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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 *موجز للمعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن أوكرانيا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان   

 معلومات أساسية -أوالا  
اة دوريع  ، مع  مراعع١٦/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

معععع  مععععن    مععععن ا هععععا   هعععع 3٧االسععععت راد الععععدوري الشععععاممو والتقريععععر مععععو م للم لومععععا  ا قد 
 تقيعععداً   عععد إىل االسعععت راد العععدوري الشعععامم، وهعععو مقعععد      ععع م معععو م (١)صعععاحا  ا ةعععل  

 اإلنسعععان األقةعععع ل عععدد ال لمعععا و وسةعععإل فعععر  مسعععتقم إلسعععهاما  ا  سسععع  الو  يععع   قعععوق
  اء علع التقيد ال امم مباادئ  ريسوا  تمدة ب

املعلومااات املقدمااة ماان امللسسااة الوقنيااة حلقااوق اإلنسااان املعتماادة بنااا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مببادئ ابريس

أ ار  أمي   ا ظامل إىل أن التوصيا  ا ت لق  بضرورة اعتماد تشري ا    اف ع  التمييعم  -٢
القععانون األواععراين ا ت لععئ مباععادئ م عع  التمييععم  ٢٠١٢الرب ععان   عععا  و واعتمععد قععد نتععذ  عمومععاً 

وم اف ته   أوارانيا، بيد أنه يقتضي مميداً من الت سني وا واءم  مع  ا  عايا الدوليع ، وال سعيما 
و و  هعععذا الةعععدد، دعععري إععععداد مشعععرو  قعععانون بشععع ن (٢)فيمعععا يت لعععئ بقاسمععع  األسعععاا  ا ظعععورة

علعع ب عا القعوانني التشعري ي " معن أ عم القعراءة الثانيع    الرب عانو و إل عاف   "إدخال ت عديال 
إىل ذلععععإ، فعععع ن إدراس فععععرعني مسععععتقلني بشعععع ن م عععع  التمييععععم وم اف تععععه   االسعععع اتي ي  الو  يعععع  
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يظهعر اهتمامععاً  ٢٠٢٠ قعوق اإلنسعان و  خ عع  ال معم ا  ععدة لت تيعذها للتع ة ا متععدة حع  عععا  
 و (3)التمييمأارب بقضااي 

وألغععععع الرب ععععان مجيعععع  مشععععاري  القععععوانني الععععي تتةععععم  ظععععر مععععا يسععععمع  لدعايعععع  للمثليعععع   -3
 و(4)ا  سي  أو َرفضها أو مل ي ظر فيها أصالً 

، أ ععر  ٢٠١٦واععانون األول/ديسععمرب  ٢٠١٢و  التعع ة مععا بععني تشععرين الثععاين/نوفمرب  -4
زايرا  رصععد إىل أمععاان االحت ععاز،  ١ ١٠٨الو  يعع ،  أمي عع  ا ظععامل، بةععتتها آلثلعع  لقليعع  الوقاسيعع 

وقدمت توصيا  ذا  صل  إىل السل ا  ا   ي و وأوصت أمي   ا ظعامل نن تعتإل وزارة الةع   
 و(5)مب ا   مس ل  حةول ا ت مين علع الرعاي  ال اي 

أورو  بشعع ن ومل ت تععذ  ل امععم التوصععيا  ا ت لقعع  بضععرورة التةععديئ علععع اتتاقيعع  جملععس  -5
م   وم اف   ال  ف  د ا رأة وال  عف ال عاسلي )اتتاقيع  اسع  اول(، وحتسعني التشعري ا  ا ت لقع  
مب اف ععع  ال  عععف ال عععاسلي والقضعععااي العععي ت تعععم ا سعععاواة   ا قعععوق والتعععر  بعععني ا عععرأة والر عععمو 

لعععإ، فععع ن التتعععاو    واليعععمال مسعععتو  ملثيعععم ا عععرأة   ا يعععاة السياسعععي  متعععدنياًو و إل عععاف  إىل ذ
 و(٦)الدخم بني ا رأة والر م ال يمال ي رح مش ل 

وورد  التوصععيا  ا ت لقعع    ععئ   الةعع     خ عع  ال مععم ا  ععدة لت تيععذ االسعع اتي ي   -٦
و وم  ذلعإ، فع ن اإل عراءا  العي اتعذ ا ٢٠٢٠الو  ي   قوق اإلنسان للت ة ا متدة ح  عا  

مععن ا سععاسم بععدون تو يععه االهتمععا   ظلععت جمموععع ةععدد مل ت ععن اافيعع و و وزارة الةعع     هععذا ال
الوا ب إليها، مبا   ذلإ ت تيذ الضعمان اال تمعاعي ا  عومي اإللمامعي لتقعدم ا عدما  ال ايع  
إىل السعع ان واتالعع  تععوفا إم انيعع  ا ةععول علععع مسععاعدة  ايعع  أساسععي  بدر عع  اافيعع ، وال سععيما 

 و(٧)  ا  ا ئ الريتي 
وأخعم  ختععا ملويععم الت لعيم وال لععو    السعع وا  السععابق  بتعوفا خععدما  ت ليميعع   يععدة  -٧

و  ا ت ععاولو واععان للايالعع  االقتةععادي  الةعع ا  ال ا ععال  عععن ال ععما  ا سععلت  ثععا سععل  علععع التمتعع  
 و(٨)  ئ   الت ليم بلغا  األقليا  القومي  الي ي تلها القانون

توصععيا  الععي  ععدن إىل ت تيععذ خ عع  ال مععم الو  يعع  ا  ععدة أل ععراد ومل ت تععذ  ل امععم ال -٨
ت ايئ أح عا  اتتاقيع  األمعم ا ت عدة  قعوق ال تعم ت تيعذاً ف عااًل بسعاب ععد  ا وافقع  علعع ا  ع  

 و(9)تمال حال  تلقيت األ تال ص ا  للغاي    أوارانيا   حي هاو و إل اف  إىل ذلإ، ال
حععدا ، اانععت ه ععا  حا عع  إىل ت قععيت خ عع  ال مععم ا  وميعع  وفيمععا يت لععئ بقضععاء األ -9

لت تيعععذ متهعععو  ت عععوير ال دالععع  ا  اسيععع  لاحعععدا    أوارانيعععا معععن أ عععم حتسعععني تعععدابا م ععع   عععراسم 
األحععدا ، وت تيععذ إ ععراءا  قانونيعع  ف العع  لل  ععاة األحععدا ، وإنشععاء نظععا  ف ععال إلعععادة  هيععم 

 و(١٠)ين اانوا   ااي  رمي  أو  هوداً عليهااجملرمني األحدا ، ومحاي  األ تال الذ
وفيمعععععا يت لعععععئ  أل ععععع ا  ذوي اإلعاقععععع ، اعتمعععععد  جمموعععععع  معععععن القعععععوانني التشعععععري ي   -١٠

والت ظيمي    جماال  الت ليم والرعاي  الة ي  وال مال  وإعادة الت هيم وإم اني  الوصعول ووسعاسم 
 هعا ععد  اتايع  التمويعمو وقعد أخعذ  خ ع  ال قم وا  لومعا ،  عا أ عا مل ت تعذ ألسعاا  ععدة، م

ال مم ا ت لق  بت تيذ االس اتي ي  الو  ي   قوق اإلنسان   االعتاار األح ا  العواردة   اتتاقيع  
 و(١١)حقوق األ  ا  ذوي اإلعاق 
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وعلعععع العععر م معععن اعتمعععاد خ ععع  عمعععم واسععع اتي ي  م رسعععتني هلعععذا الغعععرد، ال تعععمال فالععع   -١١
علعععع فهعععي توا عععه تقييعععداً إلم انيععع  حةعععوهلا   عععد التالعععا  اال تماعيععع   ععع تاً الرومعععا واحعععدة معععن أ

الت لععععيم واألدويعععع  وا ععععدما  اال تماعيعععع ، وإصععععدار الولسععععئ وال مالعععع  وتت ععععرد للوصععععم والتمييععععم 
 و(١٢)ا  ه يني

ومل ت تمعععععد ب عععععد تشعععععري ا  تت لعععععئ بو ععععع  األ ععععع ا  ععععععدميي ا  سعععععي و وت عععععرح حالععععع   -١٢
 و(١3)مش ل  واس   االنتشار يلم  م ا تها بسرع  األ  ا  عدميي ا  سي 

عععن قضععااي مل ت ععرح أث ععاء االسععت راد السععابئو وفيمععا يت لععئ  وأبلغععت أمي عع  ا ظععامل أيضععاً  -١3
، حتتععاس ا  ومعع  إىل أن تت ععذ تععدابا علععع سععايم األولويعع  إلنشععاء  ليععا   العع  ا شععردين داخليععاً 

وخاص  حقهم   ا ماي  اال تماعيع ، وا ةعول  ،نيا دن إىل إعمال حقوق مجي  موا ين أوارا
علععع ا  ا ععا  التقاعديعع ، وا شععارا    االنت ععا   ا ليعع  بغععا ال ظععر عععن م ععان إقععامتهم، مبععن 

 و (١4)واأل  ا  الذين ي يشون   م  قي دونيتسإ ولوهانسإ فيهم ا شردون داخلياً 
احعع ا  ا ععئ   محايعع  الايععاي  الش ةععي  و  وذاععر  أمي عع  ا ظععامل أ ععا م لتعع  برصععد  -١4

ا ةععول علععع ا  لومععا  ال امعع ، إال أ ععا ليسععت   و عع  مي  هععا مععن اال عع ال   ععذه الواليعع و 
وأوصعععت عو عععاً ععععن ذلعععإ بت يعععني متعععود إععععال  مسعععتقم م عععين  عععذه القضعععي  وتويلعععه سعععل ا  

 و(١5)م اسا 

 صلحة األخرىاملعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة امل -اثلثاا  
نطااااااق االلتزاماااااات الدولياااااة والتعااااااون ماااااحل اقلياااااات وا ي اااااات الدولياااااة حلقاااااوق  -ألف 

 (١٦)اإلنسان

، (١٧)أوصعععت ععععدة  هعععا  صعععاحا  مةعععل   أوارانيعععا  لتةعععديئ علعععع اتتاقيععع  اسععع  اول -١5
، واالتتاقيععععع  بشععععع ن العععععذخاسر (١٨)واالتتاقيععععع  األوروبيععععع  ا ت لقععععع  بت عععععويا  ععععع ااي  عععععراسم ال  عععععف

 و(١9)ل  قودي ا
وأوصععت م ظمعع  الاقععاء الثقععا  أوارانيععا  تععاذ خ ععوا  يفععددة ل ععي ت اععئ   تشععري ا ا  -١٦

ا ليععع  األح عععا  العععواردة   إععععالن األمعععم ا ت عععدة بشععع ن حقعععوق الشععع و  األصعععلي  العععذي أُقعععر   
 و(٢٠)٢٠١4أاير/مايو 

اختةععععا   ٢٠١4 وذاععععر  م ظمعععع  هيععععومن رايععععتس ووتعععع  أن أوارانيععععا قالععععت   عععععا  -١٧
 ٢٠١3تشععرين الثععاين/نوفمرب  ٢١ا  مع  علععع ا عراسم الععي يعمعم أ ععا ارت اععت علعع أرا ععيها م عذ 

علععععع الععععر م مععععن أ ععععا ليسععععت ب ععععد عضععععواً   ا  معععع  ا  اسيعععع  الدوليعععع و وأ ععععار  ا  ظمعععع  إىل أن 
 لتةععععديئ اعتمعععد   اةونععع  األخععععاة جمموعععع  ت عععديال  دسعععتوري  مععععن  ععع  ا أن تسعععمت  الرب عععان
نظععا  رومععا األساسععي، ل  ععه أدرس ح مععاً انتقاليععاً سععي خر نتععاذ الت ععديال  ذا  الةععل  قاععم  علععع
 و(٢١)٢٠١9عا  
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 (٢٢)اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان - اب 

، أوصعع ٢٠١5ب د نشر ب ث   راقا  االنت ا   أث اء ت ظيم االنت عا   ا ليع    ععا   -١٨
وحقعوق اإلنسعان التعاب    ظمع  األمعن والت عاون   أورو ،   مجلع  م تب ا  سسعا  الدميقرا يع  

أمور، إب راء است راد  امم للقانون ا ت لئ  النت ا   ا ليع ، للسعماح للمر ع ني ا سعتقلني 
 ل  ععت للم ععالس ا ليعع  علععع مجيعع  ا سععتواي ، وبت ديععد ا واعيععد ال هاسيعع  واألسععاا  الوا عع   

  االنت ععا ، وفععرد عقععو   ف العع  ومت اسععا    مجيعع  انتهااععا  القععوانني السععتادال أعضععاء   عع
 و(٢3)االنت ابي 

تنفياااال االلتزاماااات الدولياااة املتعلقاااة  قاااوق اإلنساااانن ماااحل مراعااااة القاااانون الااادو   -جيم 
 اإلنساين الساري 

 املسائل املشرتكة بني القطاعات -١ 

 (٢4)ا ساواة وعد  التمييم  
علععع أن فالعع  الرومععا تت ععرد إىل  انععب فالععا  أخععر  لتمييععم  5ا شعع ا   ععدد  الورقعع   -١9

م ه ععععي   أوارانيععععا علععععع  تلععععف ا سععععتواي  والعتاععععارا   عععع و وأوصععععت أوارانيععععا  تععععاذ مجيعععع  
 و(٢5)ا  وا  الالزم  للتةدي للتمييم التارسي واهلي لي  د مجاع  الروما

يال  العي أدخلعت علعع التشعري ا  وأ ار  عدة  ها  صاحا  مةل   إىل أن الت د -٢٠
قد أتت ب دة حتسي ا ، ل  ها أعربعت ععن قلقهعا معن أن قاسمع   ٢٠١4ا  اهض  للتمييم   عا  

 و(٢٦)االعتاارا  ا شمول    ماي  ال تذار صراح  ا يم ا  سي أو اهلوي  ا  ساني 
اهيع  ا سع ل  لعد  وذار م تب ا  سسا  الدميقرا ي  وحقعوق اإلنسعان أن  عراسم ال ر  -٢١

حالع  ملعت  ٧9، م هعا ٢٠١5حادثع  وق عت   ععا   ١5٧الشر   مة ت   سب دافع  الت يعم )
 ععا أن أوارانيععا مل تقععد  تقععارير بشعع ن  ،حععاال  صععدر  بشعع  ا أح ععا ( 3فيهععا مقا ععاة ا  ععاة و

 و(٢٧)حاال   راسم ال راهي  بش م م تةم عن حاال  خ ا  ال راهي  و/أو التمييم
 ار  عدة ورقا  إىل أنه ال يو د قانون يفعدد بشع ن ا عراسم ا رت اع  بعداف  ال راهيع  وأ -٢٢

معن القعانون ا  عاسي ا ت لقع  " نتهعا  ماعدأ ا سعاواة بعني  ١٦١  التشري ا  األواراني  وأن ا عادة 
ا عععوا  ني علعععع أسعععاو ال عععرق أو ا  سعععي  أو العععدين" تقةعععر أسعععاا  تقعععدم الشععع و  علعععع هعععذه 

معع و ولععذلإ فقععد ت ععذر االحت ععاس  ععذه ا ععادة    ععراسم ال راهيعع  ا رت اعع  علععع أسععاو ا يععم القاس
إىل أن م ععععدل ت ععععرد ا ثليععععا   3و وأ ععععار  الورقعععع  ا شعععع ا  (٢٨)ا  سععععي و/أو اهلويعععع  ا  سععععاني 

وممدو عععا  ا يعععم ا  سعععي ومغعععايرا  اهلويععع  ا  سعععاني   رميععع  ال راهيععع  أاثعععر معععن  ععع ف ت عععرد 
فالعع  ا ثليععا  وا ثليععني وممدو ععي ا يععم ا  سععي ومغععايري اهلويعع  ا  سععاني    ن ي تمععني إىل ععأل ععاهن 

 و(٢9)اما ي تمني إىل فال  ال ساء
بت ديم عدة مواد من القانون ا  اسي األواراين لضعمان فعرد  3وأوصت الورق  ا ش ا   -٢3

و وأوصعع مراعم يم معا  عتاعار دافع  (3٠)عقوب  علع ا راسم ا رت اع  بعداف  اراهيع  ا ثليع  ا  سعي 
 و(3١)ال راهي  ا ثلي  ظرفاً مشدداً 
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وأ ار  م ظم  هيومن رايتس ووت  إىل ب ا السياسا  التقدميع  العي تعدعم ا ثليعا   -٢4
وا ثليععني وممدو ععي ا يععم ا  سععي ومغععايري اهلويعع  ا  سععاني و بيععد أ ععا ذاععر  أن ا شععاعر ا  اديعع  

وا ثليعععني وممدو عععي ا يعععم ا  سعععي ومغعععايري اهلويععع  ا  سعععاني  ال تعععمال قويععع  بعععني معععوظتي للمثليعععا  
و وأوصععت م ظمعع  (3٢)الدولعع  وال ععاو عامعع ، امععا يتضععت مععن اهل مععا  الععي تسععتهدن أنشعع تهم

هيععومن رايععتس ووتعع  بضععمان محايعع  األ عع ا  وال شعع اء مععن ا ثليععا  وا ثليععني وممدو ععي ا يععم 
ويععع  ا  سعععاني  معععن ال  عععف وا ضعععايق  بعععداف  اراهيععع  ا ثليععع  ا  سعععي  واراهيععع  ا  سعععي ومغعععايري اهل

و وأوصععت راب عع  ا ثليععا  وا ثليععني وممدو ععي ا يععم ا  سععي ومغععايري (33)مغععايري اهلويعع  ا  سععاني 
إبدراس موا عععي  ا عععراسم ا رت اععع  بعععداف  ال راهيععع  علعععع أسعععاو ا يعععم  )راب ععع  ليغعععا(اهلويععع  ا  سعععاني  

و وأوصع مرام يم ما بتتت ق اة (34)واهلوي  ا  ساني    الربامج الت ليمي  ألفراد الشر   ا  سي
اتةال بني الشر   واجملتم ا  ا لي ، وال سعيما مجاعع  ا ثليعا  وا ثليعني وممدو عي ا يعم ا  سعي 

التسعامت  بو   بريمج ح ومي للتش ي  علع ليغا راب   و وأوصت(35)ومغايري اهلوي  ا  ساني 
جتععاه ا ثليععا  وا ثليععني وممدو ععي ا يععم ا  سععي ومغععايري اهلويعع  ا  سععاني  وإ القععه علععع الةعع يد 

 و(3٦)الو ين

 (3٧)الت مي  والايال  واألعمال الت اري  وحقوق اإلنسان  
ععع -٢5 مبشعععاري  القعععوانني العععي تتعععوخع  ب م تعععب ا  سسعععا  الدميقرا يععع  وحقعععوق اإلنسعععانرح 

قل  وف الععع    اف ععع  التسعععاد   أوارانيعععاو وأوصعععع ا  تعععب  ملععع  أمعععور، م هعععا إنشعععاء واالععع  مسعععت
إدخععععال حتسععععي ا    جمععععال االسععععتقالل الت تيععععذي وإ ععععراءا  ت يععععني ا ععععدراء ووقتهععععم عععععن ال مععععم 
        وفةعععلهم معععن ا دمعععع  ومحايععع  ا ععععوظتني معععن الععععدعاو  ا دنيععع  واإلداريعععع  وا  اسيععع  الععععي قعععد ت رقععععم 

 و(3٨)عن  ا قةد أ الواال  سواء أاان ذلإ عن قةد بال مو ب عمم 
بتقيععيم اةلر السعععلاي  ا  تاعع  عععن ا عع ا ا  صعع دوق ال قعععد  ٧وأوصععت الورقعع  ا شعع ا   -٢٦

العععدول علعععع أ ععع ف  عععراست السععع ان وتةععع ي ها واالعععع ان نن التعععدابا التقشعععتي  تععع ثر علعععع 
 و(39)الر ال  ثااً  تلتاً عن  ثاها علع ال ساء

دول  القانون"  وا م بش ن مد  اتايع  التشعري ا  العي "وألر  ا  ظم   ا ا  ومي   -٢٧
 و(4٠)حتمي حقوق ا ودعني وا ق  ني جتاه ا ةارن   عملي  التةتي 

ععن ععدد معن الت عداي  ا تةعل   لايالع ، مبعا   ذلعإ فعرد  ١٠وأبلغت الورق  ا شع ا   -٢٨
 ةععول علععع ا  لومععا  ا ت لقعع   لايالعع ، وعععد  احعع ا  ا ت لاععا  ا ععددة قيععود ال مععربر هلععا علععع ا

 و(4١)مبو ب اإل ار الدول لتغا ا  اخ، والت ثا الضار لل ما  علع الايال 

 احلقوق املدنية والسياسية -٢ 

 (4٢)حئ الترد   ا ياة وا ري  واألمان علع   ةه  
انتهااا  وجتاوزا  حقوق اإلنسان ا رت اع    أعربت عدة ورقا  عن قلئ  ديد إزاء  -٢9

حععاال  اإلعععدا  إب ععراءا  مععو مة وخععارس  ويشععمم ذلععإسععياق ال ععما  ا سععلت    ععرق أوارانيععاو 
ن عععاق القضعععاء، واسعععت دا  األسعععل   ال شعععواسي   عععد ا  عععا ئ ا  هولععع   لسععع ان ومرافعععئ الرعايععع  

  األر ي  واألف اخ ا تت رة واسعت دا  ا رافعئ الة ي  ا دني  واست دا  الق ابم ال  قودي  واأللغا
ا دنيععع  م عععايً للم عععدا  ال سععع ري  واألفعععراد ا سعععل ني وحعععاال  الت عععذيب أو  عععاه معععن  عععرو  
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إساءة ا  امل  علع  ان  خط التماو و تلف أ ع ال ال  عف ا  سعي وا عاس االنتعرادي و/أو 
ع األرا ععي الععي تسععي ر عليهععا ا  ومععع  االحت ععاز   أمععاان  ععا م عع ن  ععا لتعع ا  م ي عع  علعع

واالحت از   مواق    ، م هعا ال وابعئ السعتلي  معن ا اعاين العي تسعت دمها ا ماععا  ا سعل   
أو ال يععععاي  الععععي تقععععو  مبهععععا  متةععععل   ألمععععن وحععععاال  االختتععععاء القسععععري وجت يععععد األ تععععال   

حري  الت قم عرب خط التمعاو وإعاقع  صتون ا ماعا  ا سل   والقيود ا ترو   بال مربر علع 
 و(43)الوصول إىل ا ساعدة اإلنساني 

وأوصعععت ععععدة  هعععا  صعععاحا  مةعععل   مجيععع  أ عععران ال عععما  إب عععاء األعمعععال ال داسيععع   -3٠
وال  عععف و لسععع ي إىل إدعععاد حعععم سعععلمي علعععع أسعععاو ترتياعععا  مي سعععإ واحععع ا  أح عععا  القعععانون 

 راس عععن مجيعع  األ عع ا  الععذين سععلات حععريتهم ت سععتاً الععدول اإلنسععاين   مجيعع  األوقععا  واإلفعع
ومعع  هم إم انيعع  الوصععول دون عواسععئ وإزالعع  مجيعع  ا ععوا م الععي ت ععوق وصععول ا  ونعع  اإلنسععاني و 

سعوء ا  املع   القضعاء علعع أ ع الوأوصت تلإ ا ها  السل ا  األوارانيع   ملع  أمعور، م هعا 
الوقاسيعع  الو  يعع  وزايدة الشععتافي  والرقابعع  ال امعع  علععع    نظععا  إنتععاذ القععانون ومواصععل  ت ميععم اةليعع 

نظععععا  السعععع ون والت ععععاون معععع   تلععععف ا  ظمععععا   ععععا ا  وميعععع  مععععن أ ععععم  ععععمان ف اليعععع  تععععوفا 
خدما  إعادة الت هيم الشعامل  للضع ااي ومرا  ع  اإل عار الت ظيمعي ا ت لعئ  ريع  الت قعم والت اعد 

ن ا  شعود وت ظعيم عمليع  ف الع   مع  الايعاي  وتسع يم من أن القيعود ا   اقع  تت اسعب مع  اهلعد
حاال  ال  ف ا  سي ا رتاط  ل ما  وما يتةم  أل تعال العذين   عدوا أو اسعت دموا   القتعال 
و ععمان و عع  وت تيععذ بععريمج مت ةععإل مععن أ ععم مععوظتي إنتععاذ القععانون بشعع ن م اف عع  ال  ععف 

أ  ع تععاً قاسمععاً علععع أسععاو نععو  ا عع س وإدخععال  ا ععرتاط  ل ععما  وم  ععه سععواء أاععان ع تععاً   سععياً 
ت ععععديال  علععععع القععععانون ا  ععععاسي لت ععععرم جت يععععد األ تععععال وإ ععععرااهم   األعمععععال ال سعععع ري  و  
ا ماعا  ا سل  ، وحتديد ا س ولي  ا  اسي  عن االختتاء القسري وإنشاء  لي  مسعتقل  للا ع  

 و (44)عن ا تقودين
 أن القضااي الرسيسي  الي ت تظر الت تيذ أمعا    ع  العوزراء   إ عار وأ ار جملس أورو  إىل -3١

إ راء م مز تتةم  ملع  أمعور م هعا، الت عذيب و/أو إسعاءة ا  املع  علعع أيعدي الشعر   معن أ عم 
ا ةول   الغالب علع اع افا ، وعد  إ راء حتقيقا  ف ال    الش او  وعد  توفا ا ماي  

 ياتعه وانتهعع بعه ا  عان إىل القتعم وسعوء الظعرون ا اديع  لالحت عاز  لة تي ت رد لتهديدا 
وال قععععم واالفتقععععار إىل قععععدر اععععان مععععن ال ععععالس ال عععع    ا ععععاس االحتيععععا ي والسعععع ون ومرافععععئ 

 و(45)الشر  
إىل حععععاال  ال  ععععف واالعتععععداء ا العععع  ع هععععا   عمليععععا   ١٧وأ ععععار  الورقعععع  ا شعععع ا   -3٢

و  آلارس  ال  ف الادين والضغط ال تسي والتهديدا  أث اء الت قيعئ احت از األحدا ، وإىل  ي
 و(4٦)لل ةول علع اإلفادا 

 (4٧)إقام  ال دل، مبا   ذلإ مس ل  اإلفال  من ال قا  وسيادة القانون  
سل ت عدة  ها  صاحا  مةل   الضعوء علعع أةيع  م اف ع  اإلفعال  معن ال قعا   -33

و وأاد متود جملس أورو   قوق اإلنسعان (4٨) ل ما     رق أوارانياعلع االنتهااا  ا تةل  
أن ال دال   رط أساسي لت قيئ مةا   حقيقي    جمتم  متضرر من ال ما ، وأن م رفع  ا قيقع  
واالع ان  ا فيما سإل االنتهااا  ا  اة  قوق اإلنسان ع ةر ها    أي عملي  مةعا  و 
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 عععععدد معععععن أو عععععه القةعععععور ال اعععععاة فيمعععععا يت لعععععئ  لت قيقعععععا    هعععععذه ب وأحعععععاط ا تعععععود علمعععععاً 
االنتهااعا ، واعذلإ بو ععود حعاال  اثعاة مل تتععا فيهعا ا  لومععا  العي تعدل علععع وقعو  انتهععا  

 و (49)خ ا ح  إىل إ راء حتقيئ
وذاععر  م ظمعع  هيععومن رايععتس ووتعع  أن السععل ا  أحععرز  ب ععا التقععد   ععو ا سععاءل   -34

و وفيمعععا سعععإل ال  عععف ٢٠١4ا  العععي حعععدثت أث عععاء احت ا عععا  ميعععدان   ععععا  بشععع ن الت عععاوز 
، استمر  ا اامعا ، وتسعاب ي ع ون م يعدون ٢٠١4السياسي الذي  هدته أوديسا   عا  

مةعدر قلعئ  و واانت ا ساءل  عن هذه االنتهااا  أيضعاً (5٠)للوحدة   ت  يم إ راءا  ا  م 
معععععا  ا  عععععين مبسععععع ل  ا عععععراسم ا رت اععععع   عععععد األ ععععع ا  )فريعععععئ ولتريعععععئ ا  لو  ٦للورقععععع  ا شععععع ا  

 و (5١)ا  لوما (
وذار متود جملس أورو   قوق اإلنسان أن اإلصالحا  ا اري    السل   القضعاسي   -35

ي اغععي أن  ععدن إىل ت ميععم االسععتقالل القضععاسي ومحايعع  القضععاة مععن أي تععدخم أو نتععوذ ال مععربر 
يلععم  مععن الوسععاسم لسععل ا  القضععاء وال يابعع  ال امعع  والت قيععئ، مبععا    هلمععاو وي اغععي تععوفا اععم مععا

 و(5٢)ذلإ ا وارد ال افي  الي مل  ها من أداء وا اا ا علع  و ف ال
وأ ععان متععود جملععس أورو   قععوق اإلنسععان القضععااي الرسيسععي  التاليعع  بوصععتها قضععااي  -3٦

م مز وهي عد  إ راء حتقيقا  ف ال    ا راسم العي ت تظر الت تيذ أما      الوزراء مبو ب إ راء 
ت  وي علع وفعاة أ ع ا  معن الرومعا و  ال القع  السعااي  ا تملع  بعني ا واقعف ال  ةعري  وا عراسم 
ا رت اععع  واالحت عععاز  عععا ا شعععرو  و/أو االحت عععاز ا  عععول رهعععن ا اامععع  وانتهعععا  ا عععئ   التعععما  

اءا  ا  اسيعع   ععا ال ادلعع  وال ععول ا تععرط لن ععراءا  ا  اسيعع  الةععمت وعععد  جتععرم الععذا  واإل ععر 
 و(53)وا دني  وحاال  الت خا ا ترط   القرارا  القضاسي 

أن قانون اإل راءا  ا  اسي  ا ديعد يع إل علعع توسعي  ن عاق  9وذار  الورق  ا ش ا   -3٧
م اإلقامعععع  ا ربيعععع  واإلفععععراس الضععععماي  ا اصعععع    ت ععععمين ويسععععت د  تععععدابا وقاسيعععع  بديلعععع ، مثعععع

مععععن أو ععععه القةععععور، مبععععا   ذلععععإ إم انيعععع  التمديععععد التلقععععاسي  ب تالعععع و بيععععد أنععععه يتضععععمن عععععدداً 
 و(54)لالحت از السابئ للم اام 

ا ععوا م االقتةععادي  أمععا  الل ععوء إىل ال دالعع  الععي يتر ععها  ١3وذاععر  الورقعع  ا شعع ا   -3٨
و وذاعععر  راب ععع  يفعععامي العععدفا  ععععن ا عععامني أنعععه (55) ا ت لعععئ برسعععو  ا  مععع ٢٠١٢قعععانون ععععا  

القيعود  ١5و والحظعت الورقع  ا شع ا  (5٦)تو د إم اني  ف لي  لل ةول علع مساعدة قانونيع  ال
عن التمييم من  انب معوظتي إنتعاذ القعانون  ا ترو   علع إم اني   وء ا رأة إىل ال دال ، فضالً 

والقضاة، وعد  مالءم  ا ساعدة القانوني  وعد   اهمي  ال ظا  القانوين للتةدي  اال  ال  عف 
 و(5٧)ا  سي وال  ف القاسم علع أساو نو  ا  س آلا يتضي إىل إفال  ا  اة من ال قا 

إزاء عععد  و ععود  ععماي  ف العع  ألداء  وألر  راب عع  يفععامي الععدفا  عععن ا ععامني  ععوا م -39
ا ععامني مهععامهمو وأوصععت الراب عع   ملعع  أمععور، م هععا تمويععد ا ععامني ب ععم التسععهيال  وا قععوق 
             واالمتيععععازا  الالزمعععع  لال عععع ال  مبهععععامهم، واتععععاذ مجيعععع  التععععدابا الضععععروري    عععع   ديععععد ا ععععامني 

ا السعععععم    ععععع و م ع عععععد إملعععععازهم وا اعععععا م ا ه يععععع   أو تعععععويتهم أو مضعععععايقتهم أو التعععععدخم  عععععا
 و(5٨)والت قيئ بت الي    مجي  االنتهااا  ا رت ا   د ا امني ويفاسا  ا  اة

 و(59)علع أن نظا  قضاء األحدا  مل يُ ش  ب د ١٧و دد  الورق  ا ش ا   -4٠
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 (٦٠)اة السياسي ا راي  األساسي  وا ئ   ا شارا    ا ياة ال ام  وا ي  
 4١٢٨أعربعععععت ال  يسععععع  األرثوذاسعععععي  األوارانيععععع  ععععععن قلقهعععععا إزاء مشعععععاري  القعععععوانني،  -4١
الععي ت ععد ل القععانون ا ت لععئ  ريعع  الو ععدان وا  ظمععا  الدي يعع  أل ععا  ١٢44و 53٠9و 45١١و

يعاو وألر  رأ  أ ا ت تهإ حقوق ا  م ني وحيتمم أن  دد السال  ا ش   بني األداين   أواران
ال  يس  األرثوذاسي  األواراني  أيضعاً  عوا م إزاء اسعتيالء السعل ا   عا ا شعرو  علعع ععدد معن  

و وتشععععا ر ا  ظمعععع   ععععا ا  وميعععع  "ا ملعععع  ال امعععع " ال  يسعععع  الشععععوا م (٦١)ا اسسععععها وآلتل ا ععععا
ال  ف نتسهاو وذار   إل اف  إىل ذلإ، أمثل  علع حاال  خ ا  ال راهي  والت ريا علع 

و وذاععر فريععئ ا  لومععا  واجمللععس ال ععا ي (٦٢)ا و ععه  ععد أعضععاء ال  يسعع  األرثوذاسععي  األوارانيعع 
للشععع ب الروسعععي أف عععال اال ععع هاد العععي يت عععرد هلعععا ر عععال العععدين وأتاعععا  ال  يسععع  األرثوذاسعععي  

ألبر ععيا  و وذاععر الت ععالف الععدول للععدفا  عععن ا ريعع  أن ا(٦3)األوارانيعع  التاب عع  لا ريرايعع  موسعع و
 و(٦4)وال واسف الدي ي  تت رد هل ما  من ام  انب من  ان  ال ما  الداسر    رق أوارانيا

إىل  ٢٠١4وذار  الراب ع  األوروبيع  لشعهود يهعوه ا سعي يني أن التع ة ا متعدة معن ععا   -4٢
حادثعع  مععن حععواد  ال  ععف ا رت اعع  بععدواف  دي يعع   ععد  ععهود  ١١5 ععهد  وقععو   ٢٠١٦عععا  
ومل تععدن ا  معع  سععو  أانيعع  أ عع ا  فقععط مععن ا  ععاةو وإ ععاف  إىل ذلععإ، ت ععرد  ععهود يهععوه 

 و(٦5)يهوه لتدخم ااا من موظتي الدول  ع د ب اء دور ال اادة ا اص   م
وأ ععار ا  هععد ا  ععين   ريعع  الدي يعع  إىل حععاال  اال عع هاد الععديين    ععرق أوارانيععا الععي  -43

  ذلعععععإ أف عععععال ت عععععذيب ال شععععع اء العععععدي يني وا ععععع م ني وقعععععتلهم ترت اهعععععا مجاععععععا  مسعععععل  ، مبعععععا 
واالسععتيالء علععع دور ال اععادة و اهععا مععن ا رافععئ الععي تسععت د  ا ماعععا  ا سععل   ب ضععها مواقعع  

 و(٦٦)إل الق ال ار
وم ظمععع  هيومعععان رايعععتس واتععع   ١١والورقععع  ا شععع ا   ٦وأبلععع  اعععم معععن الورقععع  ا شععع ا   -44

ععن ت عرد الةع تيني م عذ االسعت راد األخعا العتعداءا  بدنيع ، مبعا  ايوم هد اإلعال  ا ماه
و وأ عععار ا  هعععد إىل أنعععه علعععع العععر م معععن التقعععد  ا عععرز   اةونععع  (٦٧)  ذلعععإ عمليعععا  قتعععم  ععع 

و وذاععععر  الورقعععع  (٦٨)  ا اسعععع  فقععععط مععععن االعتععععداءا  ١5األخععععاة، مل جتععععر حتقيقععععا  سععععو    
بت ععذيب الةعع تيني وإسععاءة م ععاملتهم و ديععدهم واحت ععازهم علععع حععاال  تت لععئ  ١١ا شعع ا  

 و(٦9)أيدي مجاعا  مسل      رق أوارانيا
الت عورا  اإلدابيع ، ل  هعا ذاعر  اسعتمرار ا شعاام علعع  ١١والحظت الورق  ا شع ا   -45

ععع  صعع يد األو ععا  اإلعالميعع و وأوصععت بت ععديم القععانون ا ت لععئ "إبصععالح وسععاسط اإلعععال  ا  او 
ا ملواعع  للدولعع  وا شعع ا  بععني ا ميعع " وقععانون "ا دمعع  اإلذاعيعع  ال امعع    أوارانيععا" ل تالعع  ت تيععذ 
إصععععالحا  وسععععاسط اإلعععععال  ا ملواعععع  للدولعععع  مبععععا يتما ععععع معععع  ا  ععععايا الدوليعععع ، و ععععمان إ حعععع  

ا سعععتقل  اإلم انيععع  للسععع ان األواعععرانيني معععن الوصعععول إىل وسعععاسط اإلععععال  ا  اوعععع  وا سعععموع  
 و(٧٠)وال ام 
 لتهديععدا  األم يعع  الععي تت ععرد هلععا أوارانيععا، الحظععت  ١١وفيمععا أقععر  الورقعع  ا شعع ا   -4٦

أن ا هععود الععي تاععذهلا السععل ا  األوارانيعع  للتةععدي للدعايعع  مععن بلععد للعع  مي ععن أن تق يععد حريعع  
  معن بلعد للع  معن ق عاة تلتميونيع ١5، م  عت ٢٠١٧الت اا بدون و عه حعئو وحع   ذار/معارو 

الاعع  علععع ال ابععم داخععم أوارانيععا، آلععا يثععا  ععوا م إزاء الرقابعع ، وال سععيما إزاء مععد   ععرورة هععذه 
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و وأ ععععععار  م ظمعععععع  هيععععععومن رايععععععتس ووتعععععع  إىل أن السععععععل ا  األوارانيعععععع  (٧١)التععععععدابا وت اسععععععاها
إىل صعععع تياً مععععن بلععععد للعععع  ومسعععع ولني ت تيععععذيني   وسععععاسط اإلعععععال  مععععن الععععدخول  ١٧ م  ععععت

و وأ ععار فريععئ ا  لومععا  إىل االنتقععادا  ا و هعع  إىل السععل ا  (٧٢)٢٠١٦أوارانيععا   أاير/مععايو 
 و(٧3)األواراني  من قام عدد من الة تيني الذين أ ربوا علع مغادرة الالد

قضعععااي معععداف ني ععععن حقعععوق اإلنسعععان يت ر عععون م عععذ  يوذاعععر  م سسععع  ا عععط األمعععام -4٧
لتسععععاد، أو توثيععععئ الت ديععععد  و/أو للمضععععايق  بسععععاب عملهععععم    لالعتععععداء الاععععدين ٢٠١٢ عععععا 

انتهااا  حقوق اإلنسان الي ترت اهعا قعوا  األمعن أو ت ميعم حقعوق ا ثليعا  وا ثليعني وممدو عي 
و وأوصعت ا  سسع  بضعمان مل عني مجيع  ا عداف ني ععن (٧4)ا يم ا  سي ومغايري اهلويع  ا  سعاني 

مجيععع  الظعععرون معععن القيعععا  ننشععع تهم ا شعععروع    جمعععال حقعععوق  حقعععوق اإلنسعععان   أوارانيعععا  
و وذاعععر  الورقععع  (٧5)اإلنسعععان بعععدون خعععون معععن االنتقعععا ، وبعععدون مجيععع  القيعععود العععي ال معععربر هلعععا

أن آلارسعععا  االخت عععان والت عععذيب واإلععععدا  خعععارس ن عععاق القعععانون العععي تسعععتهدن  ٦ا شععع ا  
 و(٧٦) اس     أ ماء من  رق أوارانيا ال ا  ني ا  يدين ألوارانيا أصا ت آلارس 

الايالعع  ا واتيعع  السععاسدة إلنشععاء ا م يععا  وت تيععذ أنشعع تها،  ٦والحظععت الورقعع  ا شعع ا   -4٨
ل  ها أعربت عن قلقها إزاء ما حد  م خراً من اسعت دا  قعوانني  ديعدة تت لعب معن معوظتي 

العدعوة أنشع   أن يسعت د  إلاعاد ا  ظما   ا ا  ومي  تقدم إقرارا  األصول وهو ما مي ن 
 و(٧٧)إىل م اف   التساد الي يض ل   ا اجملتم  ا دين

ععععععن القلعععععئ بو عععععه خعععععا  معععععن  ثعععععا ال عععععما  ا سعععععلت علعععععع  ٦وأعربعععععت الورقععععع  ا شععععع ا   -49
الة تيني وم ظما  اجملتم  ا دين وا داف ني عن حقوق اإلنسانو وذار  أن م ظما  اجملتمع  

هدف    م ا ئ تسعي ر عليهعا مجاععا  مسعل  ، وأ عرب  علعع ا غعادرة، مبعا   ا دين اانت مست
 و(٧٨) ل مم اإلنساين ذلإ ا  ظما  الي تقو  أساساً 

   عع  في يسععيا الععرأي ا شعع   بععني وذاععر م تععب ا  سسععا  الدميقرا يعع  وحقععوق اإلنسععان -5٠
وم تعععب م سسعععا  الدميقرا يععع  وحقعععوق اإلنسعععان التعععاب    ظمععع  األمعععن والت عععاون   أورو  بشععع ن 
مشععروعي قععانونني عععن الضععماي  ا ت لقعع   ريعع  الت معع  السععلمي   أوارانيععا، وهععو رأي أ ععار إىل 
أن ا شعععروعني يشععع الن يفاولععع  صعععادق  لسعععد الثغعععرة التشعععري ي    هعععذا اجملعععال، وأاعععد أنعععه ي اغعععي 

تاارةا خ وة علع  ريئ اعتماد قانون خا    هذا اجملال، علع الر م من ا ا ع  إىل إدخعال اع
االنتقعادا  ا عادة  وم سسع  ا عط األمعامي ٦و وذاعر  الورقع  ا شع ا  (٧9)ا ميد من الت سعي ا 

 و(٨٠)الي و هها اجملتم  ا دين إىل هذين ا شروعني
اإلدابيعععع ، إال أنععععه ذاععععر أن إعمععععال ا ععععئ    مراععععم يم مععععا ب ععععا الت ععععورا  والحعععع  -5١

الت معع  السععلمي للمثليععا  وا ثليععني وممدو ععي ا يععم ا  سععي ومغععايري اهلويعع  ا  سععاني    أوارانيععا 
ي تمععععد اعتمععععاداً اليععععاً علععععع اسععععت داد السععععل ا  ا ليعععع  والشععععر   لضععععمان حتعععع  األمععععن   تلععععإ 

  ليغعععا وم سسععع  ا عععط األمعععامي ععععدة حعععاال  وراب ععع ٦و وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا  (٨١)ا  اسعععاا 
ت ر ت فيها مسعاا  ا ثليعا  وا ثليعني وممدو عي ا يعم ا  سعي ومغعايري اهلويع  ا  سعاني  ل  عن 

 و(٨٢)السل ا  ا لي  فيها أما  ا اام أو هل و  مجاعا  مت رف 



A/HRC/WG.6/28/UKR/3 

GE.17-15167 10 

 (٨3)حظر مجي  أ  ال الرق  
ا  الو  يعععع  ا ت لقعععع   السععععتغالل ا  سععععي إىل أن التشععععري  ١٧أ ععععار  الورقعععع  ا شعععع ا   -5٢
األ تععال مععن االسععتغالل واالعتععداء ا  سععيني ت سعع م معع  أح ععا  اتتاقيعع  جملععس أورو   مايعع   ال

 و(٨4)٢٠١٢الي  ر  التةديئ عليها   عا  
 ملع  أمعور، م هعا  عمان إ حع  أمعوال اافيع  لت تيعذ العربيمج  ١وأوصت الورقع  ا شع ا   -53

  اف ععععع  االجتعععععار  لاشعععععر وماعععععادرا  م اف ععععع  االجتعععععار بشععععع م ععععععا  واألخعععععذ بععععع هج ا  عععععومي 
الت ةععإل فيمععا سععإل ا ققععني وا ععدعني ال ععامني   جمععال ا سععاسم ا تةععل   الجتععار  أل عع ا  
ودعععم الت ععاون بععني مععوظتي إنتععاذ القععانون وا  ظمععا   ععا ا  وميعع  ال املعع  بشعع ن هععذه القضععي ، 

 و(٨5)دم مساعدة ف ال    وقتها إىل الض اايوعلع و ه ا ةو  لتق

 ا ئ   ا ةوصي  وا ياة اأُلسري   
لل القعا   بو   تشري ا  واعتمادها إلرساء  ع م م ع ن بعه ر يعاً  أوصت راب   ليغا -54

بني   ةعني معن نتعس ا ع س وحتديعد ا قعوق والوا اعا  المو يع  األساسعي  للشعرااء معن نتعس 
فيما أعر  الت الف الدول للدفا  عن ا ري  عن اع ا عه علعع العمواس بعني   ةعني  (٨٦)ا  س

 و(٨٧)من نتس ا  س

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -٣ 

 (٨٨)ا ئ   ال مم و  ظرون عمم عادل  ومواتي   
امتثعععال  الحععع  جملعععس أورو  أن الل  ععع  األوروبيععع  لل قعععوق اال تماعيععع ، ا  لتععع  برصعععد -55

إىل أن ا هعود السياسعاتي  مل ت عن   ٢٠١٦أوارانيا للميثاق اال تماعي األورويب، خلةت   عا  
 و(٨9)اافي    م اف   الا ال  وتش ي  إداد فر  ال مم

أن مستو  وصول ا رأة إىل سعوق ال معم قعد  عهد ااتا عاً   ١٢وذار  الورق  ا ش ا   -5٦
بني ال ساء وعدد ال ساء ال امال    اقتةاد الظم وسعوق ال معم  ااااً فيما ارتت  م دل الا ال 

 ا ا  ظم ومل حت  مشع ل  ا سعاواة   األ عر بعني ا عرأة والر عم ععن ال معم ا تسعاوي القيمع  ني 
أن ال سععاء ميعع  ن مععن مماولعع  أاثععر  ١5والورقعع  ا شعع ا   ١٠و وذاععر  الورقعع  ا شعع ا  (9٠)اععع ان

الضعوء علعع الت عداي  ا تةعل   ١5و وسل ت الورقع  ا شع ا  (9١)ا  ا هننوعاً من أنو  45٠من 
 و(9٢) ل مال  الي توا هها ال ساء   ا  ا ئ الريتي 

أن الرب ععان صععو   إلدراس ا يععم ا  سععي واهلويعع  ا  سععاني   ١5والحظععت الورقعع  ا شعع ا   -5٧
يععد أن الرب ععان ي مععم علععع و عع  صععيغ    قاسمعع  األسععاا  ا شععمول    مايعع    قععانون ال مععمو ب

 ديدة من قانون ال مم ال تعدرس ع ةعري ا يعم ا  سعي واهلويع  ا  سعاني   عمن قاسمع  األسعاا  
أنه ال تو د  ليعا  وا ع   لرفع   ع او  تت لعئ  ١5ا شمول    ماي و وأ افت الورق  ا ش ا  

 و(93) لتمييم   ال مال 
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 ا ئ   الضمان اال تماعي  
أوصع متود حقوق اإلنسان   جملس أورو  السل ا  بو   إ راء مسعتقم وت ايقعه  -5٨

بش ن مل ني األ  ا  الذين يقيمون بةت  داسم    األقاليم الواق   خارس سي رة ا  ومع  معن 
 و(94)ا ةول علع م ا ا م التقاعدي  و اها من االست قاقا  اال تماعي 

 (95)ا ئ   مستو  م يشي السئ  
إىل أنععه قععد ت ععذر ا ععم   ٢٠١5خلةععت الل  عع  األوروبيعع  لل قععوق اال تماعيعع    عععا   -59

نن اإل ران علع م عايا السع ن اعان اافيعاً أو أن السعل ا  ال امع  قعد اتعذ  تعدابا لت سعني 
 و(9٦)ظرون الس ن ا تدني  للروما

وا قيمعني   مسعتو  ا   تمايد  ا ر التقر بني س ان الريعف ٧وذار  الورق  ا ش ا   -٦٠
 و(9٧)أسواق ال مم وااتاد الدخم من ال مال  منو صغاة بساب   ف

 (9٨)ا ئ   الة    
إىل أن ه عععا  ارتتاععععاً  ٢٠١3خلةعععت الل  ععع  األوروبيععع  لل قعععوق اال تماعيععع    ععععا   -٦١

 و (99)ساسداً   م دل وفيا  الر   واألمها 
 نقإل ملويم ق ا  الرعاي  الة ي  من ا يماني ، وبشع م إىل ١٧وأ ار  الورق  ا ش ا   -٦٢

 و(١٠٠)خا  فيما يت لئ مب ا   األمراد الي تةيب األ تال اليتامع
أن مشعععاري  الوقايععع  معععن فعععاوو نقعععإل ا  اعععع  الاشعععري  بعععني  ١٧وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا   -٦3

و وأ ععار  (١٠١)٢٠١5م ععذ عععا   أ تععال الشععوار  مل حتعع  بععدعم   ا يمانيعع  الو  يعع  وال   ا ليعع 
راب   ليغا إىل أن مغعايري اهلويع  ا  سعاني   عا م ع ن  عم   أوارانيعا اتالع  سع اني  رسيسعي  لعد  

 و (١٠٢)التةدي لتاوو نقإل ا  اع  الاشري ، وذار  أن حقوقهم تت لب محاي  خاص 

 (١٠3)ا ئ   الت ليم  
ي تغيععا نععوعي   إعمععال ا ععئ   الت لععيم م ععذ أنععه مل حيععد  أ ٨ذاععر  الورقعع  ا شعع ا   -٦4

تمال ا ال  صع ا   ل سعا   االست راد األخا ألن اإلصالحا  ا اري  ال تتسم ب اب  ب يويو وال
و وأ ععععار ا  تععععب الععععدول للت لععععيم (١٠4)إىل ال ديععععد مععععن األ تععععال الرومععععا واأل تععععال ذوي اإلعاقعععع 

مانيعععع  ل ظععععا  الت لععععيم ال ععععا   ععععا اافيعععع  وإن اانععععت  ال ععععاثولي ي إىل أن األمععععوال ا  ةةعععع    ا ي
أن تتيضععا  اإلنتععاق   الق ععا  الت ليمععي قععد أد  إىل  ٧و وذاععر  الورقعع  ا شعع ا  (١٠5)ااععاة

 و(١٠٦)إ الق عدد من ا رافئ ال بوي 
وأعربت م ظم  هيومن رايتس ووت  عن قلقها إزاء است دا  ا دارو   ال ما  ا سعلت،  -٦5

أ عرب ال ثعا معن األ تعال علعع تعر  الدراسع  وأوقعف عمعم ا العا  معن ا عدارو أو   لهعا وهو ما 
أن السععععل ا   ٨و وذاععععر  الورقعععع  ا شعععع ا  (١٠٧)ت مععععم   ظععععرون تتسععععم  لةعععع وب  واالاتظععععا 

حاولععت التةععدي علععع  ععو مالسععم للت ععداي  الت ليميعع  ا رتا عع   ل ععما ، وأعربععت عععن القلععئ فيمععا 
 و(١٠٨)األ تال ا و ودين   ا  ا ئ ا تضررة من ال ما  يت لئ  لوصول إىل
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 حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة -٤ 

 (١٠9)ال ساء  
أن م دل وفيعا  ال سعاء   ا  عا ئ الريتيع  أعلعع ب ثعا م عه    ٧ذار  الورق  ا ش ا   -٦٦

 و(١١٠)ا  ا ئ ا ضري 
تشععع م ملييعععماً  عععد ا عععرأة  يتضعععمن أح امعععاً أن قعععانون األسعععرة  4وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا   -٦٧

 و(١١١)وأفاد   نتشار قوالب من ي  علع ن اق واس  بني عام  ا مهور فيما يت لئ   رأة
نن أوارانيا مل تض  ب د نةاً يفدداً  رمي  ال  عف ال عاسلي ر عم  4وأفاد  الورق  ا ش ا   -٦٨

لل  عف  عد ا عرأة، مبعا   ذلعإ قعانون ال  عف أ ا الحظت أن جمموع  القوانني ا ق حع  للتةعدي 
و بيعد أن اجملموعع  ٢٠١٦ال اسلي ا ديد، قد أقر    ا لس  األوىل الي عقعدها الرب عان   ععا  

التشعععععري ي  أعيعععععد  إىل التريعععععئ ال امعععععم، أل عععععا تتضعععععمن إ عععععارا  إىل القضعععععااي ا  سعععععاني  وا يعععععم 
 عععما  العععداسر    عععرق أوارانيعععا قعععد أد  إىل تتعععاقم أن ال 4و وأ عععافت الورقععع  ا شععع ا  (١١٢)ا  سعععي

أنعععه يةععع ب مجععع  بيعععاي  ععععن أف عععال  ١5و وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا  (١١3)مشععع ل  ال  عععف ال عععاسلي
 و(١١4)ال  ف ا  سي وال  ف القاسم علع نو  ا  س ا رتا    ل ما  الداسر

الدوليعععع  ا ت لقعععع    ععععدما  أن أوارانيععععا مل ملتثععععم للم ععععايا  4والحظععععت الورقعععع  ا شعععع ا   -٦9
يو ععد فيهععا مرااععم لضعع ااي اال تةععا  أو االعتععداء ا  سععي أو ال  ععف  ا قدمعع  إىل الضعع ااي، وال

ال ععاسلي أو االجتععار  لاشععرو وأوصععت ب لععب ت ظععيم دروة تدريايعع  مسععتمرة وم تظمعع  بشعع ن ال  ععف 
 عا ح وميع  تقععد   ال عاسلي والتةعدي لعه علععع أسعاو أفضعم ا مارسععا ،  لتشعاور مع  م ظمععا 

ا ععععععدما  إىل  عععععع ااي ال  ععععععف ال ععععععاسلي أو إبدار ععععععا، وتععععععوفا التمويععععععم والععععععدعم ال ععععععافيني لععععععدور 
 و(١١5)اإليواء
  ا اسععع   3٠إىل قاععععدة ا ةععع  العععدنيا ا  ةةععع  ب سعععا   ١5وأ عععار  الورقععع  ا شععع ا   -٧٠

القععععانون ا ت لععععئ علععععع  ٢٠١5للمر عععع ا    قاسمعععع  األحععععما  السياسععععي  الععععي أدخلععععت   عععععا  
 ألحععععما  السياسععععي ، وقععععانون االنت ععععا  ، ل  هععععا أ ععععار  إىل أن هععععذه القاعععععدة هععععي باسععععا   

 و(١١٦)إخااري 

 (١١٧)األ تال  
أن ب عععا التوصعععيا  ا قدمععع    إ عععار ا ولععع  السعععابق  قعععد  ١٧ذاعععر  الورقععع  ا شععع ا   -٧١

 الراميعع  إىل م اف عع  التمييععم  ععد ، مثععم است شععان التععر  ا تاحعع  لععمايدة التععداباعو ععت  مسيععاً 
األ تععال ومضععاعت  ا هععود الراميعع  إىل م عع  ال  ععف  ععد األ تععال وال ظععر   ت ميععم أنععوا  ال قععو   

 و(١١٨)الاديل  للس ن
إىل أن اإل ععار التشععري ي للم سسععا  وا ععدما  الداعمعع   ١٧وأ ععار  الورقعع  ا شعع ا   -٧٢

عععن علعععع العععر م معععن ععععد  اسعععت  دا   ليعععا  لت تيعععذ التغيعععاا و وي تمعععي أ تعععال لا تعععال قعععد حتس 
 و(١١9)ا رومني من رعاي  الوالدين إىل التال  األ د   تاً 

أن م ظععععم األ تععععال  ععععا ا سعععع لني قععععانويً هععععم أ تععععال  ١٧والحظععععت الورقعععع  ا شعععع ا   -٧3
 و(٠١٢)ي يشون   أسر يفروم ، وال سيما أسر الروما واألسر الي ي ون أفرادها عدميي ا  سي 
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 عتماد قانون خعا  بشع ن حقعوق ال تعم يرمعي إىل محايع   ١٧وأوصت الورق  ا ش ا   -٧4
مجيعععع  فالععععا  األ تععععال الععععذين ي يشععععون علعععععع أرا ععععي أوارانيععععا و/أو األرا ععععي ا ا عععع   لواليتهعععععا 

أن التشعععري ا  الو  يععع  ال تتضعععمن ب عععد نةعععاً ي عععر ن  ١و وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا  (١٢١)القضعععاسي 
 و(١٢٢) تال   ا واد اإل حي استغالل األ

عن قلقها إزاء  دة  ثا ال ما  علع األ تعالو وأع  مشع ل   ١٧وأعربت الورق  ا ش ا   -٧5
مل   هي م   حدو  وفيا  وإصا   بني األ تال بساب األ همة ا تت عرةو وتشعمم ا سعاسم 

 ي  والت لععيمو وأ ععار  األخععر  ذا  الةععل  ا ةععول علععع الولسععئ، وا ةععول علععع الرعايعع  الةعع
إىل حاال  تت لئ ب قم األ تال الذين هعم حتعت رعايع  أوارانيعا إىل بلعد للع   ١٧الورق  ا ش ا  

 و(١٢3)بةورة  ا قانوني 

 (١٢4)عاق اإلاأل  ا  ذوو   
بو ععععود مشععععاام تت لععععئ إبم انيعععع  وصععععول األ عععع ا  ذوي  3أفععععاد  الورقعععع  ا شعععع ا   -٧٦

 و(١٢5)اماإلعاق  إىل مااين ا ا 
أن مشاام ال شف   الوقت ا  اسعب ععن اإلعاقع  وتعوفا  ١٧وذار  الورق  ا ش ا   -٧٧

 و(١٢٦)ا دما  ال اي  واال تماعي  لا تال   حي ها ال تمال مستمرة
 ملعع  أمععور، م هععا تععوفا التععدريب   جمععال قضععااي اإلعاقعع   ١٠وأوصععت الورقعع  ا شعع ا   -٧٨

علعععع فهعععم حقعععوق األ ععع ا  ذوي اإلعاقععع  ا  ةعععو  عليهعععا   اتتاقيععع    عععوظتي ا دمععع  ا دنيععع 
حقعععوق األ ععع ا  ذوي اإلعاقععع ، وتعععوفا إ عععار تشعععري ي وبريجمعععي  عععامم للت لعععيم ا عععام  هلععع الء 

 و(١٢٧)األ  ا 

 (١٢٨)األقليا  والش و  األصلي   
يوا ههععا  اعتععرب م تععب ا  سسععا  الدميقرا يعع  وحقععوق اإلنسععان أن أهععم الت ععداي  الععي -٧9

الرومعععا   أوارانيعععا هعععي االفتقعععار إىل الولسعععئ الش ةعععي ، وصععع و   ا ةعععول علعععع الت لعععيم ا يعععد 
وال مالعع  وعععد  مالءمعع  ظععرون السعع ن وسععوء سععلو  الشععر  و وأ ععار إىل حالعع  الضعع ف الشععديد 
 للمشردين الروما الذين يوا هون مشاام   ا ةول علعع ا ع و  وا عدما  ال ايع  واال تماعيع 
والت لعععيم بسعععاب االفتقعععار إىل ولسعععئ األحعععوال ا دنيععع  ومواقعععف اجملتمععع  ا سعععتقام السعععلاي و والحععع  

 و(١٢9)أن نساء الروما يت ر ن أل  ال مت ددة من التمييم ا  تب أيضاً 
وأعر  م تب ا  سسا  الدميقرا ي  وحقوق اإلنسان عن قلقه إزاء ع ف الغو اء  د  -٨٠

  قريعع  لو ععي يت ا ومععا تععال ذلععإ مععن عمليععا  إخععالء ألسععر الرومععا  ٢٠١٦مجاععع  الرومععا   عععا  
من القري و ودععا ا  تعب السعل ا  األوارانيع  إىل إدانع  ا  عا   ا  اهضع  للرومعا وال  عف العذي 
ميععارو  ععدهم والتةععدي علععع التععور  العع  التععوتر بععني اإلث يععا ، واسععت ادة احعع ا  سععيادة القععانون 

 و(١3٠)تشي ا شاعر ا  ادي  للروما   الالدمن أ م جت ب استمرار ت
 ٢٠١٦وأ ععععار  م ظمعععع  الاقععععاء الثقععععا  إىل أن أوارانيععععا اع فععععت ر يععععاً    ععععااط/فرباير  -٨١

 و(١3١)بتتار القر    و ً أصلي 
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 (١3٢)ا ها رون والال الون وملتمسو الل وء وا شردون داخلياً   
الت سععي ا  التشععري ي ، إال أ ععا ذاععر  عععدداً بععا ا  علمععاً  ١٠أحا ععت الورقعع  ا شعع ا   -٨٢

معععن ا سعععاسم فيمعععا يت لعععئ مباعععدأ ععععد  اإلععععادة القسعععري  ا ت لعععئ  لوصعععول إىل األرا عععي األوارانيععع ، 
والثغععرا  التشععري ي    حتديععد صععت  الال عع  الععي تعع دي إىل تععدين م ععدل االععع ان ب ععال  الل ععوء 

 و(١33)وم  هم الولسئ
لد  است راد صعت  الال ع   إىل عد  إ ح  ال مج  الشتوي  9ش ا  وأ ار  الورق  ا  -٨3

 و(١34)أو  الب الل وء
ععععدداً معععن الت عععداي  العععي يوا ههعععا األ ععع ا  ا شعععردون  ١4وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا   -٨4

، والي تت لئ،  مل  أمور، م ها محاي  حقوقهم   الس ن واألرد وا ل يع ، و  ا ةعول داخلياً 
ا دما  ال اي  وال مم والت ليم، وآلارسع  ا قعوق ا دنيع  والسياسعي ، مبعا   ذلعإ االعع ان علع 

اإل عععار  مرا  ععع و وذاعععر متعععود جملعععس أورو   قعععوق اإلنسعععان أنعععه ي اغعععي (١35) عععم أمعععا  القعععانون
وت ديلععه ل ععد  ربععط تسععديد ا  ا ععا  التقاعديعع  و اهععا مععن  الت ظيمععي ا تةععم   شععردين داخليععاً 

 و(١3٦)الست قاقا  بةت  ا شرد داخلياً ا
أنعععه ال تو عععد خ ععع  ل مليعععا  اإلخعععالء أو بعععريمج إلععععادة  ١4وذاعععر  الورقععع  ا شععع ا   -٨5

 و(١3٧)من ذوي اإلعاق  التو ني يراعيان احتيا ا  األ  ا  ا شردين داخلياً 

 عدميو ا  سي   
  ععدميي ا  سعي    أوارانيعا عدة  وا م بش ن حال  األ  ا 5ألر  الورق  ا ش ا   -٨٦

فيمععععا يت لععععئ  أل تععععال الععععذين حيةععععلون علععععع   سععععي  الالععععد، وحتديععععد هويعععع  األ عععع ا  عععععدميي 
 ملعع  أمععور،  5ا  سععي ، واحت ععازهم وان ععدا    سععي  الرومععا   أوارانيععاو وأوصععت الورقعع  ا شعع ا  

ديععد حععاال  ان ععدا  م هععا اتالعع  مواءمعع  مشععرو  القععانون الععذي يهععدن إىل اسععت دا  إ ععراء لت 
ا  سعععععي    أوارانيعععععا مععععع  ا  عععععايا الدوليععععع  وإر عععععادا  متو عععععي  األمعععععم ا ت عععععدة السعععععامي  لشععععع ون 

 و(١3٨)الال الني، وإصداره علع سايم األولوي 

 مناقق أو أقاليم حمددة  -٥ 
أعربعععععت ععععععدة ورقعععععا  ععععععن قلعععععئ  لععععع  إزاء معععععد  التمتععععع    قعععععوق ا دنيععععع  والسياسعععععي   -٨٧

ا  قععععععت الععععععذي تشععععععهده م ععععععذ  واال تماعيعععععع  والثقافيعععععع    القععععععر    ظععععععم االحعععععتاللواالقتةعععععادي  
، مبععا   ذلععإ مععا يت لععئ   ضععايقا  ا ت ععررة لتتععار القععر  وا ععداف ني عععن حقععوق (١39)٢٠١4 عععا 

اإلنسععععان وا ععععامني والةعععع تيني وا ععععدونني وح ععععب ا واقعععع  الشععععا ي  ا سععععتهدن وحظععععر اجمللععععس 
  ت اع  لتتعار القعر  بسعاب اعتاعاره "م ظمع  مت رفع "، ورفعا تسع يم معا يميعد اهليال  التمثيليع  ا وهو

م ظمععععع   عععععا ح وميععععع  ا ععععع ر  إىل أن ت يعععععد التسععععع يم ورفعععععا السعععععماح  لقيعععععا   33٠علعععععع 
مبظععاهرا  عامعع  لععدعم حقععوق تتععار القععر  والتمييععم الر ععي  ععد ب ععا ا قيمععني   القععر  عععن  ريععئ 

و وأوصععت عععدة ورقععا   لسععماح (١4٠)والت لععيم، وال مالعع  تقييععد إم انيعع  حةععوهلم علععع ا ععدما ،
 و(١4١)للمداف ني عن حقوق اإلنسان وا راقاني الدوليني  لدخول إىل القر 

السعل ا  األوارانيع   ١٦والورقع  ا شع ا   ١١و  الوقت نتسه، أوصت الورقع  ا شع ا   -٨٨
هم الةع تيون وا عامون وا عداف ون ععن بتاسيط إ راء دخول ا راقاني األ انب إىل القعر ، مبعن فعي
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ال ععععاظم إل ععععراء الععععدخول إىل القععععر   3٦٧حقععععوق اإلنسععععان، وت ععععديم مرسععععو  جملععععس الععععوزراء رقععععم 
تلععإ السععل ا  اععذلإ   مجلعع  مععا أوصععتها بععه  ١٦و وأوصععت الورقعع  ا شعع ا  (١4٢)وا ععروس م هععا

م ها و مان حقوقهم   ا ل يع  معن بتاسيط إ راء دخول ا وا  ني األوارانيني إىل القر  وا روس 
 ١٦و وأ ار  الورق  ا ش ا  (١43)ال اظم ل اور ا دود اإلداري  ١٠35خالل ت ديم ا رسو  رقم 

أيضاً إىل أن القوانني الةادرة   أوارانيا بش ن "اتال  حقوق ا وا  ني وحعراي م وال ظعا  القعانوين 
و"ا ةعععاسإل  ‘"القعععر ‘و"إنشعععاء ا   قععع  االقتةعععادي  ا عععرة   أوارانيعععا"،    األرا عععي ا تلععع  م قتعععاً 

  أوارانيعععا"، و"اتالععع  حقعععوق األ ععع ا   ا ميعععمة لل شعععاط االقتةعععادي   األرا عععي ا تلععع  م قتعععاً 
مععععععن األح ععععععا  التمييميعععععع ، وهععععععي توصععععععي  وحععععععراي م" قععععععوانني تتضععععععمن عععععععدداً  ا شععععععردين داخليععععععاً 

 و(١44)إبلغاسها
Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 
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