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  مقدمة

 ٥/١لقرار جملس حقـوق اإلنـسان       اً  قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفق          - ١
وقـد جـرى    . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وقد ترأس وفد أوكرانيا السيد يفني . ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ املعقودة يف ١١تعلق بأوكرانيا يف اجللسة االستعراض امل
 عضواً، انظر املرفق الوارد     ١٣ولالطالع على تشكيلة الوفد املكون من       . كورنيشوك، النائب األول لوزير العدل    

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٥ املعقودة يف ١٥سته واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بأوكرانيا يف جل. أدناه

) اجملموعة الثالثيـة   (ة املقررين التالي  جمموعة، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .مجهورية كوريا، واالحتاد الروسي، وغواتيماال: لتيسري االستعراض املتعلق بأوكرانيا

 :رت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق بأوكرانيا، صد٥/١ من مرفق القرار ١٥للفقرة اً ووفق  - ٣

  ؛A/HRC/WG.6/2/UKR/1)) (أ(١٥ر وطين مقدم وفقاً للفقرة تقري  )أ(

ـ              )ب(   ) ب(١٥للفقـرة   اً  جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان، وفق
)A/HRC/WG.6/2/UKR/2(؛  

  ).A/HRC/WG.6/2/UKR/3() ج(١٥للفقرة اً إلنسان، وفقموجز أعدته املفوضية السامية حلقوق ا  )ج(  

االحتاد الروسي، وأملانيـا،    اً  وأُحيلت إىل أوكرانيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلف            - ٤
ميكن االطالع على هـذه     و.  وهولندا والدامنرك، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       

  .سئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشاملاأل

  موجز مداوالت عملية االستعراض - أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

 السيد يفني كورنيشوك، النائب األول لوزير العدل، قام، ٢٠٠٨مايو / أيار١٣ املعقودة يف ١١يف اجللسة   - ٥
جنازات إمن أبرز اً  واحدهأعرب عن تقديره ودعمه لعمل جملس حقوق اإلنسان الذي يعتربو. التقرير الوطينبعرض 

احلكومة األوكرانية تسعى إىل تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة  وذكر أن . ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام    
 القانونية الدولية، وإنشاء نظام لمعايريلمتثال الاأضاف أن و. والثقافية والسياسية هبدف ضمان حياة أفضل للجميع

وترغب أوكرانيا، عن طريق عـرض      .  من عناصر عمل احلكومة    اً أساسياً عنصريشكالن  حلماية حقوق اإلنسان    
وقد أعد التقرير الوطين . تقريرها الوطين، يف إعالن انفتاحها واهتمامها مبناقشة تقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد

زارة وإسهامات من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة األسرة والشباب والرياضة، ووزارة اخلارجية بمن قبل 
التعليم، واللجنة احلكومية املعنية بشؤون اجلنسيات واألديان، ومكتب املدعي العام، واإلدارة احلكوميـة املعنيـة          

  .بإنفاذ األحكام، والعديد من املنظمات غري احلكومية
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وذكر أن ظروف   . يا إىل النظر يف أبرز معامل عمل احلكومة فيما خيص حقوق اإلنسان           وانتقل ممثل أوكران    - ٦
  اعتماد قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديـد يف       منذ  يف حتسن مستمر    هي  احلياة يف السجون واملؤسسات اإلصالحية      

اعتماد أشكال بديلة  منذ، وخباصة ٢٠٠٤يناير /الذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاينهو القانون ، و٢٠٠٣عام 
   /ويف آب . ض كبري يف عـدد نـزالء الـسجون        افحدوث اخن أدى إىل   األمر الذي   جديدة من أشكال العقاب،     

الربنامج العمل هبذا    االحتجاز، وسيستمر    ظروف، اعتمدت احلكومة الربنامج احلكومي لتحسني       ٢٠٠٦أغسطس  
التحسن الذي كفلتـه    قال إن   اإليدز،  /لبشريةلسل وفريوس نقص املناعة ا    وفيما خيص مرض ا   . ٢٠١٠حىت عام   

 اإلشـارة إىل برنـاجمني   ينبغيوباإلضافة إىل ذلك، . إعداد برامج متزايدة الفعاليةقد أتاح التكنولوجيات احلديثة   
 تنوي احلكومة تنفيذمها فيما خيص مرض اإليدز، وإىل نتائج املؤمتر الدويل الذي ستنظمه باالشتراك مـع                 آخرين

الزيارات، اليت تقوم هبا فحتجاز كذلك، الظروف العامة لال  وقد حتسنت   .  العاملية عن هذا املوضوع    منظمة الصحة 
أصبحت املنظمات الوطنية والدولية، ووسائط اإلعالم واجلماعات الدينية، إىل السجون واملؤسسات اإلصالحية،            

ر املعدات واملوارد املتاحة للمحتجـزين قـد        ن إلغاء العقوبة التأديبية وتطوي    كما أ . من األمور املعتادة هذه األيام    
  .أسهما يف حتسني نوعية احلياة يف أثناء االحتجاز

مع املعايري الدوليـة، عـن   اً تسعى جلعل التشريع الوطين متمشيما فتئت وذكر نائب الوزير أن احلكومة    - ٧
وقـد أحـدثت    . اًجنـساني  اً كذلك منظور  تتضمنإجراءات عدة من بينها الدراسات الشاملة اليت        إختاذ  طريق  

يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية هبـدف      اً   من هذه الدراسات تغيري    ستخلصةاالستنتاجات العديدة امل  
فعلى سبيل املثال، لوحظ أن السجن هو الشكل الرئيسي للعقوبـة،     . إضفاء الطابع اإلنساين على النظام القضائي     

أحكام خمففة فيما يتصل باجلرائم األقل هم حبقتصدر ار السن والنساء ميكن أن  وأن بعض اجملرمني مثل القُّصر وكب     
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب١ كما أُعيد تعريف التعذيب، وُيعتقد أنه يتمشى اآلن مع املادة. خطورة

ة، مشروع جهودها الرامية إىل إصالح نظام العدالة اجلنائي     قد أعّدت، يف إطار     احلكومة  ضاف قائالً إن    وأ  - ٨
قانون يهدف إىل تعويض األشخاص الذين تعرضوا لفترات احتجاز طويلة سابقة للمحاكمة وإجراءات حماكمـة               

فتـرات  تقـضي ب   مدونة خمصصة للجنح     ينشئمرسوم رئاسي   اً  كما صدر مؤخر  . ال موجب له  على حنو   طويلة  
املؤقت من حقـوق    األخرى واحلرمان   راءات اإلدارية   احتجاز قصرية، واالستعاضة عن االحتجاز بالغرامة واإلج      

، فإن اإلصالح وأخرياً. ومن األولويات األخرى إصالح إجراءات التحقيق واالحتجاز السابقني للمحاكمة. بعينها
ة عن طريق إجراءات الوساطة، وإنـشاء شـبكة مـن           ينالشامل للنظام القضائي سيشمل كذلك حل قضايا مع       

  . ادة تأهيل احملتجزين السابقني وإعادة إدماجهماملؤسسات االجتماعية اليت تعمل على إع

اً مل تدخر جهد   شاغالً دائماً للحكومة اليت      النتشكاية حقوق األقليات ومكافحة العنصرية      محقال إن   و  - ٩
، ومجيعها جرائم التعصبيف مقاومة الظواهر املتصلة بذلك مثل كره األجانب والتحريض على الكراهية العنصرية و

صورة وما أراد نائب الوزير تأكيده هو أن حوادث العنصرية، ب. مخس سنواتأقصاها فترة لالسجن  عليها بعاقبي
  .ة وال منتشرة يف اجملتمع األوكراين الذي يدين هذه األفعالبنيوي، ليست عامة

وقد ظلت مسألة إعادة توطني الشعوب اليت كانت مهّجرة يف السابق، مثـل البلغـاريني، واألرمـن،                   - ١٠
، حني ُخصص بند حمـدد يف   ١٩٩١نيني، واألملان، وتتار القرم، من أولويات احلكومة األوكرانية منذ عام           واليونا

غة األم  الل التعليم والتدريس ب   يستخدمو. إدماجها بنجاح يف اجملتمع األوكراين    إعادة  امليزانية لعودة هذه الشعوب و    
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 مدرسة يف شبه جزيرة القرم بالتدريس بلغة    ٥٠م حنو   إلدماج والتكيف مع اجملتمع األوكراين، وتقو     إلعادة ا وسيلة  
  .تتار القرم

هو وذكر نائب الوزير أن التعاون التام، يف جمتمع دميقراطي، بني اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية   - ١١
ـ       ت شاب يت أوجه القصور ال   معاجلةومن أجل   . تقدم الدميقراطية لأمر ضروري    ة  التشريع السابق فيما خيـص حري

بشأن التنظيم االجتماعي يستند إىل األحكام الدولية ذات الصلة         اً  جديداً  تكوين اجلمعيات، سنت احلكومة قانون    
مجيع القيود اإلقليمية املفروضة على أنـشطة املنظمـات غـري           يزيل  القانون  هذا  و.  من الدستور  ٣٦وإىل املادة   

ال ات، اليت ميكن أن يكون هلا كذلك نشاط جتاري          فهذه املنظم . نص على تعريف قانوين جديد هلا     ياحلكومية، و 
، وستحتفظ الوزارة بسجالت لتلك املنظمات تكون متاحة جيب أن ختطر وزارة العدل بوجودها، يهدف إىل الربح

  . من عدة مصادر من بينها موقع الوزارة على شبكة اإلنترنت

 إىل عمل مشترك    حيتاجاً  عاملياً  طفال ميثل حتدي  ملا ذكره ممثل أوكرانيا، فإن العنف ضد النساء واأل        اً  ووفق  - ١٢
تغيري املواقف االجتماعيـة، وتغـيري      : دت حكومة أوكرانيا ثالثة جماالت للعمل هي      وقد حدّ . من اجملتمع الدويل  

 مـشاهد حظـر   : من التدابري مثل  اً  كما اختذت أوكرانيا عدد   . التشريعات، ووضع نظام شامل ملساعدة الضحايا     
إلعالم اجلماهريي، وتنظيم محالت واسعة لتقدمي املساعدة، وإنشاء مراكز لألزمات، وإنـشاء            العنف يف وسائط ا   

ترب احلماية  وُتع. وقائية يف مجيع مناطق البلد    شبكات من أجل اإلدماج الطيب واالجتماعي للضحايا، وتوفري برامج          
كما أن الدورات التدريبية    .  يف الوضع  يف حتقيق حتسن دائم   اً  رئيسي  من العنف املوجه ضد األطفال والقُّصر عامالً      

  اليت ُتنظم يف املدارس مبساعدة من املنظمات غري احلكومية ميكن أن تزيـد مـن الـوعي وتـساعد يف تطـوير                      
  .ثقافة جديدة

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وقد أشاد العديد منها جبودة التقرير      . ناتببيااً   وفد ٢٦يف أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ذلك، أدىل           - ١٣
جنازات واجلهود املبذولة لتحسني تعزيز إلالوطين ألوكرانيا ومبشاركة منظمات اجملتمع املدين يف إعداده، وكذلك با

  .ومحاية حقوق اإلنسان يف هذا البلد

ات القوميـة ومكافحـة     وأشادت بولندا باخلطوات اليت اختذهتا حكومة أوكرانيا فيما خيص محاية األقلي            - ١٤
حتقيق املساواة بني   "بت بولندا بسن قانون     وفيما يتعلق بتوفري مركز متساو للمرأة، رحّ      . العنصرية وكره األجانب  

والربنامج احلكومي لتأكيد املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع األوكراين حبلول عام " املرأة والرجل يف احلقوق والفرص
املسؤول عن محاية حقـوق  ’ اجمللس اجملتمعي’يا إىل تقدمي مزيد من التفاصيل بشأن        ودعت بولندا أوكران  . ٢٠١٠

  .رصد احلقوق واحلريات الدستوريةاإلنسان، وبشأن هيئات رصد حقوق اإلنسان، وكذلك بشأن األفرقة املتنقلة ل

 العمل، واستفسرت   مشكلة معقدة يف سوق   ميثل  وأشارت اجلزائر إىل أن التشريع املتعلق بالعمالة ال يزال            - ١٥
وأشارت إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وغريها مـن          . عما ميكن أن تفعله أوكرانيا بغية تناول هذه املسألة        

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان قد أشادت بالتدابري اليت اختذهتا أوكرانيا ملكافحة االجتار بالنساء، واملتمثلـة يف                
 معاقبة املعتـدين    علىوهكذا فإهنا أوصت أوكرانيا باملثابرة      . اجلرمية ومعاقبتهم وضع تشريع ملقاضاة مرتكيب هذه      
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، والنـهوض بـاحلقوق     ٢٠٠٦يف عـام    ’ جملس سياسات الدولة  ’وأشارت اجلزائر إىل إنشاء     . على حقوق املرأة  
رانيا ملنع مظـاهر    واحلريات، مبا يف ذلك تلك اخلاصة باألقليات القومية، وإىل اآلليات القانونية اليت وضعتها أوك             

وكذلك فإهنا أوصت أوكرانيا مبواصلة جهودها الرامية . إىل اهلوية القومية أو العرقيةاً التمييز وإساءة املعاملة استناد
كما شجعت اجلزائر   . إىل حتسني التشريعات والسياسات، وبإنشاء آليات مؤسسية ملكافحة مجيع أشكال التمييز          

 شامالًاً  هاية مسألة إنشاء جملس استشاري بغية التصدي للتمييز، وأن تعتمد تشريع          أوكرانيا على أن تتابع حىت الن     
، ٢٠٠٧لتوصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادرة يف عـام            اً  ملناهضة التمييز، وفق  

سان وإىل إجياد طـرق أجنـع       وأن تستمر يف توجيه االهتمام إىل تعزيز تدريب رجال الشرطة يف جمال حقوق اإلن             
  .جرائم الكراهيةللتعامل مع 

، وأهنـا   وأكدت أذربيجان على أن أوكرانيا طرف يف معاهدات حقوق اإلنسان األساسية مجيعها تقريباً              - ١٦
ورحبت أذربيجان كذلك بإنشاء مفوضية     . ت دعوة دائمة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة         وجه

 الربملان األوكراين، كما أشارت إىل مبادرات أوكرانيا الرامية إىل محاية حقوق النساء واألطفال، حقوق اإلنسان يف
ـ         عنواستفسرت أذربيجان   . وكذلك إىل إنشاء اجمللس اجملتمعي      ةلشك الكيفية اليت ختطط هبا احلكومة ملعاجلـة م

اء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنيـة        البطالة، وهو مصدر قلق أعربت عنه اللجنة املعنية بالقض        ارتفاع معّدل   
 رأيها يف التوصيات الصادرة عن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية عنباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ و

. واالجتماعية والثقافية بشأن تعديل القانون اجلنائي بإدراج أحكام فيما يتعلق باجلرائم ذات الدوافع العنـصرية              
 ،حبقوق اإلنسان السكان  دف زيادة وعي    هباملستقبل  اليت ستتخذ يف    ستفسرت أذربيجان كذلك عن املبادرات      وا

يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد اً وعما إذا كانت أوكرانيا تنظر يف أن تصبح طرف 
  .وبلدان العبور للعمال املهاجرينبلدان املستقبلة حد البلدان املرسلة والهي أأسرهم، مشرية إىل أن أوكرانيا 

وأشارت إيطاليا إىل أنه يبدو أن املشاكل املتعلقة باالجتار باألشخاص مستمرة، ودعت ممثل أوكرانيا إىل                 - ١٧
كما أن إيطاليا، بعد ترحيبها باجلهود املبذولة لضمان محاية حقوق الطفل، مبا . تقدمي تفاصيل أوىف عن هذه املسألة

 باألطفال، أوصت أوكرانيا باالستمرار يف تقيـيم        عينيف ذلك اإلجراءات التشريعية وإنشاء مكتب أمني املظامل امل        
 األطفال يف املواد غالل، مبا يف ذلك مسألة االجتار باألطفال وبغاء األطفال واست         فعاالًاً  محاية حقوق األطفال تقييم   

 إزاء  ٢٠٠٧غل اليت أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب يف عـام           وباإلشارة إىل الشوا  . اإلباحية، وعمل األطفال  
اإلدعاءات املتعلقة مبمارسة التعذيب وإساءة املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، أوصت إيطاليا،              

اص مثلما فعلت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، أوكرانيا بضمان سـالمة مجيـع األشـخ      
احملتجزين لدى الشرطة ومعاملتهم معاملة الئقة، وبالنظر يف إنشاء آلية مستقلة خاصة بالشكاوى املقدمـة ضـد             

خلطـة  اً  أوصت إيطاليا بوضع استراتيجية وطنية لتعليم حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي وفق           اً،  وأخري. الشرطة
 وتنقيح املناهج مراجعة، مبا يف ذلك ٢٠٠٩- ٢٠٠٥لفترة  لالعمل للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

  .والكتب الدراسية، وتدريب املعلمني، وممارسة حقوق اإلنسان يف احمليط املدرسي

وذكرت تونس أن إنشاء مفوضية حلقوق اإلنسان يف الربملان األوكراين سيعززه بشكل واضـح إنـشاء                  - ١٨
واستفسرت عن طبيعة القرارات اليت تتخـذها  .  أقرب إىل املواطننيمكاتب هلا يف مجيع املناطق جلعل هذا اإلجراء      

  .هذه املفوضية، وعن مدى إلزامية هذه القرارات وتنفيذها



A/HRC/8/45 
Page 7 

واستفسرت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عن اخلطوات املزمـع اختاذهـا لتعزيـز          - ١٩
وأوصت . ختاذها للتصدي للفساد يف اجلهازين القضائي والتنفيذي      استقالل القضاء، وعن التدابري اإلضافية املزمع ا      

ورحبت كذلك باخلطوات املتخذة مـؤخراً لالهتمـام        . العمل يف هذين اجملالني   أوكرانيا مبواصلة   اململكة املتحدة   
مبشكلة تزايد االعتداءات العنصرية، ولكنها أشارت إىل إحجام بعض املسؤولني بصورة واضحة عن االعتـراف               

وحثت اململكة املتحدة احلكومـة علـى       . ملشكلة، وخباصة عجزهم عن التمييز بني العنصريني ومثريي الشغب        با
التصدي لتلك احلاالت، كما استفسرت عما تنوي احلكومة عمله لضمان حتسن الوعي العام والرمسي باحلاجة إىل          

ة العنصرية يف صلب عمليـة تقريـر        وأوصت اململكة املتحدة احلكومة بإدراج مسألة مكافح      . مكافحة العنصرية 
 الشرطة الذين أُدينوا جبرمية قتل الـصحفي        أفرادورحبت باحلكم الذي صدر حبق      . السياسات ويف مجيع إداراهتا   

ورحبت . جيورجي غونغادزه، ولكنها أشارت إىل أن ملف القضية مل ُيقفل بعد فيما يتعلق مبن أمر بقتل الصحفي
 املظامل مؤخراً بأن التعذيب ال يزال مستمراً، وأوصت بإحراز مزيد من التقـدم يف               اململكة املتحدة باعتراف أمني   

ورحبت اململكة . تنفيذ توصية جلنة مناهضة التعذيب بشأن إنشاء آلية إشراف مستقلة للتحقيق يف جرائم التعذيب
  . أماكن االحتجازاقبةراملتحدة باخلطوات اليت اختذهتا وزارة الداخلية إلنشاء آلية مل

ضمان امتثال التشريع ) أ: (وأشار االحتاد الروسي إىل حالة السكان الناطقني باللغة الروسية وأوصى باآليت  - ٢٠
الوطين وممارسات إنفاذ القانون، خباصة يف جمايل التعليم ووسائط اإلعالم، امتثاالً تاماً وفعاالً لاللتزام املنـصوص                

احلقوق املدنية والسياسية، والتزامات أوكرانيا بوصـفها طرفـاً يف           من العهد الدويل اخلاص ب     ٢٧عليه يف املادة    
هتيئة الظـروف، يف    ) ب(صكوك قانونية دولية أخرى، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة حبماية األقليات القومية؛ و            

مبا ) ج(ون عائق؛ و   التعليم باللغة األم بد    قيلتأقليات لغوية، الستخدام اللغة األصلية و     بكثافة  املناطق اليت تقطنها    
. أن الروسية هي اللغة األم لنسبة كبرية من سكان أوكرانيا، ُيوصى مبنح اللغة الروسية مركز اللغة القومية الثانية                 

كما ُيوصى بوضع برنامج لتحسني حالة األشخاص احملرومني من احلرية حتسيناً فعاالً، مبا يف ذلك اختاذ تدابري تؤدي 
  .سجناءلاإىل خفض معدالت وفيات 

وذكّرت بلجيكا بالتقارير اخلاصة حباالت التمييز والتعصب ضد األقليات، وأعربت عـن قلقهـا إزاء                 - ٢١
وبعد أن رحبت بلجيكـا     . يف تزايد أهنا  بدو  ياالعتداءات العنيفة املرتكبة بدافع العنصرية وكره األجانب، واليت         

، استفسرت عن ٢٠٠٧مل اخلاصة مبكافحة العنصرية لعام بالتدابري اليت اختذهتا احلكومة يف هذا الصدد، وخبطة الع        
 أوكرانيا كفاحها ضد العنصرية باختاذ تدابري من كثفأجنع التدابري املتخذة مؤخراً ملكافحة التمييز، وأوصت بأن ت 

بينها تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري املتعلقة مبنح الغجر وثائق هوية، وكذلك توصيات جلنـة                 
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واللجنة املعنية بتمثيل املرأة يف اخلدمة العامة

وأشارت النمسا إىل تعاون أوكرانيا البناء مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك هيئـات                    - ٢٢
ولوية للنظر يف التصديق على     وأوصت النمسا أوكرانيا بإعطاء األ    . معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة    
وفيما يتعلق بالشواغل اليت أعرب عنها العديـد مـن هيئـات            . نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية     

  معاهدات حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال فيما خيص العدد الكبري من األشخاص الـذين                 
غراض االستغالل اجلنسي، الحظت النمسا اختاذ تدابري هامة، مبا يف ذلك اعتماد ر هبم ألاجتيتعرضون لالال يزالون 

عـن  النمـسا   واستفـسرت    .تشريع حملاكمة مرتكيب هذه اجلرائم يف إطار برنامج الدولة ملكافحة االجتار بالبشر           
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وأوصت النمـسا   . األحكام املتصلة حبماية ضحايا االجتار وعن تدابري احلماية اليت قد تترتب على هذه األحكام             
لموظفني املكلفني  لحكومة أوكرانيا بتخصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الدولة وإنشاء مشاريع تدريب وتوعية             

وأشارت كذلك إىل أنه، وفقاً ملا ذكرته اللجنة املعنية حبقـوق           . بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع ضحايا االجتار      
مشكلة مستمرة يف أوكرانيا، واستفسرت عن الكيفية اليت ميثل از القضائي، خباصة يف اجلهواإلنسان، يظل الفساد، 

وأوصت النمسا احلكومة بتنفيذ توصيات خمتلف هيئـات معاهـدات      . تعزز هبا احلكومة نزاهة القضاء واستقالله     
اث حقوق اإلنسان، وتوصيات مفوض حقوق اإلنسان يف الربملان الوطين بشأن إنشاء نظام مستقل لقضاء األحد              

  .من أجل األطفال والشباب يف أقرب وقت ممكن، وفقاً للمعايري األوروبية والدولية

وأشارت إىل وجود   . وذكرت أوكرانيا أن التقرير الوطين يتضمن رداً على كثري من األسئلة اليت ُوجهت              - ٢٣
نظمات غري احلكومية واجملـالس   اهتمام كبري باملسائل املتصلة مبركز املرأة، واملساواة بني اجلنسني، والتعاون مع امل           

، أُنشئ هذا املركز اجملتمعي بوزارة الداخلية ومجع بني املنظمات غري احلكومية، الوطنية             ٢٠٠٥ويف عام   . اجملتمعية
ويدرس اجمللس املسائل املتصلة مبنع العنف ضد النساء        . منها والدولية، فضالً عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       

ز املساواة بني اجلنسني يف الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون، ومحاية حقوق املواطنني احملتجـزين،              واألطفال، وتعزي 
، أُدرجت املسؤولية اجلنائية    ١٩٩٨ويف عام   . وقد أُنشئت جمالس مماثلة على مستوى املناطق      . ومنع االجتار بالبشر  

نطاق  بتوسيع   ٢٠٠٦، اليت ُعدلت يف عام      ١٤٩عن االجتار باألشخاص يف القانون اجلنائي، إذ نصت عليها املادة           
واعتمدت أوكرانيا خطيت عمل وطنيتني ملكافحة االجتار       . تعريف هذه املسؤولية حبيث يتفق مع الصكوك الدولية       

 ملنع االجتار بالنساء واألطفال، وكانت الثانية برناجماً شامالً         ٢٠٠١- ١٩٩٣باألشخاص، كانت األوىل يف الفترة      
مـارس  /واعُتمد يف آذار  .  مليون هرفنيا  ٢,٦، وقد ُخصص له مبلغ      ٢٠٠٥ر باألشخاص حىت عام     ملكافحة االجتا 

بيـد أن   .  ُخصصت له أموال مماثلة    قد، و ٢٠١٠ برنامج الدولة اجلديد ملنع االجتار باألشخاص حىت عام          ٢٠٠٧
واهليئات . ر أربعة أمثال مبقدا٢٠٠٩بزيادة املخصصات لعام وذلك ميزانية الربنامج قد خضعت ملزيد من التنقيح، 

  .املسؤولة عن مكافحة االجتار هي وزارة الداخلية، ووزارة األسرة والشباب والرياضة، ومكتب املدعي العام

وأوكرانيا بصدد تغيري هنجها فيما خيص القضايا املتصلة باهلجرة والالجئني، وهي تعكف حالياً على تطوير   - ٢٤
التشريع القائم، وخباصة بشأن قضايا مثل مركز األجانب، واألشخاص عدميي سياسة جديدة ستقود إىل تغيريات يف 

وبعض القوانني اجلديدة املتعلقة باهلجرة، . اجلنسية، والالجئني، واألشخاص الذين هم حباجة إىل محاية مؤقتة إضافية
  .ساهالًال سيما تلك املتصلة هبجرة العمال وحقوق املهاجرين، ستكون أكثر ت

ص مسألة إنشاء وظيفة أمني مظامل معين باألطفال، ذكرت أوكرانيا أن الدستور ينص على إنشاء وفيما خي  - ٢٥
وتوجد وحدة مستقلة خاصـة حبقـوق       . مؤسسة واحدة ألمني املظامل ملراقبة الربملان فيما يتعلق حبقوق اإلنسان         

والد لضمان تعزيز املساواة األطفال داخل مكتب أمني املظامل وهي تضم عناصر خاصة بالبنات وأخرى خاصة باأل
وتوجد مكاتب . وقد حصل هذا اهليكل املؤسسي على دعم مؤمتر أثينا اخلاص بأمني املظامل األورويب. بني اجلنسني

ويقدم أمـني  . إقليمية ألمني املظامل يف ثالث مناطق، وسوف ُتفتح قريباً مكاتب جديدة يف نصف عدد احملافظات          
ة مبنـع   معنيويؤيد أمني املظامل فكرة إنشاء هيئة       .  الربملان الذي يعتمد مراسيم ُملزِمة     املظامل تقريره وتوصياته إىل   

وأعرب املمثل كذلك عن تقديره للمساعدة اليت       . التعذيب، واحلاجة إىل االنتهاء من إنشاء نظام قضاء األحداث        
  .تشرينوبيلكارثة قدمتها كوبا لألطفال ضحايا 
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 مفهـوم إصـالح     ٢٠٠٨أبريل  /أماكن االحتجاز، أقر الرئيس يف نيسان     وفيما خيص حقوق اإلنسان يف        - ٢٦
اإلدارة احلكومية املعنية بإنفاذ األحكام، والذي يشتمل على أحكام خاصة باحلق يف احلياة والـصحة والتعلـيم                 

ا دولة أوكرانيمن  فقط اويسواحملتجزون ل. والعمل، وضمان إعمال حقوق األشخاص احملتجزين عند اإلفراج عنهم
 بلداً؛ وقد أظهرت االتصاالت مع سفارات بلدان هؤالء ٣٢السجون مواطنون من يف املتعددة اإلثنيات، بل يوجد 

وقد ُوضع دليل خاص حبقوق اإلنسان، كما أن        . املواطنني أنه مل ترد مؤخراً أية شكاوى تتعلق بإساءة معاملتهم         
وأشارت أوكرانيا كـذلك إىل     . مسألة االحتجاز ام  بانتظهيئات الرصد الوطنية واملنظمات غري احلكومية تدرس        

  .ظام املراقبة والعقوبات البديلة عمليات تفتيش إضافية وتطبيق ناستحداث

وتقع املسؤولية الرئيسية . وقد اعتمدت احلكومة مؤخراً برناجماً خاصاً ملكافحة الفساد جيري تنفيذه حالياً    - ٢٧
د جـرِّ ارة العدل، وتشمل تلك املسؤولية إعداد مشروع تشريع يُ        فيما خيص أنشطة مكافحة الفساد على عاتق وز       

كمـا أن دور    . القوانني اجلديدة ملكافحـة الفـساد     سري العمل ب  رصد  ياملسؤولني من االمتيازات واحلصانات، و    
وتـشري  . الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون حاسم األمهية، مبا يف ذلك وزارة الداخلية، ومكتب املـدعي العـام               

أما فيما خيص استقالل القضاة، فقد قُدم إىل الربملان مشروع قانون . اهات يف اآلونة األخرية إىل حدوث حتسناالجت
ويشمل مشروع القانون هذا تعـديالت      . ُيعدَّل مبوجبه مركز القضاة والعاملني يف السلك القضائي بصورة عامة         

ق جملس القضاة بدون مشاركة اجلهاز التنفيذي،       القانون اخلاص بتعيني القضاة، الذي سيتم عن طري       أُدخلت على   
لة اإلدارية اءوتعديالت خاصة برفع احلصانة عن القضاة بشأن األفعال اليت ال صلة هلا مبهنتهم، ولتبسيط عملية املس

  .للقضاةواجلنائية 

ألنظمة اليت  ت أوكرانيا أدوات وآليات قانونية لتنفيذ ا      استحدثأما فيما خيص القضاء على العنصرية، فقد          - ٢٨
 يف ٩٠ويف الوقت الراهن تتميز نسبة . تيسر القضاء على العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب، والتعصب

وتضم .  يف املائة١٠املائة من العمل بطبيعة وقائية وهتدف إىل تثقيف اجلمهور، بينما ال يتجاوز العمل العقايب نسبة 
  .لالجئني واملهاجرين هبدف تنفيذ سياسات اهلجرةاجملالس اجملتمعية ممثلني ملنظمات ا

  . يف أوكرانيا مجيع الشروط الضرورية لصون وتنمية اللغة والثقافة الروسـيتني بـصفة خاصـة              تتوافر  و  - ٢٩
وُتبث كذلك برامج التلفزيون    .  يف املائة من وسائط اإلعالم املطبوعة يف أوكرانيا تصدر باللغة الروسية           ٤٠فنحو  

وإىل جانب ذلك، فإن النسبة املئوية اإلمجالية لبث شركات التلفزيون والراديو اإلقليمية . اد الروسياحلكومي لالحت
 يف املائة من البث التلفزيوين واإلذاعـي  ٥٦فنسبة .  يف املائة حسب اإلقليم  ٩٠ و ٥باللغة الروسية تتراوح ما بني      

 يف املائة من البث اإلذاعي      ٧٤الروسية، وكذلك نسبة    لشركة القرم احلكومية لإلذاعة والتلفزيون تتم مثالً باللغة         
 من مؤسسات التعليم    ٣١وتوفر  .  يف املائة من البث التلفزيوين لشركة تلفزيون وراديو مقاطعة سيفاستوبول          ٨٩و

.  مليون كتاب باللغة الروسـية   ٦٠وتضم املكتبات حنو    . العايل برامج تدريبية عن اللغة الروسية واألدب الروسي       
 الروسية املشتركة، جلنة فرعية معنية بالتعاون يف -  يف إطار جلنة التعاون اإلنساين التابعة للّجنة األوكرانية وتوجد،

  /حزيـران وعقب االجتماع الثـاين للّجنـة الفرعيـة يف          . جمال االحتياجات الثقافية واللغوية لألقليات القومية     
وقـد  . ممارسة األقلية الروسية حلقوقها يف أوكرانيـا      ، صدر قرار بتنفيذ عملية رصد مشتركة حلالة         ٢٠٠٧يونيه  

 املرحلة النهائية الثالثة من العملية املشتركة بني        تنفيذومن املزمع   . كانت هنالك جتربة إجيابية سابقة يف هذا اجملال       
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، ٢٠٠٨ونيه ي/ حزيران- مايو /أوكرانيا ورومانيا لرصد حالة ممارسة األقلية الرومانية حلقوقها يف أوكرانيا يف أيار          
  .بامبشاركة خرباء من جملس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون يف أورو

فقرار اختيار لغة التعليم يتخذه اآلبـاء       . ويكفل القانون لألقليات القومية يف أوكرانيا حرية اختيار لغة التعليم           - ٣٠
 طالب ملتحقني بنظـام التعلـيم    ماليني٤,٦ومن جمموع يناهز . واألطفال أنفسهم، وعلى املدارس االستجابة لطلبهم   

  اللغة الروسية، وهو ما يـوازي نـسبهم املئويـة اإلمجاليـة            التعليم ب ون  ق طالب يتل  ٨٦٠ ٠٠٠الثانوي، يوجد حنو    
  .من السكان

وقد أيدت أوكرانيا على الدوام فكرة إنشاء حمكمة جنائية دولية، كما شاركت بنشاط يف صياغة نظام                  - ٣١
وأوكرانيا ملتزمة التزاماً تاماً بنظام روما، والدليل علـى         . جلنائية الدولية ووقعت عليه   روما األساسي للمحكمة ا   

أما التصديق على النظام    . ذلك توقيعها وتصديقها على االتفاقية الدولية لالمتيازات واحلصانات اخلاصة باحملكمة         
  .ا مل حيدث إىل اآلن ألسباب تقنيةاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية فيتطلب إجراء تعديالت دستورية، وهو م

وأشارت كندا إىل توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان لضمان محاية مجيع أعضاء اجلماعات اإلثنيـة                 - ٣٢
والدينية واللغوية من العنف والتمييز، كما أشارت إىل توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري باختـاذ تـدابري        

 ٢٠٠٦وأحاطت كندا علماً باعتماد قانون العنف املرتيل لعـام          . دينية اخلاصة باألقليات  وقائية حلماية األماكن ال   
وإنشاء مراكز األزمات وإعادة تأهيل ضحايا التجاوزات، كما أشارت إىل توصـية اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق      

وأشارت كندا  . نف املرتيل لقانون اجلنائي جيرم الع   يف ا االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالشروع يف اعتماد حكم        
كذلك إىل اإلصالحات القانونية لنظام العدالة اجلنائية، وإىل التدابري املتخذة خلفض عدد نزالء السجون وضمان               
. معاملة احملتجزين معاملة إنسانية، وإىل اجلهود املبذولة لفرض عقوبات بديلة، وإىل االهتمام بإعادة تأهيل السجناء

ة املعنية حبقوق اإلنسان أوصت بإنشاء آلية مستقلة للنظر يف الشكاوى املقدمـة ضـد               والحظت كندا أن اللجن   
يف إدعاءات التعذيب وإساءة فوراً وبصورة حمايدة الشرطة، وأن جلنة مناهضة التعذيب أوصت بأن جيري التحقيق         

 اإلنسان وجلنة القضاء علـى      وأوصت كندا أوكرانيا باختاذ التدابري لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية حبقوق         . املعاملة
كما دعت إىل تـضافر اجلهـود     . التمييز العنصري حلماية حقوق األشخاص املنتمني ألقليات إثنية ودينية ولغوية         

العامة ملكافحة كره األجانب، والعنصرية، ومعادة السامية، والتعصب الديين، كما دعت إىل مالحقة وحماكمـة               
ختاذ تدابري لتجرمي العنف املرتيل وفقاً لتوصيات اللجنة املعنية بـاحلقوق           وأوصت كذلك با  . مرتكيب هذه اجلرائم  

االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ومبواصلة متويل وإنشاء خدمات تركز على ضحايا العنف املرتيل مـن النـساء    
والثقافية، وجلنة مناهضة   واألطفال؛ وباختاذ تدابري لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           

  .التعذيب، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق بالظروف يف السجون ومعاملة احملتجزين

واستفسرت الواليات املتحدة األمريكية عن اخلطوات املتخذة لتحسني الظروف يف مرافـق االحتجـاز                - ٣٣
كما استفسرت عما تقوم به .  كفاية الرعاية الطبيةالسابق للمحاكمة، وحلل املشاكل النامجة عن االكتظاظ وعدم

وأوصت الواليات املتحـدة  . قوانينها اخلاصة بطول فترة االحتجاز السابق للمحاكمةلتثال  المأوكرانيا من أجل ا   
وحماكمة املدانني منهم  احلكومة بالتحقيق مع موظفي الشرطة والسجون املتهمني بإساءة معاملة احملتجزين والسجناء

 نتـزع ُتوباإلضافة إىل ذلك، أوصت الواليات املتحدة احلكومة بتغيري قوانينها احمللية جلعل االعترافات اليت              . محبز
وأشارت كذلك إىل عـدم     .  ضد الشخص املعترِف يف إجراءات احملاكم اجلنائية       لدليكحتت التعذيب غري مقبولة     
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فملتمسو اللجوء كثرياً ما تعـوزهم      : وجود سلطة جلوء حمددة بوضوح، وهو ما أدى إىل قدر كبري من االرتباك            
وثائق التسجيل وال يستطيعون احلصول على عمل ومسكن؛ كما أشارت إىل التقارير اخلاصة باإلعادة القـسرية                

ملتمسي اللجوء، وبأن /كرانيا بتوفري إجراءات أكثر تنظيماً لالجئنيوأوصت الواليات املتحدة أو. مللتمسي اللجوء
  الـسامية  تضمن تنفيذ عمليات اإلعادة إىل الوطن مبا يتمشى مع املبادئ التوجيهية ملفوضـية األمـم املتحـدة                  

  .لشؤون الالجئني

إىل إلغاء عقوبـة    وأشارت سلوفينيا إىل حتسن حالة حقوق اإلنسان واحلريات خالل السنوات املاضية، و             - ٣٤
ويف حني أشارت سلوفينيا إىل إدماج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة              . ١٩٩٩اإلعدام يف عام    

 الحظت أن النساء حيصلن على أجر أقل من أجر الرجل عن العمل املتساوي، ونادراً ما  فقديف القانون األوكراين،
. هلن فرص متـساوية يف احلـصول علـى العمـل     ال تتوفر   عام واخلاص، و  لن الوظائف العليا يف القطاعني ال     شغي

  كما الحظت أن العنف املرتيل     . واستفسرت سلوفينيا عن التدابري اليت تعتزم أوكرانيا اختاذها لتحسني هذه احلالة          
انيا تعتزم  واستفسرت عما إذا كانت أوكر    . ال يزال منتشراً وأن املرافق املخصصة إليواء ضحايا العنف غري كافية          

وأشارت سلوفينيا كذلك إىل تزايد كراهية املثليني جنسياً يف السنوات . زيادة عدد تلك املرافق وقدرهتا االستيعابية
واستفسرت عن . هيئات إنفاذ القانونيف تعاملهم مع األخرية، وإىل املشاكل اليت يواجهها املثليون يف أماكن العمل 

وأوصت سلوفينيا .  تشجيع التسامح وزيادة تثقيف املوظفني العموميني يف هذا اجملالالكيفية اليت تعتزم هبا أوكرانيا
أوكرانيا بأن تقدم تقاريرها بانتظام إىل جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛ وأن تعني عدداً أكرب من             

مل املتساوي؛ وأن ُتدرج بصورة     النساء يف الوظائف العامة؛ وأن تتخذ تدابري لضمان دفع أجور متساوية عن الع            
منتظمة ومستمرة منظوراً جنسانياً يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل؛ وأن تنظر يف تطبيـق مبـادئ                 

 اجلنسي واهلوية اجلنسية، بوصفها دليالً يلالدويل حلقوق اإلنسان فيما يتصل بامل يوغياكارتا اخلاصة بتطبيق القانون
  .اتيساعد يف تطوير السياس

واستفسرت فرنسا عما إذا كانت أوكرانيا تعتزم تعديل قانوهنا اجلنائي لتوفري أساس قانوين للمحاكمـة                 - ٣٥
واستفسرت كذلك عما إذا كانت أوكرانيا تعتزم التوقيع والتـصديق علـى            . فيما يتعلق بالتمييز ضد األقليات    

يف حالة النفي، عن الصعاب اليت تواجههـا يف         االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، و        
وفيما خيص حرية الصحافة، استفسرت فرنسا عن التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها . التصديق على تلك االتفاقية

لزيادة استقالل وسائط اإلعالم يف مواجهة عامل األعمال، وعما إذا كانت تعتزم وضع نظـام متويـل حكـومي             
أوصت فرنسا أوكرانيا باختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التحقيق يف مجيع أعمال العنـف        و. لوسائط اإلعالم 

  .املرتكبة ضد الصحفيني وفرض العقوبات املالئمة

وأشارت هولندا إىل أن جلنة مناهضة التعذيب قد طلبت إىل الدولة أن تدين علناً جرائم الكراهية وغريها               - ٣٦
التمييز العنصري وكره األجانب والعنف املتصل بذلك، وأن تعمل على القضاء على من أعمال العنف القائمة على 

هـذا  ممارسـة   التحريض وعلى أي دور قد يقوم به املوظفون احلكوميون واملوظفون املكلفون بإنفاذ القانون يف               
 املكلفـني بإنفـاذ     وأوصت هولندا أوكرانيا بأن تتخذ مزيداً من التدابري الفعالة لضمان إدراك املوظفني           . العنف

القانون ووكالء النيابة والقضاة، املعنيني بإنفاذ القانون فيما يتصل جبرائم الكراهية وغريها من أعمـال العنـف                 
املرتبطة بالتمييز العنصري وكره األجانب، إدراكاً تاماً لطبيعة هذه اجلرائم؛ ولضمان حفظ اإلحصاءات املتـصلة     
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وأشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنـها جلنـة         . جلمهورعلى ا ها  تعميمباألحداث العنصرية يف سجل مركزي و     
مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإسـاءة               

 وأوصت .املعاملة، وذكرت أن جملس أوروبا وغريه من املنظمات على استعداد ملساعدة أوكرانيا يف حتسني الوضع
هولندا أوكرانيا باختاذ مزيد من التدابري الفعالة لضمان توفري ظروف احتجاز مطابقة للمعايري الدوليـة جلميـع                 
األشخاص احملرومني من حريتهم، ولضمان التنفيذ التام لتوصيات اللجنة األوروبية ملنع التعذيب وغريه من ضروب 

  . املهينة فيما يتصل باالحتجاز السابق للمحاكمةاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

وشجعت تركيا أوكرانيا على مواصلة مساعيها لتعزيز معايري الدميقراطية واإلطار الدستوري استناداً إىل               - ٣٧
 مبا يف ذلك ،وأشارت كذلك إىل التقارير اخلاصة بأنشطة أمانة املظامل يف املناطق. سيادة القانون واستقالل القضاء

وطلبت تركيا مزيداً من املعلومات عن أنشطة أمني املظامل يف هذه املنطقـة ونتائجهـا،               . ورية القرم املستقلة  مجه
وخباصة فيما يتصل مبسألة التمييز ضد تتار القرم، وعن الكيفية اليت تتعامل هبا أوكرانيا مع هذه النتائج مبا يتمشى        

رت كذلك إىل التزام أوكرانيا مبنع األعمـال العنـصرية          وأشا. مع توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري      
  /املتصاعدة يف البلد، كما أشارت إىل اعتماد وزارة الداخلية خلطة العمل اخلاصة مبكافحـة العنـصرية يف أيـار                

واستفسرت تركيا عما إذا كان من املزمع إجراء أية تعديالت يف هذا الصدد لتعزيز اإلطار التشريعي . ٢٠٠٧مايو 
  .ص بالتمييز العنصرياخلا

ت على قانون اهلجرة، والقانون اجلنائي، وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة           دخلورحبت الصني بالتعديالت اليت أُ      - ٣٨
وأحاطت الصني علمـاً بـالتزام   . لتعزيز املركز القانوين للمهاجرين وتسريع إصالحات نظام العدالة اجلنائية والسجون   

تماد برنامج الدولة اخلاص باملساواة بني اجلنسني، فضالً عن االستراتيجيات والقـوانني            أوكرانيا حبماية األطفال، وباع   
، ٢٠٠١وفيما خيص االستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر لعام         . الوطنية ملكافحة العنف املرتيل ولتخفيف حدة الفقر      

  .لصعوبات اليت تعترض ذلكاستفسرت الصني عن الكيفية اليت جيري هبا تنفيذ هذه االستراتيجية وعن ا

 مذكرة تنفيذ خطــة العمــل       ٢٠٠٧ديسمرب  /وأشادت الربازيل باحلكومة لتوقيعها يف كانون األول        - ٣٩
وشددت على اعتماد خطة العمل اخلاصة      .  بني ممثل األمم املتحدة يف أوكرانيا وأمني املظامل        ٢٠٠٨املشترك لعام   

وأشـارت  . رية من التدابري ملنع التمييز العنصري واإلثين والـديين     مبكافحة العنصرية، واليت تنص على جمموعة كب      
الربازيل بقلق إىل أن عدد األيتام واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية ال يتناقص، وأن عدد األيتام املراهقني يف                  

 بأن تعمل على    ويف هذا السياق، أوصت الربازيل حكومة أوكرانيا      .  مراهق ٢٠ ٠٠٠أوكرانيا يزيد سنوياً بنحو     
واستفسرت الربازيل كذلك عن التدابري العملية اليت تتخذها احلكومة لضمان          . تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل    

احلق يف احلماية من مجيع أشكال العنف األسري واالجتار بالبشر، وعن اخلطوات املتوقع اختاذها من أجل التنفيذ                 
  . الكامل للقانون اخلاص مبنع العنف األسري

وأشارت أملانيا إىل القلق الذي يساور العديد من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان إزاء عدم اسـتقاللية                  - ٤٠
. مفوض حقوق اإلنسان يف الربملان األوكراين وعدم فعاليته يف الدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قاللية أمني املظامل، ولتوسيع فرص وصول عامة اجلمهور، واستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا أوكرانيا لضمان است 
واستفسرت أملانيا عن السبل اليت تكفل هبا       . مبن فيه جمموعات األقليات، إىل مكتب املفوض على مجيع املستويات         

أوكرانيا سرعة إجراء التحقيق واحملاكمة على أعمال الكراهية العنصرية والدينية، ومشاركة مكتب املدعي العام              
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وأوصت أملانيا أوكرانيا بضمان استقاللية مفوض حقوق اإلنسان يف الربملان األوكراين، مبـا يف              . يف هذه التدابري  
ذلك استقالله املايل؛ ومبواصلة مكافحة الكراهية العنصرية واإلثنية، وضمان اختاذ إجراءات فوريـة للتحقيـق يف     

  .املسؤولني عنهامظاهر الكراهية العنصرية واإلثنية والدينية وحماكمة 

اإليدز، عن  /واستفسرت ماليزيا، بعد مالحظتها اهتمام احلكومة بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية            - ٤١
التدابري املُتخذة لتحسني فرص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ومرضى اإليدز يف احلصول على اخلـدمات                

االخنفـاض  على  اية حقوق الطفل ورفاهه؛ وهنأت احلكومة       والحظت بارتياح وجود آليات خمتلفة حلم     . الصحية
يف عدد جرائم األحداث، كما استفسرت عما إذا كانت احلكومة تعتزم إنشاء نظام قضائي خاص               املسجَّل  الكبري  

  .باألحداث يف املستقبل القريب

اقيـة الدوليـة    وأوصت املكسيك أوكرانيا مبضاعفة جهودها للتصديق على نظام روما األساسي، واالتف            - ٤٢
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنـسية لعـام                

ورحبت بالقانون الساري النفـاذ ملناهـضة       .  بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية     ١٩٦١، واتفاقية عام    ١٩٥٤
 مناهضة التعذيب إزاء حاالت التعذيب وإساءة املعاملة        التعذيب، ولكنها أشارت إىل القلق الذي أعربت عنه جلنة        

وطلبت املكسيك معلومات . التدابري املناسبة إلعادة تأهيل الضحايا وتعويضهمتوفر يف أثناء االحتجاز، وإزاء عدم 
ق وأشارت كذلك إىل أن اللجنة املعنية بـاحلقو       . عن التدابري املُتخذة حىت تارخيه من أجل التصدي هلذه الشواغل         

 سنة يعملون   ١٥ طفل دون سن     ٤٠٠ ٠٠٠أعربت عن قلقها ألن أكثر من       قد  االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
وكانت اللجنة املعنية   . يف قطاع االقتصاد غري الرمسي، وأوصت أوكرانيا بتكثيف جهودها ملكافحة عمل األطفال           

ني الوقاية من فريوس نقص املناعـة البـشرية      باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أوصت كذلك بتحس       
اإليدز، وطلبت املكسيك مزيداً من املعلومات عـن        /وعالجه ومكافحة التمييز ضد األشخاص املصابني بالفريوس      

وأوصت املكسيك جبعل التشريع األوكراين اخلاص بتحديد مركز . التدابري اليت جيري اختاذها لتنفيذ هذه التوصيات
  .ص عدميي اجلنسية متمشياً مع املعايري الدوليةالالجئني واألشخا

وأشادت كوبا باخلطوات اليت اختذهتا أوكرانيا ملكافحة العنصرية وكره األجانب، مبا يف ذلك خطة عمل                 - ٤٣
ويف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أشارت كوبا إىل اجلهود اجلـديرة بالثنـاء              . وزارة الداخلية 

وطلبت . تعزيز املركز القانوين واالجتماعي للمرأة، وإىل خمتلف الربامج والتدابري اليت تعزز حقوق الطفل            املبذولة ل 
كوبا مزيداً من املعلومات عن التدابري املتخذة مبوجب خطة العمل اخلاصة مبكافحة العنصرية وكـره األجانـب،      

  . اجلة األسباب اجلذرية للمشكلةوأوصت أوكرانيا باالستمرار يف جهودها للحد من عنف األحداث ومع

 خلطة عمل وطنية ملناهضة العنصرية، وطلبـت        ٢٠٠٨مايو  /ورحبت سويسرا باعتماد وزارة الداخلية يف أيار        - ٤٤
وأشارت سويسرا إىل أن قـضايا      . مزيداً من املعلومات عن تدابري منع األعمال العنصرية يف خطة العمل اجلديدة هذه            

ءات العنصرية قد أثارهتا اإلجراءات اخلاصة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان واملنظمات غري            التمييز العنصري واالعتدا  
احلكومية، وأوصت أوكرانيا مبضاعفة اجلهود للتحقيق يف هذه االعتداءات ومعاقبة مرتكبيهـا، ومعاجلـة األسـباب                

وفيما يتعلق بالشواغل الـيت     . قضائياألساسية هلذه القضايا بوصف ذلك جزءاً من العملية املستمرة إلصالح النظام ال           
أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب والعديد من أصحاب املصلحة من اجملتمع املدين إزاء ممارسات إساءة املعاملة مـن                  
جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف أماكن االحتجاز، أشارت سويسرا إىل أن اإلفالت من العقـاب يف هـذه                   
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واستفسرت عن التدبري احملدد الذي اُتخذ ملعاقبة أفراد الشرطة الذين ارتكبوا هذه            . مشكلة كربى ميثل  احلاالت ال يزال    
وطلبت سويسرا مزيداً من املعلومات عن نطاق برنامج للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان موجه للمـوظفني                . األفعال

  .ج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للنتائج املرجوةاملكلفني بإنفاذ القانون، وعن التدابري املتخذة لضمان حتقيق برام

وأشارت رومانيا إىل أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد شجعت أوكرانيا على   - ٤٥
. االعتراف حبق مجيع اجملموعات اإلثنية يف أوكرانيا يف أن ُيعترف هبويتها وضمان محاية وتطوير تراثهـا الثقـايف                 

كما طلبت مزيداً من املعلومات عن التدابري املتخذة من . أوصت رومانيا السلطات بتنفيذ ما شجعت عليه اللجنةو
أجل السماح لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات قومية بالترشح يف االنتخابات الربملانية أو احمللية بصفتهم ممثلني                

  .ملنظماهتم أو كمرشحني مستقلني

 عاماً لدعم التبين على الصعيد الوطين ٢٠٠٨اهتمام إىل مبادرة أوكرانيا اخلاصة بإعالن عام وأشار األردن ب  - ٤٦
 األردن أوكرانيا مبواصـلة     ىوأوص. وغريه من أشكال التربية األسرية لليتامى واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية          

  وكـراين ولآلليـة الوطنيـة اخلاصـة         تعزيز دور مفوض حقوق اإلنسان يف الربملـان األ         ةداجهودها من أجل زي   
  .بالنهوض باملرأة

وأوصت الربتغال أوكرانيا بالتوقيع والتصديق، يف أقرب وقت، على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة                 - ٤٧
وأشارت إىل ما أعربت عنه اللجنة . والربوتوكول االختياري امللحق هبا، ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قلق إزاء عدم استقاللية مفوض حقـوق اإلنـسان يف الربملـان                  
. األوكراين، واستفسرت عن التدابري العملية املتخذة لضمان توفري التمويل الكايف ألمني املظامل وضـمان اسـتقالليته               

ة الرأي والتعبري، الذي أكد احلاجة إىل التصدي للكراهية العنصرية جتـاه           وأشارت الربتغال إىل املقرر اخلاص املعين حبري      
اجملموعات اإلثنية واملهاجرين واألجانب اآلخرين، وكذلك إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت أعربت عن قلقها إزاء 

وأثارت الربتغال كـذلك    . التمييزمعاداة السامية، واستفسرت عن التدابري املتخذة لضمان محاية األقليات من العنف و           
الشواغل اليت أعربت عنها جلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل إزاء االدعاءات اليت تشري إىل ممارسة التعـذيب                  
وسوء املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، واستفسرت عن التدابري املتخذة ملكافحة اإلفالت من العقاب 

  . احملتجزين املشتبه هبمضمانات القانونية األساسية جلميعولكفالة ال

وأشارت الكامريون إىل التدابري املتخذة ملكافحة مجيع أشكال التمييز سواء أكان عنصرياً أم اجتماعياً أم                 - ٤٨
سيما فيما اقتصادياً، وجعل التشريع اخلاص باإلجراءات القضائية متمشياً مع املعايري اليت وضعها جملس أوروبا، وال 

خيص التحقيقات، فضالً عن املضي قدماً يف عملية إصالح نظام السجون ومكافحة التعذيب على مجيع املستويات         
وباإلشارة إىل التوصيات اليت قدمتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، شجعت الكامريون           . يف العملية القضائية  

  .ئني واألجانبأوكرانيا على مكافحة انتهاكات حقوق األقليات والالج

ورداً على األسئلة املتصلة بالتدابري العملية املتخذة ملكافحة كره األجانب والعنف، وخباصة يف هيئـات                 - ٤٩
  ويف . إنفاذ القانون، أشار الوفد إىل أنه جيري اختاذ تدابري للمحافظة على الوئام الوطين والوئـام بـني األديـان                  

األمن وحدة مستقلة ملكافحة األعمال اليت تتسم بكـره األجانـب           ، أنشأت وزارة الداخلية وجهاز      ٢٠٠٨عام  
كما أن اللجنة املشتركة بني الوكاالت املعنية مبكافحة العنـصرية          . واألحداث العنصرية أو ذات الطبيعة املماثلة     
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وكره األجانب تعكف على وضع توصيات للحكومة من أجل مكافحة هاتني الظاهرتني، وتشمل هذه التوصيات               
ة الوعي العام والتثقيف ملكافحة العنصرية، كما تشمل دعوة املدارس ومؤسسات التعليم العايل إىل تعزيز روح زياد

ومثة حاجة إىل مزيد مـن املعلومـات، مبـا يف ذلـك اإلعالنـات التليفزيونيـة                 . التسامح يف أوساط الشباب   
  .وتشارك الكنائس كذلك يف هذه اجلهود. الكتيبات/والنشرات

خيص معاملة احملتجزين يف مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة، ُبذلت جهود لتحـسني اخلـدمات       وفيما    - ٥٠
وكما ذكرت منظمة الصحة العاملية، فقد اخنفض . الطبية واملرافق الصحية ولتقدمي خدمات تعليمية يف تلك املرافق     

بسبب وذلك ين رهن احملاكمة املخصصة للمحتجز) sledstvennyi isolator(معدل الوفيات يف مرافق إىل النصف 
ومثة مسألة أخرى تتمثل يف احلاجة إىل جتديد        . حتسن الغذاء والرعاية الطبية نتيجة للتعاون مع الوزارات األخرى        

وفيما خيص املعلومات املتصلة    .  مرفقاً ٣٢ من هذه املرافق البالغ عددها       ٢٨ل  ستبدا ا  إذ ينبغي  ،اهليكل األساسي 
 ٢٠٠٨فرباير /اً إىل وطنهم، ذكرت أوكرانيا أن احملكمة اإلقليمية قد أصدرت يف شباطبإعادة أحد عشر سريالنكي

 من قانون اإلجـراءات     ٢٥٦حكماً بإعادهتم إىل وطنهم بوصفهم مهاجرين غري شرعيني، وذلك متشياً مع املادة             
لعـدم  وذلـك   الجئني،   من قانون ال   ٩الجئ استناداً إىل املادة     المركز  احلصول على   فقد ُرفض طلبهم    . اإلدارية
وقد كونـت وزارة    . مركز الالجئ احلصول على   فوراً بالسلطات لطلب    بواجب االتصال   عند الوصول   وفائهم  

الداخلية فريق عمل يضم أعضاء من بينهم ممثلون للمجلس اجملتمعي، ومنظمات تعمل يف جمال حقوق اإلنـسان،                 
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  (Renaissance Foundation)ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسة النهضة 

  .وذلك هبدف النظر يف قانونية ما اُتخذ من إجراءات خبصوص حالتهم

 ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ويف عامي    .وُيعترب منع الصحفيني من مزاولة أنشطتهم جرمية يشملها القانون اجلنائي           - ٥١
ستئناف يف كييف أحكاماً بالسجن مدى احلياة       ، أيدت حمكمة اال   ٢٠٠٨ويف عام   . نظرت احملاكم يف ست قضايا    

  .حبق ثالثة من ضباط الشرطة لقتلهم الصحفي جورجي غونغازده

وفيما خيص أنشطة أمني املظامل املتعلقة بالتمييز ضد تتار القرم، أجرى أمني املظامل عملية شاملة لرصـد                   - ٥٢
 مقترحاً؛ ويف هذا السياق،     ١٥لقي السلطات   احترام حقوق اإلنسان يف شبه جزيرة القرم، كانت نتيجتها ت         مدى  

كما عقد برملـان    . اُتخذت تدابري بشأن العديد من القضايا من بينها إمدادات املياه والغاز وتطوير خطوط النقل             
. مجهورية القرم املستقلة جلسات استماع بشأن ممارسة حقوق اإلنسان، وقد أعد أمني املظامل تقريراً عن ذلـك                

شروع قانون يعيد احلقوق إىل األشخاص الذين ُرحِّلوا يف السابق على أساس أصلهم اإلثـين،               وأعدت احلكومة م  
وتقدم احلكومة كذلك دعماً مالياً لتتار القرم؛ وقد ُخصص،         . املشروع على نطاق عام   هذا  وجيري النظر اآلن يف     

  .واالقتصادية والثقافيةاحتياجاهتم االجتماعية لتلبية خالل سنوات االستقالل، أكثر من مليار هرفنيا 

وقد حدثت تطورات إجيابية مـن      . ويكفل الدستور والقوانني املتعلقة بأمني املظامل استقالل أمني املظامل          - ٥٣
  .حيث التمويل وحتسني شروط التوظيف

 شخص، أغلبيتـهم مـن      ٨٨ ٠٠٠ حنو   ٢٠٠٧وأوضحت بيانات وزارة الداخلية أنه قد ُسجل يف عام            - ٥٤
والعقوبات املوقعة فيما يتصل بالعنف املرتيل هي عادة الغرامـات، وأحيانـاً            . هم العنف املرتيل  الرجال، ملمارست 

. ويشمل العنف املرتيل كالً من العنف اجلسدي والعنف النفسي        .  يوماً ١٥االحتجاز اإلداري لفترة قد تصل إىل       
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عادة تأهيل الضحايا، وضمان توجيه ومثة حاجة إىل تعديل القانون الساري، مبا يف ذلك عن طريق إدراج برامج إل
  .العقوبات ملرتكيب اجلرائم وليس لألسرة ككل

 قاصر مـن    ٢ ٠٠٠وفيما خيص إنفاذ األحكام، تتعامل اإلدارة احلكومية املعنية بإنفاذ األحكام مع حنو               - ٥٥
ومن أجل ضمان   .  قاصر يف هذه الفئة    ٦ ٠٠٠وتشري سجالت التفتيش اجلنائي إىل أن لدى اإلدارة حنو          . اجملرمني

حقوقهم وتوفري التعليم هلم، جيري تنفيذ عدد من اتفاقات وبرامج التعاون، مثل تلك املربمة مع منظمـة األمـم                   
  ).اليونيسيف(املتحدة للطفولة 

للصكوك الدولية مثل االتفاقية اخلاصة باالختفاء القسري واالتفاقية الدوليـة          إىل  وفيما يتعلق باالنضمام      - ٥٦
. ق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ميكن تقدمي هذه املعلومات بعد رجوع الوفد إىل أوكرانيا              حلماية حقو 

وأوضح رئيس الوفد أن مجيع االستفسارات األخرى سيكون الرد عليها بإجراءات عملية من جانب احلكومة، عن 
تنفيـذ التزامـات   إطار  يف طريق وضع تشريعات جديدة، وإدخال تعديالت على التشريعات السائدة، وستدخل     

  .أوكرانيا الدولية والتزاماهتا جتاه جملس أوروبا

  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :التوصيات املذكورة أدناههي تؤيد يف أثناء احلوار التفاعلي، واملقدمة درست أوكرانيا التوصيات   - ٥٧

لمحكمة اجلنائية الدوليـة يف     لي  النظر يف مسألة التوقيع والتصديق على نظام روما األساس          - ١
  ؛)الربتغال، واملكسيك، والنمسا(أقرب وقت ممكن 

  ؛)الربازيل(العمل على تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل   - ٢

  ؛)أملانيا(ضمان استقالل مفوض حقوق اإلنسان يف الربملان األوكراين، مبا يف ذلك استقالله املايل   - ٣

زيز دور مفوض حقوق اإلنسان يف الربملان األوكراين، ودور  تعةدامواصلة اجلهود من أجل زي  - ٤
  ؛)األردن(اآللية الوطنية للنهوض باملرأة 

  ؛)اجلزائر(املواظبة على معاقبة املعتدين على حقوق املرأة   - ٥

آليات مؤسسية ملكافحـة    إنشاء  حتسني التشريعات والسياسات و   الرامية إىل   مواصلة اجلهود     - ٦
  ؛)اجلزائر(مجيع أشكال التمييز 

متابعة مسألة إنشاء جملس استشاري حىت النهاية هبدف التصدي للتمييز، واعتمـاد قـانون                - ٧
املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة     وفقاً ملا أوصت به اللجنة      شامل ملكافحة التمييز،    

 جمال  الشرطة يفأفرادتدريب مباشر لتعزيز  ، ومواصلة إيالء اهتمام     ٢٠٠٧والثقافية يف عام    
  ؛)اجلزائر(سبل أجنع للتعامل مع جرائم الكراهية اتباع حقوق اإلنسان و
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ة يف مجيع إداراهتا ويف صلب عمليـة تقريـر الـسياسات            ـإدراج مسألة التصدي للعنصري     - ٨
  ؛)اململكة املتحدة(

تنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز مضاعفة كفاحها ضد العنصرية بعدة وسائل من بينها   - ٩
، وكذلك توصيات جلنة القضاء على التمييز ضـد       غجروثائق هوية لل  نح  لعنصري املتصلة مب  ا

  ؛)بلجيكا(املرأة واللجنة املعنية بتمثيل املرأة يف اخلدمة العامة 

 اكمـة الديين، ومالحقة وحمالتعصب مكافحة كره األجانب، والعنصرية، ومعاداة السامية، و      - ١٠
  ؛)كندا(مرتكيب هذه اجلرائم 

عدد أكرب من النساء يف     تعيني  تقدمي تقارير منتظمة إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة؛ و            - ١١
لرجل عـن   ألجر ا حصول املرأة على أجر مساو      لكفالة  الوظائف احلكومية؛ واعتماد تدابري     

  ؛)سلوفينيا (املتساويالعمل 

االجتار باألطفال، وبغـاء    ة  مكافحماية حقوق الطفل، مبا يف ذلك       حلمواصلة التقييم الفعال      - ١٢
  ؛)إيطاليا(يف املواد اإلباحية، وعمل األطفال األطفال األطفال واستغالل 

هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وتوصيات مفوض حقوق اإلنسان يف         خمتلف  تنفيذ توصيات     - ١٣
 فقاًمستقل لألحداث خاص باألطفال والشباب، وقضائي الربملان الوطين املتصلة بإنشاء نظام    

  ؛)النمسا(يف أقرب وقت ممكن وذلك بية والدولية، ولمعايري األورل

  ؛)كوبا(األحداث ومعاجلة األسباب اجلذرية للمشكلة للحد من عنف مواصلة اجلهود   - ١٤

 لتوصـيات اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية      اختاذ تدابري لتجرمي العنف املرتيل وفقاً      - ١٥
ة متويل وإنشاء اخلدمات اليت تركز على ضحايا العنف املرتيل   واالجتماعية والثقافية؛ ومواصل  

  ؛)كندا(من النساء واألطفال 

تطوير برنامج من أجل التحسني الفعال لوضع األشخاص احملرومني من احلرية، مبا يف ذلـك                 - ١٦
  ؛)االحتاد الروسي(جني افض معدالت وفيات املساليت تؤدي إىل ختدابري ال

يذ توصيات اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة مناهضة          اختاذ تدابري لتنف    -١٧
  ؛)كندا(التعذيب، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، بشأن الظروف يف السجون ومعاملة احملتجزين 

مجيع األشخاص احملـرومني مـن حريتـهم        أن يكون   لضمان  الفعالة  اختاذ مزيد من التدابري       - ١٨
 األوروبيةتستويف املعايري الدولية، ولضمان التنفيذ التام لتوصيات اللجنة ظروف يف ن حمتجزي

ملكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة فيما              
  ؛)هولندا(يتصل باالحتجاز السابق للمحاكمة 
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املكلفني نشاء مشاريع لتدريب وتوعية املوظفني ختصيص أموال كافية لتنفيذ برنامج الدولة وإ    - ١٩
  ؛)النمسا(بإنفاذ القانون الذين يتعاملون مع ضحايا االجتار 

إحراز مزيد من التقدم يف تنفيذ توصية جلنة مناهضة التعذيب بشأن إنشاء آليـة إشـراف                  - ٢٠
  ؛)اململكة املتحدة(مستقلة للتحقيق يف جرائم التعذيب 

لشرطة والسجون املتهمني بإساءة معاملة احملتجزين والسجناء وحماكمة        اموظفي  التحقيق مع     - ٢١
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية( املدانني منهم

يل يف  كـدل حتت التعذيب غـري مقبولـة       ُتنتزع  تغيري القوانني احمللية جلعل االعترافات اليت         - ٢٢
  ؛)األمريكيةالواليات املتحدة (إجراءات احملاكم اجلنائية ضد الشخص املعترِف 

العمل لضمان استقالل القضاء، والتصدي للفساد يف اجلهازين القضائي والتنفيذي؛          مواصلة    - ٢٣
  ؛)اململكة املتحدة(

املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ووكالء النيابة      إدراك  اختاذ املزيد من التدابري الفعالة لضمان         - ٢٤
 جبرائم الكراهية وغريها من أعمال العنف املرتبطة املعنيني بإنفاذ القانون فيما يتعلقوالقضاة، 

لطبيعة هـذه اجلـرائم؛ ولـضمان حفـظ         بالتمييز العنصري وكره األجانب، إدراكاً تاماً       
  ؛)هولندا(جلمهور على اها تعميماإلحصاءات املتصلة باألحداث العنصرية يف سجل مركزي و

اختاذ إجراءات فوريـة للتحقيـق يف       مواصلة مكافحة الكراهية العنصرية واإلثنية، وضمان         - ٢٥
  ؛)أملانيا(وحماكمة املسؤولني عنها الكراهية العنصرية واإلثنية والدينية مظاهر 

اجلهود للتحقيق يف االعتداءات العنصرية ومعاقبة مرتكبيها، ومعاجلـة األسـباب           مضاعفة    - ٢٦
 من العمليـة    األساسية لقضايا التمييز العنصري واالعتداءات العنصرية بوصف ذلك جزءاً        

  ؛)سويسرا(املستمرة إلصالح النظام القضائي 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان التحقيق يف مجيع أعمال العنف ضد الصحفيني وفـرض     - ٢٧
  ؛)فرنسا(العقوبات املالئمة 

ضمان امتثال التشريع الوطين وممارسات إنفاذ القانون، خباصة يف جمايل التعلـيم ووسـائط                - ٢٨
 من العهد الدويل اخلـاص      ٢٧ لاللتزام املنصوص عليه يف املادة        وفعاالً  تاماً م، امتثاالً اإلعال

 يف صكوك قانونيـة دوليـة       طرفاًبوصفها  باحلقوق املدنية والسياسية، والتزامات أوكرانيا      
  ؛)االحتاد الروسي(ماية األقليات القومية االلتزامات املتعلقة حبأخرى، مبا يف ذلك 

ملتمسي اللجوء، وضمان تنفيذ عمليـات اإلعـادة إىل         /اءات أكثر تنظيماً لالجئني   توفري إجر   - ٢٩
لـشؤون الالجـئني    الـسامية   الوطن مبا يتمشى مع املبادئ التوجيهية ملفوضية األمم املتحدة          

  ؛)الواليات املتحدة(
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 جعل التشريع األوكراين اخلاص بتحديد مركز الالجئني واألشخاص عدميي اجلنسية متمشياً            - ٣٠
  ؛)املكسيك(مع املعايري الدولية 

استراتيجية وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس وفقـاً خلطـة العمـل               وضع    - ٣١
، مبـا يف ذلـك   ٢٠٠٩- ٢٠٠٥ للفتـرة  للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

حقوق اإلنسان يف استعراض وتنقيح املقررات والكتب الدراسية، وتدريب املعلمني، وممارسة      
  ؛)إيطاليا(احمليط املدرسي 

السـتعراض الـدوري   اصورة منتظمة ومستمرة يف عملية متابعـة     املنظور اجلنساين ب  إدراج    - ٣٢
  ؛)سلوفينيا(الشامل 

يف أوكرانيا   وددرج رد ُتسو. وستدرس أوكرانيا التوصيات التالية وتقدم ردودها يف الوقت املناسب          - ٥٨
  :عتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنةتقرير النتائج الذي سي

العمال املهاجرين وأفراد   مجيع  مضاعفة اجلهود للتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق           - ١
، واتفاقيـة عـام     ١٩٥٤لعام  اجلنسية  األشخاص عدميي   بوضع  أسرهم، واالتفاقية املتعلقة    

  ؛)املكسيك(جلنسية بشأن خفض حاالت انعدام ا ١٩٦١

والربوتوكول ذوي اإلعاقة وقت، على اتفاقية حقوق األشخاص أقرب التوقيع والتصديق، يف   - ٢
  ؛)الربتغال(االختياري امللحق هبا 

تنفيذ ما شجعت عليه اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من اعتراف              - ٣
ويتها وضمان محاية وتطوير تراثهـا      حبق مجيع اجملموعات اإلثنية يف أوكرانيا يف أن ُيعترف هب         

  ؛)رومانيا(الثقايف 

ضمان سالمة مجيع األشخاص احملتجزين لدى الشرطة ومعاملتهم معاملة الئقة، والنظـر يف               - ٤
  ؛ )إيطاليا(إنشاء آلية مستقلة خاصة بالشكاوى املقدمة ضد الشرطة 

يل حلقوق اإلنسان، فيما يتصل ياكارتا اخلاصة بتطبيق القانون الدو    غالنظر يف تطبيق مبادئ يو      - ٥
  ).سلوفينيا(يساعد يف تطوير السياسات دليالً  اجلنسي واهلوية اجلنسية، بوصفها يلبامل

إىل محاية حقوق األشخاص املنتمني ( أعاله )أ(٣٢و) ج(و) ب(٢٠أما التوصيات الواردة يف الفقرات   - ٥٩
  .ؤيدها أوكرانيافلم ت) قليات إثنية ودينية ولغوية، ومركز اللغة الروسيةأ

اليت قدمتها ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة /ومجيع االستنتاجات و  - ٦٠
  .وال ينبغي تأويلها على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل. أو موقف الدولة موضوع االستعراض/و
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