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  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

   وفقاًنسان،اإل حلقوق السامية املفوضية أعدته للمعلومات جتميع
  ٥/١ اإلنسان حقوق جملس قرار مرفق من )ب(١٥ للفقرة

  *أوكرانيا
هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك               

لصادرة عن األمم   املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة ا              
 اإلنـسان وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق                . املتحدة

 اليت اعتمدها  العامةوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية. خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية
. ورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر            وذُكرت بص . جملس حقوق اإلنسان  

حتمل وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع 
ار أيضاً آخر التقـارير     ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتب        . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١تارخياً يلي   

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمم             . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      
املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                     

  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/ ومعاهدة ما

                                                      

مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صـحة املعلومـات                    *
  .واملراجع الواردة فيها
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  واإلطار األساسية املعلومات -  أوالً
  )١(الدولية االلتزامات نطاق -  ألف

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

/ اإلعالنات
  التحفظات

  تاف باالختصاصااالعتر
  احملددة هليئات املعاهدات

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ١، الفقرة ١٧املادة   ١٩٦٣مارس / آذار٧ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

١٩٧٣  
  -  ١، الفقرة ٢٦ملادة ا

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٢  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
١٩٧٣  

 نعم): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ١، الفقرة ٤٨املادة 

الربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل اخلـاص         
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  وجدال ي  ١٩٩١يوليه / متوز٢٥

الثاين للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق      الربوتوكول االختياري   
  املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام

  -  وجدتال   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥

  -  ال توجد  ١٩٨١مارس / آذار١٢  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
على مجيـع أشـكال     الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء     

  التمييز ضد املرأة
ــول٢٦ ــبتمرب / أيل س

٢٠٠٣  
  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال توجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة         
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   وجدتال   ١٩٨٧فرباير / شباط٢٤
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن        

  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ــول١٩ ــبتمرب / أيل س

٢٠٠٦  
  -  وجدتال 

أغـــسطس / آب٢٨  اتفاقية حقوق الطفل
١٩٩١  

  -  وجدت ال

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك       
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -  ٣٨املادة   ٢٠٠٥يوليه / متوز١١

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع         
  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  وجدتال   ٢٠٠٣يوليه / متوز٣

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،                :  طرفاً فيها  أوكرانيااملعاهدات األساسية اليت ليست     
  .ص من االختفاء القسريوالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخا

  
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٣(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٦١ و١٩٥٤اتفاقييت عامي ناء نعم، باستث  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
  والربوتوكوالت ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  )٦(اإلضافية امللحقة هبا
 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

  فحة التمييز يف جمال التعليمملكا
  نعم
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 فيما يتعلـق   ألوكرانيا   اإلجيايبرحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باملوقف           - ١
بوضع بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أوصت بأن تنظر 

قية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق هبا، واتفاق رابطة الدول            يف التصديق على اتفا   
وكذلك اتفاقيات منظمة العمل ) ١٩٩٦ (ة اإلعاقياألشخاص ذوواملستقلة بشأن التعاون يف حل مشاكل اإلعاقة 

وق االقتصادية كما رحبت اللجنة املعنية باحلق. ١٧٤ و١٦٨ و١٣٠ و١٢٨ و١٢١ و١١٨ و١١٧ و١٠٢الدولية 
 ١٩٩٧واالجتماعية والثقافية باعتماد أوكرانيا التشريع املتعلق حبماية املناخ الذي ينفذ بروتوكول كيوتو لعـام               

، أوصى املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال       ٢٠٠٧ويف عام   . )٨(وبالتصديق على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح     
 واالجتماعية والثقافية أوكرانيا بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق          واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية   

 أن   إىل  املقرر اخلاص املعين بالنفايات الـسمية      أشار،  ٢٠٠٧ويف عام   . )٩(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
ويف . )١٠(د وبالتخلص منـها   أوكرانيا صادقت على اتفاقية بازل املتعلقة مبراقبة حركة النفايات اخلطرة عرب احلدو           

 حقوق الطفل من أوكرانيا االنضمام التفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال           جلنة، طلبت   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢عامي  
، أوصت جلنة حقوق الطفل، وهو ما سـلطت         ٢٠٠٢ويف عام   . )١١(والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل      

، بأن تنضم أوكرانيا، إىل اتفاقيات منها االتفاقيـة         )١٢(لشؤون الالجئني األمم املتحدة   عليه الضوء أيضاً مفوضية     
  .)١٣( حاالت انعدام اجلنسيةخفض األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية بوضعاملتعلقة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي-  باء

  عليه يف دسـتور     أن احلق يف بيئة آمنة هو حق منصوص           إىل  املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية     أشار  - ٢
، )١٩٩٥( يف قوانني منها قانون محاية البيئـة         يترسخ وجود إطار تشريعي شامل      أشار إىل كما  . )١٤(١٩٩٦عام  

، وقانون نقل الشحنات اخلطرة، وقانون الربنامج الوطين ملعاجلة النفايـات الـسمية             )١٩٩٨(وقانون النفايات   
أنه من الضروري حىت يف حالة وجـود        إىل   )١٦( الرئيسية ية عند حتليل بعض التحديات البيئ     وأشار. )١٥()٢٠٠٠(

 املنتجات والنفايات الـسمية     إنفاذه على النحو الواجب للحد من حاالت نقل وإلقاء        إطار قانوين متطور للغاية،     
  .)١٧( بصورة غري مشروعةواخلطرة

الـصادر يف   " قوق الطفـل  املرسوم الرئاسي املتعلق بالتدبري العاجلة حلماية ح      "وأعلنت اليونيسيف عن      - ٣
سنة دعم التبين على املستوى الوطين وغريه من أشكال         " ستكون   ٢٠٠٨، والذي أعلن أن سنة      ٢٠٠٥يوليه  /متوز

 اعتماد إىل اليونيسيف أيضاً    وأشارت. )١٨("ألطفال اليتامى واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية      ل التربية األسرية 
 يف ضلوع القـصَّر استخدام احملاكم للتشريع املتعلق باملسؤولية عن : "٢٠٠٤ يف عام    احملكمة العليا ملرسومني اثنني   

  .)١٩("القصَّراستخدام احملاكم للتشريع يف حاالت تتعلق جبرائم "و" اجلرائم وغريها من األنشطة املعادية للمجتمع

 مدرجةرتياح أن االتفاقية    ، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع اال          ٢٠٠٢ويف عام     - ٤
 عن قلقها ألن التشريع املتعلق باالتفاقية       يف نفس السنة   الطفلأعربت جلنة حقوق    يف حني   يف القانون األوكراين،    

والحظت كل من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد         .  بالكامل وبالتايل مل تنفذ   إعالنية   ةطبيعذو  هو تشريع   
 املتعلق   وبروتوكوهلا االختياري  ، على التوايل، أن اتفاقية حقوق الطفل      ٢٠٠٧ل يف عام     وجلنة حقوق الطف   ،املرأة

 أبلغـت كما  . )٢٠(ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يعلوان على التشريع الوطين            
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 ١طفال املهملني دخل حيز النفاذ يف       أوكرانيا جلنة القضاء على التمييز العنصري أن قانون املواطنني املشردين واأل          
  .)٢١(٢٠٠٦يناير /كانون الثاين

  قوق إنسايناحل اهليكل املؤسسي و-  جيم

 مؤسسةافتقار ما أبلغ عنه من الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلق            - ٥
وعدم فعاليتها يف الدفاع إىل االستقاللية ، )ملظامل الوطنيةمؤسسة أمني ا(قوق اإلنسان حلاملفوض الربملاين األوكراين 

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     . عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 ،يف وأن تكفلقوق اإلنسان أوكرانيا بأن تكفل التمويل الكا      املعنية حب لجنة  الوجلنة القضاء على التمييز العنصري و     

. )٢٢(وفقاً للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب، استقاللية أمني املظامل            
كما أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوكرانيا بأن توسع جمال وصول اجلمهور، مبا يف ذلك جمموعات                 

  .)٢٣( األقاليم واملقاطعات والبلدياتاألقليات، إىل مكتب املفوض على مستوى

، للنـهوض   ٢٠٠٦ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بإنشاء جملس لسياسات الدولة، يف عام               - ٦
، أعربت جلنة حقوق الطفل عـن       ٢٠٠٧ويف عام   . حبقوق وحريات مجيع األشخاص، مبن فيهم األقليات الوطنية       

مبراجعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني         وجود آلية مستقلة مكلفة      عدمقلقها إزاء   
، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن اآللية الوطنية للنهوض               ٢٠٠٢ويف عام   . هبا

  .)٢٤(باملرأة ال متلك الصالحية الكافية لالضطالع مبهامها بفعالية

  ساتية التدابري السيا-  دال

 سياسة مناسـبة  عدم وجود أن  ٢٠٠٤ املتحدة يف عام     األممالحظ التقييم القطري املشترك الذي أجرته         - ٧
، ٢٠٠٦ويف عام   . )٢٥( وبناء جمتمع دميقراطي   ة االقتصادي التنميةلمرأة أدى إىل تباطؤ     ل املتاحةتكافؤ الفرص   بشأن  

، لتعزيز تكافؤ احلقوق والفرص أمـام       ٢٠٠٥ يف عام     أساسي قوق اإلنسان باعتماد نظام   املعنية حب لجنة  الرحبت  
. )٢٦( لتحسني وضع املرأة يف احليـاة العامـة        ٢٠٠٥ و ٢٠٠١املرأة، وكذلك خطة عمل وطنية للفترة بني عامي         

االتفاقيـة  ب تعىنوطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من أوكرانيا األخذ بربامج تعليمية وتدريبية               
  .)٢٧( تستهدف املرأةتوعية محالت وتنظيم

قوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل بالتـدابري املتخـذة            املعنية حب لجنة  الورحبت    - ٨
والحظ املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال      . )٢٨(اجلناةملكافحة االجتار باملرأة، مثل التشريع املتعلق مبالحقة ومعاقبة         

وحثت اللجنة املعنية . )٢٩(٢٠٠٥داخلية أنشأت وحدة خاصة ملكافحة االجتار بالبشر يف عام          أن وزارة الشؤون ال   
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوكرانيا على ختصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الدولة ملكافحة تعرض 

  .)٣٠()٢٠١٠- ٢٠٠٦( للتشرد واإلمهال األطفال
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  ق اإلنسان على أرض الواقع تعزيز ومحاية حقو-  ثانياً
   حقوق اإلنسانات التعاون مع آلي-  ألف

  هيئات املعاهدات التعاون مع - ١

  )٣١(املعاهدة هيئة
 قدم تقرير آخر
  فيه ونظر

ــر ــات آخ  مالحظ
  اإلبالغ حالة  املتابعة رد  ختامية

 التقـارير مـن     حيل موعد تقدمي    ٢٠٠٧أغسطس /آب  ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٤  العنصري التمييز على القضاء جلنة
التاسع عشر إىل الواحد والعشرين     

  .٢٠١٠يف وثيقة واحدة عام 
  االقتصادية احلقوقاملعنية ب لجنةال

  والثقافية واالجتماعية
نـوفمرب  /تشرين الثاين   ٢٠٠٦

٢٠٠٧  
حيل موعد تقدمي التقرير الـدوري        --

  .٢٠١١السادس يف عام 
نـوفمرب  /تشرين الثاين   ٢٠٠٥  اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة

٢٠٠٦  
تشرين حيل موعد تقدميه يف     

  ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
حيل موعد تقدمي التقرير السابع يف      

  .٢٠١١عام 
 التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  املرأة ضد

تأخر تقدمي التقريـرين الـسادس        --  ٢٠٠٢يوليه /متوز  ١٩٩٨
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢والسابع منذ عام    

  .على التوايل
حيــل موعــد تقدميــه يف   ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٤  يبالتعذ مناهضة جلنة

  ٢٠٠٨مايو /أيار
 يف السادس التقرير تقدمي موعد حيل
  .٢٠١١ عام

أكتوبر /تشرين األول   ١٩٩٨  الطفل حقوق جلنة
٢٠٠٢  

ين التقريـر  تقـدمي  موعـد  حيل  --
سبتمرب /أيلول يف الرابعو ثـالثال

٢٠٠٨.  
 الربوتوكول -جلنة حقوق الطفل    

 األطفال باشتراك علقاملت االختياري
   املسلحة الرتاعات يف

 عام منذ األويل التقرير تقدمي تأخر  --  --  --
٢٠٠٧.  

 الربوتوكول -فل  طجلنة حقوق ال  
 األطفـال  ببيع املتعلق االختياري

 األطفال واستغالل األطفال وبغاء
  اإلباحية املواد يف

لث حيل موعد تقدمي التقريرين الثا      --  ٢٠٠٧يونيه /حزيران  ٢٠٠٦
سبتمرب /أيلولوالرابع املوحدين يف    

٢٠٠٨.  

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  نعم  دائمة دعوة ُوجهت
؛ املقرر اخلاص املعين    )٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧-٢٢(املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال        البعثات بآخر املتعلقة التقارير أو الزيارات آخر

  )٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٣٠-٢٢(مية باآلثار الضارة للنفايات الس
 )٢٠٠٧مايو / أيار٢٠-١٤(املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري 

 ال توجد  املبدأ حيث من عليها املوافق الزيارات
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  نعم  دائمة دعوة ُوجهت
 وجدتال   بعد عليها يوافق ومل إجراؤها طُلب اليت الزيارات

وشكر . )٣٢(ص املعين ببيع األطفال احلكومة على السماح له بالقيام بزيارة مثمرةشكر املقرر اخلا  البعثات أثناء التعاون/التيسري
. )٣٣(املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية احلكومة على السماح له بالقيام بزيارة مفيدة ومثمرة            

وشكر بصفة خاصة وزارة محاية البيئة على فتح أبواهبا وإتاحة الفرصة لـه لاللتقـاء جبميـع                 
 .)٣٤( العامة املختصةالسلطات

 ال توجد  الزيارات متابعة

 بالغـاً إىل  ١٧، ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١ و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين ١أُرسل ما بني      العاجلة والنداءات االدعاء رسائل على الردود
وكانت تلك البالغات تتعلق بسبعة وثالثني فرداً، منهم أربع نـساء، باإلضـافة إىل              . احلكومة

 ). يف املائة٨٨( بالغاً ١٥ويف الفترة ذاهتا، ردت أوكرانيا على . مجاعات معينة

 مبـسائل  املتعلقـة  االسـتبيانات  علـى  الردود
  )٣٥(مواضيعية

 استبياناً أرسلها املكلفون بواليـات اإلجـراءات        ١٢أجابت أوكرانيا على استبيانني من أصل       
، ضـمن  ٢٠٠٧ديـسمرب  / كانون األول ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١ ما بني    )٣٦(اخلاصة

 .)٣٧(املهل احملددة

  فوضية السامية حلقوق اإلنسانامل التعاون مع - ٣

، تعاونت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تعاوناً وثيقاً مع الفريق القطـري            ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤  عامي يف  - ٩
، ٢٠٠٤ويف عام . للمساعدات اإلمنائية تحدةاألمم امل  وإطاراملوحدقطري التقييم  اللألمم املتحدة يف عملية إعداد      

ات إطار األمم املتحدة للمساعد/املوحد التقييم القطري عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان دورة تدريبية نظمت
ومنذ عـام   .  بتيسري حلقة عمل تتعلق بأولويات إطار األمم املتحدة للمساعدات اإلمنائية          ٢٠٠٥اإلمنائية، وقامت يف عام     

  . برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حتت اإلشراف املباشر للممثل املقيميفقوق اإلنسان حلمستشار يعمل ، ٢٠٠٦

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان-  باء

   املساواة وعدم التمييز- ١

ظر يف اعتماد  أوكرانيا بالن٢٠٠٧أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام   - ١٠
بـدافع  الـيت ُترتكـب    تشريع شامل ملكافحة التمييز وتعديل قانوهنا اجلنائي لكي يتضمن أحكاماً بشأن اجلرائم             

 عن قلقها ألن مشروع قـانون مكافحـة   القضاء على التمييز العنصري، أعربت جلنة ٢٠٠٦ويف عام   . العنصرية
 ،عمالً باملالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنـصري        و. )٣٨(رغري املباش التمييز  التمييز يشمل التمييز املباشر ال      

 علـى التمييـز     التحريض على معاقبة    اجلنائي اليت ال تنص   قانون  ال من   ١٦١قدمت أوكرانيا معلومات مسهبة عن املادة       
  .)٣٩( فقطعندما يكون باإلمكان إثبات نية ذلك ويف حالة كون الضحية من مواطين أوكرانياإال العنصري 

، سلط املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري الضوء على احلاجة إىل معاجلة               ٢٠٠٧ويف عام     - ١١
، واملهاجرين وغريهم من األجانب، العرقيةالعنف ضد اجملموعات مارسة ، اليت تتفاقم مبوالعرقيةالكراهية العنصرية 

والحظـت  . )٤٠(اجة إىل عمل منسق تقوم به خمتلف هيئات احلكومـة  ضحايا التمييز، واحليقعونالذين غالباً ما   
 على املواقع التعديقوق اإلنسان مع القلق املشاكل املتعلقة مبعاداة السامية والتقارير الواردة بشأن  املعنية حب لجنة  ال
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 اللغوية مـن العنـف    أو الدينية أو  العرقيةالدينية لألقليات، وأوصت أوكرانيا بضمان محاية مجيع أفراد األقليات          
. )٤١( أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري باختاذ تدابري وقائية حلماية املواقع الدينية لألقلياتحنيوالتمييز، يف 

 وسيواجه سيؤدي إىل تعزيز التسامح املنهجيةوأبلغت أوكرانيا جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنفيذ التدابري 
كما طلبت جلنة مناهضة التعذيب من أوكرانيا أن  . )٤٢( الدينية  العنصرية أو  ظواهر الكراهية بنشاط أي ظاهرة من     

تدين علناً جرائم الكراهية وغريها من أفعال العنف القائم على التمييز العنصري وكره اجلانب وما يتصل بذلك من 
املوظفون املكلفون  عموميون أو   أي دور يقوم به املوظفون ال     على  لقضاء على التحريض و   على ا  وأن تعمل    ،عنف
  .)٤٣( أعمال العنف هذهيف القانون بإنفاذ

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء استمرار املواقف اجملتمعية السلبية والقوالـب                 - ١٢
 يعانون  لغجرا، أعربت جلنة حقوق الطفل أيضاً عن قلقها ألن          ٢٠٠٢ويف عام   . )الروما( الرافضة للعجز النمطية  

 واللجنة املعنيـة    ٢٠٠٦وأوصت كل من جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام           . )٤٤(من متييز واسع النطاق   
الغجر  أوكرانيا بأن تتخذ تدابري فورية لكي تصدر جلميع ٢٠٠٧باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 

 جلنة القضاء على التمييز     ردها على وأوضحت أوكرانيا يف    . )٤٥(بةاملناس هوية شخصية وغريها من الوثائق       وثائق
  .)٤٦(الغجر ليس هلم حمل إقامة مسجل يف البلدهلوية يعود إىل أمور منها أن معظم االعنصري أن عدم منح وثائق 

النمطية ، الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق استمرار القوالب ٢٠٠٢ويف عام   - ١٣
القتصادية واالجتماعية والثقافية،   ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق ا     ٢٠٠٧ويف عام   . التقليدية املتعلقة بدور املرأة   

 يف  ٧ن نسبة ال تتجاوز     إ ، عن القلق إذ   ٢٠٠٢اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام          مثلما فعلت   
من أعضاء الربملان هم مـن  ) تامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاملالحظات اخليف   يف املائة    ٥(املائة  

وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق    . املستويات العليا يف اخلدمة العامة    وظائف  النساء وأن املرأة ممثلة متثيالً ناقصاً يف        
ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أوكرانيا        يف السابق اللجنة املعني    ، مثلما فعلت  االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

قوق اإلنسان أوكرانيـا    املعنية حب لجنة  الوأوصت  . )٤٧(بأن تعتمد تدابري خاصة مؤقتة، هتدف إىل زيادة متثيل املرأة         
ـ  إداري يطالب باألجر امل     تشريعي أو  مبواصلة توظيف املرأة يف اخلدمة العامة والنظر يف وضع معيار          عـن  ساوي  ت

  .)٤٨(تساويالعمل امل

  واألمن على شخصهيف احلياة ويف احلرية الفرد  حق - ٢

 ال يعكس بالكامل اجلنائيقانون الأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها ألن تعريف التعذيب الوارد يف   - ١٤
لقهـا إزاء   وأعربت عن بالغ ق   . )٤٩(من االتفاقية، وال سيما فيما يتعلق بالتمييز       ١مجيع العناصر الواردة يف املادة      

عدم تعويض ضحايا التعـذيب واالجتـار       و،  تعرض املشتبه هبم أثناء االحتجاز للتعذيب وسوء املعاملة       ادعاءات  
. )٥٠( أولئك الـضحايا   إلعادة تأهيل والعنف املرتيل وغريه من أشكال العنف اجلنسي وعدم وجود تدابري مناسبة            

حظر مطلق على التعذيب والكشف عن عالمات       فرض  تعلقة ب أوكرانيا بتعزيز براجمها التدريبية امل    اللجنة  وأوصت  
  .)٥١(التعذيب وسوء املعاملة

 إزاء  القلـق  عـن    ٢٠٠٢ وجلنة حقوق الطفل يف عـام        ٢٠٠٧وأعربت جلنة مناهضة التعذيب يف عام         - ١٥
 من العقـاب   القانون، وإفالت مرتكبيهااملوظفون املكلفون بإنفاذ  املعاملة اليت يرتكبها     وإساءةادعاءات التعذيب   
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قوق اإلنسان مالحظات مماثلة وأوصت أوكرانيا بأمور منها ضمان         املعنية حب لجنة  الوقدمت  . )٥٢(واضحةبصورة  
أمن ومعاملة مجيع األشخاص احملتجزين معاملة صحيحة من جانب أفراد الشرطة والنظر يف إنشاء آلية مـستقلة                 

هضة التعذيب أوكرانيا بأن تكفل إمكانية مالحقة مجيع   وأوصت جلنة منا  . )٥٣(لتقدمي الشكاوى ضد أفراد الشرطة    
، )٥٥(خـالل احتجـازهم   جلميع املشتبه هبم احملتجـزين       ضمانات قانونية أساسية     وإتاحة )٥٤(املوظفني العموميني 

  .)٥٦( املعاملةوإساءة يف مجيع ادعاءات التعذيب ونزيهوطالبت بإجراء حتقيق فوري 

ييز العنصري واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         وأعربت جلنة القضاء على التم      - ١٦
 بإساءة معاملـة الغجـر     إزاء ادعاءات قيام أفراد الشرطة       القلقعن  . )٥٧(٢٠٠٧وجلنة مناهضة التعذيب يف عام      

. تلف خمعرقي ملتمسي اللجوء وأشخاص غري مواطنني من أصل وإساءة معاملةأشخاص ينتمون ألقليات أخرى، و
 على أمور منها التحقيق بفعالية يف الشكاوى وتوفري احلمايـة          جلنة القضاء على التمييز العنصري أوكرانيا     وحثت  

وقدمت الدولة يف ردها للمتابعة معلومات عن اإلطـار التـشريعي واإلداري            . )٥٨(والتعويض الكافيني للضحايا  
 قانونية أية تقارير عن أفعال غري  هلا، مل ترد٢٠٠٧ًء من عام  اللجنة أنه ابتداوأبلغتاألوكراين الذي ينظم املليشيا 

 النظر يف رد أوكرانيا، الحظت جلنة القضاء على         وعند. )٥٩(والغجررتكبها أفراد املليشيا ضد املواطنني األجانب       ا
وضوع املبشأن هذا    على توصيات حمددة قدمتها اللجنة       إجاباتالتمييز العنصري، رغم ذلك، أن الرد مل يتضمن         

  .)٦٠(وطلبت من أوكرانيا تقدمي معلومات إضافية

املعنية لجنة  الوأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب و            - ١٧
 احملاكمـة   قبل يف السجون ومراكز االحتجاز      تدين األوضاع املعيشية  تقارير عن   ال إزاء   القلققوق اإلنسان عن    حب
وأعربت اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق       . التدرن بني احملتجزين  مرض  اإليدز و /ةانتشار فريوس نقص املناعة البشري    و

االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب، حيـث أكـدت               
 ظروف احتجاز   سوءعن مزيد من القلق إزاء       )٦١( على هذه األخرية أيضاً    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    

 السجون، مبا يف ذلك مـن       من اكتظاظ وأوصت اللجان الثالث أوكرانيا بأن ختفف       . الالجئني وملتمسي اللجوء  
  . )٦٢( بديلة وأن تكفل حق احملتجزين يف معاملة إنسانيةتطبيق عقوباتخالل 

االت العنف املرتيل الـذي يواجهـه اجملتمـع          ح ازدياد أن   ٢٠٠٤املوحد لعام   والحظ التحليل القطري      - ١٨
، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية ٢٠٠٧ويف عام . )٦٣(التنميةشاغل آخر يعيق أيضاً جهود هو األوكراين 

، ٢٠٠٢ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عـام  مثلما فعلت،  القلق واالجتماعية والثقافية عن بالغ   
 يف حني الحظت جلنـة مناهـضة التعـذيب    ،رتفاع حاالت العنف املرتيل، وال سيما ضد النساء واألطفال  إزاء ا 

قوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق     املعنية حب لجنة  الوأوصت  . لقضاءلاملستوى املنخفض للغاية للحاالت املقدمة      
ا بأن تكثف جهودها ملكافحة العنف املرتيل، وأن االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهضة التعذيب أوكراني

قوق اإلنـسان   املعنية حب لجنة  ال أحاطت،  ٢٠٠٦ويف عام   . )٦٤(ميع الضحايا جل إعادة التأهيل  مراكز   ريتضمن توف 
اللجنة هي و  وأوصت   ،لضحاياا وإعادة تأهيل إنشاء مراكز لألزمات    العنف املرتيل و   ملكافحة علماً باعتماد قانون  

 الضحية  حترص على أالّ تتخذ يف أي تصور لسلوك       حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوكرانيا بأن       املعينة با 
كما حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوكرانيا على أن           . إلفالت من العقاب  ل مربراً

  .)٦٥( حتديداً جيرم العنف املرتيلاجلنائيقانون التشرع يف اعتماد حكم يف 
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فيما تسلم كل من اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهـضة التعـذيب               و  - ١٩
بالقلق إزاء ارتفاع معدالت األشخاص املتاجر هبم ألغراض االسـتغالل          تشعر  بالتقدم احملرز، ال تزال كل منهما       

 وصـم   عّما حيدث يف معظم األحيان مـن      علومات  املقها إزاء   حقوق الطفل أيضاً عن قل    جلنة  وأعربت  . اجلنسي
األطفال ضحايا اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وببغـاء                

 وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق   . واحتجازهمواحتمال حماكمتهم   غالل األطفال يف املواد اإلباحية،      األطفال واست 
، من خالل أمـور     باألشخاص جهودها ملكافحة االجتار     تكثيفاالقتصادية واالجتماعية والثقافية أوكرانيا بزيادة      

ودعت جلنة مناهضة التعذيب أوكرانيا . بالبشر كافية لتنفيذ برنامج دولة ملكافحة االجتار  ماليةمنها ختصيص موارد
  .)٦٦(كيب هذه األفعال إىل القضاءأيضاً إىل إجراء حتقيق فوري يف كل حالة وتقدمي مرت

ـ  تقرير  ال، و ٢٠٠٧الحظ املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال يف عام         و  - ٢٠    املوحـد التقييم القطـري    املتعلق ب
 أنه نتيجة فترة االنتقال االقتصادي يف أوكرانيا، أزداد عدد األطفال الذين مت إيداعهم يف رعاية الدولة ٢٠٠٤عام ل

وأعرب عن قلقه إزاء انعدام السياسات احلكومية الفعالة والحظ أن ختـصيص            . )٦٧(االجتار ضحايا   والذين كانوا 
 بغاء األطفـال يف أوكرانيـا يف        ازديادكما مت توجيه انتباهه إىل      . )٦٨(تل األولوية حياملوارد ملعاجلة هذه املشكلة ينبغي أن       

وأوصـى  . )٧٠( اجلنـسية  السياحةدان املقصد ألغراض    أن البلد أصبح بصورة متزايدة أحد أهم بل       و. )٦٩(السنوات األخرية 
  جرميـة  وتعريـف مبمارسة اجلنس،   ا  ، وحتديد سن الرض    البغاء أوكرانيا باعتماد عدد من التدابري التشريعية مثل إلغاء جترمي        

  .)٧١( دون موافقة والديهماإليذاء اجلنسي والسماح لألطفال بتقدمي شكاوى بشأن ، املواد اإلباحيةإنتاج

 إزاء   القلـق  ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن بالغ         ٢٠٠٧ويف عام     - ٢١
 وغـري  عاماً يعملون يف االقتصاد غري النظامي        ١٥ طفل دون سن     ٤٠٠ ٠٠٠ بأن أكثر من     اليت أفادت تقارير  ال
 أن   القلق  بالغ معحظت اللجنة أيضاً    وال. )٧٢(قانوين وحثت الدولة على تكثيف جهودها ملكافحة عمل األطفال        ال

شكال خمتلفة من االستغالل، وأل الشرطة، لتجاوزات عديدة من األطفال يعيشون يف الشوارع وأهنم يتعرضون آالفاً
وأعرب املقرر اخلاص املعين ببيـع      . )٧٣(اإليدز/وكذلك ملخاطر صحية مثل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري        

 منها أن اإلجراءات املتعلقة بعمليات التبين هي إجراءات مطولة وأوصـى            اً الحظ أمور   إذ عن قلق مماثل  األطفال  
  .)٧٤(دلألسر احلاضنة والتبين داخل البل األولوية مع إيالءبتبسيطها، 

   وسيادة القانونإقامة العدل - ٣

ميثل مشكلة  ال يزال الفساد    قوق اإلنسان،   املعنية حب لجنة  الو. )٧٥(األطفالبيع  لمقرر اخلاص املعين ب   وفقاً ل   - ٢٢
 ودعـت اللجنـة    .، وأن عملية تعيني القضاة ليست شفافة      القضاء رغم اجلهود املبذولة لتعزيز استقاللية       مستدمية

 مناسبة للقضاة وإنشاء هيئة مستقلة مسؤولة عن تعـيني          توفري رواتب  من خالل    القضاءأوكرانيا إىل تعزيز نزاهة     
وصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أوكرانيا بأن تكفل   وأ. )٧٦(وترقية وانضباط القضاة  

 من خالل األخذ حبق وصول الفرد       مبا يف ذلك  احلماية القضائية الفعالة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
  .)٧٧(مباشرة إىل احملكمة الدستورية

 العام،  املدعيذيب أوكرانيا مبواصلة جهودها إلصالح مكتب       ، أوصت جلنة مناهضة التع    ٢٠٠٧ويف عام     - ٢٣
 عن وظيفة اإلشراف على عمليات التحقيـق يف         ة اجلنائي احملاكمة، وبفصل وظيفة    وحيدتهبغية ضمان استقالليته    
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 لضمان التحقيق الفـوري     رقابة مستقل نظام  لكما أوصت جلنة مناهضة التعذيب بإنشاء آلية        . ادعاءات التعذيب 
  .)٧٨( اجلنائيةالتحقيقات يف ادعاءات التعذيب أثناء والرتيه

مـستقالً   أن أوكرانيا ال متلك نظاماً قـضائياً         )٧٩(والحظ املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال واليونيسيف        - ٢٤
 أعرب عن قلقه  إال أنه،الكبار دائماً عن القصَّر فصل تؤكد علىوعلى الرغم من أن السلطات . والشبابلألطفال 

 أن حيظـى    ينبغـي ألحداث وفقاً للمعـايري الدوليـة       لقضاء ا وذكر أن إنشاء نظام منفصل      . )٨٠(التجاوزاتء خماطر   إزا
 وأوصت أوكرانيا بأن تكفل التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث مماثلوأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلق . )٨١(باألولوية

  .)٨٢(الحتجاز قبل احملاكمة، كتدبري تتخذه كمالذ أخريوأن تقتصر على اللجوء إىل االحتجاز مبا يف ذلك ا

  سياسيةالعامة والياة احل حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف - ٤

 اليت أرسلها املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري بادعاءات ممارسـة          عدد من الرسائل  يتعلق    - ٢٥
 االدعاءاتوتفيد . )٨٣( مميتة وإلقاء القبض عليهم وحماكمتهمءاتالعتداالعنف ضد الصحفيني مبا يف ذلك تعرضهم 

ويف مجيـع هـذه     . )٨٤( الصحفيون بصدد إجراء حتقيقات يف حاالت الفـساد        كانأنه يف معظم هذه احلاالت،      ب
 أن عمليات التحقيـق جاريـة أو مت          إىل مفصلة، وأشارت يف عدد من احلاالت     ردوداً  احلاالت، قدمت احلكومة    

 حاالت العنف تقرير يف  واجب تأخري غري    وجودوالحظ املقرر اخلاص، خالل زيارته ألوكرانيا       . )٨٥(منهااالنتهاء  
وفضالً عن ذلك، الحظت جلنـة      . )٨٦(فعال إىل القضاء  هذه األ  من مرتكيب    الكثريين تقدمي   وعدمضد الصحفيني   

   مـضايقتهم،   فضالً عـن   الصحفيني   علىقوق اإلنسان أن االعتداءات العنيفة      املعنية حب لجنة  المناهضة التعذيب و  
، وضمان   والرأي وطلبت اللجنتان من أوكرانيا محاية حرية التعبري      . ال تزال تشكل هتديداً مستمراً حلرية الصحافة      

  .)٨٧(وحماكمة فوراً دون حتيزإجراء حتقيق 

 يف  ناقصاًير ممثلني متثيالً     ال يزالون وفقاً للتقار    مر القر اوالحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن تت         - ٢٦
اعتماد تدابري لضمان متثيلهم على النحو إىل  أوكرانيا املتمتعة باحلكم الذايت، ودعتمهورية كرمييا جل العامة اخلدمة

وعمالً باملالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري،        . )٨٨(املناسب مبا يف ذلك على املستويات العليا      
  .)٨٩(ا معلومات أخرى عن هذا املوضوعقدمت أوكراني

  ظروف عمل عادلة ومناسبةيف  احلق يف العمل و- ٥

 واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     ٢٠٠٢أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام             - ٢٧
كما الحظت  . النساءصفوف  ، عن قلقهما إزاء ارتفاع معدالت البطالة يف         ٢٠٠٧واالجتماعية والثقافية يف عام     

 احلصول على أن عدداً قليالً فقط من الغجر ميكنهاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلق 
والحظت اللجنة املعنية حبقوق االقتـصادية      . )٩٠( غري مهرة   يدويني يعملون كعمال ة هؤالء   عمل منتظم وأن غالبي   
  ، )٩١( وأسـرهم  للعمـال مع القلق أن احلد األدىن لألجور ال يتيح مستوى معيشياً كافيـاً             واالجتماعية والثقافية   
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية .  إنشاء نقابات عمال مستقلةيعطلونوأن أصحاب العمل 

  إليهـا   الفـرد  اموانـضم  نقابـات عمـال   تكـوين والثقافية أوكرانيا بأن تتخذ تدابري عاجلة لضمان حريـة         
  .)٩٢(حبسب اختياره
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  مستوى معيشي مالئميف  احلق يف الضمان االجتماعي و- ٦

 يف املائـة مـن      ٢٨الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع القلق أن نسبة              - ٢٨
خصص أمواالً كافيـة لتنفيـذ      السكان يعيشون، وفقاً للتقارير، دون خط الفقر الرمسي وأوصت أوكرانيا بأن تُ           

  .)٩٣(استراتيجيتها الستئصال الفقر

 أن املؤشرات الدميغرافية والصحية تكشف النقاب عن وجود         ٢٠٠٤املوحد لعام   والحظ التقييم القطري      - ٢٩
 وال سيما أولئك األكثر فقراً وأن شرائح السكان )٩٤( خالل السنوات األخريةازدادت ينظام الصحالأزمة حادة يف 

واتضح ذلك بـصورة  .  معظم عبء عملية التحول االقتصادي ما زالت تتحمل  لذين يعيشون يف املناطق الريفية،      ا
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية      . )٩٥(خاصة فيما يتعلق باخلدمات األساسية يف جمايل الصحة والتعليم        

 أقل ه ميول متويالً قليالً وأنيف املناطق الريفية ي الصحنظامالالحظت أن وواالجتماعية والثقافية عن أوجه قلق مماثلة 
  .)٩٦( يف املدنينظام الصحالمن جودة 

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء احلالة الصحية للمرأة ٢٠٠٢ويف عام   - ٣٠
 تـشجيع   ومواصلة عدم  اجلنسي واإلجنايب    وال سيما صحتها اإلجنابية، وحثت أوكرانيا على تعزيز برامج السلوك         

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء أمور منـها زيـادة        . )٩٧(لتحديد النسل املرأة على اإلجهاض كوسيلة     
، وارتفاع معدالت وفيات األمهات وزيادة عدد األطفال املعوقني، وممارسة إيداع األطفال املعوقني األطفالوفيات 

لرضَّع واملواليد ا أن معدالت وفيات ٢٠٠٦ذلك، الحظ تقرير منظمة الصحة العاملية لعام ومع . )٩٨(يف مؤسسات 
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعامي تقريراوأشار . )٩٩( من متوسط املعدالتهي أقليف أوكرانيا 

 ١٧ إىل   ٢٠٠٤ عام    يف مولود ١ ٠٠٠ لكل   ١٨ منإىل أن معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة قد اخنفض           
  .)١٠٠(٢٠٠٥ يف عام مولود ١ ٠٠٠لكل 

 أن أوكرانيا هي أحد أكثر البلدان تأثراً يف املنطقة فيمـا يتعلـق              ٢٠٠٤ليونيسيف عام   ل والحظ تقرير   - ٣١
 اليونيسيف بوجود فجوة كبرية يف التمويل       وأبلغت. )١٠١( فريوس نقص املناعة البشرية    حيملونباألشخاص الذين   

 ويف الوقت نفسه ال يتم استخدام األموال املتوفرة بسبب تدين           ،إليدزا لشن محلة فعالة ضد مرض    وزها  ينبغي جتا 
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل . )١٠٢(القدرة على االستيعاب

 كما أحاطت. اإليدز يف أوكرانيا/ املناعة البشريةفريوس نقصل الواسعنتشار اال إزاء  القلق عن بالغ٢٠٠٢يف عام 
املعلومات الواردة من الدولة الطرف واليت ب مع القلق علماًاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 يف  عانوا) يف املناطق الريفية  شخص   ١٠٠ ٠٠٠من بني   اً   شخص ٨٠( شخص   ١٠٠ ٠٠٠ شخصاً من بني     ٧٠تفيد بأن   
وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية   . )١٠٣( السجناء مرض التدرن الذي ينتشر بصفة خاصة بني    من ٢٠٠٦م  عا

 ومكافحة التمييز ضد    ، فريوس نقص املناعة البشرية ومعاجلته     الوقاية من واالجتماعية والثقافية أوكرانيا بأمور منها حتسني       
  .)١٠٤(اإليدز واجملموعات األكثر تعرضاً/ة البشريةاألشخاص الذين يتعايشون مع فريوس نقص املناع

 منتظمة جلميـع    مراقبة بعمليات   اجلماركوأوصى املقرر اخلاص املعين بالنفايات السمية بأن يقوم موظفو            - ٣٢
وفضالً عن ذلك، الحظ أن السلطات احمللية، يف احلاالت احملددة اليت نظر فيها، مل تتعاون          . )١٠٥(اخلاماتشحنات  

  .)١٠٦(ا يكفي لتقدمي معلومات إىل أفراد اجلمهور تسمح له باختاذ تدابري وقائيةمعه مب
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على صـحة   اً   ضار تأثرياً من أهم العوامل اليت تؤثر       اًوال تزال جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق ألن واحد          - ٣٣
  .)١٠٧(آثارها طويلة األجل ال ُتمنح االهتمام الكايف والحظت أن تشرينوبل األطفال يتمثل يف عواقب

   احلق يف التعليم- ٧

 أوكرانيا بـأمور منـها      ٢٠٠٧أوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام            - ٣٤
مبن املعلمني،  رواتب، ومكافحة التمييز ضدهم، وزيادة  أطفال الغجر باملدارساعتماد تدابري خاصة لزيادة التحاق

. )١٠٨(كلغات أجنبية  األوكرانية والروسية    تنيتدريس اللغ يف  ن  و املتخصص واملعلمون لغات األقليات،    و معلم فيهم
 ألطفـال  نشر الكتب املدرسـية      التشجيع على وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوكرانيا على زيادة          

ت اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، قدمت أوكرانيا         ومتابعة للمالحظا . )١٠٩( األقليات اتاملدارس بلغ 
  .)١١٠(معلومات أخرى عن هذا املوضوع

   األقليات والسكان األصليون- ٨

 علـى   إذ إنه ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها           ٢٠٠٧يف عام     - ٣٥
، من  املتمتعة باحلكم الذايت  ا  ي مجهورية كرمي  م يف  القر تتارا، يتم استبعاد معظم     الرغم من اجلهود اليت تبذهلا أوكراني     

، يف حـني أن آخـرين   صغرية على قطع أرض ا حصلوتتار القرمن عدداً حمدوداً من    أعملية خصخصة األرض، و   
عية والثقافيـة  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتما. يواجهون جزاءات جنائية الستقطاهنم األرض   

 سـبق أوكرانيا بأمور منها ختصيص األموال الكافية لتنفيذ برنامج إلعادة توطني وإدمـاج األشـخاص الـذين                 
 الذين يعيـشون يف  تتار القرموحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري أوكرانيا على ضمان متتع        . )١١١(ترحيلهم

وقدمت أوكرانيا يف ردهـا علـى       . )١١٢( األساسية  املرافق حبيازة ملكية األرض قانوناً واحلصول على     مستوطنات  
 هلـذا   تتـصدى املتابعة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري وقائع وأرقام وكذلك معلومـات عـن بـرامج                 

أوكرانيا، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري مزيداً من اخلاص بتابعة امل النظر يف تقرير     وعند. )١١٣(املوضوع
   وبـشأن   صـودرت مـن قبـل     ات املطالبة باسـتعادة امللكيـة الـيت         مات احملددة وال سيما بشأن إمكان     املعلو

  .)١١٤(توزيع األراضي

 وفقاً للوثيقة األساسية ألوكرانيا،     ،والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه         - ٣٦
 األصلية، وشجعت أوكرانيا على االعتراف باحلق يف        العرقيةوعة   اجملم هم وحدهم الذين ُيعتربون    األوكرانيني   فإن

وأوصت جلنة القضاء   .  الثقايف تراثها وكذلك ضمان محاية وتنمية      العرقيةاهلوية الشخصية جلميع اجملموعات     منح  
عقب نيا  وقدمت أوكرا . )١١٥(أقلية وطنية باألقلية الروثينية ك  على التمييز العنصري أوكرانيا بالنظر يف االعتراف        

  .)١١٦(الروثينيةقلية عن األملالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري مزيداً من املعلومات ا صدور

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

األمـم املتحـدة    وهو ما سلطت الضوء عليه أيضاً مفوضية ،، رحبت جلنة حقوق الطفل   ٢٠٠٢يف عام     - ٣٧
طفال األ أوكرانيا أن تكفل وصول      وطلبت إىل  )١١٧("٢٠٠١قانون الالجئني لعام    "إصدار  ب )١١٧(لشؤون الالجئني 

القـضاء  والحظت جلنة   . )١١٩(ملتمسي اللجوء والالجئني واملهاجرين غري القانونيني إىل خدمات التعليم والصحة         
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 أن )١٢٠(ملتحدة لشؤون الالجئنياألمم اضية أيضاًَ مفوالضوء عليه ت  مع القلق، وهو ما سلطعلى التمييز العنصري
والحظ . )١٢١( وأوصت أوكرانيا بأن تنظر يف تعديلهالالجئ لتحديد وضع معايري موحدةقانون الالجئني ال يتضمن 

فرادى القانون ال ينص على وصول املفوضية مللفات أن  ٢٠٠٧ لعام األمم املتحدة لشؤون الالجئنيتقرير مفوضية 
املقدم إىل جلنـة    املتابعة   ويف رد    .)١٢٢(أثناء تقرير وضعهم  متثيل قانوين   على  لالجئني  صول ا وال على ح  ،  الالجئني

 املتعلقـة   ١٩٥١ مع اتفاقية عام     متاماًالقضاء على التمييز العنصري، ذكرت أوكرانيا أن قانون الالجئني يتمشى           
تعذيب عن قلقها، وهـو  ، أعربت جلنة مناهضة ال٢٠٠٧ويف عام . )١٢٣(١٩٦٧بوضع الالجئني وبروتوكول عام   

 إزاء التمييز الذي يواجهه ملتمسو اللجوء       )١٢٤(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   سلطت الضوء عليه أيضاً مفوضية      
بشأن الوضع القانوين لألجانـب     و قوانني بشأن الالجئني     مشاريع أوكرانيا أن تعتمد     وطلبت إىل  ، اجلنسية بسبب

  .واألشخاص عدميي اجلنسية

 شخصاً مت ترحيلهم مبوجب     ١١ بشأن   ٢٠٠٦قرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب رسالة يف عام         ووجه امل   - ٣٨
أن بوردت احلكومة . يف تلك الدولة تعرضهم للتعذيب طلب تسليم إىل دولة أخرى، أبدى فيها خماوفه من احتمال

مت طردهم  وهذا القرار    ضداستئناف  تقدمي  فضت وأهنم رفضوا    ُرقد  طلبات أولئك األفراد للحصول على اللجوء       
  .)١٢٥( من احملكمةحبكم

  واملعوقات ، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات- ثالثاً 
 املتعلقة مبمارسة احلق يف     الشاملة احلالة    أن ٢٠٠٧ة الرأي والتعبري يف عام      الحظ املقرر اخلاص املعين حبري      - ٣٩

  .)١٢٦(٢٠٠٤ حتسنت منذ عام حرية الرأي والتعبري

   واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية األولويات- اًً رابع
  تعهدات الدولة - ألف 

منها التعاون الكامل مع جملس حقوق اإلنسان، فيمـا يتعلـق           بأمور  ، تعهدت أوكرانيا    ٢٠٠٦يف عام     - ٤٠
  . )١٢٧( حقوق اإلنسانملعاهداتباالستعراض الدوري الشامل، ومواصلة التعاون مع هيئات األمم املتحدة 

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

 معلومات عن ردها    ٢٠٠٨مايو  / أوكرانيا أن تقدم يف موعد أقصاه أيار        إىل  جلنة مناهضة التعذيب   طلبت  - ٤١
 ضد   وأفعال العنف   أمور منها االدعاءات بالتعذيب وسوء املعاملة      بشأن )١٢٨(على توصيات جلنة مناهضة التعذيب    

  .)١٢٩(الصحفيني واألقليات

، بشأن ٢٠٠٧نوفمرب /معلومات يف موعد أقصاه تشرين الثاينتقدمي قوق اإلنسان املعنية حبلجنة الوطلبت   - ٤٢
ممارسة  على الصحفيني وواالعتداءاتأفعال التعذيب، وظروف االحتجاز، ب فيما يتعلق )١٣٠(متابعة توصيات اللجنة
  .  حىت اآلنقوق اإلنسان املعلومات املطلوبةة حباملعنيلجنة ال تقدم أوكرانيا إىل ومل. )١٣١(العنف ضد األقليات
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، ٢٠٠٧أغسطس  /معلومات يف موعد أقصاه آب    من أوكرانيا تقدمي     التمييز العنصري     القضاء على  وطلبت جلنة   - ٤٣
 رجال الـشرطة    واالدعاءات بقيام وثائق هوية   منح الغجر    توصيات اللجنة فيما يتعلق بعدم       تها طريقة متابع  بشأن

 لألشخاص الذين   ة الوافية  األساسي وتوفري اهلياكل  األرض، والسكن املالئم     وفرص احلصول على   هم؛باالعتداء علي 
 تدابري متابعـة     عن وقدمت أوكرانيا يف املوعد احملدد ردوداً مفصلة      . )١٣٢(م تتار القر  من، وال سيما    يلهم ترح سبق
  /شـباط ( دورهتـا الثانيـة والـسبعني    ويف. )١٣٣(توصيات جلنة القضاء على التمييز العنـصري      ل اًخذت تنفيذ اُت

   اً مزيـد  وطلبـت  التمييـز العنـصري يف رد أوكرانيـا          القضاء على نظرت جلنة   ) ٢٠٠٨مارس  / آذار - فرباير  
  .)١٣٤(من املعلومات

وأوصى املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال بأمور منها إنشاء مؤسسة مستقلة رفيعة املستوى إلعمال حقوق   - ٤٤
  .)١٣٥( اخلتامية للجنة حقوق الطفلاملالحظات بشكل يتمشى مع  جتاه األطفال العامةالطفل والسياسات

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
 ٢٠١٠-٢٠٠٦ خـالل الفتـرة    اإلمنائيةإن اجملاالت األربعة اليت حتظى بأولوية إطار األمم املتحدة للمساعدات         - ٤٥
متكني اجملتمع ‘ ٢‘مجيع األشخاص من متتعهم الكامل حبقوق اإلنسان؛ إجراء إصالحات مؤسسية لتمكني ‘ ١‘: هي

مع التركيز حتديداً   الرعاية واخلدمات الصحية    ‘ ٣‘املدين بغية منح مجيع األشخاص فرص الوصول إىل اخلدمات؛          
  احلد من الفقر من خـالل تنميـة حمـددة اهلـدف وإشـاعة      ‘ ٤‘على حتسني نوعيتها وإمكانية الوصول إليها؛  

  .)١٣٦(روح املبادرة

وشجع املقرر اخلاص املعين ببيع األطفال احلكومة على التماس املساعدة من فريق األمم املتحدة القطري                 - ٤٦
  . )١٣٧(تقريرهلتنفيذ التوصيات الواردة يف  أخرى من منظمات دوليةو
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