقها إزاء تفشي حاالت . استقاللية القضاء

فالهتم من العقاب، ومحاية حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية            وإ
. ورّحبت بتصديق أوكرانيا على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة          . اجلنسانية

  .دمت السويد توصيات يف هذا الصددوق
 ،ون منع التمييز ومكافحته   وخبصوص تدابري مكافحة التمييز، الحظ الوفد اعتماد قان         -٣٤

مكتب أمـني    على اخلصوص    مينح و ،كافحتهملالذي يعّرف التمييز وحيّدد الكيانات املختصة       
  .من أجل التصدي للتمييزاملظامل سلطات إضافية 

، ذكر الوفد أن القضاء على العنصرية       االنتماء اإلثين وفيما يتعلق بالتمييز على أساس        -٣٥
املهاجرون، يشكل، يف ظل املفهوم اجلديد لسياسة أوكرانيا بشأن          فيهم األجانب، مبن    هوكر

وقائية، تدابري  فيما تشمل    تشمل   ةنوعيواّتخذت تدابري   . اهلجرة، أولوية حكومية استراتيجية   
  .وذلك لتثقيف عامة اجلمهور باخلصائص الثقافية والتقليدية املميزة ملختلف اجلاليات املهاجرة

 تنفيذ خطة عمل لـزرع ثقافـة        ٢٠١٢أبريل  / منذ نيسان  وعالوة على ذلك، جيري     -٣٦
وتشمل هذه اخلطة تدابري وقائية منها التوعية والتثقيف واحلـوار          . التسامح يف اجملتمع وتروجيها   

وُوضعت اخلطة على أساس    . االجتماعي والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين بشأن هذه املسائل        
وأشـار  . لمساعدة على تقليص عدد احلوادث العنصرية     ممارسات املنظمات الدولية وتوصياهتا ل    

 على القانون اجلنائي ملراعاة الدوافع العنـصرية  ٢٠٠٩الوفد إىل التعديالت اليت أدخلت يف عام    
  .صدار األحكامعند إاً مشّدد والدينية الرتكاب اجلرائم، إذ ستصبح هذه الدوافع عامالً

 التشريعات الرامية إىل ضمان املساواة يف       والحظ الوفد أن أوكرانيا ماضية يف حتسني        -٣٧
وُعرض على الربملـان    . لكن األفعال التمييزية مستمرة مع ذلك     . احلقوق بني النساء والرجال   

مشروع قانون يهدف إىل زيادة حتسني التشريعات يف سبيل ضمان تكافؤ الفرص بني النساء              
. بشكل خاص  املركزية واحمللية    ، وتكافؤ التمثيل اجلنساين يف احلكومات     بشكل عام والرجال  

وشرح الوفد أن مشروع القانون ينص على إمكانية عرض الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف هذا              
  . وهيئات إنفاذ القانون واحملاكم املظاملأمنيالسياق على 
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ملسألة التصدي للتمييز اجلنـساين والقوالـب      اً  خاصاً   القانون اهتمام  مشروع وأوىل  -٣٨
، املـسؤول عـن     الوة على ذلك، يعمل جملس اخلرباء     وع.  االستثمارية إلعالناتالنمطية يف ا  

 على التصدي للقوالب النمطية املتعلقة بـأدوار النـساء          ،استعراض حاالت التمييز اجلنساين   
اجلهات الفاعلة  و العموميةتعاون وثيق مع اجلمعيات     بوقامت احلكومة،   . اإلشهاروالرجال يف   

  .باإلشهار غري التمييزي، بوضع واعتماد معايري خاصة  اإلشهارصناعةيف قطاع الرئيسية 
ملسألة منع العنف املرتيل ومكافحته، السيما العنـف        اً  خاصاً  وأولت أوكرانيا اهتمام    -٣٩

واختذت تدابري لبناء ثقافة اجملتمع والتنديد بالعنف املرتيل كأداة لتسوية الرتاعات   . األطفالضد  
 وبناء قدرات املؤسسات الـيت تـساعد        ،ت واآلليات ذات الصلة   األسرية، وتعزيز التشريعا  

  .الضحايا، وحتسني فعالية هيئات إنفاذ القانون واحملاكم عند التصدي للعنف املرتيل
وذكر الوفد أن احلكومة بصدد تعديل قانون العنف املرتيل من أجل حتسني التعريف               -٤٠

.  للـضحايا محاية أكثـر فعاليـة   وضمان القانوين للعنف املرتيل وتوسيع نطاق هذا التعريف    
 خطة تدابري ترمي إىل تنظيم محلة وطنية ملكافحة العنـف           ٢٠١٢واعتمدت احلكومة يف عام     

 النفسي ، يف مجيع املناطق، على تقدمي الدعم  مراكز اخلدمات االجتماعية لألسر    تعملو. املرتيل
 الـدعم   دوائـر مات اليت تقدمها     اخلد إضافة إىل  إىل الضحايا،    القانوين و املعلومايت و الطيبو

وسلّط الوفد الضوء على استعداد أوكرانيا للتـصديق        . وخطوط اهلاتف املباشرة إىل األطفال    
وهلذا الغرض، .  والعنف املرتيلاملرأةعلى اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد   

ات الوطنية، وأنـشأت     للتشريع مستفيضةسة  را بإجراء د  ، يف ضوء االتفاقية   ،قامت احلكومة 
 مواءمـة  مـن أجـل      ، وذلـك   نتائج الدراسة  باالستناد إىل  ،فريق عمل لصياغة التعديالت   

  .التشريعات مع االتفاقية
وفيما يتعلق مبسائل وسائط اإلعالم واحلصول على املعلومات، أشار الوفد إىل قانون              -٤١

 اليت أدخلت على غـريه مـن        وإىل التعديالت اً  احلصول على املعلومات العامة املعتمد حديث     
وبات بإمكان األفراد والكيانات القانونية طلـب       . القوانني املتصلة باحلصول على املعلومات    

املعلومات العامة واحلصول عليها بسرعة وفعالية، مبا يف ذلك املعلومـات املتعلقـة بعمـل               
ومنـذ  . مـوميني وشرعت احلكومة يف إنشاء تلفزيون وإذاعة ع      . احلكومات املركزية واحمللية  

نشئ فريق عمل مشترك بني الوكاالت يضم ممثلني للمجتمع املـدين، ليتـوىل      ، أُ ٢٠١١ عام
ت هبـدف تعزيـز     دراسة التشريعات املتعلقة حبرية التعبري ومحاية الصحفيني وتقدمي التوصيا        

  .التشريعات الوطنية
 إىل أنّ الوفـد    أشاروفيما يتعلق بعمل وسائط اإلعالم خالل احلمالت االنتخابية،           -٤٢
. خذت لبحث املسائل املؤثرة على عمل الصحفيني خالل هـذه الفتـرة          اُتكانت قد   تدابري  ال
 االنتخابات الدوليني وخط هاتفي مباشـر لإلبـالغ عـن       مراقيبنشئ مركز رصد لدعم     وأُ

أن اإلحصاءات املتاحة تشري إىل أن      اً  والحظ الوفد أيض  . االنتهاكات اليت تتخلل االنتخابات   
ة البث التلفزيوين واإلذاعي املخصصة ملرشحي املعارضة جتاوزت تلك املخصصة ملمثلـي            مد

  .فترة السابقة للحملة االنتخابيةاحلزب احلاكم خالل ال
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وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة على أيدي الشرطة              -٤٣
وأسـلوب معاملـة   ها إزاء احتجاز  وأعربت عن قلق  . وإزاء عدم التحقيق يف هذه االدعاءات     

كما أعربت سويسرا عن قلقها إزاء أفعال التمييز علـى أسـاس            . أعضاء احلكومة السابقني  
ي مييز ضد املثليات واملثلـيني ومزدوجـي امليـل          القومية وإزاء مشروع القانون الذ    العرق و 

  .دمت سويسرا توصيات يف هذا الصددوق. اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
والحظت تايلند وفاء أوكرانيا بالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق              -٤٤

وحثت أوكرانيا على   . املدنية والسياسية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         
. تعزيز سياساهتا وأنشطتها الرامية إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز يف العمـل             

. ايلند جبهود أوكرانيا الرامية إىل مكافحة العنف ضد األطفـال واالجتـار هبـم             وأشادت ت 
دمت تايلنـد توصـيات يف      وق. والحظت العمل اجلاري لسن قانون شامل ملكافحة التمييز       

  .الصدد هذا
وأعربت رومانيا عن تقديرها لتصديق أوكرانيا على اتفاقيات حقوق اإلنسان املهمة             -٤٥

ورحبت باعتماد قانون مكافحة التمييز كخطوة مهمـة حنـو          . ظامل امل  أمني مؤسسةوإنشاء  
  .مت رومانيا توصيات يف هذا الصددوقد. ضمان املساواة بني مجيع املواطنني

يف اتفاقيات دولية عديدة مهمة     اً  والحظت تركيا بارتياح أن أوكرانيا أصبحت طرف        -٤٦
والحظت أن الربملان اعتمد     .البشرمثل تلك املتعلقة حبقوق ذوي اإلعاقة ومكافحة االجتار ب        

دمت تركيا توصـيات   وق. ر القرم وأشارت تركيا إىل وضع تت    .  جديد نائيةإجراءات ج  قانون
  .يف هذا الصدد

والحظت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إصالح نظام القضاء،            -٤٧
اململكة املتحدة الـضوء علـى      وسلطت  .  جديد جنائيةإجراءات  مبا يف ذلك اعتماد قانون      

التقارير املتعلقة بالعدالة االنتقائية واالنتهاكات اخلطرية ملبادئ القانون األساسية يف احملاكمات           
وأعربت عن انشغاهلا إزاء التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي             . األخرية

كـة املتحـدة    وقـّدمت اململ  . ٨٧١١ومغايري اهلوية اجلنسانية وإزاء مشروع القانون رقم        
  .توصيات يف هذا الصدد

وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن انشغاهلا إزاء تراجع احلريـات األساسـية              -٤٨
 وأعربت عن ارتياحها العتماد قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       . وسيادة القانون وتفشي الفساد   

مات السياسية، وحـبس املعارضـني      أعربت عن استمرار انشغاهلا إزاء احملاك     كما  . اجلديد
وزيادة الضغط على وسائط اإلعالم املستقلة، وجتاوزات الشرطة، واالجتار بالبشر، والتمييـز            
ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وهـشاشة نظـام             

  .الصددوقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات يف هذا . التماس اللجوء
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أوروغواي تعاون أوكرانيا مع منظومة حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تقـدمي            والحظت    -٤٩
تقريرها ملنتصف املدة بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الـشامل ودعوهتـا الدائمـة              

وأشارت أوروغواي إىل التمييـز ضـد املثليـات واملثلـيني           . املوجهة إىل اإلجراءات اخلاصة   
  .ت أوروغواي توصيات يف هذا الصددوقدم. اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانيةومزدوجي امليل 

مكتب أمني املظامل املعـين حبقـوق       لت أوزبكستان عن التدابري املتخذة لتعزيز       وسأ  -٥٠
عن خطوات املتابعة املتخذة لتحسني وصول املصابني بفريوس نقـص          اً   أيض سألتو. لالطف

كما سألت عن التدابري املتخذة لتحـسني حالـة         .  العالج إىل  كامالً  املناعة البشرية وصوالً  
  . أوزبكستان توصيات يف هذا الصددوقدمت. حقوق اإلنسان يف املناطق املتضررة بيئياً

املبذولة ملكافحة التمييز العنصري وسـن قـانون   املستمرة والحظت اجلزائر اجلهود    -٥١
. باعتماد هـذا القـانون وتطبيقـه      يل  ج وشجعت أوكرانيا على التع    ،شامل ملكافحة التمييز  

ورّددت قلق جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء احلمالت الدعائية اليت تشنها املنظمـات              
وقـدمت  . والحظت اجلزائر احلاجة إىل حتسني املساواة بني اجلنسني يف جمال العمل          . املتطرفة

  .اجلزائر توصيات يف هذا الصدد
 وترمي  ٢٠١٦أوكرانيا خطة عمل وطنية متتد إىل عام        وأشادت األرجنتني باعتماد      -٥٢

بشأن الالجئني واألشـخاص    اً  وأشادت بسن أوكرانيا قانون   . إىل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل    
  . األرجنتني توصيات يف هذا الصددوقدمت. احملتاجني إىل محاية خاصة أو مؤقتة

اإلنسان ومواءمـة   وأشادت أرمينيا بتصديق أوكرانيا على عدد من صكوك حقوق            -٥٣
 يرمي إىل التصدي    والحظت أن تعديل التشريع الوطين    . دوليةتشريعاهتا الوطنية مع املعايري ال    

نيا ا األرمينية يف أوكر   اجلاليةوسلطت أرمينيا الضوء على اهتمام احلكومة ب      . للتمييز العنصري 
نيا توصـيات يف    مت أرمي وقد. وأعربت عن تقديرها للتدابري املتخذة حلماية حقوق األقليات       

  .هذا الصدد
وأعربت أستراليا عن انشغاهلا إزاء تردي حالة حرية التجمع والتعـبري وإزاء نزاهـة        -٥٤

. ورّحبت بسحب مشروع القانون الذي كان سينص مرة أخرى على جترمي التشهري           . القضاء
لية اجلنسية  غري أهنا أعربت عن انشغاهلا العميق إزاء مشروع القانون الذي جيرم الترويج للمث            

ت أسـتراليا توصـيات يف      وقدم. واحملاكمات االنتقائية والسياسية اليت تستهدف املعارضني     
  .الصدد هذا
وأعربت النمسا عن قلقها إزاء عدم استقالل القضاء ومالحقة املعارضني السياسيني             -٥٥

حقـوق  يف أوكرانيا وتعدد التقارير بشأن التعذيب وسوء املعاملة وغريمها مـن انتـهاكات    
ورّحبت النمسا باملبادرات الرامية إىل وضع نظام       . اإلنسان على أيدي موظفي إنفاذ القانون     

 وضـعف  املسجوننيغري أهنا أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة األحداث . قضاء األحداث ل
  . توصيات يف هذا الصددوقدمت النمسا. الدعم املقدم إلعادة إدماجهم اجتماعياً
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 وإدراج تعليم حقوق    ، باألطفال مكتب أمني املظامل املعين   يجان بإنشاء   ورّحبت أذرب   -٥٦
 وإنشاء جلنة مناهضة ، واختاذ التدابري الرامية إىل منع العنف املرتيل،اإلنسان يف املناهج الدراسية

وطلبت أذربيجان معلومات إضافية بشأن مشروع قانون مكافحة التمييز، السيما          . التعذيب
  . يف هذا الصددوقدمت أذربيجان توصية.  اجلنسنيواة بنيفيما يتعلق باملسا

 األجانـب والتمييـز     هورّحبت بنغالديش باملبادرات الرامية إىل القضاء على كـر          -٥٧
أنـشطة  عدد جرائم و  العنصري واإلثين، غري أهنا الحظت قلق هيئات املعاهدات إزاء ارتفاع           

نة القضاء على مجيع أشكال التمييـز       وشاطرت جل .  ذات الدوافع العنصرية   املنظمات املتطرفة 
قولبة األدوار واملسؤوليات اجلنسانية والتمثيل اجلنساين للنساء يف و  تنميطضد املرأة قلقها إزاء   

  .ت بنغالديش توصيات يف هذا الصددوقدم. وسائط اإلعالم وتفشي الفقر يف صفوف النساء
ملعايري منظمة األمن والتعاون يف     اً  وفق اوحثت بلجيكا أوكرانيا على تنظيم انتخاباهت       -٥٨

يف نفس نها شجعتها لك،  اجلديد  اإلجراءات اجلنائية  لقانونوأشادت باعتماد أوكرانيا    . أوروبا
 عن اخلطوات املتخذة لتعزيز اسـتقاللية       سألتو.  تعزيز سيادة القانون   مزيد من على  الوقت  

  .وقّدمت بلجيكا توصيات يف هذا الصدد. القضاء وإهناء الفساد
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل     لوطنية  العمل  الورّحبت الربازيل باعتماد أوكرانيا خطة        -٥٩

وأشادت بالتزام  .  باألطفال املعينظامل  امل مكتب أمني وبإنشاء  ،  ٢٠١٦للفترة املمتدة حىت عام     
واستفسرت عن التدابري املتخذة لتعزيز احلقـوق       . أوكرانيا مبكافحة التمييز وتشجيع املساواة    

  .ت الربازيل توصيات يف هذا الصددوقدم. جتماعية واالقتصادية والثقافيةاال
وأشادت بلغاريا بتصديق أوكرانيا على العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان،               -٦٠
فيها االتفاقيات الرئيسية جمللس أوروبا، وبإنشائها مكتب املفوض الربملاين املعين حبقوق اإلنسان             مبا
وسألت بلغاريا عـن    . والحظت التقدم احملرز يف سن قانون شامل ملكافحة التمييز        . ) املظامل أمني(

  .كيفية إدراج توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري يف القانون اجلديد ملكافحة التمييز
وأعربت كمبوديا عن حتّمسها للخطوات املتخذة لزيادة تعزيز حقـوق اإلنـسان              -٦١

ادرات والتشريعات املتعلقة حبقوق الطفل، واإلصالحات القضائية،       ومحايتها، مبا يف ذلك املب    
والتدابري املتخذة ملنع االجتار بالبشر والعنف املرتيل، والتصديق على الصكوك الدولية الرئيسية،        

وقدمت كمبوديـا   . السيما اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري       
  . يف هذا الصددةتوصي
 السجون وسألت عـن التـدابري       األوضاع يف ربت كندا عن قلقها املستمر إزاء       وأع  -٦٢

املتخذة لضمان حق احملتجزين يف معاملة إنسانية، واخلطوات املتخذة لتعزيز آليـات تقـدمي              
وأعربت كندا عن   . ورحبت باخلطوات املتخذة للتوعية بالعنف املرتيل والعنصرية      . الشكاوى

التمييز اليت تتعرض هلا فئة املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل            أشكالقلقها إزاء اهلجمات و   
.  وإزاء مشروع القانون الذي يهدد حرية التعبري والتجمع        ،اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية   

  .وقدمت كندا توصيات يف هذا الصدد
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والحظت شيلي بارتياح تصديق أوكرانيا على اتفاقيات عديدة مهمة من اتفاقيـات            -٦٣
وشّجعت أوكرانيـا علـى     . عديدة اإلنسان، واعتمادها إصالحات قانونية وإدارية       حقوق

وترية التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها،         تسريع  مواصلة عملية اإلصالح و   
وقّدمت شيلي توصـيات يف     . يف ذلك تعزيز نظامها القضائي وآلياهتا وهياكلها املؤسسية        مبا

  .هذا الصدد
ا يتعلق حبماية حقوق الطفل، ذكر الوفد أن احلكومة نفّذت تدابري خمتلفة ملنـع              وفيم  -٦٤

من خالل دعم األسر بصفة عامة، واألسر اليت تواجه مشاكل اجتماعية           " أيتام اجملتمع "ظاهرة  
ثالثة أضعاف املساعدة املالية احلكوميـة      ارتفعت بأكثر من     ٢٠٠٨ومنذ عام   . بصفة خاصة 

لتقدمي الدعم املايل إىل    اً  كما نفّذت احلكومة برناجم   . يت ُترزق مبولود جديد   املقدمة إىل األسر ال   
وأُدرجت مجيع هـذه التـدابري يف       .  لتلبية احتياجاهتا السكنية   اليت لديها أطفال صغار   األسر  

  .٢٠١٢الربنامج االجتماعي احلكومي املعين باألسر الذي اعُتمد يف عام 
ابري حمددة ملساعدة األسر اليت تواجه مشاكل اجتماعية        عن اختاذ تد  اً  وأبلغ الوفد أيض    -٦٥

، ٢٠١٢أكتـوبر   /ويف تـشرين األول   . هبدف منع فصل األطفال عن أسرهم ألسباب مالية       
ـ . مرسوم رئاسي استراتيجية وطنية ملعاجلة مشكلة أيتام اجملتمع       أقّر اً وتعتمد االستراتيجية هنج

حل املشاكل املالية لألسر يف مرحلة مبكرة،       نع فصل األطفال عن أسرهم بطرق منها        مل  شامالً
وتشتغل مراكز اخلدمات االجتماعية املعنية باألسـر واألطفـال         . من خالل مساعدهتا مالياً   

 تعمل أيـضاً  و. والشباب يف مجيع أحناء البلد وتضطلع بالعمل املنصوص عليه يف االستراتيجية          
 ومراكـز األطفـال   ،ألسـر اإىل مراكز دعم أخرى عديدة مثل مراكز تقدمي الدعم النفسي     

مؤسسة املرشـدين   اً  وأنشئت أيض .  األطفال إعالة ومراكز   رعاية األسرة واألم،  احملرومني من   
  .ني املهنينييب املرشدين االجتماعاالجتماعيني لتدري

من الرعايـة   اً  وأشار الوفد إىل املساعدة اخلاصة املقدمة إىل األطفال احملرومني مؤقت           -٦٦
ـ اً  واجتماعياً  نفسياً  م مراكز إعادة التأهيل اخلاص دعم     وتقد. األسرية ـ اً  وتعليمي إىل اً  وقانوني

ولقد تـضاعف   . مع األطفال ضحايا العنف املرتيل    اً  وتعمل هذه املراكز أيض   . هؤالء األطفال 
  .٢٠٠٥عدد هذه املراكز منذ عام 

ـ             وعالوةً  -٦٧ ن  على ذلك، عملت احلكومة على زيادة عدد األطفـال املـستفيدين م
ويف السنوات املاضية، ُسّجلت زيادة مطردة يف عدد األطفـال الـذين            . مؤسسات الرعاية 

، كـان أكثـر     ٢٠١٠ويف عـام    . ويف أسر حاضنة  يعيشون يف مؤسسات توفر بيئة أسرية       
 أو حاضنةيف املائة من األيتام واألطفال احملرومني من الرعاية األسرية يعيشون يف أسر              ٧٠ من

ويف . عدد األطفال الذين تتبّناهم أسـر أوكرانيـة      اً  وزاد أيض . ة أسرية يف مؤسسات توفر بيئ   
 يف املائـة    ٢٠ واألسر املتبنية زيادة بنسبة      للحضانة، سّجلت خمصصات امليزانية     ٢٠١٢ عام

  .٢٠١١بعام مقارنة 
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 املتعلقة بقانون التعليم الثانوي من أجل       ٢٠١٠وأبلغ الوفد عن اعتماد تعديالت عام         -٦٨
 عـدد   انفك، ما   ٢٠١١ومنذ عام   . عليم الشامل لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     توفري الت 

األطفال ذوي اإلعاقة املسجلني يف املدارس االبتدائية والثانوية ومؤسسات التدريب املهـين            
ـ تدريب مواد تعليمية جديدة وومت منذ ذلك احلني وضع   . يزدادواجلامعات    علـى  ني املدّرس

 رواتب املدرسني العاملني مع األطفـال ذوي االحتياجـات       زيادة كما متت . التعليم الشامل 
 لألطفـال   وتعتزم احلكومة مواصلة اختاذ تدابري ترمي إىل حتسني التعلـيم الـشامل           . اخلاصة
  .االحتياجات اخلاصة ذوي
باحلاجة اً  وأقّرت احلكومة أيض  . وأبلغ الوفد عن قانون لغات األقليات املعتمد حديثاً         -٦٩

، وبـدأت   ٢٠٠١لقانون األساسي املتعلق باألقليات القومية الذي اعتمد يف عام          إىل حتسني ا  
احلكومة تـدابري خمتلفـة إلدمـاج       كما نفّذت   . من مث يف صياغة التعديالت ذات الصلة به       

لـى  وع.  وعادوا إليها يف السنوات املاضية   ١٩٤٤القُرم الذين ُرّحلوا من أوكرانيا يف عام         رتت
وبدأت املدارس يف   . ر القُرم العائدة  كومة إنشاء املساكن ألسر تت    ت احل موجه اخلصوص، دع  

  .وأعادت احلكومة إىل هذه األقلية معابدها. رمر القالستعداد لتقدمي التعليم بلغة تتا
 بشأن محاية أفراد أقلية ٢٠٢٠وأشار الوفد إىل وضع استراتيجية جديدة متتد إىل عام   -٧٠

جية أمهية خاصة لشؤون الروما فيما يتعلق بالتعليم والعمل         وتويل االستراتي . الروما وإدماجهم 
عن التدابري احلكوميـة اخلاصـة      اً  وأبلغ الوفد أيض  . والسكن واحلصول على الرعاية الصحية    

  .طفال الروما يف النظام املدرسيلتسجيل الروما وإدماج األ
البشر وبتركيـز   ورّحبت الصني بقانون مكافحة التمييز العنصري والديين واالجتار ب          -٧١

أوكرانيا على محاية حقوق النساء واألطفال من خالل صياغة خطة عمل وطنيـة ملكافحـة               
.  الدعائية املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني      ةوأشادت باحلمل . العنف املرتيل ومساعدة الضحايا   

  .ذا الصدد يف هةوقدمت الصني توصي
افحة التمييز وطلبت املزيد مـن      والحظت كوبا اخلطوات الرامية إىل سن قانون مك         -٧٢

طت كوبا الضوء على جهود أوكرانيا من أجل تعزيز املساواة بني           وسلّ. املعلومات هبذا الشأن  
 أوكرانيا من أولويـة حلمايـة       أعطتهوأعربت عن تقديرها ملا     . اجلنسني ومنع العنف املرتيل   

تها على مواصلة جهودها يف     املتخذة ملنع بيع األطفال، وحث    قوق الطفل، مبا يف ذلك التدابري       ح
  .وقدمت كوبا توصيات يف هذا الصدد. هذا املضمار

ورّحبت قربص بتطبيق أوكرانيا تشريعات وبرامج وسياسات ترمي إىل منع االجتـار        -٧٣
وطلبت معلومات إضافية   . باألشخاص ووضع آليات رصد ملساعدة األطفال ضحايا االجتار       

وحثّت قربص أوكرانيا على إنشاء املزيد   . إىل الضحايا عن اخلطوات املتخذة لتقدمي تعويضات      
مع ، وضمان التحقيق على حنو منهجي       من مراكز إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم يف اجملتمع       

  . ومعاقبتهممقاضاهتماملتورطني يف االجتار و
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وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها ألوكرانيا لتقدمي تقريرها الشامل بـشأن             -٧٤
وطلبت تفاصيل إضافية عن التدابري املتخذة لـضمان        . بري املتخذة حلماية حقوق اإلنسان    التدا

 ومعاقبة التحقيق يف األفعال املتصلة بتهديد املدافعني عن حقوق اإلنسان ومضايقتهم وتعنيفهم          
 املدافعني عن حقوق اإلنسان     حبالةذلك املقرر اخلاص املعين     ب، كما أبلغ    مرتكيب هذه األفعال  

  .ة التشيكية توصيات يف هذا الصدد وقدمت اجلمهوري.٢٠١١ام يف ع
 األجانب والتعـصب جتـاه      هعمال العنصرية وكر  األوأعربت مصر عن قلقها إزاء        -٧٥

والحظت اجلهود املبذولة العتماد قانون مكافحـة       . األجانب واملهاجرين واألقليات اإلثنية   
وأقـرت  . ة بشأن املـسؤولية اجلنائيـة  واضحاً التمييز معربة عن أملها يف أن يتضمن أحكام  

 ضمانات قضائية جديدة، غري أهنا      إدخالباجلهود املبذولة لتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية و      
 وقدمت مصر توصيات يف     . احملاكمة قبلأشارت إىل ضرورة معاجلة مسألة االحتجاز املطول        

  .هذا الصدد
اعتماد قانون بشأن حرية التجمع     ري و ى احترام حرية التعب   وحثت إستونيا أوكرانيا عل     -٧٦
اعتماد خطة بشأن نظام    بورّحبت بقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد و     . للمعايري الدولية اً  وفق

 معاجلة أوجه القصور  وحثت أوكرانيا على    . قضاء األحداث واعتماد قانون الالجئني اجلديد     
  .وقّدمت إستونيا توصيات يف هذا الصدد. يف قانون الالجئني

ورّحبت فنلندا بتصديق أوكرانيا على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٧٧
 وبتعديل قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، غري أهنا أعربت عن         ،وبروتوكوهلا االختياري 

كما أعربت عن قلقها إزاء مشروع القانون الذي .  أرض الواقعالعملي علىقلقها إزاء التنفيذ  
 ميكن أن يتعارض    ّمما املثلية اجلنسية يف وسائط اإلعالم أو يف احلياة العامة           جيّرم اإلشارات إىل  

وقـدمت فنلنـدا توصـيات يف       .  الدولية يف جمال حقوق اإلنـسان      مع التزامات أوكرانيا  
  .الصدد هذا
ورّحبت فرنسا بتدابري االستجابة الدعاءات التعذيب وسوء املعاملة، غري أهنا اعتربهتا             -٧٨

أعربت عن قلقها إزاء تصاعد العنف ضد األشخاص على أساس ميلهم اجلنسي            و. غري كافية 
كما أعربت عـن قلقهـا إزاء       . وحماوالت الربملان اعتماد قانون ُيجّرم ترويج املثلية اجلنسية       

قـدمت فرنـسا    و. الضغوط املمارسة على وسائط اإلعالم املستقلة والصحفيني املـستقلني        
  .توصيات يف هذا الصدد

 اجلولـة األوىل مـن      اتت أملانيا عن تقديرها للجهود الرامية إىل تنفيذ توصي        وأعرب  -٧٩
االستعراض الدوري الشامل، لكنها أعربت عن قلقها املتواصل إزاء اسـتمرار انتـهاكات             

وحثت أوكرانيا على التخلي عن قانون جتـرمي تـرويج املثليـة اجلنـسية              . حقوق اإلنسان 
وق اإلنسان واحلريات األساسية للمثليات واملثليني      واإلحجام عن سن قانون آخر ينتهك حق      

  .مت أملانيا توصيات يف هذا الصددوقد. ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
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مـنح اللغـة    واستعلمت هنغاريا عن تنفيذ قانون اللغة اجلديد معربة عن أملـها يف أن تُ               -٨٠
وأعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بقبـول         . تايف شبه منطقة الكارب   اً  إقليمياً  اهلنغارية مركز 

سوء املعاملة، وعدم فعالية نظام املساعدة القانونية، وضـعف         اللجوء إىل   احملاكم باألدلة املنتزعة ب   
وأعربت هنغاريا عن أسفها لعدم تصديق هنغاريا على        . اإلطار القانوين اخلاص باحملامني املستقلني    

  .الصدد مت هنغاريا توصيات يف هذاوقد.  روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام
ورّحبـت  . اهلند بتصديق أوكرانيا على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان       وأشادت    -٨١

مكتب أمـني    إنشاء   ليس أقلها مبجموعة القوانني واللوائح املعتمدة لضمان حقوق الطفل، و       
وحثت أوكرانيا على ضمان فعالية تنفيذ خطة       . عديل قانون التعليم   وت ، باألطفال مظامل معين 

مـاد  وسألت عن املوعد احملتمـل العت     ). ٢٠١٦-٢٠١٠(العمل الوطنية املتعلقة باألطفال     
  .مشروع قانون مكافحة التمييز

. ورّحبت إندونيسيا بتصديق أوكرانيا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            -٨٢
معيات الثقافية اإلثنية للروما يف أوكرانيا وتعديل القانون املتعلق مببـادئ           والحظت إنشاء اجل  

وأشادت جبهود أوكرانيا الرامية    . دين واألطفال املتخلى عنهم   توفري احلماية االجتماعية للمشرّ   
وشّجعت إندونيسيا أوكرانيـا    . إىل سن قانون للقضاء على االجتار بالبشر، وخباصة األطفال        

. ها يف سبيل تيسري إصدار وثائق اهلوية وشهادات امليالد لفائـدة الرومـا   جهود تكثيفعلى  
  .وقدمت إندونيسيا توصيات يف هذا الصدد

. االستهاليلبتقرير أوكرانيا الوطين وبياهنا     اً  وأحاطت مجهورية إيران اإلسالمية علم      -٨٣
مم املتحـدة حلقـوق     وقالت إهنا تؤيد دواعي القلق اليت تضمنها التقرير التوليفي ملفوضية األ          

  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد.اإلنسان بشأن أوكرانيا
وأشاد العراق بإنشاء آلية مؤسسية وتشريعية وتنفيذية منفصلة لتحقيق املـساواة بـني           -٨٤

ومثّن جهود أوكرانيا الرامية إىل توفري تعليم شامل وتام لألطفال ذوي االحتياجـات             . اجلنسني
ح األحداث واعتماد برامج    والتدابري اخلاصة الرامية إىل القضاء على جن      ورّحب العراق ب  . اخلاصة

  .قدم العراق توصيات يف هذا الصددو. إلدماجهم، وباجلهود الرامية إىل حماربة فساد القضاء
وأشادت آيرلندا مبا حققته أوكرانيا من تقدم يف تنفيذ االلتزامات املتعهد هبا عقـب                -٨٥

أعربت عن قلقها إزاء غياب محاية قانونية صرحية من التمييز على           و. جولة االستعراض األوىل  
على االتفاقية األوروبية املتعلقة بتبين     اً  وأشادت بتصديق أوكرانيا مؤخر   . أساس امليل اجلنسي  

  .وقّدمت آيرلندا توصيات يف هذا الصدد. األطفال بصيغتها املنقحة
ن اإلجراءات اجلنائية اجلديد، غري أهنـا       قانواً  ورّحبت إيطاليا باعتماد أوكرانيا مؤخر      -٨٦

والحظـت بتقـدير التـدابري      . أعربت عن قلقها املتواصل إزاء حالة نظام السجون يف البلد         
املتخذة لتعزيز محاية حقوق النساء واألطفال، مثل سن قانون مكافحة االجتار بالبشر، غري أهنا  

ف املرتيل وعمل األطفال يف البغاء      عن قلقها املستمر إزاء حاالت العن     يف نفس الوقت    أعربت  
  .مت إيطاليا توصيات يف هذا الصددوقد. واستغالهلم يف املواد اإلباحية
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ورّحبت كازاخستان بتصديق أوكرانيا على اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن محايـة               -٨٧
وذكرت أن أوكرانيـا صـّدقت علـى        . األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي     

وأعربـت عـن    . لدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وغريها من الصكوك الدوليـة        املعاهدات ا 
أفـراد  حقوق األقليات، مبا يف ذلك حقوق       وصون  تقديرها جلهود احلكومة يف سبيل ضمان       

  . كازاخستان توصيات يف هذا الصدد وقدمت.اجلالية الكازاخستانية يف املهجر
لقضاء على االجتار بالبشر وجبهودها الرامية      ورحبت ليتوانيا مبنح أوكرانيا األولوية ل       -٨٨

إىل مواءمة النظام القضائي مع املعايري الدولية، غري أهنا الحظت أن من الالزم التصدي لعدم               
كما أعربت عن قلقها املستمر إزاء اكتظـاظ الـسجون          . استقاللية القضاء وعدم شفافيته   

. السجناء وسـوء معاملتـهم    ظروف االحتجاز وارتفاع الوفيات وحاالت تعذيب       رداءة  و
  . يف هذا الصددةوقدمت ليتوانيا توصي

 هيئة خاصة معنية بتنفيذ الـسياسة       ٢٠١٢وأبلغ الوفد عن إنشاء أوكرانيا يف عام          - ٨٩
احلكومية املتعلقة باهلجرة واعتماد قانون الالجئني واألشخاص احملتاجني إىل محاية تكميلية           

.  الوطنية يف ضوء املعايري الدولية حلقوق اإلنسان       مؤقتة، وذلك هبدف حتسني التشريعات      أو
ونتيجة لذلك، ُسّجل تقدم يف عدد من اجملاالت مشل وضع إجراء موحد للبـت يف صـفة           
الالجئ وتعزيز الدعم املقدم إىل األسر الالجئة ووضع ضمانات خاصة باألطفال ملتمسي            

كما اعتمدت تـدابري    . إلعادةعدم ا بدأ  اللجوء وتدعيم األحكام القانونية لضمان التقيد مب      
هم وبإدمـاج الالجـئني     خاصة لفائدة األطفال ملتمسي اللجوء غري املـصحوبني بـذوي         

  .اجملتمع  يف
 بـشأن مكافحـة     ٢٠١١وأبلغ الوفد عن عديد التدابري املتخذة لتنفيذ قانون عام            -٩٠

ل املتعلق مبنـع    وتولّت وزارة السياسات االجتماعية يف أوكرانيا تنسيق العم       . االجتار بالبشر 
كما اعُتمـد الربنـامج االجتمـاعي       . االجتار بالبشر ومكافحته، وخباصة االجتار باألطفال     

احلكومي الشامل اجلديد ملنع االجتار بالبشر هبدف حتسني املساعدات احلكومية املقدمـة إىل             
 وتعمل مراكـز تقـدمي اخلـدمات      . ضحايا االجتار بالبشر وإذكاء وعي الناس هبذه الظاهرة       

االجتماعية إىل األسر واألطفال كهيئات رئيسية لتقدمي الدعم الطيب والقـانوين والنفـسي             
نشاء مراكز إضـافية يف   منطقة ومن املزمع إ٢٠وتعمل هذه املراكز يف    . واملادي إىل الضحايا  

  .سبع مناطق
مـن  تعـاين   ، خبـالف الـسجون،      قبل احملاكمة وذكر الوفد أن مراكز االحتجاز        -٩١

.  وكان إنشاء مراكز جديدة من بني خمتلف التدابري املتخذة حلل هـذه املـشكلة              .االكتظاظ
راكز االحتجاز وضمان فـضاء عـيش       احملتجزين مب ومسح تنفيذ هذه التدابري بتخفيض عدد       

أن اهلدف يف املستقبل القريب يتمثل يف تـوفري         اً  ، علم  حمتجز مساحته ثالثة أمتار مربعة لكل    
  .تجزحمأربعة أمتار مربعة لكل 
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عن خمتلف التدابري املتخذة لتحسني احلصول على الرعاية الصحية         اً  وأبلغ الوفد أيض    -٩٢
 نسبة كبرية من التجهيزات الطبية يف مستـشفيات         مت حتديث ،  ٢٠١١ويف عام   . يف السجون 
وعالوة على ذلك، حتّسن اإلطار القانوين للحصول علـى الرعايـة الـصحية يف              . السجون
 تعذّر تقدمي املساعدة الطبية الكافية يف مستشفيات الـسجون، تقـدِّم            وعليه، إذا . السجون

مستشفيات وزارة الصحة املساعدة الصحية الالزمة بناء على اتفاق مشترك بني وزارة العدل             
 اختيار طبيبه بكـل     ٢٠١٢وعالوة على ذلك، بات حيق للسجني منذ عام         . ووزارة الصحة 

  .اقم الطيب لوزارة الصحة من الطحرية، مبا يف ذلك اختيار طبيب
 يف حاالت اإلصابة بداء     اً منتظم اخنفاضاًإىل أن السلطات سجلت     اً  وأشار الوفد أيض    -٩٣

وحيق لكل حمتجز أو سجني أن خيـضع مبحـض          . السل يف السجون خالل السنوات املاضية     
  .الزمإرادته الختبار الكشف عن فريوس نقص املناعة البشرية وتلقي الدعم الطيب والنفسي ال

للوقاية من فريوس نقص املناعـة      اً  حكومياً  وأبرز الوفد أن أوكرانيا اعتمدت برناجم       -٩٤
. لتنسيق العمـل يف هـذا اجملـال    اً  وطنياً  حكومياً   وأنشأت جملس  ،اإليدز ومكافحته /البشرية

 تراجع معدل نقل عدوى فريوس نقص املناعـة         ،وبفضل الوصول الفعلي إىل التدابري الوقائية     
 نطـاق   ٢٠١٢وعالوة على ذلك، اتسع يف عـام        . كبرياًاً  ة من األم إىل الطفل تراجع     البشري

  .ج مبضادات فريوسات النسخ العكسيتغطية العال
وفيما يتعلق بالتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، ذكـر               -٩٥

التـزام أوكرانيـا   أيـضاً  ز وأبر. دوليةالكمة احملالوفد أن أوكرانيا تظل ملتزمة بفكرة إنشاء        
  .بالتنفيذ الفعلي جلميع قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التابعة جمللس أوروباالكامل 

ويف اخلتام، ذكر الوفد أن االستعراض الدوري الشامل فرصة مهمة لتقيـيم حالـة                -٩٦
د ملـشاركتها  وأعرب عن تقديره جلميـع الوفـو      . موضوعياًاً  حقوق اإلنسان يف البلد تقييم    

  .لة سيما األسئلة املقّدمة مسبقاً من أسئطرحته وملا

  **توصياتالأو /ستنتاجات واال  -ثانياً  
ستبحث أوكرانيا التوصيات التالية، وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب،            -٩٧

على أال يتعدى ذلك موعد انعقاد الدورة الثانية والعشرين جمللس حقـوق اإلنـسان، يف         
  :٢٠١٣ مارس/آذار

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -١-٩٧
القسري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق           
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ونظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة           

  ؛)إسبانيا(الدولية 
__________ 

  .مل حتّرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         النظر يف إمكانية      -٢-٩٧
األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال           

  ؛)األرجنتني(املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٣-٩٧

  ؛)إندونيسيا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
 يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال           النظر  -٤-٩٧

  ؛)الفلبني (١٨٩املهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
النظر يف التصديق املبكر على الربوتوكـول االختيـاري الثالـث           -٥-٩٧

  ؛)سلوفاكيا(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات 
النظر يف إمكانية التصديق بسرعة على نظـام رومـا األساسـي              -٦-٩٧

  ؛)تونس(
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٧-٩٧

  ؛)سلوفاكيا، النمسا(
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة            -٨-٩٧

نظـام رومـا    مبوجب  تزامات  لاال الوطنية مع مجيع     ت أوكرانيا ومواءمة تشريعا 
  ؛)إستونيا(األساسي 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصديق على نظام روما األساسـي            -٩-٩٧
  ؛)بلجيكا(للمحكمة اجلنائية الدولية 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية للتصديق بسرعة على نظـام رومـا             -١٠-٩٧
  ؛)فرنسا(األساسي واعتماد تشريع لتنفيذ هذا النظام 

التصديق على االتفاقية اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنـسية           -١١-٩٧
 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقية   ١٩٦١، واتفاقية عام    ١٩٥٤ لعام

  ؛)الربتغال(جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل 
اي بشأن محاية الطفل    اختاذ تدابري إضافية واالنضمام إىل اتفاقية اله        -١٢-٩٧

  ؛)آيرلندا(والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل 
إدخال التعديالت الدستورية الالزمة للتصديق على نظـام رومـا            -١٣-٩٧

 ٢٠٠١ينـاير   /األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املوقّـع يف كـانون الثـاين          
  ؛)الربتغال(

الدستورية الالزمة للتـصديق    النظر يف إمكانية إدخال التعديالت        -١٤-٩٧
على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وسّن قانون بشأن التعـاون            

  ؛)أوروغواي(بني الدولة واحملكمة اجلنائية الدولية 
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إجراء التعديالت الدستورية الالزمة للتصديق على نظـام رومـا            -١٥-٩٧
  ؛)هنغاريا(األساسي 

طنية هبدف تنفيذ أحكام اتفاقيـة حقـوق        مراجعة التشريعات الو    -١٦-٩٧
  ؛)املكسيك(اً فعلياً األشخاص ذوي اإلعاقة تنفيذ

سحب أي مشروع قانون ينتهك حقوق اإلنسان األساسية وينتـهك            -١٧-٩٧
التزامات أوكرانيا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنـسان كاالتفاقيـة األوروبيـة            

  ؛)هولندا(ق املدنية والسياسية حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقو
رفض أي مقترح قانون من شأنه أن يقيد حرية التعبري فيما يتـصل              -١٨-٩٧

  ؛)سلوفينيا والنرويج(بامليل اجلنسي 
واالمتنـاع  سحب أي مشروع قانون جيرم ترويج املثلية اجلنسية،           -١٩-٩٧

  ؛)أستراليا( أية تشريعات أخرى تقّيد حرية التعبري عن سن
تتصدى لشواغل هيئات   اً  ضمني مشروع القانون اإلطاري أحكام    ت  -٢٠-٩٧

  ؛)نيكاراغوا(املعاهدات فيما يتعلق بالتمييز 
 وترية العمل الرامي إىل مواءمة قانون اإلجراءات اجلنائية مع        تسريع  -٢١-٩٧

  ؛)النرويج(املعايري األوروبية بناء على اقتراح جملس أوروبا 
 الوطين املتعلق باالجتار باألطفـال وبيـع        التشريعالنظر يف مواءمة      -٢٢-٩٧

األطفال مع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال           
  ؛)سلوفينيا(وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

بذل كل اجلهود يف سبيل مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفـاقييت             -٢٣-٩٧
جل ضمان حق اجلميع يف بيئـة آمنـة للعـيش والـصحة     إسبو وآرهوس من أ   

  ؛)رومانيا(
ضمان االتساق الكامل بني تشريعاهتا، مبا فيها مـشروع القـانون           -٢٤-٩٧
، والتزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك التزاماهتا مبوجب االتفاقية األوروبية          ٨٧١١ رقم

  ؛)الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا (حلقوق اإلنسان 
سّن تشريع حيمي صراحة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي           -٢٥-٩٧

تنطوي علـى   ومغايري اهلوية اجلنسانية من التمييز، وضمان تعديل القوانني اليت          
 متيز ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة             أحكام

  ؛)آيرلندا(اجلنسانية 
 تدابري االعتماد املبكر ملشروع قانون مكافحـة التمييـز          النظر يف   -٢٦-٩٧

  ؛)الفلبني(املعروض على الربملان للنظر فيه 
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اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز يعّرف التمييز املباشـر وغـري           -٢٧-٩٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية(املباشر ويتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز 

  ؛)تايلند(ن بشأن منع التمييز ومكافحته اإلسراع يف اعتماد قانو  -٢٨-٩٧
سّن تشريع حيظر صراحة بغاء األطفـال وغـريه مـن أشـكال               -٢٩-٩٧

ـ     اً  االستغالل اجلنسي، متشي   ـ اً  مع التزامات أوكرانيا الدولية، علم أن اتفاقيـة   ب
 / كـانون األول   ١النزروت ستدخل حيز النفـاذ بالنـسبة إىل أوكرانيـا يف            

  ؛)إيطاليا (٢٠١٢ ديسمرب
 ألفعـال   للرتعة املقلقة اعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز يتصّدى         -٣٠-٩٧

  ؛)الربتغال(التمييز على أساس اجلنس وامليل اجلنسي واالنتماء العرقي واإلثين 
 اجلهود الرامية إىل تعزيز اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة           تكثيف  -٣١-٩٧

  ؛)ماليزيا(وتزويد هذه اآللية مبا يكفي من املوارد 
اللتزامات أوكرانيا مبوجـب    اً  إنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفق       -٣٢-٩٧

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة           
  ؛)سويسرا(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  أو
ري التفاقية  للربوتوكول االختيا اً  إنشاء آلية وقائية وطنية فعلية وفق       -٣٣-٩٧

الالإنـسانية   مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو     
  ؛)اجلمهورية التشيكية(املهينة  أو
  جهودها الرامية إىل إنشاء آلية وطنية ملكافحة التعذيب وفقاً         تسريع  -٣٤-٩٧

ألحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب           
  ؛)تونس(عاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة امل

اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذ الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة       -٣٥-٩٧
املهينـة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو          

  ؛)فرنسا( مستقلّة ، وخباصة إنشاء آلية وقائية وطنيةكامالًاً تنفيذ
بقانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، بإنشاء آلية وطنية         القيام، عمالً   -٣٦-٩٧

املستقلة للتحقيق يف ادعاءات التعذيب على أيدي موظفي وكاالت إنفاذ القانون           
  ؛)إستونيا(وزارة الداخلية ومكتب املّدعي العام عن 
حكـام الربوتوكـول    ألإنشاء آلية وطنية ملنع التعـذيب متتثـل           -٣٧-٩٧

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
خـاص علـى اسـتقاللية هـذه        بشكل  تركيز  الأو الالإنسانية أو املهينة، مع      

  ؛)املكسيك( اآللية
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إنشاء آلية وطنية ملكافحة التمييز العنصري وإعادة تشغيل املؤسسات           -٣٨-٩٧
الفريق العامل املشترك بني اإلدارات املعين مبكافحة        عن العمل، ال سيما      اليت توقفت 

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (كره األجانب والتعصب اإلثين والعرقي 
ـ   ضمان الفعالية يف تنفيذ خطة        -٣٩-٩٧ ل العمل الوطنية املتعلقة حبقوق الطف

  ؛)مجهورية مولدوفا) (٢٠١٦-٢٠١٠(
ـ     علية لتنفيذ خطة    اختاذ تدابري ف    -٤٠-٩٧ ل العمل الوطنية املتعلقة حبقوق الطف

 -مجهوريـة   (إيران  (وختصيص ما يكفي من املوارد لتنفيذها       ) ٢٠١٦-٢٠١٠(
  ؛))اإلسالمية

، السـيما يف جمـال      تنفيذ االتفاقيات الدولية املصدق عليها حديثاً       -٤١-٩٧
  ؛)كازاخستان( فعاالًاً حقوق الطفل تنفيذ

تطبيق التدابري والربامج الرامية إىل تعزيـز حقـوق         االستمرار يف     -٤٢-٩٧
  ؛)كوبا(الطفل ومحايتها، وخباصة احلق يف التعليم واحلق يف الصحة 

اعتماد خطة عمل وطنية بشأن تكافؤ الفرص لفائدة األشـخاص            -٤٣-٩٧
  ؛)سلوفاكيا(ذوي اإلعاقة 

  ؛)سلوفينيا(تطبيق مبادئ يوغياكارتا عند وضع السياسات   -٤٤-٩٧
مواصلة التنفيذ الكامل والفعلي لقرارات احملكمة األوروبية حلقوق          -٤٥-٩٧

  ؛)أرمينيا(اإلنسان 
قطاع الـصحة   رصد االعتمادات مليزانية    اختاذ تدابري فعالة لزيادة       -٤٦-٩٧

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (
مواصلة تعزيز النهج اجلنساين يف مجيع برامج التخفيف من حـدة             -٤٧-٩٧

  ؛)ربيجانأذ(الفقر 
اعتماد هنج جنساين يف مجيع برامج التخفيف مـن حـدة الفقـر               -٤٨-٩٧

  ؛)بنغالديش(
  ؛)العراق(اعتماد خطط وبرامج بشأن االجتار بالبشر   -٤٩-٩٧
 اجملتمع  إشراكاالهتمام أكثر بتوعية املواطنني األوكرانيني حبقوقهم و        -٥٠-٩٧

  ؛)االحتاد الروسي(احمللي يف اختاذ القرارات املهمة 
توصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      كما ينبغي ب  االهتمام    -٥١-٩٧

  ؛)كازاخستان(
اختاذ التدابري الالزمة لزيادة عدد النساء يف مناصب صنع القـرار             -٥٢-٩٧

  ؛)اجلزائر(والتصدي ملسألة الفوارق املستدامة يف األجور بني الرجال والنساء 
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، مبا يف ذلك نظام احلـصص، لتحقيـق         تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة     -٥٣-٩٧
املساواة بني اجلنسني يف اجملاالت اليت تعاين فيها النـساء مـن نقـص التمثيـل                

احلرمان، ولفائدة النساء الاليت يتعرضن ألشكال التمييز املتعددة، مثل النساء           أو
  ؛)بنغالديش(الروما 
دف ضـمان   تنسيق املساواة بني اجلنسني هب    ل اجلهود   بذل املزيد من    -٥٤-٩٧
  ؛)كازاخستان( أمام السلطتني التشريعية والتنفيذية ساويهما يف احلقوق والفرصت

ملختلـف  اً  واضحاً  اختاذ التدابري الرامية إىل تضمني تشريعاهتا تعريف        -٥٥-٩٧
  ؛)بلجيكا(أشكال التمييز 

 األحكام اليت متيز على أساس العرق أو اجلـنس أو امليـل             حذف  -٥٦-٩٧
  ؛)كندا(يعات، واعتماد قانون شامل ملكافحة التمييز اجلنسي من التشر

تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز من خالل االمتناع عن            -٥٧-٩٧
سن تشريعات متناقضة وتعديل قانون مكافحة التمييز حبيث يشري صـراحة إىل            

  ؛)فنلندا(لتمييز لامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية كسببني ممكنني 
ـ         الربامجصلة  موا  -٥٨-٩٧ ز  الرامية إىل منع ومكافحـة العنـصرية والتميي

  ؛)كوبا(العنصري وكره األجانب 
ـ        -٥٩-٩٧ اً مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة التمييز وتعزيز املساواة وفق

للمعاهدات الدولية اليت حتدد الضمانات املتصلة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات      
وق، دون منح امتيازات أو فرض قيـود        األساسية، وتنص على املساواة يف احلق     

، أو نـوع  املعتقد السياسي أو الـديين أو غـريه  على أساس العرق أو اللون أو   
اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو االنتماء اإلثين أو االجتماعي، أو الوضـع املـادي              

  ؛)الربازيل( اإلقامة، أو اللغة أو غري ذلك من األسس مكان أو
اإلجراءات الفعالة ملكافحة التمييز وكره األجانب      اختاذ املزيد من      -٦٠-٩٧

  ؛)العراق(
مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة خمتلف أشكال التمييز وضمان           -٦١-٩٧

  ؛)األرجنتني(احترام حقوق األقليات اإلثنية 
اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة العنصرية والتطـرف وتـشجيع            -٦٢-٩٧

  ؛)الصني (موعات اإلثنيةاجملبني خمتلف السلمي التعايش 
املضي يف اعتماد تدابري فعالة لتشجيع التسامح واحترام األجانـب            -٦٣-٩٧

  ؛)شيلي(وأفراد األقليات القومية والعرقية واإلثنية 
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 الرامية إىل مكافحة التمييز وضمان التحقيق بسرعة   اجلهودمواصلة    -٦٤-٩٧
ختاذ ما يترتب على ذلـك مـن        يف حاالت الكراهية العرقية واإلثنية والدينية وا      

 الراميـة إىل سـن قـوانني        اجلهودإجراءات؛ والقيام، يف هذا الصدد، بتكثيف       
  ؛)ماليزيا(مكافحة التمييز 

ناسبة ملكافحة  املؤسسية  املليات  اآل الرامية إىل إنشاء     اجلهودمواصلة    -٦٥-٩٧
ئل خمتلف أشكال التمييز، وتلك الرامية إىل تدريب أفراد الشرطة علـى مـسا            

  ؛)املغرب(على جرائم الكراهية اً حقوق اإلنسان للقضاء فعلي
إصدار قانون شامل ملكافحة التمييز وحتديث خطة العمل الوطنية قصد            -٦٦-٩٧

إيالء اهتمام خاص ملسألة التصدي ملمارسات موظفي إنفاذ القانون، واختاذ التـدابري            
  ؛)مصر(التحريض عليها القانونية والعملية الالزمة ملكافحة جرائم الكراهية و

بذل كل اجلهود يف سبيل التصدي للتمييز ضد األقليات اإلثنيـة،             -٦٧-٩٧
  ؛)مجهورية كوريا(فيها األقلية الكورية  مبا
مواصلة تعزيز التسامح داخل اجملتمع األوكراين واختاذ تدابري مـن            -٦٨-٩٧

 للجمعيـات   أجل منع إدراج األفكار ذات النعرة القومية يف الربامج الـسياسية          
  ؛)االحتاد الروسي(العامة 
احلقوق األساسية املتصلة   يف جمال   لتزاماهتا الدولية   أوكرانيا ال امتثال    -٦٩-٩٧

بعدم التمييز، ومنع اعتماد قانون حيظر حرية التعبري فيما يتعلق باملثلية اجلنـسية             
مييز على  وتوعية اجملتمع املدين مبسألة مكافحة مجيع أشكال التمييز، مبا يشمل الت          

  ؛)فرنسا(أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 
اً  ألية إجراءات أو قوانني تشكل انتـهاك       اختاذ موقف فاعل للتصدي     -٧٠-٩٧

  ؛)السويد(حلقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية 
 جملس أوروبـا  جلنة وزراء عن  ٢٠١٠الصادرة يف عام    توصية  التنفيذ    -٧١-٩٧

  ؛)سويسرا(بشأن مكافحة التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 
اعتماد تدابري تشريعية أو غريها من التدابري هبدف منع التمييز علـى              -٧٢-٩٧

أساس امليل اجلنسي والتصدي له، وضمان االحترام التام حلرية املثليـات واملثلـيني             
  ؛)أوروغواي(ايري اهلوية اجلنسانية يف التعبري والتجمع ومزدوجي امليل اجلنسي ومغ

تكثيف اجلهود الرامية إىل حتسني احلماية الفعلية للمثليات واملثليني           -٧٣-٩٧
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، والتخلي عن مشروع القانون          

واالمتناع عـن   " خطاب الدعاية للمثلية اجلنسية   " املتعلق مبا يسّمى     ٨٧١١رقم  
سّن غريه من التشريعات اليت تنتهك حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية             

  ؛)أملانيا( للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية
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دراسة إمكانية تعزيز تدابري مكافحة التمييز، السيما التمييز ضـد            -٧٤-٩٧
  ؛)األرجنتني(قص املناعة البشرية األطفال املعوقني واملصابني بفريوس ن

اختاذ املزيد من التدابري اليت تكفل توفري ضمانات منهجية حتـول             -٧٥-٩٧
، سيما يف السجون ومرافق االحتجاز دون ممارسة التعذيب أو إساءة املعاملة، ال     

وكـذا تنفيــذ توصـيات اللجنــة األوروبيــة املعنيـة مبكافحــة التعــذيب    
  ؛)التشيكية اجلمهورية(

مواصلة تعزيز األحكام املتعلقة بالتصدي للعنف املرتيل والـربامج           -٧٦-٩٧
  ؛)شيلي( آليات محاية النساء واألطفال بتعزيزاملتعلقة 

احترام مبادئ ومعايري اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف            -٧٧-٩٧
  ؛)إيطاليا(ضد النساء والعنف املرتيل، حىت قبل التصديق عليها ودخوهلا حيز النفاذ 

مواصلة العمل الرامي إىل بلورة هنج شامل ملنع مجيع أشكال العنف             -٧٨-٩٧
  ؛)مجهورية مولدوفا(ضد النساء والتصدي هلا 

تكثيف اجلهود يف سبيل منع مجيع أشكال اإلسـاءة إىل األطفـال              -٧٩-٩٧
مات والقضاء عليها، واعتماد تدابري للوقاية منها، وتزويد األطفال باحلماية وباخلد 

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (الالزمة للتعايف منها 
فعالية تنفيذ قانون مكافحة االجتار     ختصيص املوارد الالزمة لضمان       -٨٠-٩٧

  ؛)الفلبني) (٢٠١١(بالبشر 
 اجلهود الوطنية املبذولة يف جمال االجتار بالبشر من خـالل           تكثيف  -٨١-٩٧

على محايـة األطفـال مـن       اً  خاصاً  يزاعتماد هنج موّجه حنو الضحايا يركّز ترك      
  ؛)مصر(االستغالل اجلنسي 

مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي املساعدة           -٨٢-٩٧
  ؛)ليتوانيا(الضرورية إىل ضحايا االجتار 

 اجلهود املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، وخباصة مكافحـة         مضاعفة  -٨٣-٩٧
ض االستغالل يف اجلنس ويف العمل، بطرق منها التصدي         االجتار باألطفال ألغرا  

ألسباب االجتار الرئيسية، وإنشاء املزيد من املالجئ إلعادة تأهيل الضحايا وإعادة 
إدماجهم يف اجملتمع، والقيام، على حنو منهجي، بضمان التحقيق مع املتورطني يف            

  ؛)إندونيسيا(االجتار بالبشر ومالحقتهم ومعاقبتهم 
سـيما حـرس     تدريب مجيع املعنيني مبكافحة االجتار بالبـشر، ال         -٨٤-٩٧

  ؛)الربتغال(البشر بعلى قانون مكافحة االجتار اً كافياً احلدود، تدريب
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 الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، وخباصة األطفال اجلهودمواصلة   -٨٥-٩٧
  ؛)اجلزائر(م والنساء، وضمان تقدمي التعويضات إىل ضحايا االجتار وإعادة تأهيله

  ؛)الربتغال(لبغاء األطفال اً واضحاً  الوطين تعريفالتشريعتضمني   -٨٦-٩٧
 الوطنية املمتـدة إىل     اخلطةمراعاة توصيات جلنة حقوق الطفل يف         -٨٧-٩٧
  ؛)نيكاراغوا( واملتعلقة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل ٢٠١٦ عام
، مبا يف ذلـك     فعلياًتنفيذ تدابري حقيقية لضمان استقاللية القضاء         -٨٨-٩٧

وضع إجراءات ومعايري شفافة بشأن تعيني القـضاة وعـزهلم وبـشأن اختـاذ              
  ؛)سلوفاكيا(اإلجراءات التأديبية يف حقهم 

مواصلة تعزيز استقاللية القضاء ونزاهته، وإضـفاء املزيـد مـن             -٨٩-٩٧
الشفافية على اإلجراءات القانونية من خالل اعتماد تـدابري تـشمل مراجعـة             

  ؛)إسبانيا(نون اجلنائي وقانون النيابة العامة القا
توفري اإلطار القانوين والعملي الالزم الستقاللية القضاء بطرق منها           -٩٠-٩٧

  ؛)النمسا(وضع إجراءات ومعايري نزيهة بشأن تعيني القضاة وعزهلم 
النظر يف وضع إجراءات حمّسنة ومعايري شفافة فيما يتعلق بتعـيني             -٩١-٩٧

م، وتطبيق اإلجراءات التأديبية قصد تبديد شواغل اجملتمع الـدويل          القضاة وعزهل 
  ؛)بولندا(إزاء استقاللية القضاء 

توفري اإلطار القانوين والعملي الالزم إلرساء قضاء مستقل وفعال،           -٩٢-٩٧
وإصالح النيابة العامة لضمان استقالليته ونزاهته، وفصل مهام املالحقة اجلنائيـة           

  ؛)كندا( ادعاءات التعرض لالعتداء عن مهام التحقيق يف
مواصلة تعزيز القضاء من خالل التحقيق يف ادعـاءات انتـهاك             -٩٣-٩٧

  ؛)أملانيا( والشرطة القانونحقوق اإلنسان على أيدي موظفي إنفاذ 
اختاذ خطوات ملموسة لتحسني موضوعية واستقاللية نظام القضاء          -٩٤-٩٧

لبندقيـة وتطبيـق قـرارات احملكمـة        اجلنائي من خالل اعتماد توصيات جلنة ا      
اململكـة  (األوروبية حلقوق اإلنسان ومعاجلة الشواغل املتعلقة بالعدالة االنتقائية         

  ؛)املتحدة لربيطانيا العظمى ومشال آيرلندا
تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد برمته، مبا يف ذلك إدخـال             -٩٥-٩٧

األساسي هبدف احلد من سلطات النيابة      اإلصالحات الالزمة على الدستور والنظام      
مع التزامات أوكرانيا مبوجب    اً  العامة، وإنشاء نظام قضاء جنائي نزيه ومستقل متشي       

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد برمته وتعزيـز اسـتقاللية            -٩٦-٩٧
  ؛)أملانيا(لقضاء وموازنة دور النيابة العامة وحماربة الفساد يف اجلهاز القضائي ا
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اً اإلسراع يف تنفيذ قانون اإلجـراءات اجلنائيـة املعتمـد حـديث             -٩٧-٩٧
  ؛)النرويج(

يف  مواصلة اجلهود املبذولة يف سبيل إصالح اإلجراءات اجلنائية، مبا          -٩٨-٩٧
عن حتديث إجراءات التحقيق      ة ونزاهتها، فضالً  ذلك تعزيز استقاللية النيابة العام    

  ؛)مجهورية كوريا(قبل احملاكمة 
إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق يف حاالت التعذيب وضـمان تقـدمي             -٩٩-٩٧

 االحتجـاز   والقيام، عالوة على ذلك، مبواءمة ظروف     . التعويضات إىل الضحايا  
  ؛)إسبانيا(للمحتجزين كفالة احترام الضمانات القضائية مع املعايري الدولية و

 هبدف مكافحة إفالت أفراد الـشرطة مـن      قه وتطبي التشريعحتسني    -١٠٠-٩٧
العقاب وزيادة عدد التحقيقات اجلنائية مع أفراد الشرطة املـشتبه يف ارتكـاهبم             
أعمال عنف، وتدريب مـوظفي هيئـات إنفـاذ القـانون يف جمـال حقـوق                

  ؛)السويد( احملتجزين
يا التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو         ضمان متتع ضحا    -١٠١-٩٧

  ؛)سويسرا(الالإنسانية أو املهينة حبقهم يف اجلرب 
بذل جهود حقيقية ملساءلة أفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القـانون            -١٠٢-٩٧

  ؛)العراق(بشأن تعذيب احملتجزين وسوء معاملتهم 
ضلوع يف سوء املعاملة اختاذ تدابري عاجلة ملنع موظفي الشرطة من ال  -١٠٣-٩٧

  ؛)النمسا(والتعذيب وضمان مساءلتهم عن أية أعمال إجرامية 
تعزيز فعالية واستقاللية آليات اإلشراف علـى احتـرام حقـوق             -١٠٤-٩٧

  ؛)إيطاليا(اإلنسان للسجناء واحملتجزين لدى الشرطة هبدف منع سوء معاملتهم 
التمييز العنصري، بضمان القيام، بناء على توصية جلنة القضاء على       -١٠٥-٩٧

  ؛)بنغالديش(التحقيق املالئم يف جرائم الكراهية ومواصلة التصدي هلا 
للمعايري الدولية، حبماية وتعزيز احلق يف حماكمة عادلة        اً  القيام، وفق   -١٠٦-٩٧

  ؛)سلوفاكيا(على حنو فعال 
 الرامية إىل مكافحة جرائم الكراهية وحث املوظفني        اجلهودتكثيف    -١٠٧-٩٧

ـ             اً احلكوميني السامني على اختاذ موقف واضح من هذه اجلرائم، والتنديـد علن
  ؛)تونس(بأعمال العنف العنصرية وغريها من اجلرائم القائمة على الكراهية 

اختاذ اخلطوات الضرورية لضمان إجراء حتقيقات نزيهة يف مجيـع            -١٠٨-٩٧
  ؛)الربتغال(ادعاءات سوء املعاملة 
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 أراضيها وحماكمة علىمالحقات غري انتقائية   ا إجراء   أوكرانيضمان    -١٠٩-٩٧
 يف للمعـايري املنـصوص عليهـا   اً  دلة، وفق  حماكمة عا  الذين تقاضيهم األشخاص  

 ذلك احلق    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مبا يف         ١٤ املادة
  ؛)هولندا( من هذه املادة ٥ يف الفقرة يف الطعن املنصوص عليه

التصدي بسرعة ملشكلة قبول احملاكم باألدلة املنتزعة من احملتجزين           -١١٠-٩٧
  ؛)هنغاريا (املعاملةسوء عن طريق 

ات يف اإلجـراءات     بشأن استخدام لغات األقلي    بااللتزاماتالوفاء    -١١١-٩٧
  ؛)رومانيا(تعلق األمر باإلجراءات اجلنائية أم باإلجراءات املدنية  القضائية، سواًء

اد قانون بشأن نقابة احملامني يقر حبق احملامني يف إدارة النقابـة            اعتم  -١١٢-٩٧
بأنفسهم ويضمن التمثيل السليم من خالل االنتخابات العادية والتمثيل اإلقليمي          

  ؛)هنغاريا(
ضمان متتع مجيع املواطنني، مبن فيهم املعارضون، مثل رئيس الوزراء      -١١٣-٩٧

  ؛)أستراليا(ة وشفافة وحمايدة السابق تيموشنكو، باحلق يف حماكمة عادل
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(لمالحقات السياسية وضع حد ل  -١١٤-٩٧
 اجلهود الرامية إىل إصـالح قـضاء األحـداث          تكثيفالنظر يف     -١١٥-٩٧

  ؛)سلوفينيا(
 ومواصلتها يف سبيل إنشاء نظام لقضاء األحـداث         اجلهودتكثيف    -١١٦-٩٧

  ؛)النمسا(رمان اجلاحنني األحداث من احلرية حلوتشجيع التدابري البديلة 
ضمان أن حيترم قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد حقوق اإلنـسان            -١١٧-٩٧

للمحتجزين، وأن حتّرر بيانات إخطار املهاجرين مبربرات ترحيلهم بلغة يفهمهـا           
  ؛)مصر(املهاجر املرحَّل 

وصـفهما  بمواصلة تشجيع حرية وسائط اإلعـالم وتعدديتـها           -١١٨-٩٧
  ؛)بولندا( ملمارسة حرية التعبري عنصرين أساسيني

إنشاء بيئة مؤاتية للصحفيني والعاملني يف جمال اإلعالم، وضـمان            -١١٩-٩٧
الشفافية واحلياد يف مجيع عمليات التحقيق واملالحقة املتصلة بالقضايا املرفوعـة           

  ؛)النمسا(ضدهم 
سيما محايـة     بالكامل، ال  مواصلة اختاذ تدابري ضمان حرية التعبري       -١٢٠-٩٧

  ؛)شيلي(السالمة اجلسدية للعاملني يف جمال اإلعالم أثناء ممارسة هذا احلق 
حتسني محاية الصحفيني ومكافحة أشكال اإلساءة والعنـف الـيت            -١٢١-٩٧

  ؛)فرنسا(يتعرضون هلا 
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مواصلة التصدي للهيئات احلكومية اليت تقيد وسـائط اإلعـالم            -١٢٢-٩٧
  ؛)انياأمل(والصحفيني 

معايري املنصوص عليها يف    ذ قانون بشأن حرية التجمع ميتثل لل      تنفي  -١٢٣-٩٧
الواليـات  ( من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      ٢١ املادة

  ؛)األمريكية املتحدة
القيام، على سبيل األولوية، بتنفيذ التوصيات اليت قدمتها اهليئـات      -١٢٤-٩٧

 اليت أجريـت  نتخابات خالل االنتخابات الربملانية األوكرانية      املستقلة ملراقبة اال  
  ؛)كندا(أكتوبر / تشرين األول٢٨ يف
 من أجل ضمان حق مجيـع األوالد والبنـات يف           التشريعمراجعة    -١٢٥-٩٧

احلصول على جنسية وضمان تسجيل والدهتم بصرف النظر عن أصلهم العرقي           
  ؛)املكسيك(أو وضع والديهم 

جـودة  لتمويل الكايف لنظام التعليم العام وحتسني توافر و       ضمان ا   -١٢٦-٩٧
 -مجهوريـة   (إيـران   (التعليم العام يف املناطق الريفية وحتسني الوصـول إليـه           

  ؛))اإلسالمية
 املـدارس يف    تراجعتعزيز جهود التخفيف من اآلثار املترتبة على          -١٢٧-٩٧

  ؛)ي النكاسر( ضمان دورة دراسية سليمة لألطفال يفالسنوات األخرية 
خـاص  بشكل  تركيز  المواصلة تطوير قطاع الصحة يف البلد مع          -١٢٨-٩٧

  ؛)سري النكا(على وصول شرائح اجملتمع الفقرية إىل الصحة 
اعتماد تدابري فعالة لضمان حصول مجيع املواطنني على الوقاية من            -١٢٩-٩٧

  ؛)أوزبكستان(فريوس نقص املناعة البشرية والعالج منه 
 التصدي لتراجـع التغطيـة التحـصينية يف         اذ تدابري يف سبيل   اخت  -١٣٠-٩٧

  ؛)الربازيل(أوكرانيا 
تسخري اخلربة الدولية ذات الصلة يف ضمان محاية حقوق اإلنسان            -١٣١-٩٧

  ؛)أوزبكستان(يف املناطق اليت تعاين أزمة بيئية 
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (ضمان تنفيذ قانون محاية البيئة   -١٣٢-٩٧
 محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وغريهـا        قواننيضمان تنفيذ     -١٣٣-٩٧

من التدابري ذات الصلة بطرق منها ختصيص موارد كافية للمشاريع الراميـة إىل             
إرساء بيئة عيش خالية من العوائق وضمان وصول األطفـال ذوي اإلعاقـة إىل              

  ؛)فنلندا( األطفال التعليم يف املدارس العادية على قدم املساواة مع غريهم من
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اعتماد برنامج وطين لتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -١٣٤-٩٧
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (

 يفة منتهكي حقوقهم    إحالمحاية األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية و       -١٣٥-٩٧
  ؛)العراق ( على القضاءاملستشفيات النفسية

ت القومية والـسياسات احلكوميـة      مواصلة تعزيز حقوق األقليا     -١٣٦-٩٧
  ؛)أرمينيا(املتعلقة مبكافحة التمييز 

اختاذ خطوات إضافية لتشجيع التعليم بلغات األقليات القومية، مبا           -١٣٧-٩٧
  ؛)رومانيا(عدد الطالب فيها يف ذلك يف اجملاالت اليت قد يتراجع 

ـ            -١٣٨-٩٧ ى اختاذ إجراءات إضافية لضمان التعليم بلغـات األقليـات عل
  ؛)مجهورية مولدوفا(مستدام  حنو
الوضع االجتمـاعي   اً  زيادة حتسني وضع أفراد األقليات، خصوص       -١٣٩-٩٧

واالقتصادي للفئات احملرومة، وتعزيز تكافؤ الفرص مع غريهم يف جمال التعلـيم            
  ؛)كمبوديا( وذلك على مجيع املستويات ،وغريه من اجملاالت

ر القُرم وغريهم    الوضع احلايل لتت    يف سبيل حتسني   بذل كل اجلهود    -١٤٠-٩٧
  ؛)تركيا(من أفراد األقليات وحتسني ظروف عيشهم 

صادية تكثيف اإلجراءات الرامية إىل ضمان احلقوق السياسية واالقت  -١٤١-٩٧
أيـضاً إىل توطيـد     ر القُرم واحلفاظ عليها، مما سيفضي       واالجتماعية والثقافية لتت  

  ؛)تركيا(الطائفية  العالقات
اعتماد التدابري والتشريعات الالزمة حلماية حقوق مجيـع العمـال         -١٤٢-٩٧

  ؛)تايلند(املهاجرين يف أوكرانيا 
مراجعة اإلطار التشريعي األوكراين املتعلق بـالالجئني وملتمـسي       -١٤٣-٩٧

اللجوء، هبدف ضمان احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية وعدم ترحيل ملتمسي           
  ؛)إسبانيا(عرضون فيها للخطر اللجوء إىل البلدان اليت قد يت

  ؛)بلجيكا(احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية   -١٤٤-٩٧
ضمان محاية الالجئني وملتمسي اللجوء وإعادة النظر يف احلـاالت          -١٤٥-٩٧

  ؛)العراق(اليت يكره فيها ملتمسو اللجوء على العودة 
س موقف الدولة   أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعك      /مجيع االستنتاجات و    -٩٨

وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . حظيت بتأييد الفريق العامل ككلأو التوصيات على أهنا قد/االستنتاجات و
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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