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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً          موجز      
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  *أوكرانيا    

 إىل  )١( جهة من اجلهـات املعنيـة      ٣٣هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
مة الـيت اعتمـدها     وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العا     . عملية االستعراض الدوري الشامل   
وجهـات نظـر     يتضمن التقرير أية آراء أو     وال. ١٧/١١٩جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      

قرار  أي حكم أو   اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال          أو
وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع           . يتصل بادعاءات ُمحدَّدة   فيما
. مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري          لومات الواردة يف التقرير، كما    املع

، ُيدَرج عند االقتضاء فـرع مـستقل      ١٦/٢١نص عليه قرار جملس حقوق اإلنسان        ووفقاً ملا 
يتضمن مسامهات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدولة موضوع االستعراض، املعتمـدة            

وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . ثال الكامل ملبادئ باريس   على أساس االمت  
وقد روعيت يف إعداد    . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة        
  .هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

  

__________ 

  .ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة مل  *  
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  )٢(قة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية املتعل  -أوالً  
قالت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان، يف معرض إشارهتا إىل حوادث سوء              -١

معاملة احملتجزين على يد هيئات إنفاذ القوانني، إن ضمان حصول احملتجزين على حمام يف الواقع               
ضروريان ملكافحة العملي وإنشاء آلية مناسبة للتحقيق يف شكاوى تتعلق حباالت التعذيب أمران         

وقالت املفوضة إن إنشاء جلنة ملنع التعذيب تابعة ملكتب رئيس أوكرانيا خطوة هامة؛             . التعذيب
يتفق مـع التزامـات      اأنه من الضروري إنشاء هيئة متخصصة مكلفة مبناهضة التعذيب مب          الإ

  .)٣(أوكرانيا الناشئة عن الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
أفادت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان بأن اكتظاظ مراكز االحتجـاز           و  -٢

ورأت بأن فرض شرط قانوين جديد، يبّين أن        . السابق للمحاكمة ومرافق السجون قد تفاقم     
تقل عن أربعة أمتار مربعة،     أالّ  احلد األدىن ملساحة العيش الضرورية لكل شخص مدان جيب          

 بيد أن املفوضـة     .اًعايري الدولية اخلاصة بظروف االحتجاز تدرجيي     هي خطوة باجتاه تنفيذ امل    
أشارت إىل أن قدرة مرافق اإلصالحيات احملدودة تقف عقبة يف طريق تنفيذ تلك الـشروط               

وأشارت املفوضة أيضاً إىل أن نظام الرعايـة الـصحية يف مرافـق             . القانونية بشكل كامل  
  .)٤(الطبية العصرية وإىل املوارد والعاملني املؤهلنيغري ُمرضٍ ويفتقر إىل املعدات  الالسجون 

وحثت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان، يف معرض إشـارهتا إىل مـسألة               -٣
االحتجاز املطوَّل السابق للمحاكمة، أوكرانيا على وضع حدود معقولة لفترات االحتجاز يف            

  .)٥(ذ عند التوقيفالقانون وعلى ضمان حق الطعن يف القرارات اليت ُتتخ
مت التوصل إليه من نتائج بعد الرصد الذي أجراه مكتبـها            ماوأشارت املفوضة إىل      -٤

واليت أشارت إىل حدوث انتهاكات للحق يف حماكمة عادلة بسبب اإلحجام املزمن عن تنفيذ              
  .)٦(قرارات احملاكم

شكلة كـبرية وإن  وقالت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان إن الفقر يظل م          -٥
  .)٧(يزالون أشد الفئات تأثراً به الاألسر ذات األطفال وسكان األرياف 

الحظت املفوضة التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أفادت بأنه            إذو  -٦
ُتعتمد بعد خطة العمل الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقـة وبأنـه                مل

 مـن اتفاقيـة     ٣٣تقتضيه املادة    ماة مستقلة لتعزيز االتفاقية ورصد تنفيذها وفق        ليست هناك بني  
وقالت أيضاً إن العديد من مباين وكاالت احلكومة واملؤسسات         . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

  .)٨(تؤّمن سهولة الولوج إليها لألشخاص ذوي اإلعاقة الالثقافية والتعليمية واحملاكم 
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  دمة من أصحاب مصلحة آخرينمعلومات مق  -ثانياً  

  اخللفية واإلطار  -ألف  

  )٩(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
احلقوق " والورقة املشتركة اليت قدمها االئتالف واملعنونة        ٨أوصت الورقة املشتركة      -٧

بأن تصدق أوكرانيا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            " املدنية والسياسية 
 بأن تصدق أوكرانيا على اتفاقيـة       ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠(اد أسرهم املهاجرين وأفر 

  .)١١(محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
تصّدق على نظام روما األساسـي       مل إىل أن أوكرانيا     ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٨

 الـدوري   للمحكمة اجلنائية الدولية على الرغم من التوصيات املقدمة أثنـاء االسـتعراض           
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن جتري أوكرانيا التغيريات الدستورية الضرورية          . )١٢(الشامل

  .)١٣(من أجل التصديق على نظام روما األساسي
 بأن تصدق أوكرانيـا علـى االتفاقيـات املتعلقـة           ١٢وأوصت الورقة املشتركة      -٩

  .)١٤(باألشخاص عدميي اجلنسية

  نية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتيةاإلطار املؤسسي والب  -٢  
قال جملس أوروبا إن اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة لـه قـد                -١٠

أوصت بتوفري موارد كافية ملكتب مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان لكـي تنجـز              
  .)١٥(مهامها يف جمال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري

ُتنشئ هيئة مستقلة للتحقيق يف حـوادث   ملوقالت منظمة العفو الدولية إن أوكرانيا       -١١
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      إذو. )١٦(تنشئ بعد آلية وقائية وطنية     ملالتعذيب وإهنا   

تلّبي شروط الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب،     الأن جلنة مناهضة التعذيب     
يتفق مع مقتـضيات الربوتوكـول     اا أوصت بأن تنشئ أوكرانيا آلية ملناهضة التعذيب مب        فإهن

  .)١٧(االختياري التفاقية مناهضة التعذيب

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 بأن توصيات هيئات معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة          ٨أفادت الورقة املشتركة      -١٢

  .)١٨(ُتنَشر على اجلمهور مل األوكرانية وتتَرجم إىل ملحبقوق اإلنسان 
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -جيم  
  الدويل املعمول به

  املساواة وعدم التمييز   -١  
وأشارت الورقة  . مينح املواطنني املساواة   ال أن الدستور    ١١أبرزت الورقة املشتركة      -١٣

وقال جملس منظمات الـدفاع     . )١٩( إىل انعدام تشريعات شاملة مناِهضة للتمييز      ١١ة  املشترك
عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية إن األحكـام             
القانونية اليت تكافح التمييز متناثرة عرب خمتلف نصوص النظام القانوين وإهنا تفتقـر إىل آليـة               

يف  اتتضمن تعريفاً للتمييز مب    ال أن التشريعات    ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )٢٠(نفيذهافعالة لت 
. )٢١(تشتمل على قائمة شـاملة بأسـباب التمييـز     الذلك التمييز املباشر وغري املباشر وأهنا       

قال جملس أوروبا، كررت اللجنة األوروبية ملناهضة التمييز والتعـصب التابعـة لـه        ماومثل
ألوكرانيا بأن تدرج يف الدستور حق اجلميع، وليس مواطين أوكرانيـا فقـط، يف              توصيتها  

 وجملـس   ٢ والورقـة املـشتركة      ١١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٢(املساواة وعدم التمييز  
منظمات الدفاع عن حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة              

 وجملس أوروبا بأن تعتمد أوكرانيـا قانونـاً شـامالً           )Insight(اجلنسانية ومنظمة استضاءة    
  .)٢٣(ملكافحة التمييز يتناول مجيع جماالت احلياة

 يف معرض تناوهلا للتمييز اجلنـساين ولنـشر األفكـار           ٦وجاء يف الورقة املشتركة       -١٤
 تتضمن أحكاماً تنـاهض  الالنمطية عرب وسائط اإلعالم، أن قوانني وسائط اإلعالم والدعاية         

 إىل تكـرار حـدوث التمييـز        ٦وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٤(األفكار النمطية اجلنسانية  
اجلنساين واألخذ باألفكار النمطية اجلنسانية يف عمليات التوظيف وإىل انتشار األفكار النمطية 

وأوصت منظمة  . )٢٥(يف احلصول على التدريب املهين    " الذكورية"واملهن  " األنثوية"عن املهن   
 بأن تتخذ أوكرانيا تدابري من أجل التصدي للقواعد االجتماعية التمييزية           )Insight(ضاءة  است

 بإنشاء آلية قابلـة  ٦وأوصت الورقة املشتركة . )٢٦(عن طريق توعية اجلمهور وتنفيذ القوانني   
  .)٢٧(لالستمرار كي تتصدى للتمييز اجلنساين

 املوثَّقة يف حوادث العنـف بـدوافع        وأشارت منظمة حقوق اإلنسان أوالً إىل الزيادة        -١٥
 بأن معظم ضحايا اجلرائم العنصرية هم أشخاص من         ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )٢٨(عنصرية

أشارت إىل ذلك منظمة حقوق اإلنـسان        ماومثل. )٢٩(أفريقيا وآسيا والشرق األوسط والقوقاز    
هي أيضاً من الطوائـف املـستهَدفة   أوالً، فإن الطائفة اليهودية وطائفة الروما وطائفة تتر القرم          

وقالت منظمة حقوق اإلنسان أوالً إن مرتكيب أخطر جـرائم          . باجلرائم ذات الدافع العنصري   
ـ     -الكراهية ينتمون إىل جمموعات حليقي الرؤوس         قوميـة   ة وهم شباب توحدهم أيديولوجي

اية األقليات من    أن السلطات أخفقت يف مح     ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )٣٠(وعنصرية متطرفة 
  .)٣١(العنف ذي الدافع العنصري ويف حماسبة مرتكيب تلك اجلرائم قضائياً على جرائمهم
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والحظت منظمة حقوق اإلنسان أوالً اعتماد خطة وطنية ملكافحة العنصرية وكـره        -١٦
األجانب وإصدار تعليمات إىل هيئات إنفاذ القوانني جبمع بيانات عن وترية حدوث جـرائم              

. أن منظمة حقوق اإلنسان أوالً أشارت إىل عدم تنفيـذ هـذه التعليمـات              الإ. يةالكراه
وباإلضافة إىل ذلك، فقد أضعف حل جلنة الدولة املعنية بالقوميات والدين وقـسم رصـد               
حقوق اإلنسان يف وزارة الداخلية اجلهوَد الرامية إىل مكافحة احلوادث العنصرية وتلك الـيت              

  .)٣٣(أدىل جملس أوروبا مبالحظات مشاهبةو. )٣٢(تقع بدافع التحيز
 إىل أن املسؤولية اجلنائية عن اجلـرائم ذات الـدوافع           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٧

وقال جملس أوروبا إن هناك ميالً يف العادة إىل مقاضاة مـرتكيب            . )٣٤(تطبَّق قط  ملالعنصرية  
وأوصت منظمة حقوق   . )٣٥(يبأعمال ختر  أوجرائم الكراهية بصفتهم ارتكبوا جرائم عادية       

اإلنسان أوالً بأن تدين أوكرانيا علناً جرائم العنف العنصري وغريه من جرائم الكراهية؛ وبأن              
حترص على التحقيق يف هذه اجلرائم وعلى مالحقة مرتكبيها قضائياً؛ وبأن تـشدِّد القـانون         

 وجملس أوروبا   ٢قة املشتركة   وقدمت الور . )٣٦(اجلنائي املتعلق باجلرائم ذات الدوافع العنصرية     
  .)٣٧(توصيات مشاهبة

تِّباع الشرطة إجراء التصنيف     ا  وجملس أوروبا إىل تكرار    ٢وأشارت الورقة املشتركة      -١٨
 بأن حتظر أوكرانيا قيام سلطات إنفاذ القـوانني         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٨(العنصري

وروبا إىل أن اللجنة األوروبية ملناهـضة  وأشار جملس أ. )٣٩(مبمارسات التصنيف غري القانونية   
العنصرية والتعصب التابعة له أوصت بأن تنشئ أوكرانيا هيئة مستقلة تتلقى الشكاوى الـيت              

  .)٤٠(تقدَّم ضد أفراد الشرطة بشأن العنصرية والتمييز العنصري
ـ              -١٩ ائم وأبرزت منظمة حقوق اإلنسان أوالً انعدام محاية قانونية صرحية من التمييز الق

أشار إىل ذلك مركز املثليـات واملثلـيني         ماوفضالً عن ذلك، ومثل   . )٤١(على امليل اجلنسي  
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، فإن بعض القوانني تتضمن أحكاماً متييزية            

وأشـارت  . )٤٢(يف حق املثليات واملثليني و مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية          
ل من منظمة حقوق اإلنسان أوالً ومركز املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي               ك

. )٤٣(ومغايري اهلوية اجلنسانية إىل وجود تعصب جتاه هؤالء األشـخاص داخـل اجملتمـع             
 إىل تقارير تفيد بأن املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي           ٢وأشارت الورقة املشتركة    

غري مباشر يف احلـصول علـى        أوسانية يتعرضون للتمييز بشكل مباشر      ومغايري اهلوية اجلن  
وظيفة ويف احلصول على اخلدمات والتعليم والـسكن والرعايـة الـصحية واللجـوء إىل               

 أيضاً إىل ارتفاع معدل حدوث اجلرائم بدافع التحيز         ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )٤٤(القضاء
 امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية أفـراداً         اليت تستهدف املثليات واملثليني ومزدوجي    

بأن الساسة قرروا استخدام كره املثليات      ) Insight(وأفادت منظمة استضاءة    . )٤٥(ومنظمات
  .)٤٦(٢٠١٢ و٢٠١٠واملثليني يف براجمهم االنتخابية يف عامي 
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يـات  بأن جرائم الكراهية اليت تـستهدف املثل      ) Insight(وأفادت منظمة استضاءة      -٢٠
تعاَمل على أهنا من أعمال      ماواملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية كثرياً         

 أن هناك تقارير تفيد بـأن املثليـات واملثلـيني           ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )٤٧(التخريب
يات يقعون ضحية التصنيف وعمل    ماومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية كثرياً        

وأفاد مركز املثليات واملثليني ومزدوجي     . )٤٨(التوقيف غري القانونية اليت ينفّذها أفراد الشرطة      
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية بأن أجهزة إنفاذ القانون، حسب التقارير الواردة، هتدد 

انية بالكشف عـن  األفراد من املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنس 
جعلهم يعترفـون    أوزمالئهم من أجل ابتزازهم      أومعلومات ختص ميوهلم اجلنسية ألقارهبم      

  .)٤٩(يرتكبوها ملبارتكاب جرائم 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  -٢  
قالت منظمة العفو الدولية إن أوكرانيا قد حققت تقدماً قليالً يف مكافحة التعذيب               -٢١
وباملثل، أفادت اللجنة   . )٥٠(يزال مستشرياً  ال أماكن االحتجاز لدى الشرطة وإن التعذيب        يف

املعنية حبقوق اإلنسان بأن األشخاص الذين توقفهم أجهزة إنفاذ القوانني يتعرضـون لـسوء         
وأوصـت  . )٥٢(وأدىل جملس أوروبا مبالحظات مشاهبة    . )٥١(املعاملة هبدف انتزاع أدلة منهم    

 الدولية بأن تكفل أوكرانيا مالحقة موظفي أجهزة إنفاذ القـوانني قـضائياً إذا              منظمة العفو 
وأوصت كل من منظمة العفو الدولية واللجنة املعنية حبقـوق     . اشُتبه يف ارتكاهبم التعذيب    ما

يضمن إدراج تعريف التعذيب     ا من القانون اجلنائي مب    ١٢٧اإلنسان بإجراء تعديل على املادة      
  .)٥٣(ورد يف اتفاقية مناهضة التعذيب ماك قيقفيها على حنو د

وقالت املنظمة غري احلكومية دونيستك ميموريال إن ظـروف الـسجن يف بعـض                -٢٢
سـيما يف مراكـز      المؤسسات السجون مالئمة لكنها يف العديد من املؤسسات األخرى، و         

ازين تقل مساحتها   يزال السجناء يودعون يف زن     التزال رديئة و   الاالحتجاز السابق للمحاكمة،    
وأبرزت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رداءة تنظيم اخلـدمات الطبيـة   . )٥٤(عن متر مربع واحد  

والحظت أن التدابري الـيت اتُّخـذت     . وعدم كفاية متويل نظام الرعاية الصحية لفائدة السجناء       
  .)٥٥(خلفض معدل الوفيات بني املدانني غري كافية وأن معدل الوفيات قد ارتفع

وقال االحتاد الدويل ملنظمات النساء األوكرانيات إن العنف ضد النساء منتشر على              -٢٣
ـ     ٦والحظت الورقة املشتركة    . )٥٦(نطاق واسع  يـسمح باختـاذ     ال نقص التمويل املتاح ف

الحظت عدم كفاية  ماإجراءات وقائية وبتقدمي املساعدة االجتماعية لضحايا العنف املرتيل، ك
  .)٥٧(ماعية املتوفرة هلماخلدمات االجت

وقال االحتاد الدويل ملنظمات النساء األوكرانيات إن أوكرانيا بلد ينشأ فيه االجتـار               -٢٤
 والورقـة   ١والحظت الورقة املشتركة    . أنه مقِصد هلذا النشاط    ما وينتقل عربه ك   )٥٨(بالبشر

جتار بالبشر الصادر يف     التأخر احلاصل يف اعتماد قوانني لتنفيذ قانون مكافحة اال         ٦املشتركة  
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يقـدِّم أي    مل،  ١أشارت إىل ذلك الورقة املشتركة       مافالقانون املذكور، ك  . )٥٩(٢٠١١ عام
ختصِّص الدولة أي أموال ملـساعدة ضـحايا         ملو. ضمانات لدفع تعويضات لضحايا االجتار    

 ١ة  وأشـارت الورقـة املـشترك     . )٦٠(توفر مأوى إلعادة تأهيل أولئك الضحايا      ملاالجتار و 
 إىل أن املساعدة اليت تقدَّم إىل ضحايا االجتار بالبشر تقدمها باألسـاس             ٦والورقة املشتركة   

وأفادت بعثة تقدمي املساعدة على احلدود بني مولـدوفا         . )٦١(منظمات دولية وغري حكومية   
 وأوكرانيا التابعة لالحتاد األورويب بأن التدريب على تقدمي اخلدمات املتوفر حلراس احلـدود            

فيها  ايشمل االجتار بالبشر رغم أن حراس احلدود مكلفون مبهمة مكافحة اجلرمية املنظمة مب    ال
  .)٦٢(االجتار بالبشر

 إىل انعدام آليات ملنع العنف اجلنـسي واالسـتغالل          ١٢وأشارت الورقة املشتركة      -٢٥
د املخصص  فمركز إعادة التأهيل الوحي   . اجلنسي لألطفال وآليات إلعادة تأهيلهم وإدماجهم     

  .)٦٣(للفتيات يعمل يف أوديسا بدعم مايل من منظمات غري حكومية وجهات ماحنة
. )٦٤(يعّرف مـصطلح بغـاء األطفـال     ال بأن التشريع    ١٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٢٦

وأشارت املؤسسة الدولية للقضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية واالجتـار              
تعترف متاماً باحلصانة اجلنائية لألطفال ضحايا البغاء وحتمِّـل          الإىل أن التشريعات    هبم جنسياً   

.  سـنة  ١٨ و ١٦بـني    مااملسؤولية اإلدارية لألطفال الذين ميارسون البغاء وتتراوح أعمارهم         
أي طفل بلغ سـن   أو سنة ١٦ُيعترب اللجوء إىل خدمات األطفال الذين تزيد أعمارهم عن           الو

 ١٢وقد أبدى جملس أوروبا والورقـة املـشتركة         . )٦٥(سي جرميةً مبوجب القانون   النضوج اجلن 
وأوصت املؤسسةُ الدولية بأن تدرِج أوكرانيا تعريفاً واضـحاً لبغـاء           . )٦٦(مالحظات مشاهبة 

  .)٦٧(األطفال يف التشريعات وبأن تلغي حتميل األطفال الذين ميارسون البغاء املسؤولية القانونية
ؤسسة الدولية إن نظام إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج اخلـاص باألطفـال            وقالت امل   -٢٧

يطوَّر وفق مقتضيات خطة العمل الوطنية لتنفيذ اتفاقية         ملضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي     
وأوصت املؤسسة الدولية بأن تكفل أوكرانيا تقدمي       . )٦٨(األمم املتحدة املتعلقة حبقوق الطفل    

ال ضحايا االستغالل اجلنسي كتوفري املأوى هلـم وتقـدمي املـساعدة            خدمات حمددة لألطف  
أوصتها بأن   ماالنفسية واملساعدة املالية للمنظمات غري احلكومية اليت تقدم هذه اخلدمات، ك          

. تنشئ برامج متخصصة إلعادة تأهيل األطفال املستخَدمني يف املواد اإلباحيـة ويف البغـاء             
 حيازة مواد إباحية ُتِظهر أطفاالً وبتجرمي احلصول على تلك          وأوصت املؤسسة الدولية بتجرمي   

  .)٦٩(املواد عمداً

  يف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون اإقامة العدل، مب  -٣  
يـؤد   مل ٢٠١٠ عام أن اإلصالح القضائي الذي أُجري يف    ٨جاء يف الورقة املشتركة       -٢٨

فقد أسند التـشريع إىل اجمللـس       . قالل القضاء إىل أي حتسن ُيذكر بل إنه زاد يف إضعاف است         
األعلى للقضاء اختصاصات واسعة يف تعيني القضاة وإقالتهم ويف الشروع يف إجراءات تأديبيـة        
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 إىل أن الضغط الذي خيضع له القضاة من جانب مكتب         ٨وأشارت الورقة املشتركة    . يف حقهم 
أشار إىل ذلك جملس أوروبـا،       ماومثل. )٧٠(املدعي العام واجمللس األعلى للقضاء أصبح منهجياً      

أوكرانيا أن تستحدث إجراءات ومعـايري      ) لدى جملس أوروبا  (ناشد مفوض حقوق اإلنسان     
يتعلق بتعيني وإقالة القضاة وبتطبيق تدابري تأديبية يف حقهـم؛ وأن تكفـل إجـراء                ماعادلة في 

  .)٧١( مستمراً جيد النوعيةتغيريات يف تكوين اجمللس األعلى للقضاء وأن توفر للقضاة تدريباً
وأبرزت منظمة دونيستك ميموريال وجود قصور يف التفحص املستقل ملدى احترام             -٢٩

أشار إىل ذلك جملس أوروبا، قال مفوضه        ماومثل. )٧٢(حقوق اإلنسان يف مؤسسات السجون    
 ضـمان   إنه ينبغي تعزيز اإلشراف الدميقراطي على هياكل إنفاذ القانون واألمن بوسائل منها           

  .)٧٣(جلوء األفراد إىل آلية مستقلة متاماً لتقدمي الشكاوى
 حدوث انتهاكات تتعلق باألجل الزمين املعقول للبت يف         ٨وأبرزت الورقة املشتركة      -٣٠

الدعاوى القضائية واتساع نطاق عدم تطبيق قرارات احملاكم، وعدم كفاية متويـل النظـام              
 أن محاية احلق يف حماكمـة عادلـة قـد           ٨ملشتركة  وجاء يف الورقة ا   . )٧٤(القضائي وفساده 

تراجعت، وأشارت إىل حدوث انتهاكات للحق يف حماكمة عادلة يف الدعاوى اجلنائية املقامة             
وأدىل . )٧٥(على عدد من املسؤولني السابقني، مبن فيهم يوليا تيموشنكو ويوري لوتـسينكو           

  .)٧٦(املؤمتر العاملي األوكراين مبالحظة مشاهبة
وأوصت منظمة العفو الدولية باحلرص على حضور حمامٍ دائماً أثناء االسـتجوابات              -٣١

يتنازل احملتجز عن حقه يف احلصول على حمامٍ، وبتـسجيل مجيـع             مل مااليت جتريها الشرطة    
. )٧٧(االستجوابات بدقة، على أنه من األفضل استخدام معدات للتسجيل بالصوت والصورة          

ه ينبغي أن تتاح حملاميي الدفاع فرصة االلتقـاء مبـوكليهم يف            وقال مفوض جملس أوروبا إن    
. )٧٨(أماكن احلرمان من احلرية وإنه ينبغي توفري املساعدة القانونية باجملان جلميع من حيتاجها             

املعاملـة   أو/أشار إىل ذلك جملس أوروبا، أدلت اللجنة األوروبية ملناهضة التعذيب و           ماومثل
  .)٧٩(مبالحظات مشاهبة) التابعة جمللس أوروبا(املهينة  أوالإنسانية ال أوالعقوبة القاسية  أو
الحظت منظمة حمامون من أجل احملامني انعدام إطار قانوين تعمل على أساسـه              إذو  -٣٢

رابطة مستقلة للمحامني، فإهنا حثت أوكرانيا على اعتماد قانون بشأن نقابة احملامني يقر حبـق               
ها ويضمن متثيالً مناسباً للنقابة عن طريق إجراء انتخابات منتظمـة           النقابة يف إدارة نفسها بنفس    
وفضالً عن ذلك، أفادت منظمة حمامون من أجل احملامني بأن          . )٨٠(وعن طريق التمثيل اإلقليمي   

يكون  مااحملامني يتعرضون للتهديد والتخويف وللضغط الضرييب من ِقبل احلكومة، خاصة عند          
  .)٨٢(وأعرب مفوض جملس أوروبا عن شواغل مشاهبة. )٨١(يف قضايا حساسة ماهلم دور 

 انعدام سياسة وتشريع لتنفيذ العدالـة التـصاحلية،         ٩الحظت الورقة املشتركة     إذو  -٣٣
 بأن تفرغ أوكرانيا من وضع تشريع يتعلق بالوساطة يف القـضايا            ٩أوصت الورقة املشتركة    

، وبأن تدعم إنشاء مراكز جمتمعيـة       اجلنائية ومن وضع برامج أخرى ختص العدالة التصاحلية       
  .)٨٣(للممارسات التصاحلية من أجل ضمان االستفادة من برامج العدالة التصاحلية
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وقالت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إن ممارسة احملاكم املتمثلة يف استخدام األدلة اليت   -٣٤
ينص  الب وإن القانون    ُتنتزع حتت التعذيب بوصفها أدلة مقبولة تشجع على استخدام التعذي         

وقالت منظمة العفـو الدوليـة إن       . )٨٤(على إجراٍء إلبطال األدلة اليت ُتنتزع حتت التعذيب       
مكتب املدعي العام، الذي يؤدي دوراً مركزياً يف التحقيق يف ادعاءات التعذيب، لـيس يف               

رطة قد ارتكبوهـا    موقع يؤهله للتحقيق بشكل حمايد يف اجلرائم اليت ُيدَّعى أن أفراداً من الش            
  .)٨٥(وذلك بسبب الروابط الوثيقة بني املدَّعني العامني والشرطة

 أن انعدام نظام خاص بقضاء األحداث يضطر األطفال  ١٢وجاء يف الورقة املشتركة       -٣٥
يـؤدي إىل انقطـاعهم عـن      اإىل املكوث يف مراكز االحتجاز لشهور يف انتظار احملاكمة مم         

جملس أوروبا أوكرانيا على مواصلة جهودها إلصالح قـضاء         وشجع مفوض   . )٨٦(دراستهم
ينبغي حرمان األشخاص من حريتهم إالّ كحل أخري وألقصر مـدة            الاألحداث مذكّراً بأنه    

  .)٨٧(ممكنة يف القضايا اليت يكون أحد أطرافها من األحداث

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أن التشريع، الذي يضمن توفري املساعدة املالية لألمهات         ٦الحظت الورقة املشتركة      -٣٦

يوفر استحقاقات مشاهبة    الالعازبات وانسحاب النساء من احلياة املهنية لتربية أطفال معاقني،          
 أنه ينبغي منح الرجال فرصاً متكافئة مع تلك املتاحـة           ٦وجاء يف الورقة املشتركة     . للرجال

  .)٨٨(األسرية واحلياة املهنيةللنساء يف اجلمع بني الواجبات 
 حبدوث ارتفاع يف عدد األطفال املودعني يف مؤسسات ١٢وأفادت الورقة املشتركة      -٣٧

. الرعاية واخنفاض يف عدد حاالت التبين بسبب العوائق املختلفة اليت تكتنف عمليـة التـبين              
ـ              أدى إىل   اوارتفع عدد حاالت إيداع األطفال من األسر الفقرية يف مؤسسات الرعايـة مم

  .)٨٩("اليتامى االجتماعيني"يسمى  ماارتفاع عدد 
مينح للمثليات واملثليني ومزدوجي     البأن التشريع   ) Insight(وأفادت منظمة استضاءة      -٣٨

. )٩٠(حق التبين  الزواجهم و  أوامليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية حق تسجيل شراكتهم         
دوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية أن األزواج         وبّين مركز املثليات واملثليني ومز    

من نفس نوع اجلنس حمرومون من أي شكل من أشكال االعتراف القانوين ومن أي حقوق               
ُيسمح لألزواج من نفـس نـوع        الو. كأسرة حىت لو تساكنوا وشكّلوا أسرة حبكم الواقع       

حقوق حـضانة    أو حقوق والدية    تعترف هلم التشريعات بأي    الاجلنس بتبين األطفال معاً و    
بأي واجب يقع على عاتق أحد الشريكني جتاه طفل الشريك اآلخر إذا كانا من نفـس                 الو

إىل أن عدم االعتراف القانوين بتنـوع       ) Insight(وخلصت منظمة استضاءة    . )٩١(نوع اجلنس 
  .)٩٢(أشكال األسرة قد أدى إىل التمييز يف عدد من جماالت احلياة
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املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف           أودين  حرية ال   -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 هيني بأن املركز الديين لـشهود يهـو        املسيح هأفادت الرابطة األوروبية لشهود يهو      -٣٩
ال من أجـل    معرض النتزاع جزء من أمالكه بصورة غري قانونية عن طريق النصب واالحتي           

االستيالء على قطعة أرض، وتنطوي عملية االنتزاع تلك على بيع غري قانوين ألحد األمالك              
 هوأحالت الرابطة األوروبية لـشهود يهـو      . )٩٣(إىل طرف ثالث دون معرفة املالكني بذلك      

 وأفـادت بـأن مرتكبيهـا       يهوهاملسيحيني إىل عدد من اهلجمات واالعتداءات على شهود         
  .)٩٤(للعقابيتعرضون  ال

وأوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة بأن حتترم أوكرانيا احلقوق الدينية لتتـر             ٤٠
القرم عن طريق اختاذ إجراءات منها ختصيص أراضٍ لبناء أماكن العبادة وتدابري لتوفري احلماية              

  .)٩٥(الكافية للمواقع املقدسة
ق بشأن متديد اخلدمة البديلة اليت ُتفَرض  اإلعراب عن القل١٠ومت يف الورقة املشتركة      -٤١

بشكل متييزي على املستنكفني ضمريياً من اخلدمة العسكرية وبشأن شروط األهلية حلـصول        
وجاء يف الورقة املشتركة نفسها أن تعديالت . شخص على االعتراف به كمستنكف ضمريي

خلدمة البديلة وهي أطـول  أُدخلت على القانون املتعلق باخلدمات البديلة قد أبقت على مدة ا  
  .)٩٦(بسنة ونصف من مدة اخلدمة العسكرية

حدود بأن العديد من الصحفيني يتعرضون للتهديدات        الوأفادت منظمة صحفيون ب     -٤٢
وأشـارت منظمـة صـحفيون      . عقاب التزال ب  الوالضغوط وأن أغلب اهلجمات عليهم      

اء حمّرر جريدة نويف ستيل، الـذي       يتحقق أي تقدم يف التحقيق يف اختف       ملحدود إىل أنه     الب
وقد ثّبط هذا الوضع حرية اإلعالم، وزاد الطني بلّة         . ٢٠١٠أغسطس  /آبُيعترب مفقوداً منذ    

  .)٩٧(عجُز القضاء عن حل قضايا بارزة كاغتيال احملرِّر غونغاتزي
تزال حتت الـضغط     الحدود إن وسائط اإلعالم املستقلة       الوقالت منظمة صحفيون ب     -٤٣

، ُحرمت حمطـات تليفزيونيـة      ٢٠١١ عامويف  . تواجه عقبات يف االحتفاظ برخصها     مااً  وكثري
 ستوديا،  ٣ قنال، وتشورنومورسكا تيفي، وزيك، و     ٩ك إقليمية ذات باع طويل ومجهور غفري،       

، ٢٠١١ أغـسطس /آبويف  . ، من احلصول على ترددات رقميـة      ١ -وميست تيفي، وريفين    
 حملية وقناتني تليفزيونيتني مستقلتني كانت تبث من خـاركوف          انقطعت فجأةً أنشطة حمطة إذاعة    

  .)٩٨(دون أي سبب واضح
 بأن عدداً من الناشطني واملنظمات يف ميدان الدفاع عن          ٨وأفادت الورقة املشتركة      -٤٤

 بأن ٨وأوصت الورقة املشتركة . )٩٩(حقوق اإلنسان قد تعرضوا للتوقيف واالحتجاز والعنف
ن األمم املتحدة بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان وبوقـف اضـطهاد            تنفذ أوكرانيا إعال  
  .)١٠٠(الناشطني املدنيني
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 إىل سعي احلكومة إىل تقييد النقابات العمالية وإعاقـة          ٥وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
وأشارت إىل حالة احتاد النقابات العمالية األوكرانية الذي خيضع لـضغط مـستمر             . عملها

  .)١٠١( من عمليات التفتيش وُرفعت قضايا جنائية على أعضائهويتعرض للعديد
ُيعتمد قانون خاص بالتجمع السلمي وبأن احملاكم     مل بأنه   ٨وأفادت الورقة املشتركة      -٤٦

تطبق اإلجراء املتعلق بتنظيم االجتماعات والتجمعات واملظاهرات الذي كان قـد اعتمـده             
حتظر احملاكم التجمعات السلمية     ماوكثرياً  . ١٩٨٨ عاماجمللس األعلى لالحتاد السوفيايت يف      

باالستناد إىل عجز أجهزة إنفاذ القانون عن محاية النظام العام ويف احلاالت اليت يقدم فيهـا                
وقالت اللجنـة املعنيـة     . )١٠٢(عدة منظمني طلب تنظيم اجتماعات يف نفس الوقت واملكان        

عاقبة على االحتجاجات السلمية قد صـار       حبقوق اإلنسان إن استخدام التوقيف اإلداري للم      
 بأن تعتمد أوكرانيا قانونـاً يتعلـق حبريـة          ٨وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠٣(ممارسة شائعةً 

) Insight(وقدمت منظمة استضاءة    . )١٠٤(يتفق مع أحكام القانون الدويل     االتجمع السلمي مب  
  .)١٠٥(توصية مشاهبة

يـزال   الثيل النساء يف مناصب صـنع القـرار          بأن مت  ٦وجاء يف الورقة املشتركة       -٤٧
  .)١٠٧(وأدىل االحتاد الدويل ملنظمات النساء األوكرانيات مبالحظات مشاهبة . )١٠٦(ضعيفاًً

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
 ٥ركة  وأفادت الورقة املشت  .  ارتفاع معدل البطالة املقنَّعة    ٥أبرزت الورقة املشتركة      -٤٨

يتم دفع متأخرات األجور وبأن نسبة حجم        التزال منخفضة وبأنه     البأن مستويات األجور    
ُيطلب إىل املستخدمني أن يعملوا بـدوام جزئـي         ماوكثرياً  . الديون إىل األجور قد ارتفعت    

  .)١٠٨(جازاهتم غري مدفوعة األجرإبأن ميددوا  أو
تزال تطرح مشكلة حادة وبأن      ال العمل    بأن السالمة يف   ٥وأفادت الورقة املشتركة      -٤٩

تتخذ  مل إىل أن احلكومة     ٥وأشارت الورقة املشتركة    . معدل احلوادث املرتبطة بالعمل مرتفع    
أي تدابري ملنع حدوث اإلصابات يف العمل ولضمان التقيد بالشروط الصحية وشروط النظافة             

  .)١٠٩(الالزمة للسالمة يف العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 أن جهود احلكومة الرامية إىل خفض مستوى الفقر وإىل          ٥جاء يف الورقة املشتركة       -٥٠

ُتجد نفعاً وأن مستوى السكان املعيشي قـد         ملضمان احلق يف التمتع مبستوى معيشي الئق        
  .)١١٠(اءة تدهور وأن نظام الضمان االجتماعي عدمي الكف

تكِف لتحـسني ظـروف      ملوأفاد جملس أوروبا بأن التدابري اليت اختذهتا السلطات           -٥١
وأوصـت الورقـة    . )١١١(السكن غري الالئق اليت يعيش فيها العديد من الروما وتتر القـرم           

 بأن توفِّر أوكرانيا السكن بكلفة متيسرة، وبأن تتصدى النتهاكات حق الفئات            ٥املشتركة  
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 يف السكن، وبأن تكفل التزويد باألموال الكافية وإنشاء آليات فعالة من أجل تنفيـذ    احملرومة
  .)١١٢(برامج السكن املدعوم من ِقبل الدولة

  احلق يف الصحة  -٨  
، اليت أشارت إىل ارتفاع عدد األشـخاص املـصابني          ٤وجاء يف الورقة املشتركة       -٥٢

ذة ملكافحة ارتفاع معدالت اإلصابة بفريوس      بفريوس نقص املناعة البشري، بأن التدابري املنفَّ      
تكن كافية وبأن الوفيات بسبب األمراض املرتبطـة باإليـدز     ملاإليدز  /نقص املناعة البشري  

  .)١١٣(تشكّل خطراً حقيقياً على آالف املرضى
 إىل اعتماد سياسة وإطار عمل قانوين وإىل زيادة امليزانية     ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٥٣

وأفادت الرابطة الدولية   . )١١٤(ة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشري والعالج منه        املخصص
اإليدز اخلـاص   /للحد من األضرار بأن الربنامج الوطين املتعلق بفريوس نقص املناعة البشري          

 يف املائة من الفئات األكثر عرضةً،       ٦٠ قد حدد هدف حتقيق تغطية       ٢٠١٣-٢٠٠٩بالفترة  
  .)١١٥(ثبتت أن حجم التصدي احلقيقي كان دون اهلدف احملدد بكثريإالّ أن األدلة أ

 إىل تطوير عالج مبواد بديلة ألثر األفيـون وخـدمات           ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٥٤
للحد من األضرار بغية منع انتشار فريوس نقص املناعة البشري يف صفوف األشخاص الذين              

 أن التغطية اجلغرافيـة هلـذه       ٧لورقة املشتركة   بيد أنه جاء يف ا    . يتعاطون املخدرات باحلقن  
الربامج حمدودة وأن القوانني وبعض ممارسات اإلنفاذ تعيق إتاحة برامج العالج مبواد بديلـة              

. ألثر األفيون وخدمات احلد من األضرار لألشخاص الذين يتعـاطون املخـدرات بـاحلقن     
ة اخلاصة ببعض أنواع العقاقري غـري        أن العتبة الكمية القانوني    ٧تالحظ الورقة املشتركة     إذو

، وجاء يف الورقة أن املساءلة اجلنائية الصارمة هتدد جنوع          ٢٠١٠ عامالقانونية قد ُخفّضت يف     
برامج استبدال اإلبر واحلُقن بسبب اخلوف من املالحقة اجلنائية على حيـازة عقـاقري غـري      

رات خيافون من االحتفـاظ      أن مستخدمي املخد   ٤والحظت الورقة املشتركة    . )١١٦(قانونية
باحلُقن املستخدمة ومن استبداهلا يف إطار برامج استبدال اإلبر واحلُقن ويعود السبب يف ذلك              
إىل أن احلقن املستخدمة قد حتتوي على كميات من املخدر تكفي للـشروع يف املـساءلة                

 تسجيل حاالت   ٤وأبرزت الورقة املشتركة    . )١١٧(يؤدي إىل عقوبات منها السجن     ااجلنائية مم 
عديدة تدّخلت فيها أجهزة إنفاذ القانون يف برامج استبدال اإلبر واحلُقن وأن التوقيف غـري               

يزال ميثّل مـشكلة     الالقانوين للمرضى دون أسباب قانونية حىت داخل مرافق الرعاية الطبية           
 األضرار   بأن تكفل أوكرانيا مراعاة برامج احلد من       ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )١١٨(خطرية

الحتياجات الزبائن وجتنب إعاقة ممارسات إنفاذ القانون لربامج الوقاية من العدوى بفـريوس     
  .)١١٩(نقص املناعة البشري

 بأن نسبة الشباب الـذين      ٧وأفادت منظمة حقوق اإلنسان أوالً والورقة املشتركة          -٥٥
صول على خدمات احلد    يتعاطون املخدرات باحلقن يف تزايٍد وأشارت إىل قلة فرصهم يف احل          
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من األضرار وعالج اإلدمان على املخدرات واليت وضعت باألساس ألجل مستخدمي األفيون   
تراعي ديناميكيات وخصوصيات تعاطي املخدرات يف صفوف فئات أصغر          الالبالغني وهي   

 بأن تنفذ أوكرانيا توصيات جلنة حقوق الطفل بإنشاء         ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٠(سناً
دمات متخصصة توجَّه لألطفال واليافعني املدمنني على املخدرات وبأن تعدل التـشريعات    خ

  .)١٢١(اليت حتمِّل األطفال املسؤولية اجلنائية عن حيازة خمدرات ألغراضهم الشخصية

  احلق يف التعليم  -٩  
عـن قلقهـا إزاء عمليـة    " آرت البديل للشباب  -إم"أعربت املنظمة غري احلكومية       -٥٦
يف مؤسسات التعليم العام اليت أدت إىل إغالق عدد كبري من           " حتقيق الفعالية املُثلى  "مى  يس ما

ومت ختفيض عدد . املدارس، وهو أمر كان له أثر بالغ على األطفال الذين يعيشون يف األرياف            
املدارس اليت يرتادها عدد قليل من التالميذ استناداً إىل قرار السلطات احمللية دون إجـراء أي                

آرت أيضاً إىل احلاالت اليت اُتخذت فيها قرارات        -وأشارت منظمة إم  . تقييم شامل قبل ذلك   
  .)١٢٢(بتصفية مدارس وإعادة تنظيمها بشكل خمالف للقانون

تعتمد خطة عمل وطنية للتثقيف يف ميـدان         ملآرت إن أوكرانيا    -وقالت منظمة إم    -٥٧
كجـزء مـن     التوى التعليم الثانوي إ   ُتدرَّس يف مس   الحقوق اإلنسان وإن حقوق اإلنسان      

وباملثل، فإن  . دروس يف القانون تشتمل على تدريس حمدود للمواضيع املتعلقة حبقوق اإلنسان          
الدراسات السياسية والقانونية والفلسفة يف مستوى التعليم العايل حتتوي على بضعة فـصول             

متخصصني مدرَّبني علـى    آرت أيضاً إىل االفتقار إىل      -وأشارت إم . تتناول حقوق اإلنسان  
  .)١٢٣(تعليم حقوق اإلنسان

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
متتثل ملبادئ التعليم احلاضن للجميع وإن       الآرت إن سياسة التعليم     -قالت منظمة إم    -٥٨

احلكومة أنشأت فصوالً دراسية متخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة عوض ضمان إدماجهم يف            
وو اإلعاقات الذهنية والذين يعانون قيـوداً جـسدية كـبرية           األطفال ذ  ماأ. املدارس العامة 

وجاءت مالحظات مشاهبة يف الورقة املشتركة الذي . )١٢٤(فيحَرمون من احلصول على التعليم
 بأن ُتنشئ  ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٥(تالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة    قدمها ائ 

  .)١٢٦(لدولةأوكرانيا نظام تعليم حاضن للجميع متوِّله ا
يقّدم لألشخاص ذوي    ال أن نظام الضمان االجتماعي      ٥وجاء يف الورقة املشتركة       -٥٩

. اإلعاقة سوى الرعاية يف مؤسسات داخلية وأهنم يودعون يف املؤسـسات دون موافقتـهم             
خيص إخـراج األشـخاص ذوي      ما إىل انعدام سياسة للدولة في     ٥وأشارت الورقة املشتركة    

ستقل يف إطار ت الرعاية وإنشاء شبكة دعم من أجل متكينهم من العيش املاإلعاقة من مؤسسا 
  .)١٢٧(اجملتمعات احمللية
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وأوصى ائتالف منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة بأن تستعرض أوكرانيا التشريعات       -٦٠
والربامج لكي جتعلها منسجمة مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة، وبـأن تـوفر               

تمع احمللي لألطفال ذوي اإلعاقة وحتمي األشخاص ذوي اإلعاقة من          خدمات على صعيد اجمل   
 يف املائة مـن فـرص       ٤التمييز يف العمل، وبأن تضمن التنفيذ الفعال بشرط ختصيص حصة           

العمل يف الشركات واملؤسسات العامة واخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ وبأن تكفل توفري            
ي لألفراد ذوي اإلعاقة وبأن تعدِّل التـشريعات        معدات تقنية إلعادة التأهيل والنقل الشخص     

على حنو يكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة حق التصويت، وبأن تكفل متكينهم من الـدخول              
  .)١٢٨(بأنفسهم إىل مراكز االقتراع

  األقليات والشعوب األصلية  -١١  
قـرم  أوصت منظمة األمم والشعوب غري املمثَّلة بأن تعترف أوكرانيا رمسياً بتتـر ال              -٦١

وقالت املنظمة إن احلفاظ على لغة تتر القرم مـسألة بالغـة            . بوصفهم من الشعوب األصلية   
تترجم إىل لغة تتر القرم اليت هي إحدى اللغات الرمسية يف منطقة             الفالوثائق الرمسية   . األمهية
 وأفادت منظمة األمم والـشعوب غـري      . )١٢٩(يزال التعليم بلغة تتر القرم حمدوداً      الو. القرم

املمثَّلة بأن احلكومة تدعم وسائط إعالم حملية تستخدم لغة تتر القرم، ومن بينها صـحيفتان               
حتظيان بتمويل من الدولة، إالّ أن الوضع قد ساء على مدى السنتني املاضيتني بسبب عـدم                

  .)١٣٠(انتظام الدولة يف التمويل
 أوروبـا إن املـشاكل   أشار إىل ذلك جملس أوروبا، قالت جلنة وزراء جملس   ماومثل  -٦٢

ُتعتمد أي قواعـد     ملتزال قائمة وإنه     الاملتعلقة حبصول تتر القرم على أراضٍ يف منطقة القرم          
وأدلـت منظمـة األمـم      . )١٣١(قانونية بشأن إعادة األمالك إىل أشخاص ُرحلوا يف السابق        

  .)١٣٢(والشعوب غري املمثَّلة مبالحظة مشاهبة
روبـا إن الرومـا يواجهـون صـعوبات اجتماعيـة           وقالت جلنة وزراء جملس أو      -٦٣

 أن العديد من طوائف الروما يعيش يف فقـر          ١١وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٣٣(واقتصادية
تـستفيد   ال أومدقع حيث بالكاد حتصل هذه الطوائف على اخلدمات االجتماعية األساسية           

 إىل نتائج األحبـاث     ١١كة  وأحالت الورقة املشتر  . )١٣٤(بتاتاً من أي خدمات من هذا النوع      
اليت تشري إىل أن أفراد الروما جيدون مشاكل يف احلصول على تعليم جيد وكـذلك علـى                 

يزال احلصول على    الو. السكن والرعاية الصحية وفرص العمل يف منطقة أوديسا أوبالست        
 يف ويوضع أفـراد الرومـا  . وثائق شخصية مشكلة تؤثر سلباً على متتع أفراد الروما حبقوقهم        

أن  مـا ك. ُيرسلون إىل مدارس خاصة باألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية        أومدارس منفصلة   
املسافة اليت تفصل بني مستوطنات الروما واملدارس وكلفة التعليم تشكالن عقبتني يف طريـق    

يعيش أفراد الروما يف ظروف سكنية غري الئقة         ماوكثرياً  . حصول أطفال الروما على التعليم    
وأبرزت . خدمات إصحاح يف منطقة أوديسا أوبالست      الكهرباء و  المياه و  الة و دون تدفئ 

 بأن أفراد الروما يواجهون هذه املشاكل أيضاً يف مناطق أخـرى مـن              ١١الورقة املشتركة   
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ُتعتمد سياسة شاملة كفيلة بالتصدي حلالة  مل أنه   ١١وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٣٥(أوكرانيا
. )١٣٦(تكفي ملعاجلة مشاكلهم   ال الروما وأن التدابري اليت اختذهتا احلكومة        احلرمان اليت يعيشها  

 بأن تضمن أوكرانيا تسجيل أطفال الروما يف املدارس العادية؛          ١١وأوصت الورقة املشتركة    
وبأن تضع برامج لنقل طوائف الروما املفصولني عن غريهم إىل مناطق متكنهم من االنـدماج       

لة الوضع القانوين للمستوطنات واملساكن العشوائية وبأن تـزّود         مع غريهم، وبأن حل مسأ    
  .)١٣٧(مستوطنات الروما باملاء والكهرباء وغريمها من اخلدمات األساسية الضرورية

وأوصى جملس أوروبا بأن حتسن أوكرانيا اإلطار التشريعي املتعلق بقضايا األقليـات              -٦٤
وأوصـى  . لكي جتعله يتماشى مع املعايري الدولية سيما يف جمال التعليم ووسائط اإلعالم،        الو

جملس أوروبا أيضاً بأن حتسن أوكرانيا احلالة االجتماعية واالقتصادية لألفـراد املنـتمني إىل              
سيما للروما وتتر القرم، وبأن تعزز تكافؤ الفرص يف تيسري احلصول على           الأقليات حمرومة، و  

ات القومية، وبأن توفر كتبـاً دراسـية جيـدة          التعليم جبميع مستوياته لألشخاص من األقلي     
وفضالً عن ذلك، أوصى جملس أوروبا بـأن ُتهيـأ          . ومدّرسني مؤهلني للتدريس بلغة األقلية    

ليـات قوميـة يف   أوكرانيا الظروف الكفيلة بتيسري مشاركة واسعة لألشخاص املنتمني إىل أق 
  .)١٣٨(اهليئات املنتَخبة

  و اللجوءاملهاجرون والالجئون وملتمس  -١٢  
أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء تواصل اإلخفاق يف احترام مبـدأ عـدم         -٦٥

وجـاء يف   . )١٣٩(يف توفري إجراءات كاملة وعادلة لتحديد مركز اللجوء        أواإلعادة القسرية   
 بأن انعدام ضمانات إجرائية فعالة لصاحل ملتمسي اللجوء ُيعـرِّض كـل             ٢الورقة املشتركة   

وأبرزت . )١٤٠( مواطن خلطر الطرد حسب تقدير سلطات إنفاذ القوانني املختصة         شخص غري 
يوقف تنفيذه فيمكن ترحيل     الالترحيل   أو أن الطعن يف قرار منع الدخول        ٢الورقة املشتركة   

، ٢٠١١ عـام تكن، قبل    ملومع أن السلطات    . أي شخص قبل انتهاء اإلجراءات القضائية     
 حقهم أوامر ترحيل على األسباب اليت يقوم عليهـا قـرار            ُتطلع األشخاص الذي تصُدر يف    

ـ     مينـع   االترحيل، فإهنا اآلن ُتقّدم بياناً مكتوباً لتربير ذلك القرار ولكن باللغة األوكرانيـة مم
  .)١٤١(األشخاص املعنيني من فهم األسباب ومن الطعن الفعال فيها

ـ    -٦٦ ز اللجـوء يف أكثـر مـن    وأفاد جملس أوروبا بأنه مت جتميد إجراءات حتديد مرك
 /آببـني    مـا يكـن ممكنـاً يف الفتـرة         مل أنه   ٢وجاء يف الورقة املشتركة     . )١٤٢(مناسبة

. تكن هناك سلطة خمولة مبنحـه      مل إذ منح اللجوء    ٢٠١٠أغسطس  / وآب ٢٠٠٩ أغسطس
، كُلفت دائرة اهلجرة التابعة للدولـة مبـسؤوليات تتعلـق           ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين ويف  

  .)١٤٣( ومبلتمسي اللجوءبالالجئني
وأوصت منظمة العفو الدولية بأن ُتدخل أوكرانيا تعديالت على تشريعاهتا من أجل              -٦٧

الداخلية؛ وبأن تتقيـد بالتزاماهتـا       أوتوفري محاية إضافية يف سياق الرتاعات املسلحة الدولية         
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عرض النتـهاكات   الدولية بعدم إرسال أشخاص إىل بلدان يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالت          
غريه من ضروب سوء املعاملـة؛ وبـأن تـوفّر          أوفيها التعذيب    اجسيمة حلقوق اإلنسان مب   

إجراءات كاملة وعادلة لتحديد مركز اللجوء عن طريق ضمان أداء مصلحة اهلجرة لوظائفها             
أوصتها بأن توفر خدمات الترمجة الفوريـة        مابشكل كامل وقدرهتا على قبول الطلبات، ك      

ي اللجوء، وبأن تضمن عدم احتجاز أي ملتمس جلوء بسبب دخوله البلد بصورة غري              مللتمس
 بأن ُتنشئ أوكرانيا اإلجراء اخلاص بتقييم سـن         ١٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٤٤(قانونية

  .)١٤٥(ملتمسي اللجوء القاصرين غري املصحوبني

  احلق يف التنمية والقضايا البيئية  -١٣  
 أن العواقب املترتبة على كارثة حمطة تشرنوبيل إلنتـاج          ٣شتركة  جاء يف الورقة امل     -٦٨

يزيد على مليار طن مـن النفايـات         ماُتعالَج وأن قد تراكم لدى أوكرانيا        ملالطاقة النووية   
 أن أوكرانيا رعـت نـشوء       ٣وفضالً عن ذلك، جاء يف الورقة املشتركة        . الصناعية السامة 

  .)١٤٦(ارد، حيوِّل املوارد الطبيعية إىل نفاياتمنوذج إمنائي قائم على استهالك املو
يتم التشاور مع عامة اجلمهور عند اختاذ        الوقالت منظمة البيئة والناس والقانون إنه         -٦٩

وأشارت املنظمة إىل وجود صعوبات يف احلصول على معلومات         . قرارات بشأن قضايا بيئية   
. مات لالسـتعمال الرمسـي فقـط      معلو أوبسبب تصنيف املعلومات البيئية بوصفها سرية       

وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ انعدام قواعد إدارية وعدم الكفاءة يف تنفيذ القوانني ذات الـصلة               
 ٣وأدلت الورقـة املـشتركة      . )١٤٧(فجوةً بني التشريع والتطبيق يف احلصول على املعلومات       

  .)١٤٨(مبالحظات مشاهبة
اإلنسان وجود عدد من العراقيل الـيت       الحظ احتاد هلسنكي األوكراين حلقوق       إذو  -٧٠

التملُّك، أوصى بأن ُتنشئ أوكرانيا نظاماً شفافاً وكفؤاً لتسجيل         /تعوق التمتع باحلق يف امللكية    
األمالك العقارية لدى الدولة، وبأن حتّسن محاية ُمالّك األراضي وبأن تنفّذ تدابري من أجـل               

وأوصى احتـاد هلـسنكي     . كية إنفاذاً كامالً  ضمان إنفاذ قرارات احملاكم املتعلقة حبقوق املل      
األوكراين حلقوق اإلنسان أيضاً بأن ُتنفَّذ عمليات االستيالء على األراضي واملساكن ألسباب            

  .)١٤٩(تتعلق باملصلحة العامة بشكل يتقيد متاماً بأحكام الدستور وبااللتزامات الدولية
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