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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢

 ٥علومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة         جتميع للم     
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  أوكرانيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
ـ يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية          ااخلاصة، مب  ية الـسامية   واملفوض

والتقرير مقدم يف   . ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          حلقوق اإلنسان 
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

اقتراحات مـن    أووجهات نظر    أويتضمن التقرير أية آراء      الو. العودة إىل الوثيقة املرجعية   
ورد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عـن          مااملفوضية السامية حلقوق اإلنسان غري      

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير وترية االستعراض والتطورات الـيت حـدثت يف   .  التقرير الواردة يف 
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان  -١  

  مل ُتقبل/صدق عليهامل ُي اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  
التــــصديق 

ــضمام  أو االن
  اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٦٩(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٧٣(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )١٩٧٣(والسياسية 

لثـاين امللحـق    الربوتوكول االختياري ا  
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  )٢٠٠٧(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       

  )١٩٨١(ضد املرأة 
  )١٩٨٧(اتفاقية مناهضة التعذيب 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
  )٢٠٠٦(التعذيب 

  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 
ية حقـوق   الربوتوكول االختياري التفاق  

الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات 
  )٢٠٠٥ (املسلحة

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      
 واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة      

)٢٠٠٣(  

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
  )٢٠١٠ (اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
ع العمال املهاجرين وأفراد    مجي

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
ــاء  األشــخاص مــن االختف

  القسري

التحفظـــات 
اإلعالنات  أو/و
 التفامهات أو/و

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
، ١-١٧اإلعالن، املادة   (التمييز العنصري   

١٩٦٩ (  

--  --  

ادية العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص      
اإلعـالن، املـادة   (واالجتماعية والثقافية   

١٩٧٣، ١-٢٦ (  

    

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         
، ١-٤٨اإلعـالن، املـادة     (ية  والسياس
١٩٧٣(  
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  مل ُتقبل/صدق عليهامل ُي اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة يف الدورة السابقة  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       

الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات 
ــسلحة ــادة  (امل ــالن، امل ، ٢-٣اإلع

٣()٢٠٠٥(  

    

إجـــراءات 
الـــشكوى 
ــق  والتحقيـ
ــراءات  واإلج

  )٤(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٩٢(١٤التمييز العنصري، املادة 

الربوتوكول االختيـاري امللحـق     
بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

توقيع فقط،   (١١ و ١٠ و ١املواد  
٢٠٠٩(  

االختياري التفاقية  الربوتوكول  
حقوق الطفل بـشأن تقـدمي      

 ١٣ و١٢ و٥ املواد البالغات،

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية       
 )١٩٩٢(٤١االجتماعية والثقافية، املادة و

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة    

  )٢٠١٠ (٦ و١املادتان 

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
يع العمال املهاجرين وأفراد    مج

  ٧٧ و٧٦أسرهم، املادتان 
الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق        

قوق املدنيـة   بالعهد الدويل اخلاص بـاحل    
  )١٩٩١(١والسياسية، املادة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع       
ــاء  األشــخاص مــن االختف

 ٣٢ و ٣١ و ٣٠، املواد   القسري
  ٣٣و

حق باتفاقيـة   الربوتوكول االختياري املل    
لتمييـز ضـد    القضاء على مجيع أشكال ا    

  )٢٠٠٣(٨ و١املرأة، املادتان 

    

 ٢١ و ٢٠اهضة التعذيب، املواد    اتفاقية من   
  )٢٠٠٣(٢٢و

    

  )٥(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  -٢  

  احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخذة بعد 

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
مام االنض أوالتصديق 

  اخلالفة أو
نظام روما األساسي للمحكمة       اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  اجلنائية الدولية
  )٦(بروتوكول بالريمو  

  )٧(املتعلقة مبركز الالجئنياالتفاقية 
أغـسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخـة     

،  والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبـا     ١٩٤٩
  )٨(وتوكول الثالثباستثناء الرب

  )٩(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

ــز   )١٠(الربوتوكول الثالث ــة مبرك ــة املتعلق االتفاقي
  )١١(األشخاص عدميي اجلنسية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )١٢(١٦٩رقم 

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة     
  )١٣(١٨٩رقم 

جلنة   وجلنة حقوق الطفل و    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      شجعت كل من      -١
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      على  تصديق  ال أوكرانيا على     القضاء على التمييز العنصري   

  .)١٤(ختفاء القسرياملهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال
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اتفاقيـة  علـى   تصديق  ال العنصري أوكرانيا على     جلنة القضاء على التمييز   وشجعت     -٢
 .)١٥(١٦٩منظمة العمل الدولية رقم 

 جلنة القضاء على التمييز العنصريومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    وأوصت    -٣
كز األشـخاص عـدميي اجلنـسية       وجلنة حقوق الطفل بالتصديق على االتفاقية املتعلقة مبر       

 .)١٦(١٩٦١اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام و ١٩٥٤ لعام

اتفاقية محاية الطفل والتعاون يف     وأوصت جلنة حقوق الطفل أوكرانيا باالنضمام إىل          -٤
  .)١٧(١٩٩٣ لعام جمال التبين على الصعيد الدويل

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

مراجعة التشريعات الداخلية   ، حثت جلنة حقوق الطفل أوكرانيا على        ٢٠١١يف عام     -٥
  .)١٨(وأوصت باعتماد قانون حلقوق الطفل،  حقوق الطفللضمان امتثاهلا التفاقية

   والتدابري السياساتية اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم  
نفيذ الفعال خلطة العمل الوطنية     ى أن تكفل الت   حقوق الطفل أوكرانيا عل    جلنة   حثت  -٦

 .)١٩(لتنفيذهاصيص التمويل الالزم وخت) ٢٠١٦-٢٠١٠(ألطفال اخلاصة با

، أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أوكرانيا بتعزيـز          ٢٠٠٩ويف عام     -٧
  .)٢٠(يف ذلك عن طريق مدِّه باملوارد الالزمة اأنشطة مكتب أمني املظامل مب

 .)٢١(يق العامل أوكرانيا بإنشاء آلية وقائية وطنيةوأوصى الفر  -٨

  )٢٢(حالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  احلالة يف الدورة احلالية  احلالة يف الدورة السابقة  )٢٣(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  )٢٠٠٩(املركز ألف   )٢٠٠٨(املركز باء   فوض الربملاين األوكراين املعين حبقوق اإلنسانامل

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
منتصف املـدة بـشأن     ، قامت أوكرانيا بإعداد وتقدمي تقريرها عن        ٢٠١٠يف عام     -٩

  .)٢٥(٢٠٠٨متابعة التوصيات املقدمة خالل االستعراض الدوري الشامل الذي جرى يف عام 
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  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدةهيئة امل
مالحظات ختاميـة واردة    

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منـذ     

  االستعراض السابق
آخر مالحظات  

  حالة اإلبالغ  ختامية 
جلنة القضاء على التمييـز   

  العنصري
ــسطس/آب  ٢٠١٠  ٢٠٠٦أغسطس /آب  أغ

٢٠١١  
حيل موعد تقدمي التقريـرين     
الثاين والعـشرين والثالـث     

  ٢٠١٤والعشرين يف عام 
لجنة املعنية بـاحلقوق    ال

االقتصادية واالجتماعيـة   
  والثقافية

التقرير السادس بانتظار النظر      --  ٢٠٠٧٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
  فيه

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

بانتظار النظر  التقرير السابع     --  ٢٠٠٦٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين
ــه  ــشرين فيــ يف تــ

  ٢٠١٢ نوفمرب/الثاين
نية بالقضاء على   اللجنة املع 

  التمييز ضد املرأة
ــانون   ٢٠٠٨   ٢٠٠٢يونيه /حزيران كـــ

ــاين ــاير /الث ين
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقريـرين     
ــع يف  ــامن والتاسـ الثـ

  ٢٠١٤ عام
تأخر تقدمي التقرير الدوري       --  --  ٢٠٠٧مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب 

  ٢٠١١السادس منذ عام 
ــشرين األول  جلنة حقوق الطفل  ــ/ت وبر أكت

٢٠٠٢  
فربايــر /شــباط  ٢٠٠٨

٢٠١١  
حيل موعد تقدمي التقريـرين     
ــسادس يف   ــامس وال اخل

  ٢٠١٨ عام
اتفاقية حقوق األشخاص   

  ذوي اإلعاقة
مل ُينظر بعد يف التقرير األويل   --  ٢٠١٢  --

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  مقدم من   املوضوع   موعد احللول   اهدةهيئة املع

التعذيب يف مرافق االحتجـاز الـسابق         ٢٠٠٧ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
للمحاكمة؛ االكتظـاظ يف الـسجون      
ومرافق االحتجـاز؛ االعتـداء علـى       
الصحفيني؛ وممارسة العنف والتمييز ضد     

  )٢٦(األقليات

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨

تـهم؛  ملشتبه هبم وإساءة معامل   تعذيب ا   ٢٠٠٨  جلنة مناهضة التعذيب
رصد مرافق االحتجاز؛ ممارسة العنـف      
ضد األقليات وغريها؛ مـضايقة أفـراد       
اجملتمع املدين وممارسة العنف ضـدهم؛      
واحتمــال التعــرض للتعــذيب عنــد 

  )٢٧(العودة

طُلبــــت  (٢٠٠٩
  )٢٨() إضافيةمعلومات

اتفاقية القضاء علـى مجيـع    
  أشكال التمييز ضد املرأة

جتار بالبشر؛ واملشاركة النـسائية يف      اال  ٢٠١٢
  )٢٩(احلياة السياسية والعامة

--  
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  مقدم من   املوضوع   موعد احللول   اهدةهيئة املع
جلنة القضاء علـى التمييـز      

  العنصري
قوانني مكافحة التمييز؛ التمييز ضد غري        ٢٠١٢

املواطنني؛ إصدار الوثائق الثبوتية ألفـراد      
  )٣٠(الروما

--  

  اآلراء    
  احلالة الراهنة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

  احلوار مستمر   )٣١(١   هضة التعذيبجلنة منا
  احلوار مستمر  )٣٢(٢  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات أو/الزيارات القطرية و    
  املوضوع  التاريخ  هيئة املعاهدة

  )٣٣(تقرير سري  ٢٠١١مايو /أيار  اللجنة الفرعية ملنع التعذيب
 

  )٣٤(لفني باإلجراءات اخلاصةالتعاون مع املك  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة أثناء الدورة السابقة  

  نعم  نعم   دعوة دائمة 
-٢٢(املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال    الزيارات اليت متت

  )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧
املقرر اخلاص املعين باآلثار الضارة للنفايـات       

 )٢٠٠٧اير ين/ كانون الثاين٣٠-٢٢ (السمية
 احلـق يف    بتعزيز ومحاية  املقرر اخلاص املعين  

 / أيـار  ٢٠-١٤(حرية الـرأي والتعـبري      
  )٢٠٠٧ مايو

 تـشرين   ٢٢(الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي      
  )٣٥()٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٥-أكتوبر/األول

الزيارات املتفق عليها 
  من حيث املبدأ 

   الغذاء املقرر اخلاص املعين باحلق يف  

الردود علـى رسـائل     
ــداءات  ــاء والن االدع

  العاجلة

.  بالغاً يف الفترة املشمولة بالتقرير     ١٤أُرسل  
   بالغات٨وردت احلكومة على 

  

 إنشائه، ، منذ قامأنه  إىل   الفريق العامل املعين حباالت االختفاء       أشار،  ٢٠١٢يف عام     -١٠
منها باالسـتناد إىل املعلومـات   واحدة الة ؛ ومت استجالء حأوكرانيا إىل  ت حاال أربع بإحالة

  .)٣٦(بت بعد يف ثالث حاالت ُيمل، و احلكومةاملقدمة من
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
املفوضية السامية حلقوق   ، تنفيذ أنشطة    ٢٠١١ و ٢٠١٠شهدت أوكرانيا يف عامي       -١١

لتعـاون  من أجل ا  ندوق األمم املتحدة للتربعات     ص يف جمال التعاون التقين اليت ميوهلا        اإلنسان
مستـشار  ، مت إيفاد    ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . )٣٧(التقين يف ميدان حقوق اإلنسان    

  . )٣٨( إىل أوكرانيالشؤون حقوق اإلنسان

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  بقاإلنساين الدويل املنط

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
اعتمـاد قـانون    يف   على التعجيل    أوكرانيا جلنة القضاء على التمييز العنصري    ت  حث  -١٢

حبكم شامل ملكافحة العنصرية ينص على تعريف التمييز املباشر والتمييز غري املباشر والتمييز             
  .)٣٩(القانونحبكم /الواقع

إزاء  عن قلقها ية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة املعن ، أعربت   ٢٠١٠ويف عام     -١٣
األدوار واملسؤوليات املنوطة بالنـساء والرجـال يف       السائدة بشأن   القوالب النمطية التقليدية    

 .)٤٠(التحيز اجلنسي ضد املرأة يف وسائط اإلعالم واحلمالت الدعائية        إزاء   و ،األسرة واجملتمع 
ساواة بـني   املتحقيق  لفيها احلصص،    اخاصة مؤقتة، مب  تدابري  وأوصت اللجنة أوكرانيا بتنفيذ     

 وملـصلحة احلرمان من املزايا،     أواجلنسني يف اجملاالت اليت تعاين فيها املرأة من نقص التمثيل           
  .)٤١(تعدد، مثل نساء الروماالتمييز امليت يعانني من أشكال اللواالنساء 
إزاء ارتفاع معدالت   عن القلق   ملرأة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد ا      وأعربت    -١٤

 ؛ والتمييز الوظيفي؛ والتفاوت الكبري يف األجور بني النساء والرجال      ؛البطالة يف أوساط النساء   
واملواقف التمييزية القائمة على نوع اجلنس يف أوساط أرباب العمـل يف القطـاعني العـام                

فني والتحرش اجلنـسي يف مكـان        تعيني املوظ   التمييزية يف  مارساتامليف ذلك    اواخلاص، مب 
وجود فجـوة كـبرية يف      نظمة العمل الدولية    التابعة مل رباء  اخلجلنة  وإذ الحظت   . )٤٢(العمل

 لتعكس بالكامل يف تشريعاهتا مبدأ املساواة       األجور، فإهنا حثت أوكرانيا على تعديل قوانينها      
  .)٤٣(يف األجر لدى تساوي قيمة العمل

تعديل قانون التكافؤ يف احلقوق والفرص، لتعزيز آليات        إىل   أوكرانياجنة  ودعت الل   -١٥
الشكاوى والعقوبات، وجلعل تعريف التمييز ضد املرأة متوافقاً توافقاً تاماً مـع االتفاقيـة،              

بتعزيز اآلليـة    أوكرانيا اللجنة   وأوصت.  على السواء  )٤٤(بشموله للتمييز املباشر وغري املباشر    
 برنـامج   وقدم. )٤٥(ومدها باملوارد الكافية   سلطتها   الل تعضيد  للنهوض باملرأة من خ    نيةالوط
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على اعتماد خطة عمل    اً  أيض اللجنة الدولة    ت وشجع .)٤٦( توصية مماثلة  األمم املتحدة اإلمنائي  
  .)٤٧(هاختصيص موارد كافية لتنفيذ وهنج شامللتحقيق املساواة بني اجلنسني وفق وطنية 

كافحة كـره   ز العنصري إىل اعتماد خطة العمل مل      وأشارت جلنة القضاء على التميي      -١٦
فأوصت أوكرانيا بإنشاء آليـات     ،  )٢٠١٢-٢٠١٠(األجانب والعنصرية والتمييز العنصري     

مؤسساتية للتصدي للتمييز العنصري وإعادة تفعيل املؤسسات اليت أوقفت نشاطها، ومنـها            
مبكافحة كـره األجانـب     الفريق العامل املشترك بني اإلدارات املعين       على وجه اخلصوص،    

ضافة إىل ذلك، بتخويل املفوض الربملاين املعـين        أوصت باإل و. )٤٨(والتعصب اإلثين والعرقي  
حبقوق اإلنسان صالحية حمددة تتعلق بالتمييز العنصري، ليتوىل بوجـه خـاص، معاجلـة               

هلم الشكاوى واختاذ التدابري الالزمة استجابة لشواغل ضحايا التمييز العنصري وضمان وصو          
  .)٤٩(إىل مكتب املفوض على مستوى األقاليم واملقاطعات والبلديات

القلق إزاء التقارير الـواردة عـن زيـادة عـدد           وأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -١٧
 مالحظـة   فريق األمـم املتحـدة القطـري      وأبدى   .)٥٠(االعتداءات ذات الدوافع العنصرية   

 بشأنأُبلغ عنه    ماإزاء  عنصري إهنا تشعر بالقلق     جلنة القضاء على التمييز ال    وقالت  . )٥١(مماثلة
 الدعوّية واسـتخدام    تهاملنظمات املتطرفة اليت تسعى إىل توسيع نطاق دعايتها ألنشط        ازيادة  

بتعزيـز  وحث املقرر اخلاص املعين      .)٥٢(الشبكات االجتماعية اإللكترونية يف خماطبة الشباب     
ا على اختاذ اإلجراءات الكفيلة بالتصدي ملوجـة         احلق يف حرية الرأي والتعبري أوكراني      ومحاية

تحديد املسؤولية  أوكرانيا ب  جلنة القضاء على التمييز العنصري    وأوصت  . )٥٣(العنف العنصري 
يف ذلك املسؤولية عن نشر اآلراء اليت حتض علـى           ااملدنية واإلدارية عن التمييز العنصري مب     

وحثت اللجنة   .)٥٤(لضحايالتعويض   وال افالكراهية يف وسائط اإلعالم، وكفالة سبل االنتص      
وضمان عدم مشاركة الشرطة يف التنمـيط       ؛  تحقيق يف جرائم الكراهية   ال: يلي ماالدولة على   

  .)٥٥( إىل العدالةاجلناةوتقدمي  اإلثين أوالعرقي 
 بأن األطفال املصابني بفريوس نقص املناعـة        منظمة األمم املتحدة للطفولة   وأفادت    -١٨
اإلعاقة عرضة بدرجة كبرية خلطر التمييز وختلي الوالـدين عنـهم، والوصـم             ب أو بشريال

يسمح هلم بااللتحاق بريـاض األطفـال        الومعظم األطفال املصابني بالفريوس     . االجتماعي
حقوق الطفل أوكرانيـا    نة  ت جل ثوح. )٥٦(واملدارس، ويتم إمهاهلم وعزهلم عن باقي األطفال      

  .)٥٧( أياً كان أساسهدون متييزهم قوقعلى كفالة متتع مجيع األطفال حب

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
  املتعلقة بإساءة معاملـة    دعاءاتاالعدد  لكثرة  قلق  أعربت جلنة حقوق الطفل عن ال       -١٩

 عن حاالت تعذيب وسوء معاملة تعرض هلا أحداث على أيدي ضباط          مزاعم   وإزاء   احملتجزين
رجال حرس  احتجازهم لدى   ناء  ، وأطفالٌ من أبناء املهاجرين أث     )مليتسيا(الشرطة األوكرانية   

تفيد بأن  تقارير  ورود    كذلك، لفت الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي إىل        .)٥٨(احلدود



A/HRC/WG.6/14/UKR/2 

9 GE.12-15911 

وكررت جلنة مناهضة التعذيب     .)٥٩(بغية انتزاع االعترافات  ميارسون التعذيب   مليتسيا  عناصر  
 الضمانات القانونية  على كافة  مجيع احملتجزين املشتبه فيهم   مان حصول   توصيتها ألوكرانيا بض  

وأوصى الفريق العامل أوكرانيا بضمان تطبيـق        .)٦٠(ضد التعذيب وإساءة املعاملة   األساسية  
 وإجراء حتقيق فوري وفق األصول املرعية يف حال         التعذيباملطلق حيال   سياسة عدم التسامح    

  .)٦٢(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة. )٦١(ورود أي ادعاء يف هذا الصدد
مليتسيا والحظ الفريق العامل مع القلق ارتفاع عدد حاالت االعتقال فأشار إىل أن               -٢٠

تلجأ يف أغلب األحيان، إىل اعتقال األشخاص واحتجازهم لفترة زمنية قصرية دون أن تقوم              
  .)٦٣(بتسجيلهم

ت اليت يتم اللجوء فيها إىل االحتجـاز الـسابق          والحظ الفريق العامل كثرة احلاال      -٢١
يؤدي يف الغالـب، إىل   اللمحاكمة وعدم ممارسة القضاء لرقابة فعلية على عملية االحتجاز مم 

  .)٦٤(إطالة أمد االحتجاز املؤقت يف ظروف قاسية

والحظ الفريق العامل أن أوكرانيا متلك مرافق احتجاز خاصـة للمتـسولني، وأن               -٢٢
يديل ببطاقة   الاليت ميكن أن تنطبق على أي شخص        " املتسول"لعبارة  اً  يضع تعريف  الالقانون  

وميكن أن يوضع الشخص قيـد االحتجـاز        . يوقفه ضباط مليتسيا يف الشارع     ماهويته عند 
وأشار كذلك، إىل استغالل فترة     . دون أن تتدخل احملكمة   اً  اإلداري ملدة تصل إىل ثالثني يوم     

  .)٦٥(اعترافات باإلكراه، بشأن التهم اجلنائيةاالحتجاز هذه النتزاع 

 عن قلقها إزاء العزل اإللزامـي ملرضـى الـسل يف            منظمة الصحة العاملية  وأعربت    -٢٣
والحظت املنظمـة أن عـزل املـريض        . القانون اجلديد املنصوص عليه يف    احلاالت املعدية   

جز النظام الـصحي  كمالذ أخري بل كوسيلة للتغلب على ع  يشترع    مل واحتجازه دون رضاه  
  .)٦٦(عن توفري العالج الذي يركز على املريض والرعاية اجملتمعية

يـزال   الوأفادت منظمة الصحة العاملية بأن حصول السجناء على الرعاية الصحية             -٢٤
 وأشارت إىل عدم توفر األدوية والعالج وانعدام تدابري مكافحة العدوى بـني             .اًيشكل حتدي 
  .)٦٧(احملتجزين

ـ  تزال   الالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا          وق  -٢٥ القلق إزاء  تشعر ب
 بأن القوانني حتصر    برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    أفاد و .)٦٨(العنف ضد املرأة  استمرار انتشار   
يف العنف املمارس داخل األسرة، وتنص على وقوع مسؤولية إداريـة           املرتيل  تعريف العنف   

وأشار إىل عدم وجود نظام شامل لتقدمي اخلدمات لضحايا العنف          . ئية على اجلاين  وليس جنا 
وقد أبدت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة       . )٦٩(وتدين مستوى اخلدمات املقدمة   املرتيل  

العمل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أوكرانيا على    وحثت. )٧٠(مالحظات مماثلة 
، وضمان تطبيق   ج شامل ملنع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والتصدي هلا         من أجل اعتماد هن   

 ، املالجئ واملراكـز االجتماعيـة     يف ضحاياه  وإيواء ،املرتيللعنف  عقوبات فعلية يف قضايا ا    
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وأوصى برنامج األمم املتحـدة     . )٧١(احلمايةعلى وسائل اإلنصاف و   اً  إمكانية احلصول فور  و
لية وطنية لإلحالة لضمان جودة اخلدمات االجتماعية املقدمـة         اإلمنائي أوكرانيا باستحداث آ   

  .)٧٢(لضحايا العنف وإمكانية االستفادة منها
 يف مجيـع    بقلق زيادة نطاق إيذاء األطفال وإمهـاهلم      والحظت جلنة حقوق الطفل       -٢٦

نع ومكافحة مجيع أشكال إيـذاء األطفـال        ملتكثيف جهودها   األوساط، فأوصت أوكرانيا ب   
  .)٧٣(همتوفري احلماية واخلدمات املالئمة لتعافيو اعتماد تدابري وقائية، ووإمهاهلم

اً ن تشريعاهتا نـص   تضّم  مل ها ألن أوكرانيا  قلقعن  اً  أعربت جلنة حقوق الطفل جمدد    و  -٢٧
إليذاء تعرض األطفال لزيادة حاالت قالت إهنا تشعر بالقلق إزاء    و. بغاء األطفال حيظر  اً  صرحي

اإلباحيـة  املواد  مستخدمي  وإزاء ازدياد أعداد     يف البغاء واملواد اإلباحية؛   اجلنسي واستغالهلم   
 .عدد القضايا اجلنائية املقدمة هبذا الشأن     وقلة  اإلنترنت   على شبكة    ستغل فيها األطفال  اليت يُ 

مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع الربوتوكول االختيـاري املتعلـق ببيـع           حثت احلكومة على    و
؛ ومنع ارتكاب هذه اجلرائم ومكافحتها؛ طفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية    األطفال وبغاء األ  

هـذه  تعزيز قدرة األخصائيني االجتماعيني والوكاالت املعنية بإنفاذ القوانني على كـشف           و
مراكز إعادة التأهيل املتخصصة يف تقدمي املـساعدة   وتوفري مزيد من     ؛االت والتحقيق فيها  احل

  .)٧٤(ضحايااللألطفال 
حثـت  ف،  إزاء انتشار استخدام العقوبة البدنيةهاقلقوأعربت جلنة حقوق الطفل عن       -٢٨

طريق األوساط األخرى عن القضاء على مجيع أشكال العقوبة البدنية يف املرتل و  أوكرانيا على   
  .)٧٥(حظرها مبوجب التشريعات احلاليةتطبيق 
بري من األطفال دون اخلامـسة      العدد الك وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٢٩

عدد األطفال الذين يعملـون  عشرة العاملني يف قطاعي االقتصاد غري الرمسي وغري القانوين، و        
لقضاء على استغالل األطفال يف سـوق العمـل،         أوكرانيا على ا  اللجنة  حثت  و. يف املناجم 

التطبيـق ضـد     التنفيذ الفعال للجزاءات الواجبـة       ، وضمان وخباصة يف القطاع غري الرمسي    
  .)٧٦(منتهكي قوانني عمالة األطفال

ع ارتفاع عـدد أطفـال الـشوار       وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا تشعر بالقلق إزاء         -٣٠
اإلصابة بفـريوس   ويف ذلك املخاطر املتصلة بتعاطي املخدرات        اتعرضهم ملخاطر صحية، مب   و

والعنف على أيدي رجال    الستغالل اجلنسي والعمل القسري     وااإليدز،  /بشرينقص املناعة ال  
األطفـال ودعمهـم    هؤالء  وضع استراتيجية وطنية ملنع تشرد      وأوصت أوكرانيا ب  . الشرطة

التعايف النفسي املخصصة ألطفال    ومراكز اإليواء    يف اجملتمع وتوفري مزيد من       وإعادة إدماجهم 
  .)٧٧(ا مستواهالشوارع وحتسني

نظمة العمل الدوليـة أن األطفـال       ملالتابعة  رباء  اخل، الحظت جلنة    ٢٠١٠ويف عام     -٣١
 وبالنظر إىل خطورة مشكلة االجتار باألطفال  .اً عام ١٨ و ١٣املتجر هبم تتراوح أعمارهم بني      
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إىل أوكرانيـا مـضاعفة جهودهـا       املذكورة  رباء  اخلداخل أوكرانيا وخارجها، طلبت جلنة      
  .)٧٨( ذلك التسوليف املكافحة االجتار باألطفال ألغراض االستغالل اجلنسي والعمل مب

تزال أكـرب    الألن أوكرانيا   وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا تشعر بالقلق حىت اآلن،            -٣٢
 إىل االعتماد علـى التمويـل       ريق األمم املتحدة القطري   أشار ف و. )٧٩(ر لالجتار بالبشر  َدمْص

لى التمييز  ودعت اللجنة املعنية بالقضاء ع    )٨٠(الدويل بشكل كامل يف تقدمي املساعدة للضحايا      
معاجلة األسباب اجلذرية لالجتار وإنشاء مالجئ إضافية إلعادة تأهيل         ضد املرأة أوكرانيا إىل     

 ومالحقـة املتجـرين     بانتظـام تحقيقـات   الكفالة إجـراء    ، و وإعادة إدماجهن  الضحايا
وأوصت جلنة حقوق الطفل كذلك، أوكرانيا بالتماس املساعدة التقنية مـن           . )٨١(ومعاقبتهم

  .)٨٢(وباقي الشركاءاملنظمة الدولية للهجرة  واألمم املتحدة للطفولةمنظمة 

  يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون اإقامة العدل، مب  -جيم  
أوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أوكرانيا بوضع اإلطار القانوين والعملـي          -٣٣

  .)٨٣(يف ذلك من خالل تعيني املوظفني املناسبني االالزم لقيام نظام قضائي مستقل وفعال، مب
تزال تشعر بالقلق إزاء اضطالع مكتب املدعي        الوقالت جلنة مناهضة التعذيب إهنا        -٣٤

وكررت اللجنة توصيتها بإدخال إصالحات علـى مكتـب         . العام مبهام املالحقة والتحقيق   
جلنائية عن مهـام التحقيـق يف       املدعي العام تكفل استقالليته وحياده وفصل مهام املالحقة ا        

  .)٨٥(وأدىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبالحظات مماثلة. )٨٤(االنتهاكات املزعومة
ينظر فيهـا   الوأشار الفريق العامل إىل دراسة تفيد بأن االدعاءات املتعلقة بالتعذيب          -٣٥

 وأوصـى   .)٨٦(ألدلة يف احملاكمات  من ا اً  ُتستبعد عموم  الولألصول  اً  وفقمكتب املدعي العام    
الفريق العامل أوكرانيا بإجراء تعديلٍ على قانون اإلجراءات اجلنائية يقضي بعدم قبول أحكام             

  .)٨٧(اإلدانة اليت تستند إىل االعترافات دون غريها
وأبدت منظمة . )٨٨( مستقل لألحداثنظام قضائيوالحظ الفريق العامل عدم وجود     -٣٦

وأعربـت جلنـة    . )٨٩(مالحظات مماثلة فريق األمم املتحدة القطري     لطفولة و األمم املتحدة ل  
 يف نظام قـضاء األحـداث، واحتمـال          إزاء بطء تنفيذ التعديالت    هاقلقحقوق الطفل عن    

 األحـداث   إزاء ارتفاع نسبة  ألطفال املخالفني للقانون، و    يقوم على معاقبة ا     إىل هنج  االرتداد
صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد أطفـال        و،  الذين صدرت حبقهم أحكام بالسجن    

إلعـادة  خدمات ودعـم    يقدم من    ما  مستوى رداءة، و  سنة ١٧ و ١٦تتراوح أعمارهم بني    
؛ على إنشاء نظام لقضاء األحداث    وحثت جلنة حقوق الطفل احلكومة      . إدماجهم يف اجملتمع  

وفر بدائل للحرمـان  حتول نظام عدالة األحداث من نظام عقايب إىل نظام إصالحي ي         وضمان  
  .)٩١(وقدم الفريق العامل توصيات مماثلة .)٩٠(خدمات الدعم االجتماعي وتعزيز من احلرية
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يتـسم بالفعاليـة وأن      الأن نظام املساعدة القانونيـة      حقيقة  الفريق العامل   وأبرز    -٣٧
 بعـدم   وأفاد كـذلك،  . يتم إبالغهم يف الغالب، حبقهم يف الدفاع فور اعتقاهلم         الاحملتجزين  

والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن األشخاص مسلويب احلريـة         . )٩٢(وجود نقابة للمحامني  
وأوصى الفريق العامل أوكرانيا    . )٩٣( على انفراد  ياماحملحق التشاور مع    ُيحرمون من    اً ما غالب
 من خدمات احملامي منذ حلظة اعتقـاهلم        اً،ضمان استفادة مجيع احملتجزين عملي    ) أ: (يلي امب
وأفاد  .)٩٤(سن نص تشريعي يقضي بتأسيس نقابة للمحامني ذات والية مستقلة وفعالة          ) ب(و

، ٢٠١٢ بأن قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد الصادر يف عـام           فريق األمم املتحدة القطري   
  .)٩٥(إمكانية االستعانة سريعاً مبحامٍعزز دور الدفاع يف القضايا اجلنائية وكفل للمحتجزين 

  ق يف اخلصوصية والزواج واحلياة اُألسريةاحل  -دال  
يف فوارق وجود  بشأن هاقلقعن   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  للجنةأعربت ا   -٣٨
ـ . ) عاماً لألنثـى ١٧ و عاماً للذكر  ١٨(لزواج الذكور واإلناث    احملددة  سن الدنيا   ال ت ودع

أوصت جلنة حقـوق الطفـل    و.)٩٦( عاما١٨ًإىل رفع السن الدنيا لزواج البنت إىل   أوكرانيا  
 هذه   مع اإلشارة بشكل واضح إىل      سنة ١٦رفع السن الدنيا االستثنائية للزواج إىل       أوكرانيا ب 

  .)٩٧(ملوافقة على املعاشرة اجلنسيةعطاء االسن القانونية الدنيا إلوحتديد الظروف االستثنائية 
إتاحة التسجيل اإللزامـي     ،اًفعليتكفل  وحثت جلنة حقوق الطفل أوكرانيا على أن          -٣٩

. )٩٨(، بصرف النظر عن االنتماء اإلثين واخللفية االجتماعيـة         املولودين باجملان جلميع األطفال  
كفل حق الطفل يف اجلنسية وعدم حرمانـه        ي امبتعديل التشريعات   أوصت اللجنة أوكرانيا ب   و

  .)٩٩(منها ألي سبب من األسباب وبصرف النظر عن وضع والديه
القلق إزاء ارتفاع عدد األطفال احملرومني مـن  حقوق الطفل إهنا تشعر بجلنة  ت  وقال  -٤٠
 .األسر اليت تعول أطفاالً   ومساعدة   الدولة حلماية    املقدمة من اخلدمات  وقصور   األسرية   تهمبيئ
املصابني تناول مسألة التخلي عن األطفال      عن  مدونة األسرة   أبدت قلقها بشأن تغاضي      ماك

 األسـرية   تـهم  األطفال احملرومني من بيئ    بدت اللجنة قلقها كذلك، بشأن     وأ .بإعاقة خلقية 
، وبشأن كثرة عـدد األطفـال       بسبب الفقر والبطالة وتفكك األسر وهجرة األيدي العاملة       

أفادت منظمة األمم املتحدة للطفولة بأن دور نظـام محايـة           و. )١٠٠(املودعني يف دور الرعاية   
يفـي   اليف إعادة إدماجهم يف أسرهم البيولوجيـة         أول،  األطفال يف منع التخلي عن األطفا     

 ٢٠٠٩والحظت اليونيسيف اعتماد خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال يف عام           . بالغرض
بيد أهنا أشارت إىل عدم القيـام حـىت        . وتزايد عدد اخليارات املتاحة يف جمال الرعاية البديلة       

. )١٠١(د من إيداع األطفـال يف دور الرعايـة   اآلن، بإصالح هيكلي يرمي إىل إرساء نظام حي       
هناء استخدام مؤسسات   اليت تتبعها إل  سياسة  العلى تعزيز   حقوق الطفل أوكرانيا     جلنة   وحثت
الـيت  املوسعة واحلاضنة وغريها من اجلهات األسر إيداع األطفال لدى    توسيع نطاق   و الرعاية

  .)١٠٢(توفر بيئة أسرية
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حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي        املعتقد و  أوحرية الدين     -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

أشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل ورود معلومات عن تزايـد االعتـداءات علـى                -٤١
، حث املقرر اخلاص املعين حبريـة       ٢٠٠٨ويف عام    .)١٠٣(وسائط اإلعالم وقمع حرية التعبري    

ا على ضمان عدم إفالت مرتكيب اجلرائم ضد اإلعالميني وقادة الـرأي مـن              التعبري أوكراني 
وسـائط  لتشريعات   إىل إجراء مراجعة عامة وشاملة       اً،ودعا املقرر اخلاص أيض    .)١٠٤(العقاب

يتعلق باإلذاعة والتلفزيون، وذلك من أجل تعزيز اسـتقالل جملـسي            ماسيما في  الاإلعالم،  
  .)١٠٥( الضغط السياسيةاإلذاعة والتلفزيون عن مجاعات

 عـن   املدافعني عن حقوق اإلنسان   بشؤون  املقرر اخلاص املعين    ، أعرب   ٢٠١١ويف عام     -٤٢
انشغاله إزاء ورود معلومات تفيد بتزايد حاالت العنف وغريه من أشكال املضايقة اليت تستهدف              

 تعرض املدافعني   وحث املقرر اخلاص أوكرانيا على ضمان عدم       .)١٠٦(املدافعني عن حقوق اإلنسان   
  .)١٠٧(التمييز، وهتيئة بيئة آمنة تتيح هلم القيام بعملهم أوعن حقوق اإلنسان للمضايقات 

وأفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بعدم تسجيل أي زيـادة ملموسـة يف التمثيـل                 -٤٣
 على التمييز   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء   . )١٠٨(السياسي للمرأة خالل السنوات األربع املاضية     

العليا الـيت يـتم تـشكيلها        نسبة متثيل املرأة يف اهليئات       إزاء ضعف اً  ضد املرأة عن قلقها جمدد    
ضـمان تكـافؤ    يرمي إىل   التأخر يف اعتماد مشروع القانون الذي       باالنتخاب والتعيني، وإزاء    

زيادة متثيـل   على  وحثت اللجنة أوكرانيا    . )١٠٩(الفرص بني املرأة والرجل يف العملية االنتخابية      
 تنفيذ  تشمل من خالل مجلة أمور      اليت يتم انتخاب أعضائها وتعيينهم، وذلك     النساء يف اهليئات    

  .)١١١(وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي توصية مماثلة. )١١٠(التدابري اخلاصة املؤقتة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
إىل زيادة حـاالت  نظمة العمل الدولية التابعة ملرباء اخلجلنة ، أشارت  ٢٠١١يف عام     -٤٤

  .)١١٢(تفاقم الوضع، واستمرار ٢٠٠٩ و٢٠٠٨التأخر يف دفع األجور يف عامي 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  

أكثر ا إزاء تأثر النساء     أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقه           -٤٥
 مجيع  باتباع هنج يراعي نوع اجلنس يف     وأوصت أوكرانيا   .  بارتفاع مستوى الفقر   من غريهن 

  .)١١٣(لتخفيف من حدة الفقرالربامج اليت تضعها ل
 األسر  يف أوساط ارتفاع معدالت الفقر    زاء   إ هاقلقعربت جلنة حقوق الطفل عن      وأ  -٤٦

وأبدت منظمة األمـم املتحـدة      . )١١٤(دون الثالثة    أطفاالً تضماليت  األسر   أوطفال  الكثرية األ 
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الرامية بأن تكفل تركيز اإلصالحات     وأوصت اللجنة أوكرانيا    . )١١٥(للطفولة مالحظات مماثلة  
علـى  املساعدات االجتماعية واإلعانات لألسر املتدنية الدخل وتقدمي احلد من الفقر على  إىل  

ماية واحلد من الفقـر،     لى أن تعاجل، من خالل برنامج احل      وحثتها ع . توفري احلماية لألطفال  
  .)١١٦(مشكلة األسر الفقرية اليت تعيل أطفاالً

  احلق يف الصحة  -حاء  
إزاء تدين امليزانية املخصصة لقطاع الـصحة؛       أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٤٧
 تكـاليف خـدمات   ع   وارتفا ،عدم كفاية اهلياكل األساسية لنظام الرعاية الصحية األولية       و

وأشارت منظمة الصحة العاملية إىل أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية          . )١١٧(الرعاية الصحية 
فـرص  عـدم تكـافؤ     على الفئات األفقر من السكان بوجه خاص، ويؤدي إىل          اً  يؤثر سلب 

وأشارت املنظمة كذلك إىل النقص املستمر يف توفري بعـض          . احلصول على الرعاية املناسبة   
  .)١١٨(دوية واحنسار نطاق التحصني إىل حد كبرياأل
تزال تشعر بـالقلق إزاء      الوقالت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إهنا            -٤٨

؛ وارتفاع معدالت اإلجهاض    يتعلق بصحتها اإلجنابية   ماسيما في  ال للمرأة، و  الوضع الصحي 
وأفادت منظمة الصحة العاملية بأن فرص       .)١١٩(اإليدز/بشريواإلصابة بفريوس نقص املناعة ال    

  .)١٢٠(تزال حمدودة ال موانع احلمل وخدمات اإلجهاضاحلصول على 
القلق ألن معدالت وفيـات الرضـع واألطفـال         حقوق الطفل عن    جلنة  وأعربت    -٤٩

وأبدت منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة نفـس          . )١٢١(تزال مرتفعة  الوالوفيات النفاسية   
ملراهقني الصحية  ا إزاء تدهور أوضاع     هاقلقوأعربت جلنة حقوق الطفل عن      . )١٢٢(املالحظات

ارتفاع معدالت اإلجهاض يف أوسـاط      و وارتفاع معدالت اإلصابة ببعض األمراض املنقولة     
أبدت قلقها إزاء ارتفاع معدالت تعاطي األطفال للمخدرات عن طريق           ماك .)١٢٣(املراهقات

وأوصت أوكرانيا . تعاطيهم للكحول والتبغ يف سن مبكرة  احلقن الوريدي، وارتفاع معدالت     
بإنشاء خدمات متخصصة ومالئمة للشباب واألطفال ملعاجلة اإلدمان واحلد مـن مـضاره،             
وضمان عدم حيلولة القوانني اجلنائية دون احلصول على هذه اخلدمات، ومعاجلة األسـباب             

  .)١٢٤( والشباباجلذرية لتعاطي هذه املواد وإدماهنا يف أوساط األطفال
تشعر باجلزع إزاء ارتفاع معدالت اإلصابة بفـريوس        وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا        -٥٠

، وإزاء ارتفاع معدالت انتقال الفريوس       بني األطفال   بسبب اإليدز  اةوالوفالبشري  نقص املناعة   
  املـصابني  لألطفـال قلة الفرص املتاحة    إزاء  اً  وأعربت عن قلقها أيض   . من األمهات إىل املواليد   
وأبـدت  .  خدمات الرعاية والـدعم     لالستفادة من  )١٢٥(اإليدز/بشريبفريوس نقص املناعة ال   

وأوصت جلنة حقوق الطفـل أوكرانيـا        .)١٢٦(منظمة األمم املتحدة للطفولة مالحظات مماثلة     
فريوس نقص  من  األطفال والشباب   لوقاية   تنيالوطنيلالستراتيجية وخطة العمل    التنفيذ الفعال   ب
  .)١٢٧(يكفي من التمويل واملوارد هلذه الربامج ما عن طريق توفري ، وذلكبشريملناعة الا
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أحـد  حنـو حتقيـق       بأن أوكرانيا أحرزت تقدماً    فريق األمم املتحدة القطري   وأفاد    -٥١
يف يتمثـل   اإليدز،  /بشرييتعلق مبكافحة فريوس نقص املناعة ال      مااألهداف اإلمنائية لأللفية في   

بيد أنه اسـتبعد إمكانيـة بلـوغ      . ت انتقال الفريوس من األم إىل الطفل      خفض معدل حاال  
اإليدز حبلول  /بشري املتصلة بفريوس نقص املناعة ال     الغايات األخرى لألهداف اإلمنائية لأللفية    

والحظت منظمة الصحة العاملية حتسن اإلجراءات املتخذة على املـستوى           .)١٢٨(٢٠١٥ عام
بـالعالج املـضاد     نطاق التغطية ضيق  ها أشارت إىل استمرار     الوطين للتصدي للفريوس لكن   

 يف   املخدرات عـن طريـق احلقـن       يتعاط وحمدودية الفرص املتاحة مل    للفريوسات العكوسة، 
وذكـرت املنظمـة أن      .)١٢٩(بشرياخلدمات املتعلقة بفريوس نقص املناعة ال     احلصول على   

نقص اللوازم  وب النظام الصحي و   ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وجوانب القصور اليت تش       
من فـريوس    يشكل أكرب العوائق اليت حتول دون ضمان احلصول على خدمات الوقاية             الطبية

  .)١٣٠( والعالج والرعايةبشرينقص املناعة ال
 املخدرات  يمتعاطإىل ورود تقارير تشري إىل أن       اً  ولفتت منظمة الصحة العاملية أيض      -٥٢

املضار يتعرضون للمضايقات خدمات احلد من  للحصول على     الذين يذهبون  عن طريق احلقن  
وقالت إن مراكز عالج إدمان املخدرات ملزمة بتـسجيل         . من قبل الشرطة وخلطر االعتقال    

يـثين   مـا أمساء مدمين املخدرات وإطالع وكاالت إنفاذ القانون على هذه املعلومات، وهو        
. خدمات العالج من اإلدمان    أوصحية  متعاطي املخدرات عن التماس احلصول على الرعاية ال       

وعالوة على ذلك، أعربت منظمة الصحة العاملية عن خشيتها من أن يؤدي جتـرمي حيـازة                
كميات صغرية من املخدرات يف اآلونة األخرية، إىل ثين متعاطي املخدرات عن طريق احلقن              

 ويف  .)١٣١(بـشري خدمات الوقاية من فريوس نقـص املناعـة ال        عن السعي للحصول على     
االدعاءات بشأن   باحلق يف الصحة رسالة إىل أوكرانيا        ، أرسل املقرر اخلاص املعين    ٢٠١١ عام

وأعرب عن  . مبخدرات بديلة املتعلقة بتدخل وكاالت إنفاذ القانون يف عالج مرضى اإلدمان          
قلقه إزاء ورود معلومات عن تأثري تدخل وكاالت إنفاذ القانون املزعوم يف البيانات الـسرية        
املتعلقة مبرضى اإلدمان سلباً على التقدم الذي أُحرز حىت اآلن، يف تنفيذ برنـامج مكافحـة                

اً وقـدمت احلكومـة رد    . )١٣٢(اإليدز والعالج مبخدرات بديلة   /بشريفريوس نقص املناعة ال   
  .)١٣٣(على هذه الرسالة مفصالً

  احلق يف التعليم  -طاء  
 حيد مـن   امم  عدد املرافق التعليمية   صليتقها إزاء   قلقحقوق الطفل عن    جلنة  أعربت    -٥٣

. ذوي اإلعاقـة  طفـال   األأطفال الروما و  الفرص التعليمية أمام األطفال يف املناطق الريفية و       
. قبـل املدرسـة    مـا تراجع عدد املرافق املخصصة ملرحلة      أبدت اللجنة قلقها كذلك إزاء      و

 وتـدين   ،م التعليم العام  نظااملخصص ل تمويل  العدم كفاية   وكررت اإلعراب عن القلق بشأن      
وأوصت جلنة حقوق الطفل أوكرانيـا      . التعليميةاألساسية   ياكلاهلرداءة  و ،رواتب املعلمني 
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وتوفري مزيد من املرافق اخلاصة به يف املناطق الريفية،   ؛توفري التمويل الكايف لنظام التعليم العام     ب
ظمة األمم املتحدة للطفولـة     فرص الوصول إليها؛ والتماس املساعدة من من       و هتاسني جود وحت
  .)١٣٤(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةو

إلزامية يف الصف   تثقيفية   إدراج حقوق اإلنسان كمادة       حقوق الطفل  جلنةوالحظت    -٥٤
 تتـضمن  ال ألن املبادئ األساسية للتعليم يف الدولة الطرف         هاقلقأعربت عن   التاسع، لكنها   

وضع وحثت اللجنة أوكرانيا على     .  بني الثقافات  والتسامحوالتفاهم   حقوق اإلنسان    احترام
  .)١٣٥(خطة عمل وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
الحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إدخال تعديالت على عدة قوانني تتعلق حبقوق              -٥٥

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     القوانني مع   األشخاص ذوي اإلعاقة، وتقضي بزيادة تواؤم       
، اخلاصة خبلق بيئة خاليـة مـن        ٢٠١٥-٢٠٠٩ وإقرار خطة العمل الوطنية للفترة       اإلعاقة

بيد أنه أشار إىل أن تنفيذ السياسات والقوانني التنظيميـة          . احلواجز لألشخاص ذوي اإلعاقة   
 الربنامج أوكرانيا باعتمـاد     وأوصى. سيما بسبب انعدام التمويل    اً ال يزال ضعيف  الاملعتمدة  

 ووضع نظم التأهيل، وضـمان       اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     الربنامج الوطين لتنفيذ  
  .)١٣٦(اإلنفاذ السليم للقوانني

 إزاء عدم كفاية اخلدمات التعليمية والصحية       هاقلقحقوق الطفل عن    جلنة  وأعربت    -٥٦
وجود عقبات حتول دون    استمرار  زاء  ت إ أسفو. ذوي اإلعاقة واالجتماعية املقدمة لألطفال    

  على التعليم كغريهم من األطفال، وإيداع كـثري مـن     ةلية العق قاعذوي اإل حصول األطفال   
وضع استراتيجية شاملة   وأوصت اللجنة أوكرانيا ب   . )١٣٧(يف مؤسسات الرعاية  األطفال املعاقني   

ليم واخلـدمات االجتماعيـة      وإتاحة حصوهلم على التع    ذوي اإلعاقة حلماية حقوق األطفال    
اعتماد التعلـيم الـشامل     هم، و وجمتمعهم  أسرضمن   ،وغريها شأهنم شأن األطفال اآلخرين    

  .)١٣٨(اإلعاقة يف اجملتمعألطفال ذوي اتعزيز اندماج ل

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
 تواجهها أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم اختاذ تدابري حلل املشاكل اليت  -٥٧

مع القلق إىل ورود تقارير تـزعم         جلنة القضاء على التمييز العنصري     وأشارت  . )١٣٩(األقليات
اعتمـاد  وحثت أوكرانيا على    . على وشك االنقراض  طائفيت الكرميشاكس والكارايتاس    أن  

  .)١٤٠(هما وخصائصهما الدينية وتقاليدمهايوثقافتة هاتني الطائفتني صون لغلتدابري خاصة 
قلق إزاء املعلومات اليت    التزال تشعر ب   الإهنا    القضاء على التمييز العنصري    وقالت جلنة   -٥٨

 عدم التمكن مـن حيـازة األرض        تتعلق مبسائل منها  تزعم أن أقلية تتار القرم تواجه صعوبات        



A/HRC/WG.6/14/UKR/2 

17 GE.12-15911 

 وتعرضها خلطاب   ؛واحلصول على فرص العمل، وعدم كفاية الفرص املتاحة للدراسة بلغتها األم          
، دم متكنها من الوصـول إىل ُسـُبل التقاضـي          وع  وعدم متثيلها يف اجملال السياسي     ؛يةالكراه

الـيت  األراضـي الزراعيـة     ة و اصاخلكن  اسامل تعويض عن    احلصول على  أو األمالك   واستعادة
وأوصت املنظمة أوكرانيا بضمان إعادة احلقوق الـسياسية        . ها ترحيل خسرهتا هذه األقلية عند   

  .)١٤١(ادية إىل تتار القرم، وإعادة املمتلكات بوجه خاصواالجتماعية واالقتص
 إزاء العقبات اليت حتول دون حصول أطفال الروما         هاقلقوأعربت جلنة حقوق الطفل عن        -٥٩

 القضاء  وأبدت جلنة  .)١٤٢(وتتار القرم على التعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية األخرى        
 واملخصـصة   الروماالعدد احملدود من املواد التعليمية املتوفرة بلغة         قلقها إزاء    على التمييز العنصري  

صـفوف  يف  أطفـال الرومـا     ، وإزاء ورود معلومات عن وضع        وثقافتها هذه الطائفة لغة  لتعليم  
  .)١٤٣(موثقافتهتهم لغ وتدرسهم طفال الروماألتوفر التعليم أن بوأوصت أوكرانيا . خاصة
الوثائق إصدار  إىل املشاكل املتعلقة ب    مع القلق    ييز العنصري  القضاء على التم   جلنة وأشارت  -٦٠

حصوهلم جلميع أفراد الروما لتيسري     هذه الوثائق   إصدار  وحثت أوكرانيا على    فراد الروما   الثبوتية أل 
 واملساعدة القانونية والعمل والسكن والرعاية الصحية والضمان االجتماعي والتعلـيم           العدالةلى  ع

  .)١٤٥(وأبدت جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة .)١٤٤(خرىواخلدمات العامة األ
وضـع املـواطنني الـذين      عن قلقها إزاء      القضاء على التمييز العنصري    جلنة وأعربت  -٦١

 باحترام حق األشخاص    أوكرانيااللجنة  وأوصت  . لغموضهاً   نظر يعتربون أنفسهم من الروثينيني   
  .)١٤٦( وضع الروثينيني بالتشاور مع ممثليهم، والنظر يفتها بنفسهاوالشعوب يف حتديد هوي

على اعتمـاد تـشريع حلمايـة       أوكرانيا    القضاء على التمييز العنصري    جلنة وحثت  -٦٢
  .)١٤٧(الشعوب األصلية وضمان تطورها االقتصادي والثقايف واالجتماعي

  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -الم  

 الالجئني وفريق األمم املتحـدة القطـري        الحظت مفوضية األمم املتحدة لشؤون      -٦٣
التحسينات اليت أُجريت على القانون اجلديد املتعلق بالالجئني واألشخاص احملتاجني حلمايـة            

 عـدم تـوفري     ‘١‘: ، لكنهما أشارا إىل أوجه القصور التالية يف القانون        )١٤٨(مؤقتة أوإضافية  
ود هتديدات خطرية حتيق حبيـاهتم      محاية إضافية لألشخاص الذين غادروا بلداهنم بسبب وج       

وقوع أحداث ختل بالنظام العام علـى   أوحريتهم نتيجة تفشي العنف      أوسالمتهم البدنية    أو
هامش واسع للسلطات لرفض طلبات اللجوء يف املرحلة األوليـة مـن      ترك   ‘٢‘حنو خطري؛   
ضية األمـم   وأوصت مفو .  حتديد مهلة زمنية قصرية الستئناف قرارات الرفض       ‘٣‘دراستها؛  

اً املتحدة لشؤون الالجئني أوكرانيا باعتماد تعديالت على قانون الالجئني كي يصبح متماشي           
  .)١٤٩(مع املعايري الدوليةاً متام
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يتعلـق   مـا وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل املشاكل التالية في           -٦٤
ـ      رفض طلبات اللجوء املقدمة    ‘١‘ :اًبإعادة الالجئني قسر   يف اً   من األشخاص املوقوفني إداري

، وترحيل هؤالء األشـخاص يف     إىل أسس وجيهة   الكثري من األحيان، حبجة افتقارها الواضح     
 رفض السلطة املركزية    ‘٢‘بعض احلاالت، قبل احلصول على فرصة الستئناف قرار الرفض و         

من األشخاص املوقوفني يف كثري من األحيان، للطلبات املقدمة  املعنية بالبت يف طلبات اللجوء    
وأوصـت  . )١٥٠( إىل أسـس وجيهـة  يف انتظار تسليمهم إىل دولة أخرى الفتقارها الواضح       

واملوقوفني املطلوب تسليمهم إىل    اً  املفوضية أوكرانيا بضمان محاية األشخاص املوقوفني إداري      
 دولة أخرى من خالل السماح هلم باجتياز مجيع مراحل إجراءات حتديد مركـز الالجـئ              

   .اًدقيقاً  تقييم)١٥١(وتقييم مدى حاجتهم للحماية الدولية
عدم متتع إدارة شـؤون الالجـئني   ) أ: (يلي ماإزاء اً  وأعربت املفوضية عن قلقها أيض      -٦٥

ضرورة توقيع القرارات   ) ب(بقدر كاف من االستقاللية وعدم حتكمها بامليزانية املرصودة هلا؛          
ضافية من قبل عدة موظفني غري مدربني على البت يف مركـز            احلماية اإل /املتعلقة مبركز الالجئ  

حرمان ملتمسي اللجوء، يف بعض األحيان، من مباشـرة إجـراءات اللجـوء             ) ج(الالجئ؛  
  .)١٥٢(توفر خدمات الترمجة الفورية الحيضروا بأنفسهم مترمجني فوريني ألن احلكومة  مل ما
ايري الدولية يف إجراءات حتديد مركـز  وأوصت املفوضية أوكرانيا بضمان احترام املع    -٦٦

الالجئ من خالل مجلة أمور بينها منح إدارة شؤون الالجئني االستقاللية الكافية وتزويـدها              
إىل مقابالت وتقييمات متعمقة جيريها موظفون      اً  باملوارد الالزمة الختاذ قرارات سديدة استناد     

  .)١٥٤(التمييز العنصري توصيات مماثلةوقدمت جلنة القضاء على . )١٥٣(جيداًاً مدربون تدريب
 املتوفرة إليـواء  راكزاملعدد  عن قلقها ألن     القضاء على التمييز العنصري     جلنة وأعربت  -٦٧

بافتتاح مراكز  وأوصت أوكرانيا   . يفي بالغرض  اليكفي ومتويلها    الالالجئني وملتمسي اللجوء    
  .)١٥٥(هؤميكن إيوا الملن مي املساعدة سيما يف كييف وكاريكيف، وتقد ال، وإضافية مؤقتة يواءإ

زاء القيود املفروضة على إجراءات اللجوء بالنسبة       ها إ قلقحقوق الطفل   نة  وأبدت جل   -٦٨
ـ    ال غري املصحوبني واألطفال الذين      ألطفالمللتمسي اللجوء من ا    ثبوتيـة  اً  حيملـون أوراق

مم املتحـدة لـشؤون     وأفادت مفوضية األ  . )١٥٦(واحتجاز غري املصحوبني منهم وترحيلهم    
ُتعيُِّن يف كثري من األحيان، ممثلني قانونيني لألطفـال غـري            ال بأن السلطات    اً،الالجئني أيض 
وأوصت جلنـة حقـوق الطفـل    . حيول دون استفادهتم من إجراءات اللجوء     ااملصحوبني مم 

تتـسىن  حوبني ل ألطفال غري املص  من ا لتمسي اللجوء   ملتعيني حمام على وجه السرعة      أوكرانيا ب 
وبضمان عدم سلب حرية أي طفل      املساعدة واحلماية،   ء و إجراءات اللجو هلم االستفادة من    

وأوصت كل من جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز           .)١٥٧(ملتمس للجوء  أوالجئ  
تسجيل املواليد وإصدار شهادات امليالد لألطفـال املولـودين يف          العنصري أوكرانيا بضمان    

  .)١٥٨(ألبوين من ملتمسي اللجوءانيا أوكر
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  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -ميم  
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل وجود عدة صعوبات حىت اآلن، يف جمـال                -٦٩

محاية حقوق امللكية، منها طول املدة اليت يستغرقها إجراء تسجيل ملكية األراضي وتـأخر              
وأوصى الربنامج أوكرانيا   . رها احملاكم بشأن حقوق ملكية األراضي     إنفاذ القرارات اليت تصد   

بتحسني إجراء تسجيل حقوق امللكية ونقلها من خالل حتديد مهلة زمنية لكل إجراء وفرض              
رسوم ثابتة منخفضة، واستخدام احلاسوب يف حفظ سجالت األراضي؛ وتنظيم نزع ملكية            

مـع الدسـتور    اً  متاماً  هذا اإلجراء متماشي  األراضي على أساس الضرورة العامة لكي يكون        
  .)١٥٩(واملعايري الدولية

وذكر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أنه بالرغم من وجود ضمانات قانونيـة تتعلـق                -٧٠
حقوق اإلنـسان غـري     من  باعتبارها  حىت اآلن،   ينظر إليها    الباحلقوق البيئية فإن هذه احلقوق      

، يشكل عدم رصد تنفيذ االتفاقات الدولية وضعف مستوى         عن ذلك   وفضالً. القابلة للتصرف 
ـ             دون إعمـال   اً  الوعي العام بشأن احلقوق البيئية وجتربة احملاكم احملدودة يف قضايا البيئة عائق

  .)١٦٠(وأوصى الربنامج أوكرانيا بضمان تنفيذ القوانني املتعلقة حبماية البيئة. احلقوق البيئية
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