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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                الدورة الثانية
      ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٦-  ٥      جنيف، 

  )ج(١٥ للفقرة                       ًامية حلقوق اإلنسان، وفقا موجز أعدته املفوضية الس
  ٥/١سان من مرفق قرار جملس حقوق اإلن

  *أوكرانيا

                        إىل عمليـة االسـتعراض    ) ١ (               من أصحاب املصلحة         أحد عشر                                               هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من         
                 وال يتضمن التقرير   .  ن     ّ                                                            وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسا  .              الدوري الشامل

                                                                                               أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن 
ّ    مبطالبات حمّددة  ُ                                                                              ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنه    قد  و  .          

ّ                                     واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز على هذه             .           وص األصلية                                 بقدر املستطاع مل جير تغيري النص                                    
                          وتتاح على املوقع الشبكي      .           ُ                                                                       املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

                   ن دورية االستعراض                  وبالنظر إىل كو    .                                                                         للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة        
                                                                                                                         يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتصل يف املقام األول بأحـداث وقعـت بعـد                      

 .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين ١

  

                                                      

  .               ية باألمم املتحدة  ُ   َّ                                                مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحرير   *
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  املعلومات األساسية واإلطار -    ً أوال  
  نطاق االلتزامات الدولية - ألف 

                                                                  أوكرانيا مل تصدق بعد على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية                                                أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         -  ١
   . ) ٢ ( ي                                                  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسر             الدولية وعلى 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

ِ            ان األوكراين حلقوق اإلنسان أن دستور أوكرانيا، الذي اعُتِمد يف عام     مل   الرب   ة      مفوض       أفادت    -  ٢              ، ينص على أن  ٦   ١٩٩                                                 ُ 
                                                          وأن حقوق اإلنسان واحلريات ال جيوز التصرف فيهـا وهلـا                                                               مجيع األشخاص أحرار ومتساوون يف كرامتهم وحقوقهم،      

                                                   على مرسومني بشأن مفهوم حتسني القضاء وكفالـة             ٢٠٠٦                                      إىل أن رئيس اجلمهورية وافق يف عام           ت       وأشار  .  ) ٣ (      حرمتها
                                                                                  األوروبية وبشأن مفهوم إنشاء نظام املساعدة القضائية اجملانية يف أوكرانيا، غـري                   للمعايري                               ً     احملاكمة العادلة يف أوكرانيا وفقاً    

   . ) ٤ (       ُ  َّ                أنه مل ُتنفَّذ أحكام أي منهما

  اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين - جيم 

                                                                                                 وصفت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان املؤسسة الوطنية ألمني املظامل بأهنـا مـن النمـاذج                  -  ٣
     والحظ   .  ) ٥ (                                                                                    ينتخبه الربملان باالقتراع السري، فيضمن بذلك استقالله عن مجيع أجهزة سلطة الدولة                           التقليدية، إذ   

                              عام جلميع الشكاوى الـواردة                               أمانة ديوان املظامل سجل                ه ليس لدى                                            احتاد هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنسان أن     
                   َّ                   فمعظم الشكاوى املوجَّهة إىل أمـني        .                            ُ    َ                                 وجد أي رصد فعال للكيفية اليت ُيعالَج هبا فحوى هذه الشكاوى           ي         وأنه ال   
                 ا يتلقاه ديوان         فإن م                              مؤسسة دونيتسكي التذكارية،                     وحسب ما ذكرته      .  ) ٦ (                    إىل من تتعلق هبم           ً تلقائياً   ل    رس ت       املظامل  

                                 من موظفي دائرة إنفاذ قـانون             مزعوم                   سلوك غري قانوين                أصحاهبا من          يشتكي                                  املظامل من الشكاوى العديدة اليت      
                               ويالحظ احتاد هلـسينكي األوكـراين     .  ) ٧ (                        أو إىل مكتب املدعي العام   /                      إىل اإلدارة ذاهتا و          ببساطة     حال   ُ ُت          العقوبات  

  .  ) ٨ (                هلـذه األسـباب                                                                          ً              حلقوق اإلنسان أن دور أمني املظامل يف الدفاع عن حقوق اإلنسان يظل غري ذي أمهية نظراً             
    وأن                     قانون العقوبات         إنفاذ        مؤسسات                  عامة على عمل               د مراقبة     وج ت   ال                                      ت مؤسسة دونيتسكي التذكارية أنه        كد  وأ

                                                                وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن مصداقية تلـك املؤسـسة             .  ) ٩ (                                             ديوان املظامل ال يوفر مراقبة فعالة وحقيقية      
ِ           تضررتا بشكل خطري عندما انُتِخبت          قد             وفعاليتها   ـ       ً  ، خالفاً    ظامل            نصب أمني امل           احلالية مل        تولية    امل                        ُ      ذا                    للقانون املتعلق هب
     قـد   و  .                     مبنصب أمـني املظـامل    ها ظ ا  تف     مع اح      ٢٠٠٦     مارس  /                      عن حزب املناطق يف آذار           يف الربملان       ً  ، عضواً      املنصب
   . )  ١٠ (    ٢٠٠٧      يناير  /                      للمظامل يف كانون الثاين ً ةً                    ُ                 لت من الربملان عندما أُعيد انتخاهبا أمين ا    استق

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -      ً ثانيا  
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

                                    من توصيات هيئات معاهدات األمم          ً كبرياً                                          ً        د هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنسان إىل أن عدداً                أشار احتا   -  ٤
                                                                                 وليس مثة أي هيئة تابعة للدولة تكفل التقيد هبذه التوصيات، وال أي إجـراء                .       ذ بعد   َّ نفَّ                    ُ     املتحدة إىل احلكومة مل تُ    
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                                     راين حلقوق اإلنسان أهنا تشارك بنشاط                                 وأفادت مفوضة الربملان األوك     .  )  ١١ (                                    قانوين يضع خطة عمل حمددة لتنفيذها     
                                                             هيئات املعاهدات وتقدم مالحظاهتا النقدية واقتراحاهتا بـشأن            إىل            أوكرانيا                               عداد التقارير اليت تقدمها                يف عملية إ  

   . )  ١٢ (                       تنفيذ توصيات تلك اهليئات

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان - باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

                  القانون املتعلـق    "             باستثناء    ،                أي نص قانوين      وجد                                   األوكراين حلقوق اإلنسان أنه ال ي             هلسينكي            أفاد احتاد     -  ٥
               و آلية للحماية  أ                               للتمييز املباشر أو غري املباشر،       ً تعريفاً      يتضمن   ،  "                                         بتساوي احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة

              وأفاد احتـاد     .  )  ١٣ (                        اشر على أفعال التمييز                                                           وبالتايل، مل تصدر أي أحكام عن احملاكم تعاقب بشكل مب           .            من التمييز 
        التمييز                                أن األشخاص يعانون يف أغلب األحيان       وأوضح   .                      على خمتلف األسس جد شائع       القائم                    هلسينكي أن التمييز 

                     وأشار احتاد هلسينكي     .         والسن  ة                                       واجلنس واحلالة الصحية وامليول اجلنسي        إلثين       األصل ا   :                   على األسس التالية          القائم  
                                              آليات فعالة للحماية وصعوبة معاقبة األشخاص على        توفر       عدم   ل                                     دث التمييز يتزايد باطراد كنتيجة                      إىل أن عدد حوا   
   . )  ١٤ (                إتيان هذا السلوك

                                    ال تتمتع باملساواة يف االستفادة من                                                                          وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن حبوثها أثبتت أن املرأة،              -  ٦
                                                      لعمل يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك ممارسـات                                                                فرص التوظيف جراء وجود مواقف متييزية لدى أرباب ا        

                                      قوانني ترمي إىل ضمان املساواة بني اجلنسني يف        اعتمدت          أوكرانيا                        وذلك على الرغم من أن                      متييزية يف عملية التعيني
                                        بانتظام تفضيلهم للرجل وميارسون خالل عملية             أصحاب العمل     علن          ُ لوظائف، ُي          اإلعالن عن ا       ولدى  .           جمال التوظيف

                                كما أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان   .                       على أساس السن أو املظهر     يقوم                املرشحات احملتمالت      ً     متييزاً ضد        التعيني 
                                          غري متناسب وحيصلون على أجر أفضل مما تتلقاه                                                         ً أن الرجال يتولون من املناصب احلكومية واإلدارية السامية عدداً

                                                 إىل العمل يف قطاع االقتصاد غري الرمسي املتدين              ً  ة جداً                             وتضطر النساء يف أحيان كثري      .                           النساء عن وظائف متماثلة   
   . )  ١٥ (              َّ                               األجور وغري املنظَّم ومتسهن البطالة بشكل غري متناسب

                  ما يعانون من                                                                                  ً             وأفادت منظمة العفو الدولية أن طاليب اللجوء واألجانب الذين يعيشون يف أوكرانيا كثرياً              -  ٧
                                                  رية على أيدي الشرطة، ويشمل ذلك عمليات فحص للوثائق                                          عنصرية من العامة ويتعرضون ملعاملة عنص               اعتداءات  

             الشرطة معظم         وتصنف     ،                                                              وال توجد أي إحصاءات حكومية فيما خيص عدد اجلرائم العنصرية           .                  مفرطة يف تكرارها  
                 من القـانون       ١٦١                                          وأبرزت منظمة العفو الدولية أن املادة          ".           غوغائية           أعمال شغب  "   ا      وصفه         عنصرية ب           اهلجمات ال 

        كما الحظ   .  )  ١٦ (                        على الضحايا من املواطنني ّ الّ                              ع العنصرية منقوصة إذ ال تنطبق إ                    ة باجلرائم ذات الدواف             اجلنائي املتعلق
                                                  أعمال العنف اليت تستهدف القادمني من أفريقيـا                            التقارير املتعلقة ب                                            احتاد هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنسان أن       

                                              جلماعات أن موظفي إنفاذ القوانني يتجـاهلون                                 ويدعي املنتمون إىل هذه ا      .                               ً     وآسيا والقوقاز أضحت أكثر شيوعاً    
                    ز على وجه اخلـصوص يف                يتعرضون للتميي   هم  و  .                           ، أعمال العنف اليت تستهدفهم                             ً     باستمرار، ال بل يساندون أحياناً    

                       سان مبجلـس أوروبـا أن                      وأفاد مفوض حقوق اإلن  .  )  ١٧ (                     وممارسة حقهم يف التعليم               استئجار املسكن               العمل ولدى   
       تفـشي    يف         يتمثـل                                   يف أوكرانيا وأنه يوجد خطر حقيقي       ً  مقلقاً                     ً     شكل على ما يبدو اجتاهاً              السامية ت     اة             نزعات معاد 

                                                                                      وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بأن تراجع القوانني املتعلقة باجلرائم العنصرية             .  )  ١٨ (                     عدوى معاداة السامية  
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                                    فاذ القانون املتعلق باجلرائم العنصرية      ن بإن    عنيو          والقضاة امل       لنيابة                                    أن يدرك موظفو إنفاذ القوانني ووكالء ا    كفل       وبأن ت
    دها                                     مبجلس أوروبا احلكومة بأن تكثف جهو                                وأوصى مفوض حقوق اإلنسان       .  )  ١٩ (     ً   تاماً                        ً    طبيعة هذه اجلرائم إدراكاً   

                   وبأن توفر ضـمانات              مكافحة قوية           السامية       معاداة                                       التصرفات املتسمة بالعنصرية وكره األجانب و     قمع               الرامية إىل   
   . )  ٢٠ (                                                    مييز ضد الالجئني على أسس العرق أو الدين أو البلد األصلي                  قانونية ملكافحة الت

                             ما ميارسون التمييز إزاء                        ً   الرعاية الصحية كثرياً          يف جمال      ني  مل ا ع  ال                                      وأبرزت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن         -  ٨
         ين حيظـر                                                                  اإليدز واملعرضني بقوة خلطر اإلصابة به رغم أن القانون األوكرا          /                                   املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

              علـى أسـاس                  هؤالء األشخاص                                                                 على مؤسسات الرعاية الصحية رفض تقدمي املساعدة الطبية إىل                    بشكل صريح   
                                                                نظمة إىل أن متعاطني للمخدرات باحلقن الوريدي ومصابني بفـريوس            امل             وتوصلت حبوث     .                     إصابتهم هبذا الفريوس  

ُ  ِ                             لطوارئ أو ُصرِفوا من املستشفيات مبجـرد أن                      العالج الطيب يف أقسام ا   من ُ       ُحرموا    قد        اإليدز   /                    نقص املناعة البشرية             
                     كمـا أن التمييـز       .                                       عالج غري كاف ألن األطباء رفضوا عالجهم        ّ  إالّ  ُ  ِّ         ُوفِّر هلم       مل ي        أو    ،ُ  ِ                      ُعرِفت إصابتهم بالفريوس  

                                         اإليدز من احلصول على الرعاية الـصحية        /                                                                    والوصم مينعان كليا العديد من املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         
                                                                 كما أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الشرطة تتدخل بانتظام            .  )  ٢١ (                         دمات املتعلقة هبذا الداء                وغريها من اخل  

                                                                                                                يف مسألة إيصال املعلومات واخلدمات املتعلقة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية، مبا يف ذلـك اسـتفادة                  
  .               األوكرانيـة   ة               مع الـسياس    ً اً     مباشر    ً  اقصاً    تن       تناقض       مما ي     ، و            تغيري احملاقن                                          متعاطي املخدرات من اخلدمات القانونية ل     

   جتد    "                    استيفاء حصص االعتقاالت "                   الشرطة اليت حتتاج إىل       ، فإن  )  ٢٢ (                                  حسب ما ذكرته منظمة رصد حقوق اإلنسان و
   .       املعاملة    سوء                                      سهلة للغاية فيما يتعلق باالعتقال أو  ة س ي                   يف متعاطي املخدرات فر

                 ال تزال سلبية، إذ   )       الروما (                           ن املواقف العامة إزاء الغجر                                          وأكد احتاد هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنسان أ    -  ٩
          املتواصـل                    يواجهون التمييز       هم   و  .                                           عليه فيما يتعلق بأي أقلية قومية أخرى          هو         مما                             ً     ن التحامل عليهم أكثر شيوعاً     إ

                                                           ذلك احلصول على الوثائق الشخصية والتعليم والـسكن والرعايـة         ويشمل   ،                              ً     واملنهجي يف مجيع القطاعات تقريباً    
   أن                                                         مستوى البطالة يف أوساط الغجر هو األعلى يف املتوسط و                   أضاف أن    و  .                                  لصحية والعمل واخلدمات االجتماعية    ا

                                           وال تزال أرقام التحاق أطفال الغجر باملدارس  .                                                       أحوال معيشتهم هي األسوأ باملقارنة مع اجلماعات اإلثنية األخرى
                                               نيا بوضع برامج لكفالة اإلدمـاج االجتمـاعي                                                      وأوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا أوكرا        .  )  ٢٣ (      متدنية

                                                                                                            للغجر، وال سيما من خالل دعم األعمال التجارية الصغرية احلجم واالستفادة مـن التعلـيم ومـن اهلياكـل                   
   . )  ٢٤ (       األساسية

      ٢٠٠٧     مارس  /                                           ُ            للمثليني واملثليات أن نتائج دراسة استقصائية أُجريت يف آذار  )      عاملنا (                 وذكر مركز ناش مري   -   ١٠
                        ما يواجه املثليـون          ً وكثرياً  .  )  ٢٥ (                                                              رهاب املثليني اشتد يف السنوات اخلمس األخرية يف اجملتمع األوكراين                    أظهرت أن   

                                     يف سياق احلالة األخرية، يواجهـون يف            هم،   و  .                                                                 مشاكل يف أماكن العمل وأثناء احتكاكاهتم هبيئات إنفاذ القوانني        
        أفـراد                                   للتهديدات واالبتزاز مـن جانـب                                                                كثري من األحيان الضغط النفسي ومواقف تتسم بالتحامل ويتعرضون     

          مكافحة         تشريعات                                                                         وأوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا أوكرانيا باحلرص على أن تشمل              .  )  ٢٦ (      الشرطة
                              ؛ وبتشجيع التسامح وتعزيـز                                                                           ً          التمييز بوضوح مجاعة املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً         

                                                                           اعتماد برنامج على صعيد الدولة للدعم االجتماعي جلماعة املثليات واملثليني ومزدوجي                         الوعي باحلقوق الفردية؛ وب
   . )  ٢٧ (                                                  وبزيادة مستوى تثقيف املوظفني العموميني يف هذا امليدان ،                           ً امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً
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   حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن- ٢

                    من القانون اجلنائي    ١٢٧               الوارد يف املادة   "        التعذيب   "                                       أبرزت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أن تعريف  -   ١١
                                                         من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة          ١                                كل العناصر الواردة يف املادة                     على حنو كامل             ال يعكس   

ـ   ٤    و  ٣                          فال تشمل أحكام الفقرتني     .                                                                                أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وخباصة فيما يتعلق بالتمييز             ن       م
ـ       .                                   ، وتستثين غريهم من موظفي الدولة      "                     أجهزة إنفاذ القوانني         أفراد   "        سوى      ١٢٧       املادة    ِّ   رِّف                          كما أن تلك املادة تع

            ذيب، الـيت                               من اتفاقية مناهضة التع     ١                                 نطاق التعريف الوارد يف املادة            بذلك     ِّ    تضيِّق   ف  "          فعل عنيف  "      بأنه    "        التعذيب "
   . )  ٢٨ ( "         بشخص ما         ً يلحق عمداً    ...     ديد                             أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب ش "   ِّ                تعرِّف التعذيب بأنه 

                                                                                                             وأفادت منظمة العفو الدولية أهنا ال تزال تتلقى تقارير عن تعذيب األفراد وإساءة معاملتـهم يف خمـافر                    -   ١٢
                                                                                                          وأفادت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة أن وفدها تلقى أثناء             .  )  ٢٩ (      الشرطة

                    يف أوقات عملهم من          شرطة    ال       أفراد                  بشأن ما أحلقه            دعاءات    اال       من       ً كبرياً       ً   عدداً     ٢٠٠٥        يف عام               قام هبا       اليت   ة    زيار  ال
                          األويل يف مراكـز شـرطة         جواب                             ، وال سيما خالل مرحلة االست      )                من بينهم أحداث   (                     بدين متعمد مبحتجزين         أذى  

                                شخاص املعنيون مـن أجلـه أو                                                                 ُ  ِ                املقاطعات بغرض احلصول على اعترافات بشأن الفعل اجلنائي الذي احُتجِز األ          
  يف               صورة رئيسية                                                      وأفادت اللجنة أن أشكال اإليذاء املزعومة متثلت ب         .             قيد التحقيق                                اعترافات إضافية بشأن جرائم     

                  اليدين والتكبيـل       كلتا      ُ ِّ                                      كما قُدِّمت ادعاءات بشأن حاالت لطم على األذنني ب  .                               اللكم والركل والضرب باهلراوات  
                          إىل اللجنـة بـشأن                         ً          وقـد قـدمت الدولـة رداً        .  )  ٣٠ (                        أو مبضارب البيـسبول                                 املؤمل لليدين والضرب باألحزمة   

   . )  ٣١ (            هذه االدعاءات

       وسـوء                                                  بني املشاكل القائمة يف جمال منع التعـذيب            من                                          وأفادت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أنه         -   ١٣
           ونقص اخلربة     ،                                         وضعف التنسيق بني خمتلف وكاالت الدولة       ، ة ق س ت         موحدة وم         حكومية         سياسة        وجود                املعاملة عدم   

                         وذكرت مفوضـة الربملـان       .  )  ٣٢ (                                                 معلومات رمسية بشأن حجم انتشار سوء املعاملة         فر و ت     وال ت   .                  واملهارات العملية 
    قيد          ال تزال     )                     مستقلة هلا وضع خاص           حكومية        هيئة   (                                                              األوكراين حلقوق اإلنسان أن مسألة إنشاء آلية وقائية وطنية          

                                                 ً   خطوات إلنشاء هيئة مستقلة لرصد أماكن االحتجاز وفقـاً  َّ     تَّخذ       ُ  بأن تُ                               وأوصت منظمة العفو الدولية       .  )  ٣٣ (      النقاش
                             وأوصت اللجنة األوروبية ملنع      .  )  ٣٤ (                                                                       اللتزامات أوكرانيا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب       

            رسالة واضحة                                على أعلى مستوى ويف فترات منتظمة                                                      ُ   َّ            التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة بأن ُتوجَّه         
      وقـد    .  )  ٣٥ (                                              مع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الـسيئة         "         ال تسامح  "        مؤداها                                   إىل مجيع موظفي وزارة الداخلية      

                                                               وأوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا مبعاجلة مـسألة عنـف             .  )  ٣٦ (                    على هذه التوصية                  ً   قدمت الدولة رداً  
                  التدريب املناسـب         توفري                           ء املعاملة، ويشمل ذلك                              ملة ملكافحة التعذيب وسو    ا        سياسة ش         اعتماد                   الشرطة من خالل    

   . )  ٣٧ (              وتدابري املراقبة

          ال تزال    هم      وإبعاد        األشخاص                      يف ميدان تسليم            تشريعات                                          والحظت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أن ال        -   ١٤
                          من اتفاقية مناهـضة     ٣           للمادة                                                                    ً              متخلفة وال تنص على حبث أي ظروف يتعني على الدولة أخذها يف االعتبار وفقاً             

                  للمدعي العام الذي       احلصري         الختصاص          ضمن نطاق ا      تندرج                           القرارات املتعلقة بالتسليم             أشارت إىل أن  و  .        التعذيب
                          الذي تطلب دولة أخرى      ،           إعالم الفرد       وجوب                      وال يشترط القانون      .                                             يتخذها بطريقة سرية ودون اتباع أي إجراء      

   . )  ٣٨ (                             بالقرار املتخذ وبدواعي اختاذه ،      تسليمه
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                                                                             جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان، يظل االحتجاز دون أمر حمكمة هـو القاعـدة،                ه           ما أوردت       وحسب    -   ١٥
    ٧٢            أن فتـرة                                                       وأفادت اجملموعة أن موظفي إنفاذ القوانني يعتربون          .             ً                                واالحتجاز بناًء على أمر حمكمة هو االستثناء      

                       ضاة بتقدمي دليل على أنه    الق   هم  م  ِ لزِ              ُ ز شخص ما؛ وال ُي ا ج ت ح ال         ة املطلقة                               الفترة اليت يتمتعون خالهلا بالسلط   هي      ساعة 
        ا يزيد                                                                                                     مل يكن باإلمكان عرض الشخص عليهم خالل فترة أقصر؛ وجيوز متديد فترة االحتجاز يف خمفر الشرطة، مم                

                         بعد اختاذ قـرار رمسـي     ّ الّ    إ                           ُ                   ً          وأضافت جمموعة خاركيف أنه ال ُيعد املشتبه به حمتجزاً          .                          التعذيب وسوء املعاملة    ن م
                   كما ذكرت جمموعـة      .                 بروتوكول احتجاز         املسؤول                   ِّ          غري واضح إىل أن جيهِّز                            ويبقى وضعه يف املخفر     .         باحتجازه

   . )  ٣٩ (                                           فيما يتعلق بالتحقيق يف مرحلة ما قبل احملاكمة ّ الّ                                          خاركيف أن القوانني ال حتدد فترة احتجاز قصوى إ

                                                                                                وفيما خيص أحوال السجون، أفادت مؤسسة دونيتسكي التذكارية أن ظروف احتجاز السجناء املدانني               -   ١٦
          الظروف يف      أن                                      جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أفادت              غري أن     .  )  ٤٠ (                      خالل السنوات األخرية          ً   تدرجيياً  ت   حتسن   د   ق
                               بتمويل منظومة مرافق احلبس           ً   جزئياً  ّ الّ             االكتظاظ إ   ة          رتبط مشكل  ت    وال    .              ال تزال سيئة              ويف السجون               التحقيق       قسام أ

                                                       التدابري الفعالة اليت من شأهنا احلد من اللجـوء إىل                                                 موعة اعتماد الكفالة باعتبارها أحد        اجمل         واقترحت    .         االحتياطي
          احلـبس     بري د       ألخذ بت                                               والحظت مؤسسة دونيتسكي التذكارية أن نسبة ا        .  )  ٤١ (                        الحتجاز السابق للمحاكمة   ا       إجراء  

    ُ                                    ما ُيعتمد هذا التدبري يف حق متـهمني           ً فكثرياً  .                                                                االحتياطي كتدبري وقائي تظل مرتفعة بشكل غري مربر يف أوكرانيا         
َ                                   ، وُيرَسلون إىل سجون احلبس االحتياطي                    ً   ليست خطرية جداً         جبرائم     ُ   ) SIZO (   خدمةً للمحقق        ً    ) مـا          وحـسب     .  )  ٤٢     
                            ضمانات مهمة للمحتجزين من         منح                                                                 جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان، ال تنص القوانني األوكرانية على                 ذكرته  

                          ذكارية أن املوجودين رهن                                وأفادت مؤسسة دونيتسكي الت     .  )  ٤٣ (                                                قبيل احلق يف املراجعة الدورية لدواعي احتجازهم      
                                                                                               احلبس االحتياطي والسجناء املدانني يقدمون بشكل متزايد إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان شكاوى بـشأن     

   . )  ٤٤ (             من سوء معاملة          حيدث يف هذه       م وما                                                   األحوال السائدة يف املؤسسات التابعة إلدارة تنفيذ األحكا

     يبلغ            يف بلد     ،                                                اظ وسوء األحوال يف مرافق احلبس االحتياطي أديا                                               وأبرزت منظمة العفو الدولية أن االكتظ       -   ١٧
       املنظمة    رت    ّ وذكّ  .                                     إىل ارتفاع معدل تفشيه يف أوساط احملتجزين                 ً   مستويات عالية جداً،                         معدل اإلصابة بداء السل    فيه

           حتجـاز يف                                   بشأن عدد الوفيات أثناء اال         ٢٠٠٧       نوفمرب   /                                                        باهلواجس اليت أعربت عنها أمينة املظامل يف تشرين الثاين        
                                                             واستشهدت منظمة العفو الدولية كذلك بإحصاءات مجعها ديوان          .                                            مرافق احلبس االحتياطي العشرين يف أوكرانيا     

                               أثناء احتجازهم يف مرافـق          ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٤          بني عامي    ً  اً             توفوا سنوي  ً  اً        شخص    ١٣٥       إىل      ١٣٠                    املظامل تشري إىل أن     
                                                    عن نقص الرعاية الطبية، مبـا يف ذلـك عـدم              مت        قد جن                 أغلبية الوفيات                    أفادت املنظمة أن     و  .               احلبس االحتياطي 
                                وأوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس       .  )  ٤٥ (            ، مثل السل                                        تعود اإلصابة هبا إىل ما قبل االحتجاز                    تشخيص أمراض   

                             لعقاب؛ وبتحسني ظروف احتجاز         من ا                                                                         أوروبا باختاذ خطوات لتقليص عدد نزالء السجون؛ وبتوفري أشكال بديلة           
                       لسل وفريوس نقص املناعـة   ا               إجراء اختبارات          احلرص على                        هم يف مراكز منفصلة؛ وب                           األحداث واحلرص على إيداع   

   . )  ٤٦ (                                            اإليدز وتوفري الرعاية الطبية املالئمة جلميع الرتالء /       البشرية

  ،     ٢٠٠٢                                                                                       وأفادت منظمة العفو الدولية أن القانون املتعلق مبنع العنف داخل األسرة دخل حيز النفاذ يف عام   -   ١٨
      أشارت  و  .                                ثبت فعاليته يف مكافحة العنف املرتيل ت     ومل      شوائب                                 لقها من أن هذا القانون تشوبه                          غري أهنا أعربت عن ق    

                                         سلوك ضحية العنف املرتيل الذي يـستثري        "     ُ   َّ            الذي ُيعرَّف بأنه      "             سلوك الضحية  "       مفهوم                               إىل أن هذا القانون يتضمن      
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                           وك العنف، وساهم يف اإلفالت من                                   لتحميل نساء املسؤولية عن استثارة سل           ُّ           هو مفهوم اتُّخذ ذريعة      ، و  "          ذلك العنف 
   إىل  ُ ِّ     قُدِّم                        لتعديل هذا القانون           قانون         مشروع                 أشارت إىل أن     و  .            القضائية                                          العقاب بتمكينه اجلناة من تفادي املالحقة     

قّر بعد          ، ولكنه مل     ٢٠٠٧      فرباير  /               الربملان يف شباط   ّ       ُي       ، فإن  "           سلوك الضحية "                                 ورغم أن مشروع القانون يلغي مفهوم   . ُ  
                                                                                            ة ال تزال قلقة ألن أحكامه ال تبلغ حد كفالة توفري سكن بديل الئق ألجل قـصري وطويـل                                       منظمة العفو الدولي  

                                                                        وأوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا احلكومة بتعزيز التدابري املعتمدة ملكافحة   .  )  ٤٧ (                 لضحايا العنف املرتيل
                                  ائم على أساس مراعاة نوع اجلنس                             ؛ وبتوفري التدريب الق               ضحايا العنف            للنساء                                ٍ     العنف املرتيل؛ وبتشجيع إنشاء مآوٍ    

                         اليت حتظر العنف ضـد               التشريعات                                  كما أوصى املفوض احلكومة بتنفيذ         .                السلطة القضائية                        ألفراد هيئات الشرطة و   
   . ) ٨ ٤ (                                                                                              األطفال واستغالهلم يف إنتاج املواد اإلباحية وباعتماد تدابري ملعاجلة ظاهرة أطفال الشوارع اآلخذة يف االنتشار

                                                                     ة خاركيف حلقوق اإلنسان أن عدد حاالت العنف ضد صغار العسكريني والعسكريات يف            وأفادت جمموع  -   ١٩
    ٧٣       ً                                                         مستشهدةً مبعلومات وردت من مكتب املدعي العـام مفادهـا أن             ً    اً،                ال يزال مرتفع    ) dedovschina (      اجليش  
              كنتيجة ملـا                                     يف مجيع الوحدات العسكرية يف أوكرانيا    ٢٠٠٣                                       أصيبوا خالل األشهر الثالثة األوىل من عام     ً  اً     شخص

   . )  ٤٩ (       رب املربح                   كنتيجة لالعتداء والض ً  اً      شخص  ٥٠ و  "                           انتهاكات العالقات القانونية "     يسمى 

ـ  ة    مشكل    ميثل          ال يزال     لبشر                                                       والحظت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان أن االجتار با       -   ٢٠     يف  ة         مطروح
ّ      قد صّدق              الربملان      وأن          أوكرانيا                     وأوصى مفوض حقـوق      .  )  ٥٠ (       توكوالهتا                             ، على اتفاقية بالريمو وبرو        ٢٠٠٤        يف عام       

                           وبأن تنظم محالت للتوعيـة؛      لبشر                                                                      اإلنسان مبجلس أوروبا احلكومة بأن تواصل تعزيز سياسات مكافحة االجتار با      
ـ                                املتاجرين باألشخاص؛ وبأن          قاضاة                                              وبأن توفر احلماية الكافية للضحايا وتكفل م                      الفـساد يف     ة   شكل            تتـصدى مل

   . )  ٥١ (                   وكاالت إنفاذ القوانني

                                                                               مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان، تتمثل إحدى قنوات االجتار باألطفـال يف                          ما ذكرته        وحسب  -   ٢١
                       الوطنية وأكدت أنه                                       أن مثة أوجه قصور تشوب التشريعات                            ويف هذا الصدد، الحظت       .                          التبين على الصعيد الدويل   

                                ذا، قـدمت ورقـة إىل رئـيس          وهل  .            يف اخلارج                 ممن جرى تبنيهم                                           حصلت انتهاكات حلقوق األطفال األوكرانيني      
                                 وتوقيع اتفاقات ثنائية مع البلدان       إبرام                                ّ                                     اجلمهورية ترمي إىل حتسني إجراءات تبّني األسر لألطفال األوكرانيني وإىل        

         منـهم                                تعليمهم وعودة الـضحايا           ألوضاع                                      ن املتبنون لكفالة املراقبة املناسبة       و                    ها األطفال األوكراني    في           اليت يعيش   
   . )  ٥٢ (           إىل أوكرانيا

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

      ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٢  يف           إىل الربملان                                             ُ ِّ     أبرزت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان أنه قُدِّمت   -   ٢٢
                                                                                                            مشاريع قوانني إلدخال تعديالت على قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية وقـانون اإلجـراءات               

       شبكة          جناز إنشاء إ  :             ُ                   ورغم ذلك، مل ُيحل عدد من املشاكل   .                           ية حقوق اإلنسان يف احملاكم                            اإلدارية بغرض تعزيز محا   
  ل   ّ عّد                                                                                           ُ احملاكم اإلدارية لتسوية املنازعات بني األشخاص والسلطات؛ وإنشاء نظام لقضاء األحداث؛ واعتماد قانون ُم

   . )  ٥٣ (               ملساعدة القضائية ا ب          ن املتعلق و      والقان  ،        احملامني      بنقابة          ن املتعلق و        والقان ،                لإلجراءات اجلنائية
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                                                                                                         والحظت منظمة العفو الدولية أن أوكرانيا أدخلت تعديالت على نظام العدالة اجلنائية ترمي إىل جعلـه                  -   ٢٣
                       نظام العدالة اجلنائية    مسات                        ال يزال حيتفظ بالكثري من             هذا النظام                                    لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان؛ غري أن ً  اً      مطابق

                                                                           حظ احتاد هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنسان أن احملاكم االقتصادية تبت يف املنازعات        وال  .  )  ٥٤ (                السوفيايت القمعي 
        املتعلقة          القضايا           البت يف                 كما الحظ أن      .                                                                         وفق قواعد ال تتوافق واالجتاهات املعاصرة يف اإلجراءات القانونية املدنية         

                      قيود عديدة على احلق         على                  اكمة العادلة و                                               على انتهاكات لعدد من معايري احلق يف احمل             ً عموماً                     رائم إدارية ينطوي     جب
                        وأحاطت مفوضة الربملـان      .  )  ٥٥ (                      لدى حماكم االستئناف         األحكام                     إمكانية استئناف        توفر     عدم     ً      فضالً عن              يف الدفاع   

             دليـل علـى      هي                                                     بأن قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف حق أوكرانيا  ً  اً                          األوكراين حلقوق اإلنسان علم  
   . )  ٥٦ (                                               يف املائة من األحكام انتهاك احلق يف احملاكمة العادلة  ٩٠       تناول                األوكراين، حيث ي                 الوضع احلرج للقضاء

                                                                                                    وأشار احتاد هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنسان إىل أن إجراءات اختيار القضاة غري شفافة وأهنا تشجع                 -   ٢٤
                    احتاد هلسينكي، ليس          أورده      ما        وحسب    .                  بتلك اإلجراءات        املعنيني                    للمسؤولني العموميني             وتبعيتهم             القضاة       تعسف

َ      وُتمـاَرس    .                                       األطراف صاحبة املصلحة على حد سـواء          من                                                       من الغرابة أن يتعرض القضاة للضغط من السلطات و            ُ 
                                                                                                             أشكال تأثري خمتلفة، تتراوح بني الرسائل واالتصاالت اهلاتفية والزيارات الشخصية إىل القضاة ورؤساء احملـاكم               

            بني األطراف    ءات    إلجرا         املخالفة ل                             وال حيظر القانون هذه العالقات     .         احملاكم                                      واالنتقاد املباشر لألحكام الصادرة عن    
   . )  ٥٧ (               املختلفة والقضاة

   ة                                                                                               وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، أوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا احلكومة مبعاجلة مـشكل               -   ٢٥
                              صالح القضاء لضمان استقالليته        إ           جناز عملية                                              جهاز القضاء والشرطة ونظام السجون؛ وبإ               يتغلغل يف               الفساد الذي   

                                                                         مع املعايري األوروبية؛ وباستحداث نظام لقضاء األحداث؛ وبتعزيز استقاللية القضاة  ً  اً                              الكاملة ونزاهته وفعاليته متاشي
                                       ؛ ومبراجعة نظام اختيار القضاة وتعيينهم،                  والضغط غري املشروعني                                             وزيادة مرتباهتم واختاذ تدابري ملنع تعرضهم للتأثري 

   . )  ٥٨ (                                                        يز على نزاهة املرشحني وقدراهتم العملية ومعرفتهم حبقوق اإلنسان      والترك

                       حيتـاج إىل تعـديل              العقابية                                                                         وأبرزت مؤسسة دونيتسكي التذكارية أن نظام املراقبة العامة للمؤسسات            -   ٢٦
  ت                                                                                                         جذري؛ ويشمل هذا األمر تعديل األنظمة املتعلقة بلجان اإلشراف واملعايري ذات الـصلة يف قـانون العقوبـا             

   ما      وحسب   .  )  ٥٩ ( "                                                                              املتعلق باملراقبة املدنية الدميقراطية للمؤسسة العسكرية ووكاالت الدولة إلنفاذ القوانني "         والقانون 
    ٍ    مـساعٍ          وجـود                                                                                         مؤسسة دونيتسكي التذكارية، تدل اجلهود الرامية إىل تفادي التحقيقات املستقلة على                   ذكرته  

  .  )  ٦٠ (                                              كل موضوعي حالة النظام واالجتاهـات احلاليـة                                                            لسيطرة الصارمة على املعلومات اليت تتسرب وتعكس بش        ل
                  غـري أن نتـائج      ً    اً،                             السجناء أضحت أكثر شـيوع        ات                                                والحظت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أن احتجاج      

َ         التحقيقات يف هذه احلوادث مل ُيكَشف عنها   ُ                         ) ٦١  ( .   

                  لة للتعذيب وغريه                                                                                  وأفادت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أن االدعاءات املتعلقة مبمارسة موظفي الدو            -   ٢٧
                واحملققون الذين        النيابة                   ويكاد القضاة ووكالء   .                                   ً                       من ضروب املعاملة السيئة ال تفضي عادةً إىل إجراء حتقيقات فعالة

             ناهيك عن أهنم                                                                                     تعرض عليهم هيئات إنفاذ القوانني احملتجزين ال يأهبون بشكاواهم الرمسية بشأن تعرضهم للتعذيب، 
                                                                            وتظل حاالت إدانة موظفي الدولة املسؤولني عن إنفاذ القوانني ملمارسـتهم             .     بسات                  إىل استجالء املال             ال يبادرون 
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                                                                                           وأضافت جمموعة خاركيف أن العقوبات اليت حتكم هبا احملاكم يف حالة اإلدانة ال توازي خطورة                 .               التعذيب نادرة 
 ً  اً                     يف أحيان كثرية جـد     ً  اً   ض           ويستحيل أي   .  )  ٦٢ (                              ما تصدر عليهم أحكام مشروطة     ً  اً                                 اجلرمية وأن املوظفني املدانني كثري    

َ                       َ             يف احلاالت اليت ُيفَحص فيها الضحايا أو يعالَجون                                                 احلصول على الوثائق من املؤسسات الطبية                    وأضافت جمموعة    .             ُ  
            وفيما يتعلق   .  )  ٦٣ (                                                                              خاركيف أن مكتب املدعي العام ال يبذل أي جهد لتوفري األمن ملن يشتكون من ممارسة التعذيب

                                                       ، أكدت مؤسسة دونيتسكي التذكارية أن حاالت الفساد املتعددة            نفاذ األحكام    رة إ   إدا              تعيني املوظفني يف         بسياسات 
                                      موقف معلن بوضوح من جانـب قـادة                        ً                  يكاد يكون معدوماً، وعدم وجود                            رد الفعل إزاءها         وكون   ،          إىل حد ما  

   . )  ٦٤ (                                                     أمور تدل على وجود مشاكل خطرية فيما يتعلق بتعيني موظفيها   هي        اإلدارة 

                  قات مستقلة ونزيهة          إجراء حتقي              كنتيجة لعدم -                             دولية إىل أن اإلفالت من العقاب     و ال                 وأشارت منظمة العف  -   ٢٨
 ً  اً             متجذر جزئي-                          من موظفي إنفاذ القوانني                        املالحقة القضائية للمعنيني                                       وفعالة يف ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة و

     تكون    ما  ً  اً                   اإلضافة إىل ذلك، كثري  وب  .                                       فهي، حبكم طبيعتها، ليست مستقلة وال حمايدة  .                        يف دور مؤسسة املدعي العام
                     مع أفراد الشرطة، وقد  ً  اً                                                           من خالل عملهم يف جمال التحقيقات اجلنائية، عالقات شخصية وثيقة جد         النيابة،     كالء   لو

           ويف إجراء        النيابة                                             ويالقي الضحايا صعوبة يف إيداع الشكاوى لدى وكالء   .  )  ٦٥ (                               يترددون بالتايل يف متابعة الشكاوى
        عنـدما     ،                                                    والحظت منظمة العفو الدولية أن أوكرانيا التزمت        .  )  ٦٦ (                         ستقلة وحمايدة يف شكاواهم                    حتقيقات فورية وم  

          مطابقة    ها                                               بتعديل دور مكتب املدعي العام ومهامه جلعل        ،    ١٩٩٥                                             قدمت طلب االنضمام إىل جملس أوروبا يف عام         
   . )  ٦٧ (                                                        ملعايري جملس أوروبا؛ والحظت أن أوكرانيا مل تف بعد هبذا االلتزام

                                                        ُ                                        رزت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان أن ممارسة اعتماد اعترافات مل ُيدل هبا طواعية يف اإلجراءات                  وأب  -   ٢٩
                                                                         وال وجود يف اإلجراءات اجلنائية حىت يومنا هذا ألي معايري متطـورة لتحديـد         .                                 اجلنائية ال تزال واسعة االنتشار    

                                     خاركيف حلقوق اإلنسان، ال يتـضمن            جمموعة           ما قالته         وحسب    .         أم ال                                           ما إذا كان اعتراف ما قد صدر طواعية       
                              ت التعذيب كدليل يف أي إجراءات،    حت ا ُ       ُيدىل هب     أقوالُ          ُيحتج بأي  ّ  الّ                            واضحة مبا فيه الكفاية تكفل أ ً  اً              القانون أحكام

   . )  ٦٨ (                               تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب      حسب ما

                           ون حبقهم يف توكيـل حمـام أو      ُ   َ     ال ُيعلَم      ً      كثرياً ما                                                        وذكرت منظمة العفو الدولية أن املشتبه هبم واحملتجزين         -   ٣٠
                            َّ                                ن احلق يف املساعدة القضائية مبيَّن يف القانون األوكـراين،                          وذكرت املنظمة أ    .     جواب                حام أثناء االست             االستعانة مب 

                                                                                                             أعربت عن قلقها من أن القانون ال يوضح مبا فيه الكفاية احلاالت اليت ينبغي فيها منح الـشخص حـق                        نها   ولك
                                                                                  إلجراءات اجلنائية الظروف االستثنائية اليت يلزم فيها وجود حمام مثل احلاالت اليت                           ويسرد قانون ا    .             االتصال مبحام 

               عنـدما يطلـب     ّ  إالّ           ال يلزم                    يف احلاالت األخرى                                                                  يتعلق فيها األمر بقاصرين وحمتجزين معوقني، ولكن وجود حمام          
               علـى النحـو             قـوقهم    حب                       ُ   َ                             منظمة العفو الدولية، ال ُيعلَم كثري من احملتجـزين                      ما أوردته         وحسب    .           احملتجز ذلك 

                               ات الشرطة ما مل يتنازل احملتجز عن     جواب             حمام أثناء است ً  اً     دائم        أن يوجد                            وأشارت املنظمة إىل أنه ينبغي   .  )  ٦٩ (      املطلوب
                    باستخدام معـدات                 َّ                    بدقة، ومن احملبَّذ أن جيري ذلك            جوابات                   ي تسجيل مجيع االست        وينبغ  .              ٍٍ  االستعانة مبحامٍٍ         حقه يف   
                               ضحايا التعـذيب مـن االنتـصاف                   ضرورة أن يتمكن                        منظمة العفو الدولية            كما أبرزت   .      صوتية /        بصرية      تسجيل

                                                                  ِّ                              واحلصول على ما يكفي جلرب ضررهم، مبا يف ذلك التعويض والوسائل الكفيلة بردِّ االعتبار واحلماية على أكمـل   
   . )  ٧٠ (             أعمال االنتقام   من     وجه 



A/HRC/WG.6/2/UKR/3 
Page 10 

 

   الشخصية ويف الزواج واحلياة األسريةاحلياة احلق يف حرمة - ٤

                  حبـاالت زواج ذوي                                                          للمثليني واملثليات إىل أنه ال يوجد أي اعتراف رمسي            )      عاملنا (                  مركز ناش مري         أشار  -   ٣١
                                                                                      وبالتايل، فإن الشركاء يف احلياة من املثليني واملثليـات حمرومـون مـن اإلمكانيـات                 .                  اجلنس يف أوكرانيا       نفس  

                                       إرث املمتلكات والوصاية على األطفـال                                          ؤلفة من أزواج خمتلفي اجلنس، مثل                          تتمتع هبا األسر امل                    واالمتيازات اليت   
             عالقات الزواج                                         وأوصى املركز بإضفاء الصبغة القانونية على   .  )  ٧١ (                                       وعدم الشهادة ضد قريب يف اإلجراءات اجلنائية

                                     اجتماعية واقتصادية أسوة باألزواج مـن   ً  اً     حقوق          واملثليات     ني                   ومبنح أسر املثلي    ة        املثلي  ة                 ذوي امليول اجلنسي      بني        املدين
ـ    ً  اً                                منظمة رصد حقوق اإلنسان، كثري           ذكرته    ما        وحسب    .  )  ٧٢ (                 ذوي اجلنس املغاير                    املون يف اجملـال                    ما ينتهك الع

                    معلومـات سـرية         ئهم                  اإليـدز بإفـشا    /                                                             الصحي حرمة خصوصيات املصابني بفريوس نقص املناعـة البـشرية         
   . )  ٧٣ (         عن حالتهم

  قد، والتعبري، وتشكيل اجلمعيات والتجمع السلميحرية الدين أو املعت - ٥    

  ن         ومبنأى ع      رية   حب                                                                             أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الصحفيني ومؤسسات وسائط اإلعالم يعملون              -   ٣٢
                                                                                                        التدخل املباشر للحكومة، ولكن التهديدات املوجهة إىل الصحفيني الذين ينتقدون املسؤولني احلكوميني وغريهم             

                           والحظت مفوضة الربملان األوكراين   .  )  ٧٤ (  لة   مشك     تطرح                                 واالعتداءات البدنية عليهم ال تزال                     من الشخصيات البارزة 
             والحـظ ممثـل     .  )  ٧٥ (                                                     توفوا منذ استقالل أوكرانيا بسبب أنشطتهم املهنية والعامة ً  اً       صحفي  ٣٩                 حلقوق اإلنسان أن   

َ   تعَرف                 ورجيي غونغادزي مل                مقتل الصحفي ج      مالبسات                       با حلرية وسائط اإلعالم أن  و                         منظمة األمن والتعاون يف أور     
                                                                           ُ                           وأبرزت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن نشطاء حرية وسائط اإلعالم يشعرون باألسى ألنه مل ُتوجه بعد                  )  ٧٦ (   بعد

   . )  ٧٧ (                                                                     أي هتم لكبار املسؤولني احلكوميني السابقني املتورطني يف تدبري حادثة قتل غونغادزي

                                                       ية وسائط اإلعالم أن التعددية السياسية، وإن كانـت                                                        والحظ ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا حلر         -   ٣٣
                                                                                                        توجد بصفة عامة يف وسائط اإلعالم يف أوكرانيا، تبلغ أدىن الدرجات من التطور على ما يبدو يف وسائط البـث           

                                                                             ورغم أن البث التلفزيوين اخلاص يوجد على الصعيد الوطين واحمللي، فإن موقف              .                             اإلذاعي، وخباصة يف التلفزيون   
                              والحظ كـذلك أن عـدة دواع         .          سع مساحة  و أ ً  اً                                                 يف أكثر القنوات شعبية وهي اليت تغطي أيض             مهيمن        احلكومة  

         وأفـادت    .  )  ٧٨ (                   لقانون املدين اجلديد                                                                                     للشعور بالقلق البالغ ال تزال قائمة يف امليدان القانوين، وخباصة فيما يتعلق با            
      مشكالن                              وسائط اإلعالم وإرشاء الصحفيني       لسوق     القلة                                                مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان أن نزعة احتكار 

   . )  ٧٩ (               ما فتئا يستفحالن

         تـشريع                                                            ، أشار احتاد هلسينكي األوكراين حلقوق اإلنـسان إىل أن ال                       كوين اجلمعيات                      وفيما يتعلق حبرية ت     -   ٣٤
ّ    أُقّر     ي   ذ                  بالرابطات، وال              احلايل املتعلق         لمجتمع                                   يف تلبية االحتياجات الراهنة ل        فشل    قد                          يف مطلع التسعينات،      ً اً    أساس ُ 

                                                     من االتفاقية األوروبية حلمايـة حقـوق اإلنـسان            ١١        للمادة                    من هذا التشريع                            وال متتثل أحكام عديدة       .     املدين
                          وذكـر احتـاد هلـسينكي        .                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٢٢                          واحلريات األساسية واملادة    
                                           لدى تسجيل الرابطات وكذلك احلصول على           واجه ُ ُت                  العراقيل اليت     ،                 كمشاكل رئيسية   ،                     األوكراين حلقوق اإلنسان  

                                      وأشار إىل أن القانون ال يسمح بإمكانية  ،                                                             صفة اهليئة اليت ال تستهدف الربح وما يتصل بذلك من امتيازات ضريبية
   . )  ٨٠ (                           تسجيل بعض األنواع من املنظمات
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        ينشأ عن           الدينية        الطوائف                                                                   وفيما يتعلق حبرية الدين، الحظت هيئة حقوق اإلنسان بال حدود أن الرتاع بني  -   ٣٥
        التنافس            هذا الرتاع        يؤجج    مما   و  .      ً سابقاً            اليت صودرت                                                                 التنافس من أجل التحكم يف توزيع الدولة ملمتلكات الكنيسة          

                                   يئة الدولة إىل وضع قواعد واضحة        اهل      ودعت    .                                                                   من أجل التحكم يف حمتوى وطريقة التعليم الديين يف مدارس الدولة          
    ّ   رعّية   ُ   َّ                  أن ُيموَّل بتربعات من         بل                  التعليم الديين       هي       متول   ّ  الّ                 كما أوصتها بأ    .       ً   سابقاً  ت       يت صودر                     لتوزيع املمتلكات ال  

                                                                                                                    الكنيسة وبأن يتبع املنهج الدراسي املتعلق بالدين يف مدارس الدولة مبادئ توليدو التوجيهية لتـدريس األديـان                 
   . ) ١ ٨ (                                         الصادرة عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،                         واملعتقدات يف املدارس العامة

  ستوى معيشي الئقالتمتع مب احلق يف الضمان االجتماعي ويف - ٦

                                         أحد العوامل الرئيسية النتهاكات حقـوق          هو            الفقر        أن                                           تعترب مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان       -   ٣٦
   اض        إىل اخنف         مل يؤد                                 يف مستوى دخل األسر املعيشية       ً  اً                          االرتفاع الذي حصل مؤخر             قالت إن  و  .                    اإلنسان يف أوكرانيا  

                        يف املائـة يف عـام           ٢٨,١    و     ٢٠٠٠                     يف املائة يف عام          ٢٦,٤                       قد بلغ مستوى الفقر      ف  .                              يف نسبة الفقراء يف أوكرانيا    
                                                                          مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان، تتمثل عوامل الفقر الرئيسية يف أوكرانيا يف          ما ذكرته      وحسب   .     ٢٠٠٦

   . )  ٨٢ (                  والبطالة والتضخم ،    فوعة               واألجور غري املد ،                              تدين املعايري والضمانات االجتماعية

                           فـريوس نقـص املناعـة            جائحة                                                                    وفيما يتعلق باحلق يف الصحة، أفادت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن              -   ٣٧
          ، وال سيما  ا                                                  ورغم أن أوكرانيا اختذت بعض اخلطوات اإلجيابية ملكافحته       تتفاقم،    زال  ت                   اإليدز يف أوكرانيا ال  /       البشرية

                  نتـهاكات حقـوق             للتصدي ال                                               السياسات، فإنه يتعني عليها القيام باملزيد                                       يف جمال اإلصالح التشريعي وإصالح      
      عمـا                                                    كما أعربت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان          .  )  ٨٣ (           هذه اجلائحة                  دي إىل استفحال                   اإلنسان اليت تؤ  

  .              به يف أوروبا                                  أوكرانيا أعلى مؤشرات اإلصابة        ُ   َّ         إذ ُتسجَّل يف      .            هذا الوباء                                       من مشاعر قلق بالغ إزاء تفاقم              ساورها ي
ُ             واستشهدت املفوضة ببيانات رمسية تشري إىل أنه ُسجل                     وأبرزت أن    .            يف أوكرانيا           ذا املرض  هب         مصاب      ١٢٠     ٠٠٠                                        

       أشارت و  .  )  ٨٤ (      شخص    ٣٨٠     ٠٠٠                الطيب، يصل إىل                   املني يف اجملال       الع         تقديرات                                العدد احلقيقي للمصابني، حسب     
                                                   رفع القيود على اسـترياد امليثـادون يف كـانون             يف                إجيابية متثلت      ة               إىل اختاذ خطو                            منظمة رصد حقوق اإلنسان     

      أساسه           امليثادون              الذي يشكل           الدواء          املدعم ب            أن العالج          أثبتت                    التجربة الدولية              وقالت إن     .     ٢٠٠٧       ديسمرب   /    األول
                                                                    غري أن منظمة رصد حقوق اإلنسان أفادت أن الشرطة تتدخل بانتظام             .                       يف منع انتقال الفريوس          أساسي      عنصر    هو  

                                    ذلك استفادة متعاطي املخدرات مـن             مبا يف                                                         ل املعلومات واخلدمات املتعلقة بالوقاية من الفريوس،                      يف عملية إيصا  
   . )  ٨٥ (                            اخلدمات القانونية لتغيري احملاقن

                                             عقوبات جنائية قاسية فيما يتعلق حبيازة كميات    طبق                                         والحظت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن أوكرانيا ت  -   ٣٨
                                   يف أوكرانيا، فإن مستوى سجن متعاطي  ً اً      سريع ً اً     تناقص     تشهد           دالت اجلرمية           ورغم أن مع  .           من املخدرات ً  اً         ضئيلة جد

                                                                   يف املائة من احملتجزين يقبعون يف الـسجون بتـهم هلـا صـلة                 ٢٠                    فما ال يقل عن       . ً اً                       املخدرات ال يزال مرتفع   
                      وترية ارتفاع معـدالت       ِّ    يسرِّع                خطر التوقيف        فإن                             منظمة رصد حقوق اإلنسان،                 ما أوردته         وحسب    .         باملخدرات

   . )  ٨٦ (                                                                                        اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية بإبعاده أشد الفئات قابلية لإلصابة به عن خدمات الوقاية منه
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    فقد   .                                                                                               وذكرت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان أن احلالة فيما يتعلق باإلصابة بداء السل حرجة               -   ٣٩
    ٩, ٢             النامجة عنه                  معدل الوفيات          تضاعف   و         مرات      ٢,٦          األخرية     ١٥   ل ا              خالل السنوات               املصابني به                تضاعف معدل   

   . )  ٨٧ (     ً  شخصاً   ٥١٤     ٨٥٠                                                         وبلغ العدد اإلمجايل للمصابني جبميع أشكال السل املسجلني يف السجالت   .     مرات

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ٧

  ت           يف الـسنوا             اليت قامت هبا                                                                      أبرزت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن أوكرانيا، رغم اإلصالحات املتعددة           -   ٤٠
           وال تـزال     .       هلجـرة        شؤون ا     ة ل  ؤ                                                  سياسة واضحة يف جمال اهلجرة أو دائرة موحدة وكف                   تفتقر إىل                    األخرية، ال تزال    

َ                                         ُيحَرمون بصفة اعتيادية من حقوقهم األساسية يف    هم                                           ظروف احتجاز املهاجرين سيئة يف معظم املرافق، و          االستعانة ُ  
          عن قلقها                         منظمة العفو الدولية               قد أعربت    و  .  )  ٨٨ (  هم                                                    ويف إخبار طرف ثالث باحتجازهم ويف إعالمهم حبقوق           ٍ حامٍ مب

                                                  ولعدم توفريها إجراءات شاملة وعادلة الختاذ القرارات             عادة القسرية                               ة السلطات األوكرانية ملبدأ عدم اإل          لعدم مراعا
                                                     منظمة رصد حقوق اإلنسان، يبقى كثري من املهاجرين، وال سيما        ذكرته   ما      وحسب   .  )  ٨٩ (         صفة الالجئ    منح      بشأن 
                وأفادت منظمـة     .  )  ٩٠ (                   أو سوء املعاملة     يب                                                               انيون، معرضني خلطر إعادهتم إىل بلدان قد يتعرضون فيها للتعذ              الشيش

                                                                                      من طاليب اللجوء من بلد ثالث، كانوا يطلبون احلماية الدولية يف أوكرانيا، أعيدوا بالقوة يف   ١٠                   العفو الدولية أن   
                  منظمة العفـو       كدت  وأ  .                         ات لتسليم طاليب اللجوء                                               إىل ذلك البلد الثالث، الذي أصدر مذكر           ٢٠٠٦       فرباير   /    شباط

                                      تعرضوا للتعذيب وسوء املعاملة لدى عودهتم     ً  قسراً     دين  ا                      أن بعض طاليب اللجوء املع       مفادها                         الدولية أهنا تلقت تقارير 
                         القـانون الـدويل حلقـوق                      مبا يقع عليها مبوجب           بأن تتقيد         َ احلكومةَ       املنظمة       وأوصت   .  )  ٩١ (                      إىل ذلك البلد الثالث   

         تعرضـهم     يف         يتمثل   ً  اً       حقيقي ً  اً                                                    بعدم إرسال األفراد إىل بلدان يواجهون فيها خطر                     من التزامات               والالجئني         اإلنسان
   ة   عاد                              عن إنفاذ القوانني مبدأ عدم اإل                   أن يدرك مجيع املسؤولني    على    رص      بأن حت   و ،                        نتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان ال

   . )  ٩٢ (             أن يتمسكوا به و ً  اً    تام ً  اً      إدراك        القسرية 

َ                         رصد حقوق اإلنسان إىل أن العديد من طاليب اللجوء احملتاجني إىل احلماية ُيحَرمون من                            وأشارت منظمة   -   ٤١   ُ                                                              
   ما      وحسب   .  )  ٩٣ (                                                                 إجرائية أو ألن مسؤويل اهلجرة ال يقدرون األوضاع السائدة يف البلد األصلي               ٍ صفة الالجئ لدواعٍ

  ُ   َ                       وُيقطَع اتصاهلم بالعـامل     ز    حتجا                                               ً                جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان، يوضع هؤالء األشخاص عادةً رهن اال                 أوردته  
                         م على املعونـة املـشروطة         حصوهل           ، فإن فرص                 بطبيعة احلال      جانب                       ؤالء األشخاص هم من األ     ه         ومبا أن   .       اخلارجي

                    وأوصى مفوض حقـوق      .  )  ٩٤ ( ل                            حمام يف حاالت من هذا القبي                  ضرورة وجود                             وال ينص القانون على       . ً اً         حمدودة جد 
                                                                 ر، بأن تسن قوانني حمددة بشأن طاليب اللجوء؛ وبأن تكفل متثيل                                                       اإلنسان مبجلس أوروبا احلكومة، ضمن مجلة أمو      

 ً  اً                             كآخر حل؛ وبأن تـضع حـد       ّ  الّ                         تلجأ إىل االحتجاز إ     ّ الّ                                                 موظفي املنظمات غري احلكومية القانوين لالجئني؛ وبأ      
                                                                             ُ                               لألوضاع غري املقبولة لطاليب جلوء جيدون أنفسهم، بعد بعض الوقت، يف حالة إمهال قانوين وُيحتفظ هبم رهـن                 

   . )  ٩٥ (  دة                  االحتجاز فترة غري حمد

     يشمل  (                                                                            وأكدت مفوضة الربملان األوكراين حلقوق اإلنسان أن ما بني مخسة وسبعة ماليني مواطن أوكراين   -   ٤٢
                            وكما يثبت رصـد ادعـاءات       .                                          إىل اخلارج للعمل، بصفة مؤقتة أو دائمة       ً  اً               يسافرون سنوي   )                    ذلك العمال املومسيني  

        فـرض   ت           ومحايتـها            اخلـارج       إىل              املهـاجرين                األوكـرانيني                    ة حقوق العمال            مراعا  ة                          تلقتها املفوضة، فإن مشكل   
   . )  ٩٦ (     حبدة ا    نفسه
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   األقليات والشعوب األصلية- ٨

                            يف مجهورية القرم املتمتعـة      ً  اً                                                                            أشارت منظمة األمم والشعوب غري املمثلة إىل أن تتار القرم يعيشون أساس             -   ٤٣
               اخلطوات اإلجيابية        املنظمة      الحظت        وبينما   .               السكان يف القرم             يف املائة من   ١٢                               باحلكم الذايت يف أوكرانيا ويشكلون 

         أهنم          فقد رأت    ،    هم                                             على اجلنسية األوكرانية وإنشاء مشاريع إلدماج                  تتار القرم         حصول                           اليت اختذهتا احلكومة لتيسري     
      أشارت     و  .    األرض   يف       قوق    احل و           ف باهلوية          واالعترا         التمثيل                                                            ال يزالون يتعرضون للتمييز، وخباصة فيما يتعلق بقضايا         

                                         للقمع من طرف الشرطة يف مجهورية القرم                   قد تعرضوا                    حبقوقهم يف األرض     ً  اً                                  تتار القرم الذين طالبوا مؤخر            إىل أن   
                                                                   نظمة مجيع األطراف املعنية على معاجلة مسألة حقوق تتار القرم يف             امل     حثت       فقد         لذلك،   و  .                      املتمتعة باحلكم الذايت  

                                ودعت إىل وقف قمع الـشرطة        ،         فقداهنا  ن                      بالتعويض املناسب ع                              ، وذلك بتوزيع األراضي أو                معاجلة وافية       األرض  
                  تتيح اإلدمـاج           تشريعات                                                               وأوصى مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا أوكرانيا بأن تعتمد            .  )  ٩٧ (         لالحتجاجات

                                                                                                                 االجتماعي لتتار القرم؛ وبأن تكفل مـشاركتهم يف احليـاة العامـة؛ وبـأن تيـسر مـشاركتهم يف عمليـة                     
   . )  ٩٨ ( ي           خصخصة األراض

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات-     ً الثا  ث
   ة           حجم مـشكل             يدركان     ءا  بد    قد                                                                    أقرت جمموعة خاركيف حلقوق اإلنسان بأن احلكومة والنظام القضائي            -   ٤٤

      لتقدم                 اليت تدل على ا            الواعدة               من العالمات    و  .                                                                  التعذيب ويبديان اإلرادة السياسية للقضاء على املمارسات اخلاطئة       
                                   التفاقيـة مناهـضة التعـذيب يف                                       أوكرانيا على الربوتوكـول االختيـاري                       ما يتمثل يف تصديق                 ز حىت اآلن       احملر
   . )  ٩٩ (    ٢٠٠٦     عام

                                                          باختاذ وزارة الداخلية بعض اخلطوات اإلجيابية خالل السنتني         ً  اً                                      ، أحاطت منظمة العفو الدولية علم          باملثل و  -   ٤٥
             ً                             الوزارة نظاماً يقوم على تشكيل أفرقـة                 ، أنشأت       ٢٠٠٥   م          وخالل عا   .              وسوء املعاملة          التعذيب         كافحة         األخريتني مل 

                  حمليـة حلقـوق           جمموعات                                            ها، مبشاركة اجلامعة الوطنية التابعة هلا و                    اخلاضعة ملراقبت          االحتجاز                       متنقلة لرصد أماكن    
                                                                                            كما اختذت الوزارة خطوات لزيادة اعتماد تدابري الكفالة بغية ختفيف االكتظـاظ يف مراكـز احلـبس          .       اإلنسان
                                                                        ، وافقت اللجنة الوطنية لتعزيز الدميقراطية وسيادة القـانون علـى               ٢٠٠٧       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .    اطي     االحتي

                             إضفاء الطابع اإلنساين علـى               ترمي إىل                بعيدة املدى                                                             مشروع تصور إلصالح نظام العدالة اجلنائية يقترح تغيريات         
   . )   ١٠٠ (    نسان                                            وإعادة هيكلة النظام برمته على أساس حقوق اإل ة      اجلنائي          التشريعات 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–     ً رابعا  
         ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-      ً خامسا  
         ال ينطبق
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