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ترحب أوكرانيا بالتوصيات املقدَّمة يف معرض االستعراض الدوري الشامل الـذي             
متأنيـة، أن تقـّدم     ، ويسرها، بعد دراسة     ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤جرى بشأهنا يف    

  :إلدراجها يف تقرير نتائج االستعراض عن بعض التعليقات القرارات التالية فضالً

فترى أوكرانيا أنه ينبغي حتليل اإلطار القانوين للمجاالت        . غري مقبولة   -١-٩٧
 املذكورة وتقييم اآلثار املالية واالقتصادية واالجتماعية السياسية املترتبة على تنفيـذ          

موضـع  هذا الـصك    ، قبل وضع التوصيات املتعلقة بالتصديق على        يلدو صك   أي
وعليه، فإنه ليس بوسع أوكرانيا، يف الوقت الراهن، تقدمي بيان هنائي بشأن             .التنفيذ

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      بالتوصية املتعلقة بالربوتوكول االختياري امللحق      
ي النظر يف إمكانية التصديق علـى       سيجر، غري أنه    االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

نظام روما  وفيما خيّص التصديق على      .الربوتوكول املذكور أعاله يف الوقت املناسب     
   من التقرير الوطين؛٨ و٧، انظر الفقرتني األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

لكـن  ). ١-٩٧ التوصـية    بشأنانظر موقف أوكرانيا    (غري مقبولة     -٢-٩٧
فئـة  ملتزمة التزاما تاما حبماية حقوق الفئات الضعيفة ومن بينها          احلكومة ما زالت    

  ؛ املهاجرين
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -٣-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا (غري مقبولة   -٤-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -٥-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( بولةغري مق  -٦-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -٧-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -٨-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -٩-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية أنبشانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -١٠-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا (ة غري مقبول  -١١-٩٧
   ، ويف طور التنفيذ؛مقبولة  -١٢-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -١٣-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( غري مقبولة  -١٤-٩٧
  ؛)١-٩٧ التوصية بشأنكرانيا انظر موقف أو( غري مقبولة  -١٥-٩٧
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 ٢٠١٢أغـسطس   /وينبغي اإلشارة إىل أنه قد جرى يف آب       . مقبولة  -١٦-٩٧
اتفاقية حقوق األشخاص   خطة العمل الوطنية املعنية بتنفيذ      "إقرار الربنامج احلكومي    

  ؛"٢٠٢٠لفترة املمتدة حىت عام لذوي اإلعاقة 
  ؛مقبولة  -١٧-٩٧
عدم التمييز الذي يضمن    ترسي مبدأ   وطنية  الفالتشريعات   .غري مقبولة   -١٨-٩٧

 عـن  ، فضالً ميع األشخاص وجمموعات األشخاص   جلاحلقوق واحلريات   املساواة يف   
م القانون، واحترام كرامة كل إنسان، وتكافؤ الفرص بني مجيع األفـراد            ملساواة أما ا
حـد  ُيعترب من غري املناسب التركيز على أ      ويف هذا الشأن،    . أو جمموعات األفراد  /و

 من الدستور تكفل لكل     ٣٤إىل ذلك، فإن املادة     وإضافة  . أشكال التمييز دون سواه   
كمـا  . ومعتقداتـه فرد احلق يف حرية الرأي والتعبري ويف حرية اإلفصاح عن آرائه            

الدستور بعدم جواز تقييد احلقـوق واحلريـات الدسـتورية           من   ٦٤تقضي املادة   
  ص عليها الدستور؛  نلإلنسان واملواطن إال يف احلاالت اليت

. ١٨-٩٧، وذلك يف ضوء الرأي املعرب عنه يف الفقـرة           غري مقبولة   -١٩-٩٧
 اإلشارة إىل أنه ال جيوز اعتماد قوانني جديدة أو تعـديل            تنبغيوعالوة على ذلك،    

كما أن احلكومة   .  ونطاق احلقوق واحلريات القائمة    مبا يقلّص حمتوى  قوانني سارية   
   أعضاء الربملان األوكراين؛يطرحها اليت يع القواننيمشارال متلك صالحية سحب 

  ؛ مقبولة  -٢٠-٩٧
 اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد      نتيجة ومنفذة بالفعل ،  مقبولة  -٢١-٩٧

  ؛) التقرير الوطين من١٠٤-١٠٢الفقرات (
  ؛مقبولة  -٢٢-٩٧
  ؛مقبولة  -٢٣-٩٧
  ؛مقبولة  -٢٤-٩٧
  ؛)١٨-٩٧ التوصية بشأننيا انظر موقف أوكرا (غري مقبولة  -٢٥-٩٧
   من التقرير الوطين؛١٧-١٤ة، ومنفذة بالفعل، انظر الفقرات قبولم  -٢٦-٩٧
  ؛)٢٦-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا  (مقبولة  -٢٧-٩٧
  ؛)٢٦-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولة  -٢٨-٩٧
  ؛مقبولة  -٢٩-٩٧
  ؛)٢٦-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولة  -٣٠-٩٧
  ؛ مقبولة  -٣١-٩٧
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 حقوق اإلنسان   مفوض"  بشهد القانون األوكراين املتعلق     وقد   .ةمقبول  -٣٢-٩٧
املظامل بصفتها اآلليـة    مؤسسة أمني   تعديالت ُعينت مبوجبها    " يف الربملان األوكراين  

هـضة   الربوتوكول االختياري التفاقية منا     ملا نص عليه   الوقائية الوطنية، وذلك وفقاً   
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، انظر             

   من التقرير الوطين؛٨٧ و٨٦الفقرتني 
  ؛)٣٢-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولة  -٣٣-٩٧
  ؛)٣٢-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولة  -٣٤-٩٧
  ؛)٣٢-٩٧إزاء التوصية /من/أوكرانيا أنانظر موقف ( مقبولة  -٣٥-٩٧
 من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد علـى        ٣٨تنّص املادة   و. مقبولة  -٣٦-٩٧

  مكتب التحقيقات احلكومي؛باسم املذكورة اآللية إنشاء 
  ؛)٣٢-٩٧انظر موقف أوكرانيا بشأن التوصية ( مقبولة  -٣٧-٩٧
  ؛)٢٦-٩٧ية انظر موقف أوكرانيا بشأن التوص( مقبولة  -٣٨-٩٧
  مقبولة؛  -٣٩-٩٧
  مقبولة؛  -٤٠-٩٧
  مقبولة؛  -٤١-٩٧
  مقبولة؛  -٤٢-٩٧
 ١٦-٩٧ التوصية   بشأنانظر موقف أوكرانيا    (مقبولة، ومنفذة بالفعل      -٤٣-٩٧

  ؛) من التقرير الوطين٩٨ و٩٧والفقرتني 
  ؛)١٨-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا (غري مقبولة   -٤٤-٩٧
  مقبولة؛  -٤٥-٩٧
  مقبولة؛  -٤٦-٩٧
  مقبولة؛  -٤٧-٩٧
  مقبولة؛  -٤٨-٩٧
  ؛مقبولة  -٤٩-٩٧
  ؛مقبولة  -٥٠-٩٧
  ة؛مقبول  -٥١-٩٧
   من التقرير الوطين؛٢٢مقبولة، انظر الفقرة   -٥٢-٩٧
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 احلكومة أن فرض نظام احلصص املؤقـت لـصاحل          فترى .غري مقبولة   -٥٣-٩٧
رس ضدها، كما   بعض الفئات، وال سيما نساء الروما، لن حيل مشكلة التمييز املما          

.  يف حّق سائر الفئات االجتماعية     أن العمل بنظام احلصص هذا قد ُيعد إجراء متييزياً        
 سيـسهم كـل     ٥٤-٩٧ و ٥٣-٩٧غري أن احلكومة تعتقد أن تطبيق التوصـيتني         

  ؛)ن التقرير الوطين م٢٣-٢١ات انظر الفقر. (اإلسهام يف قضية مناهضة التمييز
  مقبولة؛  -٥٤-٩٧
لتمييـز  ا منعمبادئ "  ب القانون األوكراين املتعلق فيحّدد. لفعلمنفذة با   -٥٥-٩٧

 ويـشمل . "غري املباشـر  "و" املباشر" بنوعيهمفهوم التمييز   " ته يف أوكرانيا  ومكافح
 اخلـصائص القانون، قائمة ال هناية هلا مـن        النحو املكّرس يف    تعريف التمييز، على    

 ، والعمـر  ، من املعتقدات، واجلنس   غريها واملعتقدات السياسية والدينية أو      ،اللون(
 ، وحمل اإلقامـة   ،وامللكية،  االجتماعي، والوضع العائلي   واألصل اإلثين أو     ،واإلعاقة

، األمر الذي يسمح بتفسري هـذا       ) ذلك من اخلصائص   ، أو غري  واخلصائص اللغوية 
 التوصـية   بـشأن موقف أوكرانيا    ، انظر التفاصيلوملزيد من   . املفهوم أوسع تفسري  

  ؛١٨-٩٧
  ؛)٢٦-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولة  -٥٦-٩٧
  ؛)١٨-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولةغري   -٥٧-٩٧
  ة؛مقبول  -٥٨-٩٧
  ة؛مقبول  -٥٩-٩٧
  ة؛مقبول  -٦٠-٩٧
  ة؛مقبول  -٦١-٩٧
  ة؛مقبول  -٦٢-٩٧
  مقبولة؛  -٦٣-٩٧
  مقبولة؛  -٦٤-٩٧
  مقبولة؛  -٦٥-٩٧
  ؛)٢٦-٩٧ التوصية بشأنانظر موقف أوكرانيا ( مقبولة  -٦٦-٩٧
  مقبولة؛  -٦٧-٩٧
فقد جاء يف الدستور األوكراين أن مبادئ التنوع السياسي . غري مقبولة   -٦٨-٩٧

 التـشريعات   تـنص كما  . االجتماعيةدي واإليديولوجي هي قوام احلياة      واالقتصا
كومات احمللية من   أن األشخاص املخولني أداء وظائف يف الدولة أو احل        على  الوطنية  
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. واجبهم تقّبل واحترام آراء اآلخرين السياسية ومعتقداهتم اإليديولوجيـة والدينيـة          
 من الدستور إنشاء وتشغيل األحزاب الـسياسية  ٣٧وعالوة على ذلك، حتظر املادة  

واملنظمات العامة اليت ترمي أهدافها أو أنشطتها الربناجميـة، بـشكل خـاص، إىل              
نف والتحريض على الكراهية اإلثنية أو العرقيـة أو الدينيـة،           الترويج للحرب والع  

  التعرض للصحة العامة؛وحقوق اإلنسان وحرياته، والتعدي على 
  مقبولة؛  -٦٩-٩٧
 ولكن. ١٨-٩٧ إىل الرأي املعرب عنه يف التوصية        غري مقبولة استناداً    -٧٠-٩٧

ـ       نرى من الضروري أن نشري إىل أن مبدأ         مـن   ٢٤ادة   عدم التمييز مكـّرس يف امل
منع التمييز واملعاقبة   "  ب من القانون األوكراين املتعلق      ٦الدستور األوكراين ويف املادة     

 من قانون أوكرانيا اجلنائي بأنّ اجلرميـة        ٦٧ املادة   وتقضي أيضاً ". عليه يف أوكرانيا  
ـ                ا املرتكبة بدافع العداء أو التنافر العرقي أو القومي أو الديين هي جرمية يتـوافر فيه

  عامل مشدد للعقوبة؛
  ؛)٥٥-٩٧ و١٨-٩٧انظر موقف أوكرانيا بشأن التوصيتني ( غري مقبولة  -٧١-٩٧
  ؛)٥٥-٩٧ و١٨-٩٧انظر موقف أوكرانيا بشأن التوصيتني ( غري مقبولة  -٧٢-٩٧
 ١٩-٩٧ و ١٨-٩٧انظر موقف أوكرانيا بشأن التوصيات      ( غري مقبولة   -٧٣-٩٧
  ؛)٥٥-٩٧و

  مقبولة؛  -٧٤-٩٧
  ولة؛مقب  -٧٥-٩٧
  مقبولة؛  -٧٦-٩٧
  مقبولة؛  -٧٧-٩٧
  مقبولة؛  -٧٨-٩٧
  مقبولة؛  -٧٩-٩٧
  مقبولة؛  -٨٠-٩٧
  مقبولة؛  -٨١-٩٧
  مقبولة؛  -٨٢-٩٧
  مقبولة؛  -٨٣-٩٧
  مقبولة؛  -٨٤-٩٧
  مقبولة؛  -٨٥-٩٧
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اآلداب "  بفيقدم القانون األوكراين املتعلـق      . مقبولة، ومنفذة بالفعل    -٨٦-٩٧
  ل األطفال يف املواد اإلباحية؛ ملفهوم استغالتعريفاً" العامة
  مقبولة؛  -٨٧-٩٧
  مقبولة؛  -٨٨-٩٧
 ليس من شأنه تنظيم     ن القانون اجلنائي أل   تعديلباستثناء  ،  مقبولة جزئياً   -٨٩-٩٧

  هذه املسألة؛
  ؛) من التقرير الوطين٥٨-٥٣انظر الفقرات  (مقبولة  -٩٠-٩٧
  ؛)٩٠-٩٧  التوصيةبشأنانظر موقف أوكرانيا  (مقبولة  -٩١-٩٧
   مقبولة؛  -٩٢-٩٧
 وجدير". االنتقائيةالعدالة  "    بياً، باستثناء األحكام املرتبطة      جزئ مقبولة  -٩٣-٩٧

سان أمـر    أن تنفيذ األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلن         بالذكر أيضاً 
تنفيذ القرارات الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق       "    بينظمه قانون خاص متعلق     

 اللجنة الوزاريـة التابعـة      على تنفيذ القرارات  ، وتشرف   "ممارساهتان وتطبيق   اإلنسا
  .جمللس أوروبا

  مقبولة؛  -٩٤-٩٧
  مقبولة؛  -٩٥-٩٧
  مقبولة؛  -٩٦-٩٧
  مقبولة؛  -٩٧-٩٧
  مقبولة؛  -٩٨-٩٧
  مقبولة؛  -٩٩-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٠-٩٧
  مقبولة؛  -١٠١-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٢-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٣-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٤-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٥-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٦-٩٧
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  مقبولة؛  -١٠٧-٩٧
  مقبولة؛  -١٠٨-٩٧
فأوكرانيا ملتزمة بالتطبيق السليم ملبادئ احملاكمـة العادلـة،         مقبولة،    -١٠٩-٩٧

، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية       من   ١٤املنصوص عليها يف املادة     
 ١٠٤ القانون الوطين، انظر الفقـرة        على ذلك القواعد اإلجرائية املتبعة يف      كما تدل 

  من التقرير الوطين؛
وحيّدد القانون اجلديد لإلجراءات اجلنائية معـايري مقبوليـة         . ةمقبول  -١١٠-٩٧

 جـسيمة للحقـوق   نتهاكاتال نتيجة اليت مت احلصول عليها قبل األدلةُتاألدلة، فال   
  واحلريات؛

نائية استدعاء مترجم فوري    ، فيجيز قانون اإلجراءات اجل    منفذة بالفعل   -١١١-٩٧
   الدولة إن لزم األمر؛على نفقة 

قـد   من التقرير الوطين، و    ١٠٥مقبولة، ومنفذة بالفعل، انظر الفقرة        -١١٢-٩٧
   النفاذ؛  الصلة حيزذوالقانون دخل 
القانون اإلجرائي األوكراين، ُيكفل    واألوكراين  فوفقاً للدستور   . ةمقبول  -١١٣-٩٧

 القرارات أو األفعال أو حاالت التقصري اليت        يفن أمام القضاء    لكل فرد احلق يف الطع    
  واملوظفني؛ عن السلطات العامة واحلكومات احمللية واملسؤولني تصدر
  غري مقبولة؛  -١١٤-٩٧
  مقبولة؛  -١١٥-٩٧
  لة؛مقبو  -١١٦-٩٧
فيقضي قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد بـاحترام حقـوق         مقبولة،    -١١٧-٩٧

، وجدير بالذكر أن قضية املهاجرين ال تدخل يف عداد القضايا           يناإلنسان للمحتجز 
على إخطار  غري أن التشريعات الوطنية تنص      . اليت ينظمها قانون اإلجراءات اجلنائية    

بنـاء علـى طلـب      (حضور مترجم فوري وممثل قانوين      األجنيب بقرار ترحيله يف     
  ؛)الشخص احملتجز

  ة؛مقبول  -١١٨-٩٧
، فإعاقة أنـشطة    حرية وسائط اإلعالم   أوكرانيا مبدأ     وتدعم .مقبولة  -١١٩-٩٧

 واضطهاد الصحفيني لتأديتهم واجباهتم املهنية مها،       الصحفيني القانونية واملهنية عمداً   
  ؛فعالن إجراميانمبوجب القانون الوطين، 

  ة؛مقبول  -١٢٠-٩٧
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  ؛)١١٩-٩٧  التوصيةبشأنانظر موقف أوكرانيا (ة مقبول  -١٢١-٩٧
  ؛مقبولة  -١٢٢-٩٧
  ؛مقبولة  -١٢٣-٩٧
البعثـات  وستنظر أوكرانيا يف التوصيات الصادرة عـن        . غري مقبولة   -١٢٤-٩٧

أن جيدر باملالحظة  املناسب، ولكن الوقتيف املستقلة ملراقبة االنتخابات بغية تنفيذها  
   من التوصيات ذو طابع تقين وال ميت إىل قضية حقوق اإلنسان بصلة؛عدداً
  مقبولة؛  -١٢٥-٩٧
  ؛مقبولة  -١٢٦-٩٧
  ؛مقبولة  -١٢٧-٩٧
  ؛مقبولة  -١٢٨-٩٧
  ؛مقبولة  -١٢٩-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣٠-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣١-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣٢-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣٣-٩٧
  ؛)١٦-٩٧  التوصيةبشأنانظر موقف أوكرانيا  (مقبولة  -١٣٤-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣٥-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣٦-٩٧
ـ   ). ياملدرس(فيما خيص التعليم    ؛  مقبولة جزئياً   -١٣٧-٩٧ د وحيدد القانون اجلدي

واجملموعة  اللغة الوطنية،  مفاهيممثلمفاهيم " سياسة الدولة يف جمال اللغات"  باملتعلق 
 قليمية، واللغـة اإلقليميـة أو لغـة       اللغوية، واألقليات اللغوية، واجملموعة اللغوية اإل     
املـواطنني  حـق    ٢٠ املادة   وتكفل. األقليات، واللغة األم، ولغات األقليات الوطنية     

 إن. تعليم باللغة الرمسية واللغات اإلقليمية أو لغـات األقليـات         ال بتلقياألوكرانيني  
االختيار احلر للغة التعليم هو حق من حقوق املواطنني األوكـرانيني غـري قابـل               
للتصرف ويقّيده التعليم اإللزامي للغة الدولة بشكل يكفي لالنـدماج يف اجملتمـع             

  األوكراين؛ 
  ؛)١٣٧-٩٧  التوصيةبشأنانظر موقف أوكرانيا (ة مقبول  -١٣٨-٩٧
  ؛مقبولة  -١٣٩-٩٧
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  ؛مقبولة  -١٤٠-٩٧
  ؛مقبولة  -١٤١-٩٧
  ؛مقبولة  -١٤٢-٩٧
   ؛مقبولة  -١٤٣-٩٧
   ؛مقبولة  -١٤٤-٩٧
 فيما خيص احلاالت اليت يكره فيها ملتمسو اللجـوء          غري مقبولة جزئياً    -١٤٥-٩٧

 إىل البلـد    حيظر طرد الجئ أو إعادته قسرياً     إال أن القانون األوكراين     . على العودة 
وحظُر الطرد أو اإلعادة القسرية     . الذي قدم منه إن كانت حياته معرضة فيه للخطر        

، وتـسليمهم ،  )غري الطوعيـة  الطوعية أو   (هو مبثابة منع اإلعادة القسرية لالجئني       
. )مبدأ عدم اإلعـادة القـسرية     ( وغري ذلك من ضروب التشريد القسري        ،ونقلهم

ويطبَّق الترحيل القسري لألجانب يف أوكرانيا مبوجب قرار صـادر عـن احملـاكم       
وال يوقف الطعن يف أمر اإلبعاد سريان القرار، إال يف احلاالت اليت تقـوم              . اإلدارية

 للطلب اإلداري املقدم، بإيقاف قرار اختذته السلطة املخولـة يف           فيها احملكمة، دعماً  
  . هذا الشأن

        


