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أوالً -املنهجية اليت استخدمت وعملية اإلعداد
 -١نعةةد هةةذا التقريةةر وةةن ناةةت تردة ادسةةتيراا الةةدردر الشةةاوت الثالثة شة ايالة ايقةةو
اإلنسا نركرانيا .ريركز هذا التقرير ،رفة املاةاتا التواياية الياوة الة ندسةاها وقة ايقةو
اإلنسا قةراده  ،١١9/١٧عقة التوةودا الة ةرن عقة ايالة ايقةو اإلنسةا نركرانيةا
ونذ تردة ادستيراا الدردر الشاوت السا ق  ،رعق التقدم الذر نايرز تنفيذ التوصيا ال
تققتاا نركرانيا الدردة الثاني لالستيراا ،عام .٢٠١٢
 -٢رقةةد نعةةد هةةذا التقريةةر رزادة اليةةدأل األركراني ة  ،عشةةادك وةةن ويةةت الةةوزادا رالوكةةاد
راملؤسس ةةا اا اليف ةةق الاق ةةد .رنش ةةر وش ةةررمل التقري ةةر اليف ةةفح املخيفيفة ة لالس ةةتيراا
الدردر الشاوت عق ووقت رزادة اليدأل الشةا  ..رإىل اانة املشةاردا ةل الةوزادا  ،عقةد
إ ةةاد عمقي ة إعةةدات وشةةررمل التقريةةر وشةةاردا وستفيهن ة وةةت ون مةةا ة اي ووي ة ترلي ة
حيفةةت التوصةةيا راملقرتايةةا ال ة اسةةتقمت رنوقشةةت يناي ة قاةةت ميةةت و ةةو
رر ني ة  .رفُ َ
اليفيغ الناائي لقتقرير.

اثنياً -املنجزات الرئيسية اليت حتققت منذ دورة االستعراض السابقة
ألف -التحسينات يف جمال التشريعات والتغريات املؤسسية
ايزيرا /يونية ٢٠١٦
 -٣شة ت قت التيةةديال الة نتىقةةت عقة تسةةتود نركرانيةةا راعتمةةد
داية عمقية شةةاوق إلصةةالا الن ةةام القهنةةائ ..رنتب الةةظ إأل تاسةةيو ن ةةام ا ةةاكم ،رونةةت أثة
النفوا السياس .عق تييل القهناة رعزهلم ،ركفالة الشةفافي إاةرا ا اىتيةاد القهنةاة عشةادك
اجملتمت املدين.
 -٤رىهنةةت القةةانو املتيق ة عاةةاتا ونةةت التمييةةز رو افحت ة نركرانيةةا لتيةةديال كا ة ة
عةةام  ،٢٠١٤غي ة يقي ة اتسةةاق وةةت امليةةاي الدرلي ة  .رايةةدت و ةةوا وفةةاهيم التمييةةز املااشةةر
ر ة املااشةةر .روةةنل وف ة توا الربملةةا األرك ةراين ملقةةو اإلنسةةا نوةةل امل ةةا سةةقوا إ ةةافي
لقرقا واأل املماي ون التمييز.
 -٥رننشةةتت ،عةةام  ،٢٠١٢اآللية الوقائية الو نية ملنةةت التيةةذي رإسةةا ة املياوقة اآللية
الوقائي الو ني  ،ال تيمت يت إشراف نول امل ا  .ريزرد وراقاو اآللية الوقائية الو نية نوةاكن
ادايتجاز ش ت ونت م .ر دن وؤىراً وشادك اليفحفيل زةدا الرصد.
 -٦رنسسة ة ة ةةت عة ة ة ةةام  ،٢٠١٦رزادة لشة ة ة ةةؤر األدا ة ة ة ةة .ا ا ة ة ة ةةي لالاية ة ة ةةتالأل املؤقة ة ة ةةت
راألشةةخاا املشةةرتين تاىقيةاً .رتتةةوىل الةةوزادة تنسةةي سياسةةا امل ووة الراوية إىل اإلتوةةاء ر نةةا
السةةالم تقةةظ األدا ةة .ر إققةةيم ترناةةاحل ،رتةةوف املماية للشةةخاا املشةةرتين تاىقيةاً رتنفيةةذ
القانو الدريل اإلنساين نركرانيا.
 -٧رعة ئةل دئةةي نركرانيةةا وفو ةاً ملقةةو األشةةخاا ارر اإلعاق ة غةةرا دصةةد ايال ة نرلتةةظ
األشخاا رتقدمي وقرتايةا إىل الةرئي شة اايتيااةاام ا اصة و رهةو يةؤتر ترداً ابدزاً اعتمةات
ىو اليمت الو ني لتنفيذ اتفاقي ايقو األشخاا ارر اإلعاق لقفرتة ايىت عام .٢٠٢٠
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 -٨رننش امل وو  ،عام  ،٢٠١٧و ت املفوا امليين ابملساراة ل اجلنسل ،الذر
يتوىل املسؤرلي عن كفال ت افؤ اجلنسل نركرانيا املقو رالفرا.
 -9رعةةل الةرئي وفو ةاً وينيةاً عسةةائت شةةي التَ ة َةرت ونوقة القةةرم ،كةةا لة ترد فيةةاأل
من شيوب نركرانيا األصقي رمحاية هةويتام
إعدات وشررمل قانو يتيق ابدعرتاف اذا الشي
اإلثني رالثقافي رالقغوي رالدينية  .رهةو يشةادا اياليةاً ننشةو القجنة الدسةتودي الة تي ة
الوقت الراهن عق تسوي وس ل املركز الدستودر اجلديد لشا ازيرة القرم.
 -١٠رنعي ةةد تشة ة يت قة ةوا الش ةةر الو نية ة
رالشفافي رالررا املاني راايرتام ايقو اإلنسا .

ع ةةام  ٢٠١٥ابدس ةةتنات إىل وا ةةاتا املس ةةا ل

 -١١رسةةيتوىل و ت ة التحقيقةةا امل ةةوو .ألركرانيةةا و ت ة التحقيقةةا  ،رهةةو ايالي ةاً
ود اإلنشا  ،التحقية اجلةرائم الة يرت ااةا املو فةو اليموويةو رالقهنةاة راملو فةو امل قفةو
إبنفاا القوانل.
 -١٢رشةةاد عةةام  ٢٠١٥أسةةي امل تة الةةو ين مل افحة الفسةةات و تة و افحة الفسةةات
رو ت النيا الياو املختيف ع افح الفسات .ريركةز امل تاةا اهتماوامةا عقة التحقية قهنةاة
الفسات عق املستوة اليقيا امل وو رالربملا رالسقظ القهنائ .رتقدمياا إىل ا اكم .
 -١٣رننشة ةةتت الوكال ة ة الو ني ة ة ملنة ةةت الفسة ةةات عة ةةام  ،٢٠١٦رهة ةة .تشة ةةرف عق ة ة السة ةةجت
اإلل ةةرترين إلقةرادا املةو فل اليمةةوويل .رقةةد قةةدم نكثةةر وةةن وقيةةو فةةرت وةةن املةةو فل اليمةةوويل
إقرادا او عن نصوهلم املالي رممتق اام ابلوسائت اإلل رترني  ،ره .وتااي لقجماود عق ووقت
شا  ..رون ش عدم تقدمي اإلقراد نر التزرير في ن يؤتر إىل الفيفةت وةن ا دوة نر ا هنةومل
لتحقي انائ..

ابء -سياسة حقوق اإلنسان
 -١٤تؤكةةد نركرانيةةا التزاواةةا يو ة التنمي ة املسةةتداو ليةةام  ٢٠٣٠ر هةةداف التنمي ة املسةةتداو .
رقةةد نايةةز ،عةةام  ،٢٠١٦التقريةةر الةةو ين األساسةة .الةةذر ُكيئفةةت وةةن ىالل ة األهةةداف الياملي ة
أىةذ ويةت
الساي عشةر لقتنمية املسةتداو لتةتال م وةت سةيا التنمية الو نية  .رصةدد توصةي
سةةقوا الدرلة هةةذا التقريةةر اعتاادهةةا عنةةد إعةةدات اليفة وا ادسةرتاتيجي رالرباوية  .ريهنةةت التقريةةر
ايىت عام .٢٠٣٠
نقاط ورايي حمدتة جلميت نهداف التنمي املستداو ال يناغ .يقيقاا ئ
 -١٥رنعو دئي نركرانيا ،عام  ،٢٠١٥ووافقت عق ادسرتاتيجي الو ني ملقةو اإلنسةا
اس ة ةرتاتيجي ايقة ةةو اإلنسة ةةا لقفة ةةرتة  .٢٠٢٠-٢٠١٥رتية ةةارت ادس ة ةرتاتيجي املشة ةةاكت اجلوهري ة ة
التققيدي ال يييشاا اجملتمت نركرانيا ،عالرة عق التحةدة اجلديةدة الة يشة قاا اايةتالأل شةا
ازيرة القرم الشرع .راليدرا اليس رر الررس .عق نركرانيا ونوق ترنااحل.
 -١٦رل ةة .تنف ةةذ امل وو ة اس ةرتاتيجي ايق ةةو اإلنس ةةا  ،نق ةةر ىو ة عمةةت تتهن ةةمن ت ةةدا
روؤشة ةرا روواعي ةةد اائية ة حم ةةدتة و ةةوا .راتس ةةمت ىوة ة اليم ةةت و ةةا ت ةةويل رنش ةةركت
تنفيةةذها ون مةةا اجملتمةةت املةةدين ر يةةي املن مةةا الدرلي ة رتي ةوا نوةةل امل ةةا  ،ان ة ىةةربا
ترليل واأل ايقو اإلنسا .
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 -١٧رتقةةدم رزادة اليةةدأل تقةةادير فيفةةقي ش ة تنفيةةذ ىو ة اليمةةت ،رتيقةةد اقسةةا اسةةتمامل
عاو كانو األرأل/تيسمرب ون كت عةام .رتتةيل الةوزادة لقجماةود إو انية اد ةالمل عقة ويةت
األنشو ال تنفتذ إ اد ىو اليمت ون ىالأل ووقياا الشا ..

جيم -التصديق على الصكوك الدولية ()15-97 - 1-97
 -١٨ص ةةدقت نركراني ةةا ون ةةذ لى ةةر تردة لالس ةةتيراا ،عق ة املياه ةةدا الدرلي ة التالي ة  ،ةةمن
ص وا نىرب:


ادتفاقي املتيقق يفي اياد انيدام اجلنسي و



ادتفاقي املتيقق و ت األشخاا عدمي .اجلنسي و



اتفاقي التحيفيت الدريل لنفق األ فاأل ر ها ون نش األ إعال األسرةو



ررتوكةةوأل التقيةةيم ادس ةرتاتيج .لقايت ة املقح ة ابتفاقي ة تقيةةيم األثةةر الايتةة.
ايدرترو



ادتفاقي الدرلي ملماي ويت األشخاا ون ادىتفا القسررو



الربرتوكوأل ادىتيادر دتفاقي ايقو الوفت املتيق إبارا تقدمي الاال ا و



اتفاقي ون م اليمت الدرلي دقم ١٥٥و



اتفاقي ون م اليمت الدرلي دقم ١١٧و



اتفاقي ون م اليمت الدرلي دقم ١٠٢و



وياهدة وق نردراب ش محاي األ فاأل ون ادستغالأل رادعتدا اجلنس.و



ادتفا األردريب إلايال قاا امليون القانوني و



الربرتوكولل اإل افيل الثالث رالرا ت دتفاقي وق نردراب املتيقق تسقيم اجملرول.

إ ةةاد عةةرب

اثلثاً -حقوق اإلنسان يف األراضي اخلاضعة لالحتالل املؤقت وحقروق اإلنسران
اخلاصة ابألشخاص املشردين داخلياً
 -١9نف ة ةةذ درس ة ةةيا ٢٠ ،ش ة ةةااط/فرباير  ،٢٠١٤عمقي ة ة ة ة ش ة ةةرعي نت إىل ااي ة ةةتالأل
شة ةةا ازية ةةرة القة ةةرم .راة ةةرب اية ةةت نااة ةةزة السة ةةقوا الشة ةةرعي األركراني ة ة رنقة ةةيم ن ة ةةام لسة ةةقوا
ادايتالأل .رعق الر م ون الظ ،نكد القةراد  ٢٦٢/٦٨لقجميية الياوة للوةم املتحةدة٢٧ ،
لااد/وادحل  ،٢٠١٤سياتة نركرانيا رسالو ندا ياا تاىت ايدرتها امليرتف اا ترلياً.
 -٢٠ر د ي ةةت ع ةةام  ،٢٠١٤شة ةنتت درس ةةيا ع ةةدرا ً عسة ة رةً عقة ة نركراني ةةا اس ةةتادف اجل ةةز
الشرق .ون الاقد .راايتقت القوا اليس ري الررسةي راإلدهةا يو الةذين تةدعمام درسةيا اايةتالدً
فيقيةاً ناةزا وةةن ونوقة ترنتسةةظ رلوهانسةةظ إققةةيم ترناةةاحل  . ١رنتيجة لةةذلظ فقةةد نركرانيةةا
سيوراا ال اوق رالفيال عق نازا وةن الةظ اإلققةيم .رقُتةت هةذا اليةدرا املسةتمر وةا د يقةت
عن  ١٠لدف شخص ،رنصي نكثر ون  ٢٣نلفاً لىرين.
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 -٢١ر  ١٧متوز/يولي  ،٢٠١٤ن ققت الناد عق ائرة ات ية لقخوةوط اجلوية املاليزية وةن
راز وينغ ،السفري دقم  ،MH17رنسقوت فو قدة را وف ونوقة ترنيتسةظ .رقُتةت ويةت
دكةةاب الوةةائرة الاةةالغ عةةدتهم  ٢9٨شخيفةاً .رىقُةةص فرية التحقية املشةةرتا تقريةةره األريل إىل
ن ائرة السفري دقم  MH17قد نسقوتاا قذيف ون نومل  BUKراز ُ ،9M38اقات ون اديات
يف ة قةةدة فووايس ة  ،.قةةرب ونوق ة سةةنيجين،
الررسةة . ٢ .رقةةد ن ققةةت القذيف ة وةةن ون ت
يفة ة إ ةةال
األدا الة ة يس ةةيور عقيا ةةا ادنفيف ةةاليو ال ةةذين ت ةةدعمام درس ةةيا .رق ةةد نعي ةةد ون ت
القذائ املذكودة إىل اديات الررس .إثر إسقاط الوائرة املاليزي .
 -٢٢ر ةةدن يث ة األوةةم املتحةةدة لرصةةد ايقةةو اإلنسةةا نركرانيةةا يث ة األوةةم املتحةةدة
نركرانيةةا عمقاةةا الاقةد ونةةذ  ١٥لااد/وةةادحل  ،٢٠١٤ةةدعوة وةةن امل ووة  .رد تسةةتويت الايثة
الوصةوأل إىل شةا ازيةةرة القةرم رد تتةاا هلةةا سةوب إو انية حمةدرتة لقوصةوأل إىل األاةزا ا تقة وةةن
ونوق ترنااحل .رقدوت الايث ايىت اآل  ١٨تقريراً فيفقياً عن ايال ايقو اإلنسةا نركرانيةا،
انة تقريةرين ووا ةيييل شة املسةةا ل عةةن نعمةةاأل القتةةت الة رقيةةت نركرانيةةا الفةةرتة وةةن
كانو الثاين/يناير  ٢٠١٤إىل نةد/وايو  ،٢٠١٦رعن الينة اجلنسة .املةرتاو ابلنةزامل نركرانيةا
 ١٤لااد/وادحل  ٣١ - ٢٠١٤كانو الثاين/يناير . ٢٠١٧
 -٢٣ر  ٢١لااد/وةةادحل  ،٢٠١٤ر نةةا عق ة ق ة وةةن امل وو ة  ،نرفةةد ون م ة األوةةن
رالتيةار نردراب يثة دصةةد ىاصة ات ية هلةةا إىل نركرانيةا .رهةة .يثة ودنية ة وسةةقح رتيمةةت
عقة نوةةا إققةةيم نركرانيةةا كمقة  .رد يسةةمل لقايث ة ابلوصةةوأل إىل شةةا ازيةةرة القةةرم ا تق ة ينمةةا
نتيحةةت هلةةا إو انية حمةةدرتة لقوصةةوأل إىل األاةزا ا تقة وةةن ونوقة ترناةةاحل .رتيمةةت الايثة عقة
دصد تنفيةذ اتفةا رقة إ ةال النةاد إ ةاد ررتوكةوأل وينسةظ الثةاين ،رتقةدم تقةادير يووية عةن
املال األوني  ،عالرة عق تقدمي تقادير ووا ييي عن ايال ايقو اإلنسا .
 -٢٤راعتم ةةد اجلميية ة الياوة ة للو ةةم املتح ةةدة ١9 ،ك ةةانو األرأل/تيس ةةمرب ،٢٠١٦
قرادهةةا  ٢٠٥/٧١عةةن ايال ة ايقةةو اإلنسةةا واودي ة القةةرم املتمتي ة ابمل ةةم الةةذا رودين ة
سيفاسةةتو وأل نركرانيةةا  ،الةةذر نشةةاد في ة إىل ايةةدر تةةدهود ايةةات ايال ة ايقةةو اإلنسةةا
يف ةةف عاوة ة  .رنتان ةةت اجلميية ة الياوة ة التج ةةارزا رالت ةةدا راملمادس ةةا التمييزية ة الة ة ترت اا ةةا
س ةةقوا اداي ةةتالأل الررس ةةي ةةد س ة ا الق ةةرم ا تقة ة وؤقتة ةاً ،ع ةةن ف ةةيام تَة ة َةرت الق ةةرم ،فهنة ةالً ع ةةن
األرك ةرانيل راألش ةةخاا املنتم ةةل إىل فت ةةا اثني ة رتيني ة نى ةةرب .رايثتةةت اجلميي ة الياو ة ادي ةةات
الررسة ةة .عق ة ة اإلف ة ةراء الفة ةةودر عة ةةن امل ة ةوا نل األرك ة ةرانيل الة ةةذين اايتجة ةةزرا ش ة ة ت ة ة قة ةةانوين
رالتيفةةدر ملسة ل اإلفةةال وةةن اليقةةاب روسةةا ل وةةن تتهنةةل وسةةؤرليتام عةةن ادنتااكةةا  ،رعقة
ن يقغ .فوداً قراد إعال وق الشي الترتر القرم تن يماً وتورفاً ريرفت امل ر عن ننشوت .
 -٢٥ردفي ةةت نركراني ةةا إىل ا مة ة األردر ية ة ملق ةةو اإلنس ةةا  ١٣ ،لااد/و ةةادحل ،٢٠١٤
شةا ازيةرة القةرم.
د اديات الررس .ش األايةدا
نرىل تعاراها القهنائي الدرلي ا م
راعتمةةد ا مة األردر ية ملقةةو اإلنسةةا  ،نةةا عقة قة وةةن نركرانيةةا ،تةةدا وؤقتة قاةةت
فيا ةةا إىل ادي ةةات الررس ةة .رنركراني ةةا ادوتن ةةامل ع ةةن اؤ ةةاا ني ة ت ةةدا ق ةةد ت ةةؤتر إىل انتا ةةاا ايق ةةو
الس ة ا املةةدنيل امل فول ة عوا ة املةةاتتل  ٢ر ٣وةةن اتفاقية ة محاية ة ايقةةو ادنسةةا راملةةرة
األساسة ةةي  ،رياص ة ة األعمة ةةاأل اليس ة ة ري  .ر تتقية ةةد درسة ةةيا اة ةةذه التة ةةدا املؤقت ة ة راسة ةةتمر
اايتالهلا اليس رر ملنوق القرم وستخدو قوااا املسةقح الن اوية  ،رهةو وةا نكةده دايقةاً الةرئي
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ةةوتل  . ٣رتتيقة املةةاد األىةةرب ابنتاةةاا ايقةةو اإلنسةةا ونوقة ترناةةاحل ،رالتوةةودا الة
ةرن فيمةةا يةةد شةةا ازيةةرة القةةرم ،رد سةةيما امل ةةر املفةةررا عقة وقة شةةي التَ ة َةرت ،رهةةو
اهليتة التمثيقية الواييةةدة لشةةي التَ ة َةرت القةةرم .رد تةزاأل هةةذه القهنةةاة قيةةد ن ةةر ا مة األردر ية
ملقو اإلنسا  ،ورايق وقاولي الش وب ،الوقت الراهن.
 -٢٦ر  ١٦كةةانو الثاين/ينةةاير  ،٢٠١٧دفيةةت نركرانيةةا قهنةةي ةةد درسةةيا حم مة اليةةدأل
الدرلي ددت ااا نعمادً وتيفق تمويت اإلدهةاب رالتمييةز الينيفةرر نركرانيةا ،عقة كةو يشة ت
ىرقاً لالتفاقي الدرلي لقمت متويت اإلدهةاب رادتفاقية الدرلية لققهنةا عقة ويةت نشة األ التمييةز
الينيف ةةرر .ر  ١9نيس ةةا /ن ريت  ٢٠١٧نص ةةدد ا مة ة نوة ةراً تواية ة ت ةةدا وؤقتة ة  .رنو ةةر
ا مة اديةةات الررسةة ،.وقة نوةةود ،ابدوتنةةامل عةةن ادسةةتمراد تقييةةد قةةددة شةةي التَ ة َةرت
القرم عق صو وؤسسات التمثيقي  ،عا الظ وق شي التَة َرت ،نر فرا قيةوت عقية الةظ
اليفةةدت ،ر هنةةما تةوافر التيقةةيم ابلقغة األركرانية القةةرم .ر ي اةةر اديةةات الررسةة .نر تقةةدم
تواي هذا األور.
 -٢٧ر  ٢١نةد/وة ة ةةايو  ،٢٠١٥اعتمة ة ةةد الربملة ة ةةا ية ة ةةا ً ش ة ة ة عة ة ةةدم ادوتث ة ةةاأل إىل ية ة ةةي
إ ةةاد كةةت وةةن الياةةد الةةدريل ا ةةاا ابملقةةو املدني ة رالسياسةةي رادتفاقي ة نردر ي ة
ادلتزاوةةا
ملقو اإلنسا  .رن قغت نركرانيا األول اليام للوةم املتحةدة اديةات الررسة .وسةؤرأل شة ت
كاوةةت عةةن محاي ة ايقةةو اإلنسةةا شةةا ازيةةرة القةةرم ا تق ة رنا ةزا وييتن ة ونوق ة ترناةةاحل،
وصةةف السةةقو القائم ة ابدايةةتالأل .رعةةالرة عق ة الةةظ ،نعقنةةت نركرانيةةا عةةن عةةدم اوتثاهلةةا إىل
يي ادلتزاوا املتيقق حبقو اإلنسا عوا الياد الدريل ا اا ابملقو املدني رالسياسةي
رادتفاقي األردر ي ملقو اإلنسا إىل ايل رق اليدرا الررس .راستياتة الن ام الدستودر.
 -٢٨رق ةةرد نركراني ةةا ع ةةدم ادوتث ةةاأل إىل التزاواا ةةا عوا ة الفق ةةرة  ٣و ةةن امل ةةاتة  ٢و ةةن اليا ةةد
امل ة امليفةةوأل عق ة سةةايت فيةةاأل لقةةت قم راملةةاتة  9اي ة الفةةرت املري ة ر األوةةا عق ة
شخيفة راملةةاتة  ١٢امل ة ايري ة التنقةةت رايري ة اىتيةةاد و ةةا اإلقاو ة  ،املةةاتة  ١٤امل ة
حماكم عاتل راملاتة  ١٧امل املماي ون التدىت التيسف .ر القةانوين ا يفوصةيا
رالشؤر األسري .
 -٢9رش ت قت امل وو جلن لقتنسي ون نات ن تستيرا تردةً تواي تدا عدم ادوتثاأل
عقة اليفةييد اإلققيمة ..رتشةمت ردية تقةظ القجنة اسةتيراا وةدب ةرردة رتناسة تةدا عةةدم
ادوتثاأل رتقدمي وقرتايا إىل امل وو ش استمرادها رنواقاا.
 -٣٠رتيرب نركرانيا عن التزاواا تواي القانو الةدريل اإلنسةاين عقة نوةا إققيماةا .راةرب
وؤىراً يديث تليت ووا إىل القةوا املسةقح عةن تواية ويةاي القةانو الةدريل اإلنسةاين حبيةث
يي ة ة عق ة ة كة ةةو نفهنة ةةت األاي ة ةةام اليرفي ة ة لققة ةةانو  .رتتة ةةوىل رزادة شة ةةؤر األدا ة ةة .ا ا ة ةةي
لالايةةتالأل املؤقةةت املسةةؤرلي عةةن تن ةةيم رتنسةةي نعمةةاأل القجن ة امل ووي ة امليني ة تنفيةةذ القةةانو
الدريل اإلنساين ،ركفال تواي ويت ركةاد إنفةاا القةانو مليةاي القةانو راوتثاهلةا إىل ناي اوة .
رتيقةةد رزادة الةةدفامل ابسةةتمراد تردا تددياي ة عةةن القةةانو الةةدريل اإلنسةةاين للف ةرات اليس ة ريل،
عساعدة ون جلن اليفقي األمحر الدرلي .
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 -٣١رد ت ةزاأل املال ة األوني ة ونوق ة ترناةةاحل رعق ة وشةةادف ىةةو التمةةاحل ة وسةةتقرة.
رد فيالية لوقة إ ةةال النةةاد عواة اتفةةا وينسةةظ كمةةا د تةزاأل ا سةةائر صةةفوف املةةدنيل
وةةو ر ةةرت نعهنةةا املةةدنيل
وسةةتمرة .رد تةزاأل األلغةةام األد ةةي رالةةذىائر ة املنفجةةرة تتسةةا
املنا امل هول روا ايوهلا رعق الور الرئيسي ترنااحل.
 -٣٢رميةادحل اديةةات الررسةة .يفةودة وناجية نعمةةادً ة وشةةررع وثةةت اد ةةواات راألاي ةةام
القهنةةائي ة املةةربدة رتراييةةت السة ا وةةن شةةا ازيةةرة القةةرم ا تقة إىل األدا ةة .الررسةةي  .رعةةالرة
عق الظ ،سجقت يث ايقو اإلنسا نركرانيا عمقيا نقت قسرر ألركةرانيل حمتجةزين إىل
سةةجو روراف ة لالايتجةةاز السةةا لقمحاكم ة اديةةات الررسةة ،.األوةةر الةةذر يش ة ت انتااك ةاً
لققة ةةانو الة ةةدريل اإلنسة ةةاين .راية ةةىت متوز/يولي ة ة  ،٢٠١٧كة ةةا  ٤٦شخيف ة ةاً نركراني ة ةاً عق ة ة األقة ةةت
حمتجزين يفف سجنا سياسيل اديات الررس..
 -٣٣رتي ةةرب نركراني ةةا ع ةةن التزاوا ةةا ع افحة ة اإلف ةةال و ةةن اليق ةةاب عقة ة اجل ةرائم املرت اة ة
األدا ةة .ا ا ةةي لالاي ةةتالأل املؤق ةةت رونوق ة ة ترنا ةةاحل .رق ةةد نع ةةد امل ووة ة وش ةةررمل ق ةةانو
إلتىةةاأل ناي ةةام شة اجلةرائم ةةد اإلنسةةاني القةةانو اجلنةةائ ..ر ةةرر تيةةديت تيةةادي اجلةرائم
الدرلي األىرب لتتس وت التزاوا نركرانيا الدرلي  ،عا الظ تيري التيذي .
 -٣٤رحيقة ة نفة ةرات النيا ة ة اليسة ة ري اجلة ةرائم الة ة ادت ا ةةت ونوقة ة ترنا ةةاحل راألدا ةة.
ا ا ي لالايتالأل املؤقت ،ركذلظ اجلرائم ال ادت ااا نفرات اجليش األركراين ركتائ املتووعل.
 -٣٥رقد ادت ات يي اجلماعا املسقح انتااكا وناجي راسي النوا لققانو الدريل
اإلنساين ،رنتج عن الظ راةوت نكثةر وةن ٣ ٠٠٠نسة يفةودة ة وشةررع رويةا ام التيةذي
راملياوق الالإنساني  .رقةد ايةدت التحقيقةا وواقةت نكثةر وةن  ١٠٠و ةا اايتجةاز ة قةانوين
نقاوتاا واعةا وسةقح ريتجةز فياةا وسةؤرلل عسة ريل رصةحفيل روتوةوعل نركةرانيل .رقةد
راا ةةت النيا ة الياو ة ايالي ةاً اااو ةةا إىل  ٧إده ةةا يل ينتم ةةو إىل واع ةةا وس ةةقح دنتا ةةاكام
قوانل املرب يت ائق املاتة  ٤٣٨ون القانو اجلنائ..
 -٣٦رش ة ة ةةاد الف ة ة ةةرتة  ٢٠١٧-٢٠١٤إا ة ة ة ةرا يقيق ة ة ةةا انائي ة ة ة ة  ١٨٠ايال ة ة ة ة ة ة ةةد
نفة ةرات و ةةن اجل ةةيش األركة ةراين ،تش ةةمت نفي ةةادً ادت اا ةةا نفة ةرات و ةةن وف ةةرز ت ةةود تر رلي ةةداد .ر ٧
نيس ةةا /ن ريت  ،٢٠١٧ص ةةدد ناي ةةام ةةد اثن ةةل و ةةن ق ةةاتة قة ةوا الش ةةر ر ١٠و ةةن نفراته ةةا
التةةا يل ملفةةرزة تةةود تر ددت ةةاام اةرائم ىوة ة ،تشةةمت التيةةذي رالينة اجلنسةة .رادىتوةةاف،
الف ةةرتة و ةةن ك ةةانو األرأل/تيس ةةمرب  ٢٠١٤إىل ايزيرا /يونية ة  .٢٠١٥رص ةةدد ناي ةةام ةةد
ند ي ون نفرات وفرزة ليداد اليس ري سا ادت اام نعماأل عيفااب رسوو رسرق سيادا .
 -٣٧ريتةةوىل عمقيةةا الاحةةث عةةن املفقةةوتين رالتيةةرف عقةةيام وركةةز التنسةةي تائةةرة األوةةن
األركرانية  ،الةةذر يهنةةم ويةةت ركةةاد إنفةةاا القةةانو نركرانيةةا .رين ةةر الربملةةا وشةةررمل قةةانو
يتيق ابألشخاا املفقوتين.
 -٣٨ريواد زها  ١9 ٢٠٠فرت ون األركرانيل املدانل اةرائم دهةن ادايتجةاز األقةاليم
ة ة ا ا ةةي لس ةةيورة امل وو ة ة ون ةةذ عة ةةام  .٢٠١٤رنس ةةفر اا ةةوت تي ة ةوا نو ةةل امل ةةا ع ةةن
تسةةقيم  ٣٧٣سةةجيناً إىل السةةقوا األركرانية  ،ة ناةةم يشة قو اةةز اً صةةغ اً فقةةو وةةن الةرا ال
ادنتقاأل إىل السقوا األركراني .
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 -٣9رتيةةرب نركرانيةةا عةةن متس ة اا ابلتزاوااةةا اإل ا ي ة غي ة ن ت فةةت إىل نقيف ة ايةةد مم ةةن
املف ةةال عق ة ايق ةةو اإلنس ةةا ا اص ة ابلس ة ا ال ةةذين يييش ةةو ونوق ة ترنا ةةاحل راألدا ةة.
ا ا ي لالايتالأل املؤقت .رتشمت هذه ادلتزاوا اؤاا تدا قانونية رت قوواسةي شة إعةاتة
اإلتواء ر نا السالم.

األشخاص املشردون داخلياً
 -٤٠تواا نركرانيا نزو إنساني سا اليدرا الررس .الذر نتب إىل تشريد نكثر وةن ١,٥
وقيةةو فةةرت  . ٤ركانةةت نركرانيةةا تفتقةةر إىل ا ةةربة رالوسةةائت راإل ةةاد التش ةريي .لقتياوةةت وةةت التةةدف
اجلمةةاع .لقس ة ا وةةن األدا ةة .ا ا ةةي لالايةةتالأل املؤقةةت رونوق ة رترناةةاحل داي ة الن ةزامل.
راةةرب ت ةةوف وسةةاكن وؤقت ة ان ة وس ةةاعدة الو ةوادا للش ةةخاا الفةةادين را ة اد ةةواات
راملرب.
 -٤١ر  ٢٠تشةرين األرأل/نكتةةو ر  ،٢٠١٤اعتمةةد نركرانيةةا قةةانو ً يةةن م ر ةةت األشةةخاا
املشةةرتين تاىقيةاً رايقةةوقام رتةةوف املماية اداتماعية هلةةم .راعتمةةد نركرانيةةا ،عةةام ،٢٠١٥
الرب وج امل وو .الشاوت لةدعم األشةخاا املشةرتين تاىقيةاً ركفالة ت ةيفام اداتمةاع .رإعةاتة
إتوااام .يد ن هذا الرب وج د يزاأل اياا إىل وزيد ون التمويت.
 -٤٢رقد ي تسر نركرانيا إارا ا امليفوأل عق شااتا امليالت رالزراء رالوفاة ،عةالرة عقة
الواثئ ة ة الراي ة ة األىة ةةرب ،للشة ةةخاا الة ةةذين يييشة ةةو ونوق ة ة ترناة ةةاحل راألدا ة ةة .ا ا ة ةةي
لالاي ةةتالأل املؤق ةةت .رنتىق ةةت تي ةةديال عق ة ا ةةدوا اداتماعية ة رادس ةةتحقاقا و ةةن نا ةةت
استيياب املاد ا اص للشخاا املشرتين تاىقياً.
 -٤٣ة ة ن تف ةةت ادس ةةتحقاقا اداتماعي ة ة إىل األش ةةخاا املقيم ةةل ونوق ة ة ترنا ةةاحل
راألدا ةة .ا ا ةةي لالايةةتالأل املؤقةةت د يةزاأل يشة ت يةةدةًكاة اً .رتيمةةت امل ووة عقة يسةةل
لليا التحق رراثئ اهلوية يفةودة وسةتمرة وةن ناةت كفالة اييفةوهلم عقة تقةظ ادسةتحقاقا .
رين ر الربملا اياليةاً وشةررمل قةانو لتيةديت يةي القةوانل التشةرييي املتيققة ابملة اييفةوأل
فتةةا ويين ة وةةن امل ةوا نل عق ة وياشةةا تقاعدي ة  .روةةن ش ة اعتمةةات وشةةررمل القةةانو هةةذا ن
يتيل تفت وياشا تقاعدي لقموا نل األركرانيل الذين يييشو األدا  .ا تق .
 -٤٤ر  ١تشرين األرأل/نكتو ر  ،٢٠١٤اعتمد امل وو قانو ً يةنص عقة ؤيفةيص ويونة
شةةاري وواا ة إىل األشةةخاا املشةةرتين تاىقي ةاً لتغوي ة ويفةةررفاام نوةةاكن اإلقاو ة  ،عةةا الةةظ
ت ةةالي الس ة ن ردسةةوم وراف ة ا ةةدوا  . ٥ر عةةام  ،٢٠١٧ةةدن امل وو ة املشةةادك متويةةت
ةةر وج لتةةوف وسةةاكن ويسةةودة الت قف ة للشةةخاا املشةةرتين تاىقي ةاً .رتتةةاا للشةةخاا املشةةرتين
تاىقياً قررا ونخفهن الفائدة يت دعاي الدرل ون نات شرا عقادا عوافق السقوا .
 -٤٥رأل ة ةراا تيس ة ة ان ةةدواء املش ةةرتين تاىقي ة ةاً نو ةةاكن إق ةةاوتام اجلدي ةةدة ،ت ةةوفر املراك ةةز
امل ووية ة لقمس ةةاعدة و ةةاأل اليمالة ة املش ةةودة رف ةةرا ادلتح ةةا ابليم ةةت للش ةةخاا املش ةةرتين
تاىقي ةاً ،ع ةةالرة عق ة تردا لقت ةةددي املا ةةين رف ةةرا لاللتح ةةا و ةةائ وؤقتة ة  ،ان ة تق ةةدمي
٦
صةن املشةرتر تاىقيةاً كفتة حية هلةا
املشودة املتيقق ابىتياد املساد املاين  .ر عةام ُ ،٢٠١٦
امليفوأل عق املساعدة القانوني الثانوي ابجملا .
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 -٤٦رتق ةةدم وراك ةةز ا ةةدوا اداتماعية ة عقة ة نو ةةا الاق ةةد للش ةةخاا املش ةةرتين تاىقي ة ةاً
املسةةاعدة النفسةةي رالسة ن رامليونة اإلنسةةاني  ،رالةةدعم املتيقة إبصةةداد الواثئة رإعةةاتة إصةةدادها.
رقد تققت  ١٧ ٨٤9نسرة وةن املشةرتين تاىقيةاً ننواعةاً خمتقفة وةن ا ةدوا اداتماعية ايسة
تقيةةيم اايتيااااةةا ايةةىت ونتيف ة عةةام  ،٢ ٠١٧روةةن يناةةا  ١٧ ٣٨٢نسةةرة اةةا ن فةةاأل .رتش ة
تداس ة ايديث ة إىل ن نس ةةا  ٨٨املائ ة و ةةن املش ةةرتين تاىقي ةاً جنح ةةت ادن ةةدواء نو ةةاكن
إقاوتاا اجلديدة . ٧
 -٤٧رنتىقةةت إا ةرا ا ىاص ة رن ةةام لقحيفةةص وةةن ناةةت تيس ة رصةةوأل األرك ةرانيل الةةذين
يييشةةو ونوق ة ترنا ةةاحل راألدا ةة .ا ا ةةي لالاي ةةتالأل املؤق ةةت إىل وؤسس ةةا التيق ةةيم الث ةةانور
راليايل .رسةاعدام تردا ادوتحةا ا اصة ر ةراوج الةتيقم عةن يةد عقة اتاتةامل املنةاهج الدداسةي
ويت نكا األدا  .الواقي يت سيورة نركرانيا.
األركراني روواصق تيقيمام اجلاويا
 -٤٨رنع ة تد وس ة توتة وشةةررمل قةةانو وةةن ناةةت ةةما اإلعمةةاأل ال اوةةت ملقةةو األشةةخاا
املشرتين ادنتخا ي  ،ره .قيد الن ر نوام القجا الربملاني اآل .
 -٤9رتققةةت نركرانيةةا وسةةاعدا تقني ة رإنسةةاني كا ة ة وةةن ون مةةا ترلي ة رترأل وفةةرتة وةةن
ناةةت وياجل ة األزو ة اإلنسةةاني الناو ة عةةن اليةةدرا الررسةة ..روةةت الةةظ ،د ي ةزاأل هنةةاا ال ث ة
ممةةا يتيةةل القيةةام ة لتحسةةل ال ةةررف األدا ةة .ا ا ةةي لالايةةتالأل املؤقةةت رونوقة ترناةةاحل،
ريسل ايال األشخاا املشرتين تاىقياً .رتشةمت نشةد املشةاكت إملاايةاً وةاد اإلوةدات ابمليةاه
رال ا ةراب ونوق ة ترناةةاحل ،رإصةةالا اهلياكةةت األساسةةي املتهنةةردة ،رتةةوف الس ة ن لقمشةةرتين
تاىقياً ،رتنفيذ راوج ون نات إتوااام اداتماع .رأهيقام النفس..

رابعاً -تنفيذ التوصيات
ألف -سيادة القانون
 -1النظام القضائي (،113-97 ،109-97 ،106-97 ،95-97 ،93-97-88-97
)114-97
 -٥٠اعتمةةد  ،عةةام  ،٢٠١٥اس ةرتاتيجي إصةةالا قوةةامل اليدال ة لقفةةرتة ٢٠٢٠-٢٠١٥
ريةةدت ىو ة اليمةةت املتيقق ة تنفيةةذ ادس ةرتاتيجي األهةةداف الرئيسةةي راألنشةةو رالن ةواتج املتوقي ة
راملؤش ةرا وةةن ناةةت تنفيةةذ عميق ة اإلصةةالا .ريتمثةةت هةةدفاا يسةةل إو اني ة جلةةو امل ةوا نل
األركرانيل إىل القهنةا وةن ىةالأل تيزيةز اسةتقالأل السةقو القهنةائي رزةتة ىرباةا ،رالقهنةا عقة
الفسات ،رتاسيو ن ام السقو القهنائي رإارا ا ا اكم.
 -٥١ر نعقةةاب ر ةةت هةةذه ادسةرتاتيجي  ،اعتمةةد الربملةةا  ،عةةام  ،٢٠١٦تيةةديال عقة
تستود نركرانيا تتيق ابلسقو القهنائي  ،رتيديال عق القانو املتيق ابلسقو القهنائي روركةز
القهناة .راييفقت هذه التيديال عق تقييم إ ايب ون جلنة الاندقية  . ٨رتيةزز هةذه التيةديال
استقالأل السقو القهنائي  ،رد سيما ون ىالأل محاي عمقية إنشةا ا ةاكم ريديةد عةدت القهنةاة
ون أث النفوا السياس ..رارب تاسيو تش يت ن ام ا اكم حبيث تت ةو وةن ثالثة وسةتوة
ا م اد تدائي رحم م ادستتناف را م اليقيا .
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 -٥٢رية ةةنص التش ة ةريت الة ةةذر اعتمة ةةد اية ةةديثاً عق ة ة إعة ةةاتة تقية ةةيم القهنة ةةاة وريق ة ة وو ة ةةوعي
ر ةةال متييةةز ،وةةت الرتكيةةز وا ة ىةةاا عق ة التةةدقي فحةةص الةةدىت راملمتق ةةا تد اً لقفسةةات.
ر رر تييل القهناة الن ام اجلديد يد عمقي اىتياد تتسم ابلشفافي راملو وعي تنفةذها جلنة
وستقق ونشة ة رفقةاً مليةاي وقة نردراب لةرتادة الذاتية وةاأل القهنةا  ،هة .جلنة نركرانيةا اليقيةا
ا ةةاكم
امليني ة عةةؤهال القهنةةاة القجن ة اليقيةةا  .رنتيحةةت إو اني ة التقةةدمي لشةةغت الو ةةائ
لقمحاول ون ىادء السقو القهنائي .
 -٥٣رق ةةد ي تس ةةر التي ةةديال الدس ةةتودي رالتشة ةرييي إنش ةةا ا م ة اليقي ةةا اجلدي ةةدة .ركان ةةت
عمقية ة اىتي ةةاد قهن ةةاة ا مة ة اليقي ةةا ورايقتا ةةا الناائية ة رق ةةت إع ةةدات اليف ةةيغ الناائية ة هل ةةذا
التقرير .رن ئفذ إارا ا ادىتياد ون ىالأل عمقي اتسمت ابلشفافي  ،رتهنة تمنت تقييمةاً إلزاويةاً
لقمةةؤهال  ،راىتاةةاداً لق فةةا ة ةةدر ال ش ة عةةن اهلوي ة  ،روقةةا ال شخيفةةي وتقفةةزة .رشةةادا
اجملتمت املدين يفودة وااشرة عمقي ادىتياد ،عن ري اجملق اليةام امليةين ابلنزاهة الةذر حية
ل ن ييفدد دنةً سقاياً عن املرشحل .ريتوق نقي دنر اجملق السقيب أييد األ قاي املشرر
ون نعهنا القجن اليقيا.
 -٥٤رقد ؤق نكثر ون ١ ٦٨٠قا ياً عن وناصاام يفودة وعية عقة سةن هةذا التشةريت
اليفةةادم مل افح ة الفسةةات رإتىةةاأل اإلا ةرا اليقةةين عمقي ة تقيةةيم القهنةةاة .رقةةد نشةةر القجن ة
اليقيةةا  ٦٠٠ر يف ة قهنةةائي شةةا رة ،رهةة .وفتواي ة جلميةةت املرشةةحل املةةؤهقل لقيمةةت ا ةةاكم
اد تدائي  .رتقدتم هلذه الو ةائ نكثةر وةن  ٣ ٥٠٠شةخص ،ممةا يشة إىل راةوت اهتمةام كاة
األرساط القانوني ابلدىوأل واأل املان القهنائي رفقاً لرارا ا اجلديدة الشفاف .
 -٥٥رعُرف عن عمقي إنفاا قرادا ا اكم نركرانيا ناا ييف الياتة .رتيفةدتد رزادة
الي ةةدأل عمقية ة إتى ةةاأل وانة ة ادي ةةدة إلنف ةةاا األاي ةةام القهن ةةائي يش ةةغقاا وو ف ةةو و ةةن القو ةةامل
ا ةةاا ،ان ة إص ةةالا اإلا ةرا ا راألن م ة الياو ة ريس ةةل امل اف ةةو لقم ةةو فل اليم ةةوويل
املسةةؤرلل عةةن إنفةةاا األاي ةةام .روةةن ش ة هةةذه التةةدا ن ت فةةت يسةةن وسةةتوب إنفةةاا ق ةرادا
ا اكم يفف عاو .
 -2التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليرة (،10-97-6-97 ،1-97
)15-97-13-97
 -٥٦ناتا تيديت املاتة  ١٢٤ون تستود نركرانيا إو اني التيفدي عق ن ةام دروةا األساسة.
هنو ثال سةنوا  .رتيمةت نركرانيةا اياليةاً عقة إعةدات تيةديال لقةانو
لقمح م اجلنائي
اإلارا ا اجلنائي ون نات تن يم عمقي التيار ال اوت وت ا م اجلنائي الدرلي ال عوائ .
 -٥٧رقة ةةد نصة ةةدد نركرانية ةةا إعالنة ةةل عوا ة ة الفقة ةةرة  ٣وة ةةن املة ةةاتة  ١٢وة ةةن ن ة ةةام دروة ةةا
األساس .لقمح م اجلنائي الدرلي شة قاةوأل الودية القهنةائي لقمح مة  ،فيمةا يتيقة ابجلةرائم
ال ة ة ة ي ة ة ةدتع ادت اا ة ة ةةا إققيما ة ة ةةا الف ة ة ةةرتة و ة ة ةةن  ٢١تش ة ة ةرين الث ة ة ةةاين/نوفمرب  ٢٠١٣إىل ٢٢
شةةااط/فرباير  ،٢٠١٤رالفةةرتة وةةن  ٢١شةةااط/فرباير  ٢٠١٤ايةةىت اتد ة  ،عق ة الت ةوايل .ريغوةة.
اإلعال إققيم نركرانيا كمق من ايدرتها امليرتف اةا ترليةاً .رقةد فةتل و تة املةدع .اليةام
لقمح م ة ة اجلنائي ة ة الدرلي ة ة  ٢٥ ،نيسة ةةا /ن ريت  ،٢٠١٤وق ة ة يقي ة ة نريل ش ة ة املال ة ة
نركرانيا .رتتيار السقوا األركراني وت و ت املدع .اليام رتقةدم إىل ممثقية ابنت ةام ويقووةا
وست مق عن املال نركرانيا.
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 -3تنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ()45-97 ،24-97 ،17-97
 -٥٨تةةويل نركرانيةةا نريي ة كا ة ة لقس ةوا القهنةةائي لقمح م ة األردر ي ة ملقةةو اإلنسةةا  ،ال ة
تيف ةةوت رتو ةةل املي ةةاي األردر ية ة و ةةاأل ايق ةةو اإلنس ةةا  .رل ةةدب نركراني ةةا الوق ةةت الة ةراهن،
ايىت  ٣٠ايزيرا /يوني  ،٢٠١٧نكرب عةدت وةن القهنةاة قيةد الن ةر ا مة  ١٨ ٧٠٠قهنةي
نر نسةةا  ٢٣,٣املائ ة  . 9ريراةةت الةةظ اةةز ونة إىل تةةدف اآلدف وةةن املةةاد اجلديةةدة
الناو ة عةةن انتاةةاا السةةقوا الررسةةي ملقةةو اإلنسةةا عق ة نوةةا راسةةت شةةا ازيةةرة القةةرم
رونوقة ترناةةاحل .ة ن عةةدتاًكاة اً وةةن الوقاةا األىةةرب يشة إىل راةةوت وشةاكت وؤسسةةي
نركرانيا ،تؤكد امل وو التزاواا حبقاا.
 -٥9رتتمثت إايدب نكرب املشاكت ال ايدتاا قرادا ا م األردر ية التقةاع لفةرتا
ويقة عةةن تنفيةةذ األاي ةةام اليفةةاتدة عةةن ا ةةاكم الو نية  ،عقة كةةو وةةا نثاتتة قهنةةي إيفةةانوف ةةد
نركرانيا النموااي  .رتواصت امل وو اليمةت وةن ىةالأل اسةرتاتيجي ثالثية املراايةت وةن ناةت إ ةات
اي ةةت وي ةةت األا ةةت هل ةةذه املش ة ق  ،رفق ةاً لتوص ةةي جلن ة رزدا وق ة نردراب .رنا ةةر امل وو ة
املرايق األرىل عمقي ايسا ي لتحديد ومومل واقغ املدفوعا املستحق ال فيفقت فياةا ا مة
األردر ي ة ملقةةو اإلنسةةا  .رتي ة رزادة اليةةدأل الوقةةت املةةايل عق ة ر ةةت إا ةرا ا إلعةةاتة
ادرل ة املوالاةةا املسةةتحق  .رسةةيتيل عق ة امل وو ة املرايق ة الثالث ة ن ؤيفةةص نو ةواأل كافي ة
لتغوي ة ةةر وج إع ةةاتة اجلدرل ة  .رق ةةد ىيفيفةةت امل وو ة لقتيويهن ةةا ايالي ةاً واق ةةغ  ٥٠٠وقي ةةو
ه يفنيا من ويزاني عام .٢٠١٧
 -٦٠رتيفةةدد رزادة اليةةدأل لدا قانونية فيمةةا يتيقة إبايالة ويةةت وشةةاديت القةوانل اا اليفةةق
إىل ا م األردر ي ملقو اإلنسا  ،ر ش اداتاةاتا القهنةائي لقمح مة األردر ية  ،تفةاتةً
لالنتااكةةا ا تمقة املسةةتقات .رعقة سةةايت املثةةاأل ،اييفةةت وشةةررمل القةةانو دقةةم  ٨٧١١عقة
دنر سقيب ون رزادة اليدأل ،رعقي ييتمد التوصي . ٢٤-9٧
 -4سلطات االدعاء العام ()97-97 ،95-97 ،94-97 ،91-97 ،89-97
 -٦١اعتمةةد القةةانو اجلديةةد شة و تة املةةدع .اليةةام  ١٤تشةرين األرأل/نكتةةو ر .٢٠١٤
ر ة ةةذلظ ادتقة ةةت نركرانية ةةا إىل وس ة ةةتوب املية ةةاي الدرلي ة ة وة ةةن ايي ة ةةث هي ة ةةت و ت ة ة املة ةةدع .الي ة ةةام
رر يفت ة  . ١٠رسةةت و لقمةةدعل اليةةاول ثةةال ر ةةائ دئيسةةي هةة :.ادتعةةا اليةةام القهن ةةاة
اجلنائي و رمتثيت ويفةا الدرلة القهنةاة املدنية رالتجادية و راإلشةراف عقة التحقيقةا الة رياةا
اهليت ةةا امل قفة ة إبنف ةةاا القة ةوانل .رسيواص ةةت نفة ةرات النيا ة ة الياوة ة التحقية ة اجلة ةرائم الة ة يرت اا ةةا
املسؤرلو ركاد إنفاا القوانل إىل ن ييمت و ت التحقيقا امل وو .واقت ال اوق .
 -٦٢ر ايزيرا /يوني  ،٢٠١٦ننشةتت ر يفة التفتةيش اليةام ةمن تشة يت و تة املةدع.
اليام .ريتمثت الغرا الرئيس .ون إنشائاا التحقي اجلرائم ال يرت ااا نفرات النيا الياو .
 -٦٣ر نيسةةا /ن ريت  ،٢٠١٧انتخ ة و ةؤمتر النيا ة الياو ة ألرأل وةةرة نعهنةةا وق ة النيا ة
الياوة رجلنة شةةؤر الت هيةةت رالت تية  .رالقجنة هيتة تن يمية ااتية اإلتادة ،تشةةمت وااواةةا الاةةت
فرا اليمت رالتوود الو يف .رفيفت نفرات النيا الياو ون ا دو .
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 -5العدالة اجلنائية ()96-97 ،94-97 ،21-97
 -٦٤اعتمد نركرانيا ،عام  ،٢٠١٢قةانو ً اديةداً لراةرا ا اجلنائية  ،راسةت مقت ةذلظ
القواع ةةد اإلارائي ة ة لالايتج ةةاز رالتحقيق ةةا را اكم ةةا اجلنائي ة ة  .ردرعي ةةت ق ةةانو اإلا ة ةرا ا
اجلنائي ة ة هة ةةذا املية ةةاي األردر ي ة ة لقيدال ة ة اجلنائي ة ة راداتاة ةةاتا القهنة ةةائي اا اليفة ةةق لقمح م ة ة
يوسةةت القةةانو نوةةا الرقا ة القهنةةائي لتشةةمت
األردر ي ة ملقةةو اإلنسةةا  .رعق ة را ة ا يفةةوا ،ئ
ورايق وةا قاةت ا اكمة  ،رحيةد وةن اسةتخدام ادايتجةاز السةا لقمحاكمة  ،ريهنةي نشةيا اديةدة
إىل قائم التدا الوقائي الاديق ال فال راإلقاو اجلربية راملهنةان روةا إىل الةظ رتشةمت اإل ةاف
تققيص ودة اإلارا ا القهنائي  ،رإتىاأل إارا ا انائي حمدتة فيما يتيق ابألايدا .
 -٦٥رد تزاأل ا اكما املتيقق ابجلرائم اجلنائي ال ادت ات نثنا ادايتجااا السقمي
ويةةدا نيزاليجنوس ة  Maidan Nezalezhnostiودين ة كيي ة  ،ر وةةد نركراني ة نىةةرب،
الف ةةرتة و ةةن تش ةرين الث ةةاين/نوفمرب  ٢٠١٣إىل ش ةةااط/فرباير  ،٢٠١٤وس ةةتمرة .رق ةةد راا ةةت فيا ةةا
اااوةةا إىل  ٣٦9فةةرتاً وةةن املةةو فل اليمةةوويل ،عةةن فةةيام ال ةرئي السةةا في تةةود ةنوكةةوفيتش
ررزيةةر الداىقية السةةا فيتةةايل َزىادشةةن و .رنتيةةن وةن ةةل هةةؤد املسةةؤرلل ايةةىت اآل  ٣٧فةةرتاً.
رشةةا ت الةةدعارب القهنةةائي ةةد قية اجلنةةاة اوانة تيقيةةد ،ن ةةراً إىل ن ال ثة ين وةةنام فةةررا إىل
اديةةات الررسةة .نر شةةا ازيةةرة القةةرم ه ةرابً وةةن اليدال ة  ،عةةن فةةيام في تةةود ةنوكةةوفيتش .رقةةد وةةنل
اديات الررس .انسيت لايهنام ،ردفي تسقيم اآلىرين.
 -٦٦رق ةةد ايقق ةةت الش ةةر الو نية ة رف ةةاة  ٤٨شخيفة ةاً ى ةةالأل الت ةةاهرا الهن ةةخم الة ة
ايدثت  ٢نةد/وةايو  ٢٠١٤نرتيسةا ،ر ايةات ايرية تاد النقةااب  .راسةتميت ا ةاكم
إىل تعارب انائي د  ٢9فرتاً ون اجلناة املزعوول.
 -6املساعدة القانونية اجملانية
 -٦٧نسسةت نركرانيةا  ٢٧وركةزاً إققيميةاً لتقةةدمي املسةاعدة القانونية اجملانية القهنةاة اجلنائية ،
عةةام  .٢٠١٣ر عةةام  ،٢٠١٥فتحةةت امل وو ة  ٥٢٨و تا ةاً روركةةزاً حمقي ةاً لتقةةدمي املسةةاعدة
القانوني ة الثانوي ة القهنةةاة اإلتادي ة راملدني ة  .رتغوةة .هةةذه الشةةا فيقي ةاً ويةةت نكةةا الاقةةد ،مم ةا
ييين نن لن يرتا نر شخص حيتاء إىل حمام رد يقدد عق يمت الت قف ال وساعدة .ررسةيت
نركرانيا ،ىةالأل الفةرتة وةن  ٢٠١٥إىل  ،٢٠١٧نوةا قائمة األشةخاا الةذين حية هلةم امليفةوأل
عق ة املس ةةاعدة القانوني ة اجملاني ة  ،لتش ةةمت األش ةةخاا املش ةةرتين تاىقي ةاً رالنس ةةا ةةحاة الين ة
املنزيل رقداو ا اد ل ر اليب القجو .
 -٦٨ر قغ عدت األشخاا الذين تققوا استشادا قانوني ون ىالأل ن ةام املسةاعدة القانونية
اجملانية ايةةىت عةةام  ،٢٠١٧نكثةةر وةةن  ٥٤٧ ٠٠٠فةةرت ،رعةةدت املةةاد الة قةةدوت فية وسةةاعدة
قانوني اثنوي  ٤٠٢ ٥٣٤ايال . ١١
 -7قضاء األحداث ()116-97 ،115-97 ،79-97
 -٦9اعتمد ،عام  ،٢٠١٥القانو املتيق ابإلفراء يت املراقا الذر نتداةت فية ناي ةام
شة اإلفةراء املشةةررط عةةن األايةةدا  .رنقيمةةت ايةةىت عةةام  ،٢٠١٧وراكةةز لرفةراء املشةةررط عةةن
 ١٤ودين عق نوا نركرانيا .رتقدم هذه املراكةز ا ةدوا النفسةاني راداتماعية
األايدا
رالقانوني رالواي .
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 -٧٠رننشة ة امل ووة ة وقة ة التنس ةةي املي ةةين قهن ةةا األاي ةةدا  ،عثا ة ة ون ةةرب وش ةةرتا ةةل
املؤسسةةا لتوةةوير قهنةةا األايةةدا عق ة كةةو يتف ة رويفةةا األ فةةاأل .رتشةةمت املاةةام الرئيسةةي
لقمجق إتىاأل ر وج ويفامل األايدا ورائ تشمت الوسا .
 -٧١رنو ن ون ىالأل التوست تواي التدا الوقائي راملقوأل الاديق لالايتجةاز ،رياصة
وراف ادايتجاز
يديد اإلقاو نر إيدامل الوفت يت إشراف الوالدين ،ىفي عدت األايدا
األريل ش ت وقحول ،الفرتة وةن  ٢٠١٤إىل  .٢٠١٦راخنفةي عةدتهم وراكةز ادايتجةاز
الس ةةا لقمحاكم ة و ةةن  ٣٢٢إىل  ١٥٦ف ةةرتاً ،ر وراف ة ادايتج ةةاز املؤق ةةت و ةةن  ١ ٥٥٢ف ةةرتاً
إىل  ٨٠9نفرات.
 -٧٢ريتن ة ة ةةاقص نيهن ة ة ةاً عة ة ةةدت األاية ة ةةدا ال ة ة ةةذين ميهنة ة ةةو عقة ة ةةواب انائي ة ة ة املؤسس ة ة ةةا
اإلص ة ةةالايي  .راخنف ة ةةي ه ة ةةذا الي ة ةةدت و ة ةةن  ٣٤٨ع ة ةةام  ٢٠١٥إىل  ٣٠٤ع ة ةةام  ،٢٠١٦مث
إىل  ٢9٤عام .٢٠١٧
 -8اإلدارة الذاتية للمحامني ()112-97
 -٧٣اعتمد قةانو تن ةيم وانة ا اوةاة عةام  ،٢٠١٢رهةو ي فةت اسةتقالأل ا ةاول راةوتة
ا ةةدوا القانوني ة  .رتتمتةةت الرا و ة الو ني ة لقمحةةاول نركرانيةةا ابدسةةتقالأل الةةذا  ،ابعتاادهةةا
هيت ونش ة عوا قانو لتن يم األنشو املاني لقمحاول.

ابء -التعذيب وإساءة املعاملة
 -1اآللية الوقائية الوطنية ()37-97 ،35-97 ،34-97 ،33-97 ،32-97
 -٧٤ننشتت للي رقائي ر ني فيال عام  ،٢٠١٢ابسةتخدام وةواء "نوةل امل ةا امليةزز".
ر نةةا عق ة الةةظ ،يتةةوىل و ت ة نوةةل امل ةةا تةةوف الةةدعم التقةةين رالتن يمةة .لقمةراقال املسةةتققل،
الذين يرشحام ريددام اجملق الو ين لقخربا .
 -٧٥رتنف ةةذ اآللية ة الوقائية ة الو نية ة زةدا دص ةةد وق ةةردة روفااتة ة إىل نو ةةاكن املرو ةةا و ةةن
املري ة  .رتةةن تم الةةزةدا املقةةردة رف ة ىو ة سةةنوي حم ةدتتة .رتنفةةذ الةةزةدا املفاات ة لقتحق ة وةةن
ويقووةةا حمةةدتة ش ة اايتمةةاد ايةةدر انتااكةةا ملقةةو اإلنسةةا  ،رد سةةيما ادتعةةا ا
املتيققة ة ابلتي ةةذي رإس ةةا ة املياوقة ة  .ريق ةةت اآللية ة الوقائية ة الو نية ة ادوتث ةةاأل إىل وي ةةاي ايق ةةو
اإلنسا نواكن املروا ون املري  ،رتقدم تقاديرها إىل نول امل ا لقن ر فياا.
 -٧٦رن ئفةةذ اآللي ة الوقائي ة  ١ ٣٥٧زةدة دص ةةد الف ةةرتة و ةةن  ٢٠١٢إىل  ،٢٠١٦ق ةةت
نكثر ون  ٨١٢و ةا ً لسةق املرية  .رعقة راة ا يفةوا ،نُفةذ  ٢٨٤زةدة عةام ٢٠١٦
تشمت  ٥٠زةدة ُوياتة  ،رأكد عن ريقاا ايدر  ١9ايال تيذي .
 -2منر ررت التعر ررذيب (،110-97 ،108-97 ،104-97-98-97 ،75-97 ،36-97
)135-97
 -٧٧ش ة قت نركرانيةةا يفةةودة داي ة وةةؤىراً ،و ت ة يقيقةةا اي ةةوو .وسةةتقت لقتحقي ة
اجلة ةرائم الة ة يرت اا ةةا كا ةةاد املس ةةؤرلل رالقهن ةةاة رنفة ةرات النيا ة ة الياوة ة رامل ةةو فل امل قف ةةل إبنف ةةاا
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القوانل .رسيتوىل امل ت عق را ا يفوا التحقي ادتعا ا املتيقق ابلتيةذي رإسةا ة
املياوق ة وةةن قاةةت ق ةوا الشةةر ر ه ةا وةةن ركةةاد إنفةةاا الق ةوانل .ر ةةرر اآل عمقي ة اىتيةةاد
وفتواي لتييل دئي لقم ت .
عق سةقوا
 -٧٨رتنص املاتات  ٢١٢ر ٢١٣ون قانو اإلارا ا اجلنائي عق نن
إنفاا القوانل ش ت إلزاو .ن تسةجت فةوداً نر شةخص حمتجةز رتو ةل نسةااب ادايتجةاز ،رن
تةدر ويةةت األعمةاأل اإلارائية الة تتخةةذ رؤوةر نقةةادب الشةخص ا تجةةز ع ةا راةةوته رتتيفةةت
ايد وراكز املساعدة القانوني اجملاني .
 -٧9رتنص املاتة  ٨٧ون قةانو اإلاةرا ا اجلنائية شة ت صةريل عقة عةدم قاةوأل ا ةاكم ألية
نتلة يُتحيفةةت عقياةةا ورائة ة وشةةررع وثةةت التيةةذي نر املياوقة القاسةةي نر الالإنسةةاني نر املاينة
نر عن ري التاديد ذلظ ،نر ون ىالأل ني انتااكا نىرب اسيم ملقو اإلنسا راملرة .
 -٨٠رق ةةد نتىق ةةت امل ووة ة ت نولواي ةةا امليقوو ةةا و ةةن نا ةةت إقاوة ة ن ةةام إل ةةرترين ملف ة ة
س ةةجال ادايتج ةةاز ،ال ة ة ي ةةددء فيا ةةا وي ةةت األش ةةخاا ال ةةذين يوتع ةةو وراف ة ة ادايتج ةةاز
املؤقةةت .ريةةدر الن ةةام رقةةت ر ةةررف ادايتجةةاز ،رويةةت األعمةةاأل اإلارائي ة  ،راملسةةاعدة الواي ة
راملساعدة القانوني اجملاني ال تقدتم .ر رر الوقةت الةراهن اىتاةاد ن ةام ت نولوايةا امليقووةا
ه ةةذا  ١٣٥ورف ة اايتج ةةاز وؤق ةةت و ةةن وم ةومل  ١٥٠ورفق ةاً نركراني ةةا .رع ةةالرة عق ة ال ةةظ،
زرت ويت وااين وراف ادايتجاز املؤقت اازة لقمراقا ابلفيديو.
 -٨١رل ةة .يتس ة ة تيري ة ة ارمي ة ة التي ةةذي امل ةةذكود امل ةةاتة  ١٢٧و ةةن الق ةةانو اجلن ةةائ .و ةةت
التيري املقاوأل ترلياً لتقظ اجلرمي  ،نعد رزادة اليدأل وؤىراً وشةررمل قةانو هةذا اليفةدت .رتشةدتت
اليقو ة ش ة ت ىةةاا عق ة نعمةةاأل التيةةذي الة يرت ااةةا املو فةةو اليموويةةو راملو فةةو امل قفةةو
إبنفاا القوانل .رسيورا وشررمل هذا القانو ملشاردا عاو وت نصحاب امليفقح املينيل.
 -٨٢ر عةةام  ،٢٠١٦ة نركرانيةةا نن م ة فةةرا القيةةوت املاتي ة نر اليةةزأل عق ة األشةةخاا
ارر اإلعاق ة اليققي ة  .ر ش ة ت نت  ،يناغةة .ند تتجةةارز وةةدة التقييةةد الاةةدين  ٤سةةاعا  ،روةةدة
اليزأل  ٨ساعا  .ريتيل إارا تقييم يب لقتغي ا الة قةد توةرن عقة املالة اجلسةدي رالنفسةي
نفس..
لقمريي كت ساعتل .ر وز تواي تدا تقييد ووول فقو عوا قراد ون جلن
 -3ظروف االحتجاز ()99-97 ،98-97
عام  ،٢٠١٥قغ عدت وراف ادايتجاز املؤقت نركرانيا  ٣٨٠وركةزاً .رقةد ن ققةت
-٨٣
ون ةةذ ال ةةظ امل ةةل املرافة ة الة ة تفتق ةةر إىل امل ةةد األتخب و ةةن ش ةةررط ادايتج ةةاز املوقو ة ة  ،رياصة ة
األواكن ال تقت يت سول األدا .رن ققت نيهنةاً املرافة الة د تواةد اةا نوةاكن نةوم فرتية ،
رال ة د ييفةةت إلياةةا ةةو الناةةاد ،رال ة تنقيفةةاا إوةةداتا امليةةاه .رتا تق ة وةةن هةةذه املراف ة ايةةىت
اآل  ١٥٠ورفقاً.
 -٨٤رزرت ويةةت وراكةةز ادايتجةةاز املؤقةةت ااةةزة تدفت ة رإوةةداتا وي ةةاه وركزي ة  .رييف ةةت
ةةو الناةةاد راهل ةوا النقةة .إىل ويةةت الزنةزا  ،ال ة تواةةد فياةةا نوةةاكن فرتية لقنةةوم رمحاوةةا اةةا
ويةةاه اادي ة  .رحييفةةت الشةةخص ا تجةةز عق ة ف ةرام رثةةال رااةةا سةةاىن يووي ةاً ،ريسةةمل ل ة
ابدستحمام رالتمش .اهلوا الوق .
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 -٨٥رقد نزالت نركرانيا عن تائرة السجو اليفف اليس ري  .رن ةراً إىل اخنفةاا ومةومل عةدت
ن ةةزد الس ةةجو ق ةةدد كا ة و ةةن  ١٢٢ 9٧٣ع ةةام  ٢٠١٣إىل  ٧٦ ٢١٧ع ةةام ، ٢٠١٦
قة ة ةةرد رزادة الية ة ةةدأل اإل قة ة ةةا عق ة ة ة  ١٥ونش ة ة ة ة عقا ي ة ة ة ريسة ة ةةل ال ة ة ةةررف املراف ة ة ة املتاقي ة ة ة
رعةةدتها  ١٣٣ورفق ةاً .روةةن املقةةرد تشةةييد وراكةةز اديةةدة لالايتجةةاز السةةا لقمحاكم ة وةةد
كيي رمخيقنتس  .رنريسا ن ام الشراك ل القواعل اليام را اا.
 -٨٦رقد ناتايت التيديال التشرييي إو اني يسل ال ررف ورافة ادايتجةاز ،ر ييةد
اليمة ةةت إلزاوي ة ةاً فيا ة ةةا .رتش ة ةةمت التحس ة ةةينا األى ة ةةرب توس ة ةةيت نوة ةةا املقة ةةو لتشة ةةمت ال ة ةةزةدا
رامل املا اهلاتفي  ،راإلعفا ون دسوم ا ةاكم رإاتاية إو انية شةرا األ ذية راملال ة ةال قيةوت.
رعالرة عق الظُ ،زرت السجنا يدوا اإلنرتنت.
 -4التعاون مت آليات الرصد الدولية
 -٨٧قاو ةةت القجنة ة الفرعية ة ملن ةةت التي ةةذي ر ة ة ه و ةةن ةةررب املياوقة ة نر اليقو ة ة القاس ةةي
نر الالإنسةةاني نر املاينة ةةزةدتل دايتةةل إىل نركرانيةةا الفةةرتة وةةن  ١9إىل  ٢٦نةد/وةةايو رالفةةرتة
ون  ٥إىل  9نيقوأل/سةاتمرب  .٢٠١٦ر  ٣شةااط/فرباير  ،٢٠١٧تسةقتمت نركرانيةا تقريةر القجنة
رقرد ن تسمل نشره رقت داي  .رنايالت نركرانيةا نيهنةاً إىل القجنة الفرعية ملنةت التيةذي
دتها ش التدا ال اؤذ لتنفيذ توصيا القجن .
 -٨٨رقاوةةت القجن ة األردر ي ة مل افح ة التي ةةذي راملياوق ة نر اليقو ة الالإنسةةاني نر املاين ة
ةةزةدة تردية ة رااي ةةدة رند ةةت زةدا خميفيفة ة إىل نركراني ةةا ،ون ةةذ ع ةةام  .٢٠١٢ر ع ةةام ،٢٠١٤
تُنش ةةر ش ة ت تقق ةةائ .وي ةةت تق ةةادير القجن ة األردر ي ة ملن ةةت التي ةةذي ردترت
اح ةةت امل وو ة
امل وو عقيااو ل ن حي لقح وو ن تؤات نشر التقادير ملدة تيفت إىل  ٦نشار .ر رر الن ةر
ويت تقادير القجن األردر ي يناي  ،رتنفتذ املالاي ا رالتوصيا اا اليفق ال ترت فياا.
 -٨9رقةةد نتيحةةت ل قتةةا للي ة الرصةةد ،نثنةةا زةدة املتا ي ة ال ة قاوةةت اةةا القجن ة الفرعي ة ملنةةت
نيقوأل/س ةةاتمرب  ،٢٠١٦إو اني ة ة الوص ةةوأل تر عوائ ة ة إىل نوة ةةاكن ادايتج ةةاز ال ة ة
التي ةةذي
تشةرف عقياةةا تائةةرة األوةةن األركرانية  .رابإل ةةاف إىل الةظ ،قاوةةت القجنة األردر ية ملنةةت التيةةذي
زةدة خميفيف تشةرين الثةاين/نوفمرب  .٢٠١٦ر يُيثةر عقة نية نوةاكن اايتجةاز "سةري " ر" ة
قانوني ة " .رعقةةد تردا تةةددي جلميةةت سةةقوا إنفةةاا الق ةوانل ش ة ردي ة كةةت وةةن القجن ة
الفرعي ملنت التيذي رالقجنة األردر ية ملنةت التيةذي رناي ةام ادتفاقيةا اا اليفةق  ،قاةت زةدة
املتا ي ال قاوت اا القجن الفرعي .
 -9٠رندست امل وو تعائم تيار نا وت املقرد ا اا امليةين ابلتيةذي ر ة ه وةن ةررب
املياوق ة ة نر اليقو ة ة القاسة ةةي نر الالإنسة ةةاني نر املاين ة ة التة ةةا ت جملق ة ة ايقة ةةو اإلنسة ةةا  .راة ةةر
ادستجا جلميت قاا املقرد ا اا ةرترت وو ةوعي  ،رنىةذ التوصةيا اا اليفةق الةوادتة
فياا املساا  .رتيرب امل وو عن أييةدها ملاةاتدة املقةرد ا ةاا شة القيةام ةزةدة داية إىل
نركرانيا ىالأل عام .٢٠١٧
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جيم -عدم التمييز ضد الفئات الضعيفة ومحايتها
 -1سياسات عدم التمييز (18-97؛ 19-97؛ 20-97؛ 25-97؛ 26-97؛ 27-97؛
28-97؛ 30-97؛ 38-97؛ 44-97؛ 55-97؛ 56-97؛ 57-97؛
58-97؛ 59-97؛ 60-97؛ 63-97؛ 64-97؛ 65-97؛ 66-97؛ 69-97؛
70-97؛ 71-97؛ 72-97؛ 73-97؛ 74-97؛ 105-97؛ )107-97
 -9١اعتمةةد القةةانو املتيق ة عاةةاتا ون ةةت التمييةةز رو افحت ة نركرانيةةا عةةام  ،٢٠١٢ريش ة ت
القةةانو إ ةةاداً عاو ةاً لسياسةةا و افح ة التمييةةز .رع ة ئدأل القةةانو نةد/وةةايو  ٢٠١٤ليشةةمت نش ة ادً
ويين ون التمييز وثت التمييةز املااشةر رالتمييةز ة املااشةر راملسةاعدة عقة التمييةز رالتسةرت عقية  .روةنل
نص عق اي ر التمييز ون قات األشةخاا اليةاتيل
التيديت نول امل ا نيهناً صالاييا إ افي  ،كما ت
رالشركا  .رنتىت القانو نيهناً عمقي استيراا إلزاوي ملشاديت القوانل غي و افح التمييز.
 -9٢ريتهن ةةمن وش ةةررمل الق ةةانو دق ةةم  ،٣٥٠١ال ةةذر ينت ةةر اآل القة ةرا ة الثانية ة الربمل ةةا ،
تيريف ةاً إ ةةافياً لقميفةةوقحا التالي ة " :التمييةةز ابلةةتالزم" ر"التميي ةةز املتيةةدت األرا ة " ر"اإليةةذا "،
ريشرا وشررمل القانو نيهناً اىتيفاصا نول امل ا املتيقق عنت التمييز رو افحت .
 -9٣رعُة ئدأل قةةانو اليمةةت األرك ةراين عةةام  ٢٠١٥حبيةةث حي ةةر عق ة را ة التحديةةد التمييةةز
عق نساحل امليت اجلنس .راهلوي اجلنساني واأل اليمال راجملاأل املاين.
 -9٤ر عام  ،٢٠١٦نلغت رزادة اليفح نورها دقم  ٦٠الةذر يشةرتط ت ثية وراقاة املالة
النفسي ملغايرر اهلوي اجلنساني قات ىهنوعام ليمقي اراايي ون نات تغي نومل اجلن  .رينص
األوةةر اجلديةةد دقةةم  ،١٠٤١عو ةاً عةةن الةةظ ،عق ة ن يةةرتا لقشةةخص امليةةين نوةةر يديةةد وةةدب
التدىت اجلرااي..
 -9٥رتةةنص املةةاتة  ١٦١وةةن القةةانو اجلنةةائ .عقة نشةةو املسةةؤرلي اجلنائية عةةن انتاةةاا واةةدن
املساراة ل املوا نل عق نسةاحل اليةر نر اهلوية الو نية نر السياسةي نر الدينية ر ة الةظ وةن
امليتقةةدا  ،نر ن ةومل اجلةةن  ،نر األصةةت اليرقةة .نر اداتمةةاع ،.نر ايال ة املمتق ةةا  ،نر و ةةا
اإلقاو  ،نر القغ  ،نر ني نسااب نىرب.
 -9٦رشاد الفرتة ايةىت ونتيفة عةام  ،٢٠١٧ةدن يقيقةا انائية  ٣٤ايالة عواة
املةةاتة  ١٦١وةةن القةةانو اجلنةةائ ،.رميثةةت الةةظ زةتة كا ة ة عةةن السةةنوا السةةا ق  ٤١ايال ة
ع ةةام  ،٢٠١٦ر ٤٠ايالة ة ع ةةام  . ٢٠١٥رتشة ة نت ةةائج التحقيق ةةا الس ةةا ق لقمحاكمة ة إىل
عةام  .٢٠١٦رن ةر
إايال ثال تعارب انائي إىل ا اكم عةام  ،٢٠١٥رند ةت ايةاد
ا اكم ند ت قهناة انائي عام  ،٢٠١٥ر اثنتل عام .٢٠١٦
 -9٧رشةاد عةةام  ٢٠١٥إنشةةا و تة املنسة الةةو ين امليةةين ةرائم ال راهية إ ةةاد هي ةةت
الشةةر الو نية  .رتشة امليقووةةا املتحيفةةت عقياةةا وةةن الةةظ امل تة إىل ةةد يقيقةةا متايدية
 ٧٦ايال ة ايةةىت ونتيف ة عةةام  ،٢٠١٧تقا قاةةا  ١٤٤ايال ة عةةام  ٢٠١٦ر ١٥٧ايال ة
عةةام  .٢٠١٥رتشة نتةةائج التحقيقةةا السةةا ق لقمحاكمة إىل إايال ة ثةةال تعةةارب انائي ة إىل
ا ةةاكم ايةةىت اآل عةةام  .٢٠١٧ر قةةغ الةةظ اليةةدت  ١٦تعةةوب عةةام  ،٢٠١٦ر ١٢تعةةوب
عةةام  .٢٠١٥رتواصةةت امل وو ة تشةةجيت املمةةال اإلعالوي ة وةةن ناةةت دفةةت وسةةتوب الةةوع.
لدب املوا نل رتشجيت اإل الت عن ارائم ال راهي .
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 -9٨رش ةةاد ع ةةام  ٢٠١٦تي ةةديت الشة ة ت الرا ةة .دس ةةتمادة التق ةةادير اجلنائية ة لتتهن ةةمن ا ةةز اً
يو ل وا إاا كانت اجلرمي قد ادت ات عق نساحل التييف .
 -99رارب سح وشررمل القانو دقم  ١٧٢9وةن الربملةا
التوصي . ١9-9٧

 ١٢كةانو األرأل/تيسةمرب ٢٠١٢

 -2املسرراواة بررني اجلنسررني (47-97 ،31-97؛ 48-97؛ 52-97؛ 53-97؛ 54-97؛
76-97؛ 77-97؛ )78-97
 -١٠٠اعتمد امل ووة ىوة اليمةت الو نية لتنفيةذ القةراد  ١٣٢٥جملقة األوةن التةا ت للوةم
املتحدة ش "املرنة رالسالم راألون" ايىت عام  .٢٠٢٠رون ش تييل وفوا ويةين ابملسةاراة
ل اجلنسل وؤىراً ن ي فت تنسي املسائت املتيقق ابلسياسا اجلنساني تاىت إ اد امل وو .
 -١٠١رياةةدف القةةانو املتيق ة فال ة الت ةةافؤ ةةل اجلنسةةل املقةةو رالفةةرا إىل يقي ة
املسةةاراة ةةل املةرنة رالراةةت ويةةت وةةاد اجملتمةةت ،وةةن ىةةالأل كفالة املقةةو رالفةةرا رمحايتاةةا
عةةن ري ة القةةانو  ،رتواي ة تةةدا وؤقت ة راليمةةت عق ة إزال ة اوان ة عةةدم ت ةواز الفةةرا املتااي ة
لقنس ةةا رالرا ةةاأل .ر ةةرر يقي ةةت وي ةةت تشة ةرييا نركراني ةةا عقة ة ي ةةد ىة ةربا الش ةةؤر القانونية ة
راجلنساني ل  .تتماش وت هذه األاي ام غرا توف هذه الهنةما  .رقةد نتىقةت املسةؤرلي
اإلتادي راجلنائي حبيث تنش عن انتااا األاي ام القانوني هذا اليفدت.
 -١٠٢رتشةةغت النسةةا ايالي ةاً زهةةا  ١٢املائ ة فقةةو وةةن املقاعةةد الربملةةا  ٥٢وقيةةداً وةةن
اجملمومل الاةالغ  ٤٢٢وقيةداً  .رنتىةت عةام  ،٢٠١٣قةانو التمويةت اليةام للايةزاب السياسةي ،
الةةذر يةةوفر متةةويالً إ ةةافياً للاي ةزاب ال ة تسةةتو امليف ة الواا ة ؤيفييفةةاا لقم ةرنة وةةن وم ةومل
املرشةحل ،نر ثقةث عةدت املرشةحل قائمة املةزب .ر عةام  ،٢٠١٥نةص قةانو ادنتخةةااب
ا قي ة عق ة ؤيفةةيص اييف ة لقم ةرنة قةةددها  ٣٠املائ ة وةةن وم ةومل عةةدت املرشةةحل لالنتخةةااب
ا قي ة ق ةوائم األاي ةزاب ،ل ةةن توات ة اجل ةزا ا املتيقق ة ابنتا ةةاا ه ةةذه امليف ة  .رت ةةنص ع ةةدة
وشاديت قةوانل ويرر ة عقة الربملةا عقة ؤيفةيص اييفة إلزاوية لقمةرنة قةددها  ٣٠املائة وةن
عدت املرشحل لالنتخااب عق اليفييدين ا ق .رالو ين وياً.
املائة

 -١٠٣رتشة ت املةرنة األركرانية نسةةا  ٣١,٥املائة وةةن عةةدت ندابب اليمةةت ،ر١٨,٨
والا الشركا .
ون القياتا اإلتادي اليقيا لقشركا  ،ر ١٢,9ون فراتب ئ
 -١٠٤ر ع ةةام  ،٢٠١٦ك ةةا وتوس ةةو نا ةةر امل ة ةرنة نق ةةت نس ةةا  ٢٥,٤و ةةن نا ةةر الرا ةةت .رتيت ةةزم
اسةرتاتيجي املةةد وةةن الفقةةر لقفةةرتة  ٢٠٢٠-٢٠١٦ايةةت هةةذه املشة ق عةةن رية تيزيةةز الرقا ة الياوة
عق املمادسا التمييزي رإتىاأل ن ام امليفص اجلنساني املؤسسا امل ووي ش ت تدد ..
 -١٠٥ر ايزيرا /يوني ة ة ة  ،٢٠١٧نعقنة ة ةةت رزادة اليف ة ةةح عة ة ةةن عزواة ة ةةا عق ة ة ة إلغة ة ةةا الالئح ة ة ة
دقم  ٢٥٦ال تهنم  ٤٥٠وان حي ر عقة املةرنة ممادسةتاا .رقةد نتةيل وشةررمل القةراد املتيقة اةذه
املس ل ايالياً عق املوقت الشا  .لوزادة اليفح أل راا املشاردا الياو .
 -١٠٦ر ايزيرا /يوني  ،٢٠١٦عدتلت رزادة الةدفامل األوةر دقةم  ٣٣٧اليفةاتد عناةا ،إبتىةاأل
زةتة كا ة عق قائم الو ائ القتالي املتااي لقمرنة  ٢9٠ر يف إ افي ر ينما كانت الاية
النسةةا ييمقةةن السةةا ممر ةةا نر حماسةةاا نر املوةةا  ،فةةيفان يسةةتوين اآل اليمةةت
املخا را اليس ري رقياتة املركاا اليس ري رقياتة رايدا ودافت اهلار نر فر القناص .
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 -١٠٧ر عام  ،٢٠١٧نتوةت امليزنة املراعية لقمن ةود اجلنسةاين لقمةرة األرىل اسةرتاتيجي الشةؤر
الياو املالي راإلتادي لقفرتة  ٢٠٢١-٢٠١٧ال تش ت نساحل عمقي ر ت امليزاني نركرانيا.
 -١٠٨رياق ةةغ ع ةةدت املؤشة ةرا املوققة ة رالتقديرية ة الة ة يش ةةتمت عقيا ةةا الن ةةام ال ةةو ين ملؤشة ةرا
اإلاييف ةةا ا اجلنسةةاني ابلفي ةةت  ١١٥وؤش ةةراً ،ريي ةةاتأل ه ةةذا ال ةةرقم وس ةتوة املي ةةاي اإلاييف ةةائي
األردر ي ة رالدرلي ة  .رتس ةةتخدم نركراني ةةا قائم ة قاع ةةدة ي ةةا اليونيس ةةي ملؤش ةرا اإلاييف ةةا ا
اجلنساني ال يتور عق  ٧٣وؤشراً.
 -3الوقاية من العنف القائم على نوع اجلنس (76-97؛ 77-97؛ )78-97
 -١٠9تيمةةت امل وو ة عق ة وياجل ة وش ة ق الين ة املنةةزيل عةةن ري ة الرتكيةةز عق ة دفةةت تدا ة
ال ةةوع .الي ةةام ر ن ةةا الثقة ة ةةل اجلما ةةود رالش ةةر رتن ةةيم املم ةةال اإلعالوية ة رتق ةةدمي املس ةةاعدة
لقهنحاة رحماكم اجلناة.
 -١١٠رقةةد اعتمةةد ورايق ة الق ةرا ة األرىل وشةةررمل القةةانو املتيق ة ابلوقاي ة وةةن الين ة املنةةزيل
رو افحت ة دقةةم التسةةجيت  ،٥٢9٤تةةادي  ٢٠تش ةرين األرأل/نكتةةو ر  . ٢٠١٦ريةةنص وشةةررمل
القانو عق إنشا للي رقائي رتقدمي وساعدة فيال للشخاا الذين ييانو ون هذا النومل وةن
ةد املةرنة،
الين  .رسي فت اعتمات هذا القانو اؤاا اج شاوت اه ونت ويةت نشة األ الينة
راؤاا تدا وهناتة لقتمييز ل اجلنسل.
 -١١١رق ةدتم  ٢٦فريق ةاً وتةةنقالً وسةةاعدا ااتماعي ة رنفسةةي لهنةةحاة الين ة املنةةزيل مخ ة
ون ةةا  ،ون ةةذ تش ةرين األرأل/نكت ةةو ر  .٢٠١٦ريت ةةو الفرية ة املتنق ةةت و ةةن ثالث ة نعهن ةةا ورش ةةد
ااتماع .رنىيفائيل نفسانيل يقدوو ا ةدوا اداتماعية رالنفسةي للفةرات الةذين يواااةو
ةةررف صةةيا سةةا الينة القةةائم عقة نةومل اجلةةن  .ر قةةغ عةةدت األشةةخاا الةةذين قةةدوت هلةةم
هةةذه األفرق ة املتنقق ة املسةةاعدة اداتماعي ة رالنفسةةي النيف ة األرأل وةةن عةةام ١9 ٣٢9 ،٢٠١٧
فرتاً رش قت املرنة نسا  9٠املائ ونام.
 -١١٢ر ايزيرا /يونية ة ة  ،٢٠١٧ن قق ة ةةت الش ة ةةر الو نية ة ة وش ة ةةررعاً رياية ة ةاً ابس ة ةةم ولين ة ةةا
" "POLINAياةةدف إىل نشةةر نفرقة وتنققة لقتيفةةدر لقينة املنةةزيل ثةةال وةةد  ،هةة .كيية
رنرتيسةةا رسيفررترنيتسةةظ .رشةةاد الشةةار األرأل ىةةررء األفرق ة  ٣٤١وام ة  ،راسةةتالم ٣٧٦
قااً ر د إارا ا انائي ند ت اياد راؤاا تدا إتادي  ١١٥ايال .
 -١١٣را ةةرب التحقي ة  ٤٣9ارمي ة عن ة ون ةةزيل اي ةةىت ونتيف ة ع ةةام  .٢٠١٧ريوا ةةد
الوقةةت الةراهن  ١9وراكةةز لقةةدعم اداتمةةاع .رالنفسةة ،.تةةوفر املة رب املؤقةةت روسةةاعدا وتيةةدتة
اجلوان للشخاا الذين يتير و لقين املنزيل .رشاد عةام  ٢٠١٧إايالة  ٣9٧شخيفةاً إىل
وراكز وتخيفيف إلعاتة الت هيت ،ر ٢ ١99شخيفاً ممن تير وا ملوات عن ونزيل وت ردة إىل
وراكز لالنتيام ون األزوا ون نات إعاتة الت هيت.
 -١١٤رن قغةةت يثة ايقةةو اإلنسةةا نركرانيةةا ،تقريرهةةا عةةن الينة اجلنسةة .املتيفةةت ابلنةزامل
نركراني ةةا ،ع ةةن اية ةوات عنة ة انس ةة .ادت ا ةةت ةةد نش ةةخاا و ةةدنيل ون ةةا سة ة ني حماص ةةرة
ماعا وسقح  . ١٢راييفت ىا نركراين ألرأل ورة عقة صةف ىاة ويتمةد وةن األوةم املتحةدة
واأل عمقيا اليدال ادنتقالي رالتحقي ارائم الين اجلنس .راجلنساين املتيفق ابلنزاعا . ١٣
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 -١١٥رتواصةةت نركرانيةةا اليمةةت وةةن ناةةت التيفةةدي عقة اتفاقي ة اسةةوناوأل .رننش ة فرية عاوةةت
ات ت لقربملا ون نات هذا الغرا.
 -4مكافحة االجتار ابلبشر (49-97؛ 80-97؛ 82-97؛ 83-97؛ 84-97؛ )85-97
 -١١٦يش ةةتمت ال ةةرب وج امل ةةوو .اداتم ةةاع .مل افحة ة اد ةةاد ابلاش ةةر لقف ةةرتة املمت ةةدة اي ةةىت
عةةام  ،٢٠٢٠الةةذر اعتمةةد عةةام  ،٢٠١٦عقة وموعة شةةاوق وةةن تةةدا ونةةت اد ةةاد ابلاشةةر
رمحاي ايقو حاةه رتقدمي املساعدة لقمتهنردين ون .
 -١١٧رزيةةد املسةةاعدة املاتي ة للشةةخاا املتهنةةردين وةةن اد ةةاد إىل وةةا ييةةاتأل ثالث ة نوثةةاأل
الت قف املقددة لرعاش الشاري  ،رمتنل هذه املساعدة ورة راايدة.
 -١١٨رين ةةر الربملةةا وشةةررمل قةةانو يتيق ة تيزيةةز و افح ة اد ةةاد ابلاشةةر رمحاي ة ةةحاةه
دقم التسةجيت  ،٦١٢٥تةادي  ٢٣نيسةا /ن ريت  . ٢٠١٧رياةدف وشةررمل القةانو إىل يسةل
إا ةرا ا يديةةد ايال ة الشةةخص الةةذر يتيةةرا لال ةةاد ابلاشةةر رتوسةةيت شةةا املؤسسةةا ال ة
تقدم املساعدة لقهنحاة.
 -١١9رتي َق ةةد س ةةنوةً محق ة إعالوي ة راس ةةي النو ةةا ش ة الوقاي ة و ةةن اد ةةاد ابلاش ةةر رتوعي ة
اجلماود عخا ره .رنسفر هذه املمال عن ادتفامل عدت ادلتماسا ون نات يديةد ايةاد
نشخاا تير وا اد اد.
 -١٢٠رتيقد شة ت ونةت م تردا تددياية شة و افحة اد ةاد ابلاشةر لقمةو فل امل قفةل
إبنفاا القوانل ،ون نات تيزيز ويادفام رقددام عق اؤاا تدا مل افح اد اد.
 -١٢١ر ق ة ة ةةغ ع ة ة ةةدت األركة ة ة ةرانيل ال ة ة ةةذين اع ة ة ةةرتف ا ة ة ةةم داية ة ة ةاً كهن ة ة ةةحاة لر ة ة ةةاد ابلاش ة ة ةةر،
الف ةةرتة  ٣٦٧ ،٢٠١٧-٢٠١٢شخيف ةاً .رتش ةةمت الاق ةةدا ال ة يغق ة اىتياده ةةا كاق ةةدا وقيف ةةد
لال ةةاد ابلاش ةةر ،ادي ةةات الررس ةة ١٤٤ - .ايال ة ة  ،ر ولن ةةدا  ٣٥ -ايال ة ة  ،رتركي ةةا  ١٧ -ايال ة ة ،
رتشي يا  ٦ -اياد  ،رإساانيا ،رإيواليا ،ر يالدرحل  ٥ -اياد ل ت وناا.
 -١٢٢راةةرب ال شة ايةةىت ونتيفة عةةام  ٢ ٠١٧عةةن  ١٤٦ارمية انائية لال ةةاد ابلاشةةر،
ةةزةتة ق ةةددها ١٤٠املائة ة ع ةةن ع ةةدت اجلة ةرائم امل تش ةةف ع ةةام  ٦٠ ٢٠١٦ارمية ة  .را ةةرب
التي ةةرف عقة ة  ٦9شخيفة ةاً و ةةن و ةرت يب ا ةرائم اد ةةاد وقا ةةت  ٢٢شخيفة ةاً ع ةةام . ٢٠١٦
راعتقةةت  ١9شخيف ةاً وةةنام رنرتع ةوا املةةا ادايتيةةا  .وقا ةةت  ١٠نشةةخاا عةةام . ٢٠١٦
رن ر ا اكم  ٣٠قهني انائي عام  ،٢٠١٥ر  ٣٣قهني عام .٢٠١٦
 -١٢٣رتش يقيال يث ايقو اإلنسا نركرانيا ،تقريرهةا عةن الينة اجلنسة .املتيفةت
ابلنة ةزامل نركراني ةةا ،إىل ن ت ةةدهود املالة ة ادقتيف ةةاتي املن ةةا املتهن ةةردة و ةةن النة ةزامل ق ةةد ي ةةدفت
ةةادةو ريزي ةةد ال ةةظ
األش ةةخاا نر ةةربهم عق ة القج ةةو إىل اس ةرتاتيجيا ق ةةا رللي ةةا ت ي ة
درده ون إو اني تير ام ملخا ر الين اجلنس .نر اد اد ابلاشر . ١٤
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 -5األش ررخاص ع رردةي اجلنس ررية وملتمس رري اللج رروء (142-97؛ 143-97؛ 144-97؛
)145-97
 -١٢٤انهنة ةةمت نركرانية ةةا إىل ادتفة ةةاقيتل املتيققتة ةةل يفة ةةي اية ةةاد انية ةةدام اجلنسة ةةي ر و ة ةةت
األشةةخاا عةةدمي .اجلنسةةي  .رين ةةر الربملةةا وشةةررمل القةةانو املتيق ة إبا ةرا ا يديةةد ر ةةت
انيدام اجلنسي دقم التسجيت  ،٥٣٨٥تادي  ١٠تشرين الثاين/نوفمرب . ٢٠١٦
 -١٢٥رعُدأل ،عام  ،٢٠١٣قانو نركرانيا املتيق ابلالاتل إب اف اي ةر تراييةت الالاتةل
نر إعاتام القسري ايال اايتيااام إىل محاي ت ميقي نر وؤقت .
 -١٢٦ريةةنص قةةانو اإلاةرا ا اإلتادية عقة
و ةةت الالات ةةل نر املماية ة الت ميقية ة  .رلواي
متثقت إصداد ا اكم عدتاً كا اً ون القةرادا
الذين ونحوا وركز الالا نر املماية اإل ةافي
شخيفة ةاً .رنص ةةاحت وراك ةةز املس ةةاعدة القانونية ة
القجو عق تقدمي الوقاا .

إاةرا ورااية قهنةةائي لققةرادا اإلتادية املتيققة
ةةت الف ةةرتة  ٢٠١٦-٢٠١٤ا اه ةةا إ ا ية ة
ليفةا وقتمسة .القجةو  .ر قةغ عةدت األشةخاا
نركرانيةا ايةىت كةانو الثاين/ينةاير ٣ ٠٨٢ ،٢٠١٧
اجملانية ة ت ةةؤتر ترداً في ةةادً وس ةةاعدة وقتمس ةة.

 -١٢٧رتتة ةةاا الرتو ة ة الفودي ة ة إىل وقة ةةدو .قاة ةةا امليفة ةةوأل عق ة ة وركة ةةز الالا ة ة نر املماي ة ة
اإل ةةافي  ،ركةةذلظ املاةةاارين ا ا ةةيل لرعةةاتة القسةري نر الرتاييةةت اإلااةةادر ،ويةةت وراايةةت
الن ر قااام عا فياا اإلارا ا القهنائي  ،قغ يفاماا الشخص امليين.
 -١٢٨ر تشةةاد السةةنوا ا مة املا ةةي ني ة ايالة إعةةاتة قسةري ألشةةخاا تقةةدووا وقاةةا
لالعرتاف ام كالاتل نر نشخاا حمتاال إىل محاي ت ميقي نر وؤقت .
 -6حقر ر ر ر رروق الطفر ر ر ر ررل (22-97؛ 29-97؛ 39-97؛ 40-97؛ 41-97؛ 42-97؛
81-97؛ 86-97؛ 87-97؛ )125-97
 -١٢9اكتمت تنفيذ ىو اليمت الو ني لتنفيةذ اتفاقية األوةم املتحةدة املتيققة حبقةو الوفةت ايةىت
عام  .٢٠١٦رار املوافق عق وفاوم ىو عمت ر نية اديةدة لتواية ادتفاقية ايةىت .٢٠٢١
ريسةةتند الةةظ املفاةةوم إىل هةةدف ايت ة ةةررف وواتي ة مليةةاة الوفةةت روائ ة  ،رتةةوف فةةرا وتسةةاري
جلميت األ فاأل ،ر ما ايقو األ فاأل نثنا اليمقيا اليس ري نر النزاعا املسقح .
 -١٣٠رأل ة ةراا كفال ة ة التنفي ة ةةذ ال او ة ةةت دتفاقي ة ة وق ة ة نردراب ش ة ة محاي ة ة األ ف ة ةةاأل و ة ةةن
ادستغالأل اجلنس .رادعتدا اجلنس ،.ارب إعدات وشررمل قانو شة تيةديت القةانو اجلنةائ،.
ادف إنشا املسؤرلي اجلنائية عةن اجلةرائم املتيققة ابدسةتغالأل اجلنسة .لل فةاألو رتيةديت قةانو
اإلا ةرا ا اجلنائي ة فيمةةا يتيق ة اب يفةةائص املميةةزة لقةةدعارب اإلارائي ة ال ة تتهنةةمن شةةاوت وةةن
األ فةةاأل روةةن ةةحاة اجل ةرائم اجلنسةةي و رتيةةديت القةةانو املتيق ة حبماي ة الوفول ة رونةةت ادت ةةاب
األعماأل املشةررع ةد األ فةاأل وةن قاةت األشةخاا القيفةيقل اةم دقةم التسةجيت ،٦٥٨٨
تادي  ١٥ايزيرا /يوني . ٢٠١٧
 -١٣١رت فةةت التش ةرييا األركراني ة اييف ةوأل ويةةت املواليةةد عق ة شةةااتا املةةيالت ال ة ت فةةت
لقش ةةخص املة ة ال او ةةت التس ةةجيت ةةمن دع ةةاة الدرلة ة يف ةةرف الن ةةر ع ةةن الو ةةت الق ةةانوين
لقوالةةدين نر األصةةت اليرقةة .نر الو ةةت اداتمةةاع ..راةةرب تاسةةيو اإلا ةرا ا الراي ة لتسةةجيت
املواليد لدب السقوا املختيف .
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 -١٣٢ر ييد تسةجيت املواليةد وقتيفةراً عقة و اتة التسةجيت الراية فقةو ونةذ عةام ،٢٠١٦
ت مي ن تسجيقام وااشرة املستشةفيا روراكةز الةودتة ،رهة .ىدوة وانية  .رقةد نتىةت هةذا
الناج ون قايت التحفيز عق ادوتثاأل إىل التسجيت اإللزاو .لقمواليد.
 -١٣٣ريي ة ة الربملة ةةا عق ة ة إعة ةةدات وشة ةةررمل قة ةةانو ش ة ة الالوركزي ة ة ل ة ةة .تيفة ةةال نوة ةةاكن
ا ةةدوا اإلتادية املتيققة ابلتسةةجيت الراةة .رفقةاً لقةوانل املالة املدنية نقةةرب لقمسةةتفيدين دقةةم
التسجيت  ،٤٦٠٥تادي  ٦نةد/وايو  . ٢٠١٦ريتمثت اهلدف ون الظ توسةيت نوةا واةدن
التياوةةت ىةةادء املةةدرت اإلققيمي ة  ،رتي ةةيم إو اني ة الوصةةوأل إىل وراف ة التسةةجيت الراةة .للاي ةواأل
املدني  ،عا الظ تسجيت املواليد.
 -١٣٤ر ش ة ةةااط/فرباير  ،٢٠١٦ا ة ةةرب تي ة ةةديت ق ة ةةانو اإلاة ة ةرا ا املدنية ة ة ا ة ةةدف ة ةةما
التسجيت الرا .لقمواليد الذين يولدر ونوق ترنااحل راألدا  .ا ا ةي لالايةتالأل املؤقةت.
رصةدد نكثةر وةةن  ١٥نلة شةااتة وةةيالت نركرانية ونةةذ تواية اإلاةرا القهنةةائ .املاسةو املتيقة
اؤد األ فاأل.
 -١٣٥راةةرب ،شةةااط/فرباير  ،٢٠١٦تيةةديت املفاةةوم القةةانوين لياةةادة "األ فةةاأل الةةذين عةةانوا
وةةن لاثد النةزامل املسةةقل راألعمةةاأل اليسة ري " .ر ةةرر اآل إعةةدات تشةرييا اثنوية تتيقة تواية
القةوا
إاةرا ا را ةةح ملةةنل هةةذا الو ةةت لل فةةاأل .ر ةةرر اؤةةاا تةةدا لقتثقية رالتةةددي
املس ةةقح األركرانية ة  ،عش ةةادك ون م ةةا ة ة اي ووي ة ة ملق ةةو اإلنس ةةا  ،ا ةةدف كفالة ة ايق ةةو
األ فاأل رالشااب اياد النزامل.
 -7حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (16-97؛ 43-97؛ 133-97؛ )134-97
عةةام  ٢٠١٦ىو ة اليمةةت الو ني ة لتنفيةةذ اتفاقي ة ايقةةو األشةةخاا ارر
 -١٣٦اعتمةةد
اإلعاق ايىت عام .٢٠٢٠
 -١٣٧راعتمد وشررمل القانو املتيق اب دوا اداتماعي امليدأل ورايق القرا ة األرىل،
لااد/وةةادحل  .٢٠١٧رياةةدف القةةانو إىل تيزيةةز اإل ةةاد القةةانوين وةةن ناةةت زةتة الةةدعم الةةذر
يقدتم إىل الفتا الهنةييف املسةتادف  ،وثةت األشةخاا ارر اإلعاقة راأل فةاأل راملسةنل ،ريروة،.
وق ة نوةةود ،إىل تةةوف الةةدعم امليزاني ة الياو ة ةةدوا ااتماعي ة وةةن قايةةت الرتو ة إىل لغ ة
اإلشادة رلغ اإلشادة التيفي لقيميا  .رين ةر الربملةا اياليةاً وشةررمل القةانو املتيقة ابلوصةاي
عق ة ة األش ةةخاا الا ةةالغل ة ة الق ةةاتد ابل او ةةت نر ازئي ة ةاً عقة ة وااش ةةرة ش ةةؤرام ا اص ة ة دق ةةم
التسجيت  ،٤٦٠٦تادي  ٦نةد/وايو . ٢٠١٦
 -١٣٨رياةةدف وشةةررمل القةةانو املتيقة يمال ة األشةةخاا ارر اإلعاقة دقةةم التسةةجيت ،٤٥٧٨
تةةادي  ٤نةد/وةةايو  ٢٠١٦إىل يسةةل ايال ة هةةؤد األشةةخاا فيمةةا يتيق ة ابليمال ة رالسةةالو
رال ررف اليفحي و ا اليمت.
رحي ةةر تنفيةةذ نية نعمةةاأل تةةرويم كةةربب املرافة راملنشةةتا وةةا تشةةتمت عقة ايتة يتة
ُ -١٣9
وييش ةةي ىالي ة و ةةن اليوائ ة للش ةةخاا ارر اإلعاق ة نو ةةر رزادة اإلس ة ا رالتش ةةييد دق ةةم ١٥١
املؤدخ  ١٦ايزيرا /يوني . ٢٠١٧
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 -١٤٠را ةةرب ،نةد/و ةةايو  ،٢٠١٧تي ةةديت ق ةةانو التيق ةةيم ا ةةدف إ ةةات ال ةةررف املالئم ة ة
مليف ةةوأل األش ةةخاا ارر ادايتياا ةةا التيقيمي ة ا اص ة عق ة ى ةةدوا التيق ةةيم .ريس ةةرر ه ةةذا
التيديت عق ني وؤسس تيقيمي غي الن ر عن املق ي نر التايي .
 -١٤١رنتدا ة ةةت ة ةراوج التيق ة ةةيم الي ة ةةايل وة ة ةوات خمتقف ة ة ورتاو ة ة ابألش ة ةةخاا ارر اإلعاقة ة ة ،
ونذ  .٢٠١٤رتتهنمن اليقوت الياو لقاث التقفزيوين راإلااع .شرط ؤيفيص نسا  ١٠املائة
للشخاا ارر ادايتيااا ا اص .
 -١٤٢رت ةةوفر وراكة ةةز املسة ةةاعدة القانوني ة ة اجملاني ة ة للشة ةةخاا ارر اإلعاق ة ة املسة ةةاعدة املتيقق ة ة
يدوا املرتول الشفويل قغ اإلشادة.
 -١٤٣ريناقش الربملا ايالياً عدتاً ون وشاديت القةوانل املتيققة ابلرتتياةا ا اصة ابألشةخاا
ارر ادايتيااةةا ا اص ة  .رتشةةمت وشةةاديت الق ةوانل هةةذه ناي او ةاً تتيق ة ابلوصةةوأل إىل ا ةةاكم
دقم  ، ٦٢١١راملااين دقم  ٦٤٢٠رالنقةت روراكةز ادقةرتامل دقةم  ، ٥٥٥9ابإل ةاف إىل فةرا
راو ة ةةا إتادية ة ة عقة ة ة خمالفة ة ة املي ة ةةاي املتيققة ة ة ابلرتتيا ة ةةا ا اصة ة ة ابألش ة ةةخاا ارر اإلعاقة ة ة
دقم . ٥٥٤٦
 -8ضر ر ررمان حقر ر رروق األقلير ر ررات القومير ر ررة (،136-97 ،67-97 ،62-97 ،61-97
)141-97 ،140-97
عةةام  ،٢٠١٧وق ة ا ةربا امليةةين ابلسياسةةا اإلثني ة يفةةف هيت ة استشةةادي
 -١٤٤نُس ة
املسةةائت
تائمة لرصةةد اجلوانة املختقفة لقسياسةةا ادثنية ريقيقاةةا رتقييماةةا .رياحةةث اجملقة
املتيققة تنفيةةذ السياسةةا الياوة وةةاأل اليالقةةا املتااتلة ةةل الووائة ادثنية رمحاية ايقةةو
األققيا القووي  .رييمت اجملق ايالياً عق ر ت وشةاديت عةدة قةوانل وتيققة ابألققيةا القووية
رادثني  ،رإ ات وفاوم اديد لقسياسا ادثني رالو ني نركرانيا.
 -١٤٥راعتمد  ١٧نيسا /ن ريت  ،٢٠١٤القانو املتيقة إبعةاتة إعمةاأل ايقةو األشةخاا
الذين ن يدرا ألسااب تتيق ابجلنسي  .رىيفيفت امليزاني السنوي لقدرلة اعتمةاتا دسةتيفا
اايتيااا شي التَة َرت شا ازيرة القرم.
 -١٤٦رياةةدف وشةةررمل القةةانو املتيق ة عركةةز شةةي التَ ة َةرت شةةا ازيةةرة القةةرم دقةةم ،٦٣١٥
املؤدخ  ٧نيسا /ن ريت  ٢٠١٧إىل ايت ال ررف القانوني إلعمةاأل املة ة القا ةت لقتيفةرف
تقريةةر ويفة شةةي التَ ة َةرت شةةا ازيةةرة القةةرم ر ةما صةةو هوية هةةذا الشةةي اإلثني ة رالثقافي ة
رالقغوي رالديني رتوويرها ،وصف ون الشيوب األصقي األركراني .
 -١٤٧رد يزاأل شي الرروا يواا التمييز ،رهو نقت اندواااً اجملتمت األركراين ون األققيا
اليرقية األىةةربو رتنفةذ امل ووة ننشةو لقتوعية رالتثقية  ،رتيمةةت عقة تواية عةدت وةةن التةةدا
ا اص لهنما اندواا ش ت نفهنت.
 -١٤٨راةةدف اس ةرتاتيجي عةةام  ٢٠١٣املتيقق ة حبماي ة نققي ة الرروةةا القووي ة رتواةةا اجملتمةةت
األرك ةراين ايةةىت عةةام  ،٢٠٢٠رىو ة اليمةةت املتيقق ة تنفيةةذها ،إىل زةتة الفةةرا التيقيمي ة املتااي ة
لشةةي الرروةةا ،راملةةد وةةن فقةةره ريسةةل ررفة السة ني راملييشةةي  ،رياصة األوةةاكن السة ني
املزتمح  ،عالرة عق تيزيز وائ الثقا .
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دال -احلقوق املدنية والسياسية ()123-97-118-97 ،50-97
 -1إدارة الشؤون العامة ()50-97
 -١٤9اعتُمةةد القةةانو امل ةةوو .املتيق ة هنةةما وشةةادك اجلماةةود صةةيا سياسةةا الدرل ة
رتنفيذها  ٣تشرين الثاين/نوفمرب  .٢٠١٠ريركةز الةظ القةانو عقة وشةادك املةوا نل إتادة
الشةةؤر الياو ة ر عمقي ة صةةنت الق ةراد .رتشةةمت نش ة األ املشةةادك إا ةرا وناقشةةا عاو ة لقئةوائل
رالقوانل ،رتن يم وشاردا عاو روشاردا عرب األاازة اإلل رترني رحبو عن الرنر اليام.
 -١٥٠ر عةةام  ،٢٠١٦نق ةةر امل وو ة ادس ةرتاتيجي الو ني ة لتيزي ةةز تنمي ة اجملتم ةةت امل ةةدين
نركرانيا لقفرتة  .٢٠٢٠-٢٠١٦رادف ادسرتاتيجي إىل ايت ال ررف ون ناةت التيةار الفيةاأل
ل السقوا الياوة رويةت نشة األ ون مةا اجملتمةت املةدين ،رإ ةال واةاتدا عاوة  ،رتشة يت
تن يما وتميي عق نساحل الشراك رامليدة السياسي رعدم التمييز.
 -2حرية وسائط اإلعالم ()118-97
 -١٥١شةةاد عةةام  ٢٠١٤اعتمةةات قةةانو الاةةث التقفزيةةوين راإلااعةة .نركرانيةةا .رياةةدف الةةظ
القانو إىل التشجيت عق تش يت وتمةت وةدين عةن رية إشةراا املةوا نل املناقشةا املتيققة
ابلسياسة ةةا الياو ة ة ر إ ةةات ايقة ةةوأل أله ةةم القهنة ةةاة اداتماعي ة ة رالسياسة ةةي عشة ةةادك اجلمية ةةت.
رنُسست اهليت الياو األركراني لقتقفزيو راإلااع عق نساحل املق ي الياو .
 -١٥٢راعتمد عام  ،٢٠١٥قانو يسمل إبنشا قواعد يةا ممقوكة ألصةحاب امليفةقح
شةةركا اإلعةةالم اجلماه ية املختقفة  ،وةةن ناةةت تزريةةد اجلماةةود عيقووةةا عةةن املق ية ا اصة
املالا رسائو اإلعالم رسيورام عقياا.
ركفال ي م ئ
 -١٥٣راعتمة ةةد عة ةةام  ،٢٠١٥قة ةةانو إصة ةةالا رسة ةةائو اإلعة ةةالم املواوع ة ة املمقوك ة ة لقدرل ة ة
رالاقةةدة اةةدف املةةد وةةن أث ة السةةقوا امل ووي ة را قي ة عق ة تقةةظ املؤسسةةا اليفةةحفي ،
ر ما استقالأل هيتا يريرها.
 -١٥٤راؤذ نركرانيا إارا ا ي ر القنوا التقفزيوني الدرلية راألفةالم راملةوات املواوعة الة
اةةدت اسةةتقالأل نر سةةياتة نركرنيةةا رسةةالوتاا اإلققيمية  .ري ةةر تقةةظ اإلاةرا ا نيهنةاً ةةث الدعاية
لقحةرب رالةرتريج ملةربدا اايةتالأل ناةزا وةن نركرانيةا .رت َفةت هةذا اإلاةرا ناي ةام املةاتة  ٢٠وةةن
اليا ةةد ال ةةدريل ا ةةاا ابملق ةةو املدنية ة رالسياس ةةي  ،ره ةةو وتسة ة و ةةت وقتهن ةةيا الفق ةةرة  ٣و ةةن
املاتة  ١9ون الياد.
 -١٥٥رنك ةةد ون مة ة فري ةةدرم ه ةةارحل تقريره ةةا ع ةةن "ش ةةا ازي ةةرة الق ةةرم :ايرية ة اليف ةةحاف ،
لسةةن  "٢٠١٦ن وتةةا املنافةةذ اإلعالوي ة تسةةتوت امليفةةوأل عق ة وسةةتندا التسةةجيت لةةدب
سقوا اديات الررس .ونذ نيسا /ن ريت  .٢٠١٥رن قغت اهليت الرقا ي ادياتي الررسةي املينية
تن ةةيم ننشةةو رسةةائو اإلعةةالم  Roskomnadzorعةةن جنةةاا تسةةجيت  ٢٣٢ونفةةذ فقةةو لوسةةائو
ةجقت ايينمةةا كانةةت شةةا ازيةةرة القةةرم ىا ةةي
اإلعةالم ،ريقةةت الةظ كثة اً عةةن عةةدت املنافةةذ الة سة ئ
لقسقو الدستودي األركراني  ،الاالغ  ٣لدف ونفذ تقرياةاً .رتوقفةت حموة تقفزيةو شةي التَة َةرت
شةةا ازيةةرة القةةرم  ATRعةةن الاةةث وةةن شةةا اجلزيةةرة ااية لااد/وةةادحل  .٢٠١٥رعةةالرة عقة
الظ ،عوتقت اهليت الرقا ي الررسي ونافذ اإلنرتنت األىاادي الياوق ون تاىت ترل نركرانيا.
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 -3محاية الصحفيني ( 119-97إىل )122-97
نص القانو املتيقة تيزيةز ةما النشةاط املاةين املشةررمل
 ١٤ -١٥٦نةد/وايو  ،٢٠١٥ت
لقيفةةحفيل عق ة نشةةو املسةةؤرلي اجلنائي ة عةةن عرقق ة األنشةةو املاني ة لقيفةةحفيل .ريشةةمت هةةذا
اس ة ةةتخدام الين ة ة ة نر التادي ة ةةد ابس ة ةةتخداو ة ةةد اليف ة ةةحفيل ،رالت ة ةةدو نر التخري ة ة ة املتيم ة ةةد
ملمتق اام ،رادعتدا عق ايياام ،رنىذهم كرهائن.
 -١٥٧رش ةدتت التيةةديال ال ة نتىقةةت عق ة القةةانو اجلنةةائ .عةةام  ٢٠١٦اليقو ة عق ة
انتااا سري املراسال رامل املةا اهلاتفية رالرسةائت الربقية ر هةا وةن املراسةال الة ةرر عةرب
رس ة ة ةةائت ادتيف ة ة ةةاد نر املاس ة ة ةةوب ،رعقة ة ة ة عرققة ة ة ة األنش ة ة ةةو املانية ة ة ة املش ة ة ةةررع لقيف ة ة ةةحفيل.
رسجقت  ١٤١خمالف لتقظ األاي ام عام  ،٢٠١٦ر 9٦خمالف ايىت ونتيف عام .٢٠١٧
 -١٥٨ريتةةوىل وق ة محاي ة ننشةةو اليفةةحفيل املاني ة رايري ة التيا ة  ،ونةةذ عةةام  ،٢٠١٦واةةام
نركرانيا.
دصد محاي تقظ األنشو راملرة
 -١٥9رتتيرا ايري رسائو اإلعالم إىل قمت شةديد ةت ادايةتالأل الررسة .شةا ازيةرة
القرم .رقةد ةاتد عةدت وناةا شةا اجلزيةرة سةا ةررف اليمةت الة د توةا  .روةن نشةد املسةائت
إاثدة لققق ة إتداء اليف ةةحفيل قائم ة "اإلده ةةا يل راملتو ةةرفل" .ر  ١9نيس ةةا /ن ريت ،٢٠١٦
نفةةذ نف ةرات تائةةرة األوةةن اديةةاتر الررسةة .شةةا ازيةةرة القةةرم ةةادة فتش ةوا فياةةا ونةةزأل اليفةةحف.
وي ةةود اينةةا رهةةو صةةحف .وسةةتقت ييمةةت وةةت وؤسس ة  Krym.Realiiراايتجةةزره لفةةرتة قيف ة ة
غرا استجوا فيما يتيفت تحقية انةائ .عةن اااوةا تتيقة يفةدرد نةدا ا انفيفةالي  .رقةد
اايتجز اينا  ١9نيسا /ن ريت  ،٢٠١٦رنفرء عن دايقاً فال وت املجر عق سفره . ١٥
التجمت السلمي ()123-97
 -4احلق يف حرية ّ

 -١٦٠ي فت تستود نركرانيا ايري التجمت السقم ..رتتةوىل الشةر الو نية واةام ايفة الن ةام
اليام نثنا ويت املناساا الياو  ،عا الظ الت اهرا راداتماعا رادايتجااا .

 -١٦١ر عام  ،٢٠١٦قهنةت ا مة الدسةتودي نركرانيةا يةدم شةرعي يةي ناي ةام القةوانل
رفقاً ألاي ام الدستود ،ألاا تشرتط امليفوأل عق ووافق وساق ليقد التجميا السقمي  .رنكد
ا م عا د يدمل وادً لقشظ نن يتيل فقو تاقيغ السقوا ابلتخويو ليقد مت اليام.

 -١٦٢را ةةرب تس ةةجيت وش ةةررع .ق ةةانونل ةةديقل ل ةةدب الربمل ةةا شة ة الرقا ة ة عقة ة اية ة التجم ةةت
السقم .دقم التسجيت  ،٣٥٨٧تادي  ٧كانو األرأل/تيسمرب  ،٢٠١٥ردقم التسجيت ،١-٣٥٨٧
تةةادي  ١١كةةانو األرأل/تيسةةمرب  . ٢٠١٥ر  ٨تشةرين األرأل/نكتةةو ر  ،٢٠١٦نصةةدد جلنة
الاندقي  ،ابدشرتاا وت ىربا ون ون م األون رالتيار نردراب ،تقييماً إ ا ياً ملشاديت القةوانل
ومقاا ،وش ة إىل اتسا وي م األاي ام وت املياي الدرلي .

هاء -احلقوق االجتماعية ()139-97-137-97 ،132-97-126-97 ،46-97
 -1التعليم ()139-97 ،138-97 ،137-97 ،127-97 ،126-97
 -١٦٣ش ة ت قت خميفيفةةا التيقةةيم ويزاني ة نركرانيةةا الياو ة لسةةن  ٢٠١٧نسةةا  ٦.٢املائ ة
و ةةن الن ةةاتج ا ق ةة .اإلو ةةايل تقرياة ةاً وقا ةةت نس ةةا  ٥,٤ع ةةام ٢٠١٦و ر ٥,٨ع ةةام ٢٠١٥و
ر ٦,٤عام . ٢٠١٤
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 -١٦٤ر ق ة ةةغ وم ة ةومل ع ة ةةدت وؤسس ة ةةا التيق ة ةةيم الي ة ةةام الياوق ة ة نركراني ة ةةا مي ة ةةت ننواعا ة ةةا رنش ة ة األ
وق يتا ةةا  ١٦ 9٠٠وؤسس ة ة تيقيمي ة ة الية ةةام الدداس ةة ،٢٠١٧-٢٠١٦ .رتقة ةةدم تقة ةةظ املؤسسة ةةا
ى ةةدوااا لقرا ة  ٣,9والي ةةل ال ة  ،رييم ةةت فيا ةةا  ٤٣9نل ة ويقئةةم ،و ةةن ي ةةنام  ١١ ٢٠٠ويق ةةم
املنا الريفي  .رتستوع املدادحل الثانوي زها ١,٢وقيو ال  ،رييمت فياا قرا  ٢٠٢نل ويقم.
ع ة ةةام  ٢٠١٦عمقي ة ة إص ة ةةالا ن ة ةةام التيق ة ةةيم الي ة ةةام امل ة ةةرايقتل اد تدائي ة ة
 -١٦٥ر ة ةةدن
رالثانوي  ،ادف يسل فرا امليفوأل عق تيقيم ايد النوعي لس ا املنا الريفية  .رقةد نتب
اخنفةةاا نعةةدات السة ا املنةةا الريفية إىل انتشةةاد ةةاهرة املةةدادحل اا األعةةدات الققيقة اةةداً
ون الوالب .ر يت هذا توف تيقيم ار نوعي ايدة نوراً شا وستحيت.
 -١٦٦رتةةرب عمقية اإلصةةالا ن املةةدادحل اد تدائية ة ن ت ةةو القةةرب الة ييةةيش فياةةا
األ فاألو وت ميت ووادت املرايقتل املتوسو رالثانوي ايوأل وةدادحل حمودية  ،رهة .عةاتة وةا ت ةو
نكةةرب املةةدادحل املقا ية  .رتنقةةت ايةةافال وددسةةي الوةةالب وةةن القةةرب نر الاقةةدا اجملةةاردة إىل
اييةةث يتققةةو تيقةةيمام .رتغق ة وةةن مث املةةدادحل ا قي ة نر ةةرر تشةةغيقاا يفةةف وةةدادحل ونتسةةا .
حيسةةن نوعي ة
روةةن ش ة ميةةت امل ةوات رامل ةوادت األكاتميي ة ايةةوأل املةةدادحل ا ودي ة اةةذا الش ة ت ن ئ
التيق ةةيم ال ةةذر يتقق ةةاه الو ةةالب رياص ة ة الق ةةاتول و ةةن الق ةةرب اليف ةةغ ة نر النائي ة ة  .ر ايزي ة ةرا /
يوني  ،٢٠١٧اكتمت تشييد  ١٧٨وددس حمودي ر ٥١١وددس ونتسا .
 -١٦٧رتيمت شا ون املؤسسا التيقيمي عق ما إعماأل املة تققة .التيقةيم قغةا
األققية ةةا القووي ة ة  .رتة ةةوفر وؤسسة ةةا التيقة ةةيم قاة ةةت املددسة ةة .التيقة ةةيم سة ةةت لغة ةةا األركراني ة ة
راملولدرفية رالاولندية رالررسةةي رالرروانية راهلنغادية  .رتةةوفر املةةدادحل الثانوية التيقةةيم ثمةةاين لغةةا
األركرانية ة رالاقغادية ة راملولدرفية ة رالاولندية ة رالررس ةةي رالرروانية ة رالس ةةقوفاكي راهلنغادية ة  .رت ةةوفر
امليزاني ة الياو ة ت قف ة نشةةر ال ت ة املددسةةي ال ة يتاااةةا هةةذه املؤسسةةا كةةت عةةام .رنُ ئمةةت
اوتحة ةةا الة ةةدىوأل إىل وؤسسة ةةا التيق ة ةيم الية ةةايل هة ةةذا الية ةةام ابلقغة ةةا الررسة ةةي راهلنغادي ة ة
راملولدرفي ر قغ التَة َرت شا ازيرة القرم رالقغتل الاولندي رالررواني .
 -2الرعاية الصحية ()130-97-128-97 ،46-97
 -١٦٨ادتفيةةت خميفيفةةا امليزانية الياوة امليتمةةدة لقن ةةام اليةةام الرعاية اليفةةحي نسةةا ٢٧
املائ  ،عام  ،٢٠١٧ر قغ ايجماا  ٢,٨املائ ون الناتج ا ق .اإلوايل.
 -١٦9راةةر املوافقة عةةام  ٢٠١٦عقة وفاةةوم متويةةت إصةةالا ن ةةام الرعاية اليفةةحي الةةذر
يةنص عقة ن ت فةةت الدرلة ايجةم املسةةاعدة الواية اجملانية رعمقية توةةوير الن ةةام اليفةةح .اليةةام.
رسيس ةةاعد تنفي ةةذ ال ةةظ املفاة ةوم عقة ة أس ةةي ن ةةام وواي ةةد لقوة ة الوق ةةائ ..رس ةةتحدتت و ةةوا
وسةةتوة الرعاي ة الواي ة الثالث ة  ،األرأل رالثةةاين رالثالةةث ،رتةةوزمل ابلتسةةارر عق ة املستشةةفيا
املقا يا املنش ة ايديثاً.
 -١٧٠رنتىقةةت عةةدة واةةاتدا وةةن ناةةت تيس ة يمةةت ت قف ة األتري ة جلميةةت الس ة ا  ،رد سةةيما
الفق ةرا  ،و ةةنام :ن ن ةةام تس ةةي وراي ةة .لقيق ةةاق  ،ابدس ةةتنات إىل وتوس ةةو األس ةةياد مخس ة ق ةةدا
وةةاردةو ب ةةر وج اي ةةوو .لسةةدات ت ةةالي اليقةةاق  ،يغوةة ١٥٧ .صةةنفاً تشةةمت عقةةاق نو ةراا
القق راألرعي الدووي رورا الس ر وةن النةومل  ٢رالر ةو ،رتتةاا اليقةاق وةن ىاللة لقمر ة ابجملةا
نر ت قفة ة ة ة ةةتيق و ء كف ة ةةت ة ةةر وج األو ة ةةم املتح ة ةةدة اإلو ة ةةائ .رون مة ة ة األو ة ةةم املتح ة ةةدة لقوفولة ة ة
اليونيسةةي رون مةةا ترلية نىةةرب ورووقة الشةةفافي وةةاأل املشةةرتة الياوة وةةن اليقةةاق األشةةد
نفياً ،مما نتب إىل القهنا عق الفسات هذا اجملاأل رو تاد الوري إلنشا الوكال الو ني لقمشرتة .
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 -١٧١رنتب اخنفاا وستوة التحيفل نركرانيا إىل تسجيت اياد اديةدة وةن اإلصةا
الةظ إىل اخنفةاا
شقت األ فاأل رال زاز رامليفةا الفةرتة  .٢٠١٧-٢٠١٥رييةوت السةا
وسةتوب امليةةادف املتيققة ابلتحيفةل رقيفةةود وفاةةوم املخةا ر املرتاوة ابألوةراا الة مي ةةن الوقاية
وناةةا ابلققاايةةا  .ريزيةةد وةةن تفةةاقم املال ة ةةي ثق ة اجلماةةود سةةالو الققاايةةا راوتاةةا.
رتيف ة تد امل وو ة هل ةةذه املال ة تن ةةيم محق ة تيات ة ااتماعي ة رنش ةةر ي ةةا ع ةةن ري ة رس ةةائو
اإلعالم رتوف التددي ر نا القددا ون نات دفت وستوب الوع .ريسل الو ت.
 -١٧٢رش ةةاد ع ةةام  ٢٠١٧اعتم ةةات اسة ةرتاتيجي ل فالة ة اس ةةتداو التيف ةةدر ل ةةدا الس ةةت رراب
ف رحل نقص املناع الاشري /اإليدز ايىت عام  ،٢٠٢٠ويفحو يو عمت لتنفيذها.
 -١٧٣رعُة ئدلت عةةام  ٢٠١٥إاةرا ا شةرا املنتجةةا راليالاةةا الواية  .رتنفةةذ عمقيةةا
الشةرا إ ةةاد الةرباوج امل ووي ة عسةةاعدة ون مةةا ترلي ة وتخيفيف ة اجملةةاأل الوةةيب .ر ةةدن
عمقي شرا الققاايا عق نفق الدرل  .ريتواصت ايالياً اليمةت عقة إعةدات ادسةرتاتيجي الو نية
املتيقق ابلتخويو لرب وج التحيفل الو ين لقفرتة .٢٠٢٠-٢٠١٧
 -3احلقوق املتعلقة بتهيئة بيئة آمنة وصحية ()132-97 ،131-97
 -١٧٤اعتمد وفاوم تنفيذ سياس الدرل املتيقق تغة املنةاخ ايةىت  ،٢٠٣٠وةن ناةت تنفيةذ اتفةا
ابدي  .رهو نرأل صظ اي وو .اسرتاتيج .يادف إىل إ ات اج وؤسس .لقتيفدر لتغ املناخ.
 -١٧٥را ةةرب إع ةةدات وش ةةررمل ىوة ة اليم ةةت املتيققة ة تنفي ةةذ وفا ةةوم سياس ة تغة ة املن ةةاخ ،ره ةة.
تشتمت عق تدا ش تنفيذ اتفا ابدي .
 -١٧٦رنىةةذ نركرانيةةا عقة عاتقاةةا التزاوةةا قانونية ترلية لهنةةما املشةةادك الياوة عمقية
اؤةةاا الق ةرادا اا اليفةةق ابلايت ة  .راسةةتحد نةةا عق ة الةةظ إا ةرا لتقيةةيم األثةةر الايتةة.و وةةت
وراعةةاة وتوقاةةا ادتفاقي ة ا اص ة إباتاي ة فةةرا امليفةةوأل عق ة امليقووةةا عةةن الايت ة روش ةةادك
اجلماود اؤاا القرادا ش اا رادايت ام إىل القهنا املسائت املتيقق اةا اتفاقية لدهةوحل
راتفاقي تقيةيم األثةر الايتة .إ ةاد عةرب ايةدرتر .راعتمةد عةام  ٢٠١٧القةانو املتيقة تقيةيم
األثةةر الايتةة ،.الةةذر ياةةدف إىل ونةةت إملةةا الهنةةرد ابلايت ة ر ةةما السةةالو الايتي ة  ،رمحاي ة الايت ة
ركفال ادستخدام الرشيد لقموادت الواييي راستنساىاا.
 -١٧٧راعتمةد عةةام  ٢٠١٧نيهنةاً ،وفاةةوم إصةةالا ن ةام اإلشةراف امل ةةوو.
الايت و الذر يادف إىل تواي ن ام اديد لرصد ايال الايت .

وةةاأل محاية

خامساً -األولوايت الوطنية الرئيسية
 -١٧٨وواصةةق التيةةار الوثي ة وةةت وق ة ايقةةو اإلنسةةا ر ة ه وةةن اآلليةةا الدرلي ة ملقةةو
اإلنسا ون نات إعماأل ايقو اإلنسا راملرة غية إنشةا لليةا فيالة ملماية هةذه املقةو
رايت املشاكت اجلوهري هذا اجملاأل.
 -١٧9تنفيذ ادسرتاتيجي الو ني ملقو اإلنسا ر ها وةن صة وا السياسةا ادسةرتاتيجي
املتيقق حبقو اإلنسا .
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"ً تيزيةةز قةةددا اآللي ة الوقائي ة الو ني ة رتواي ة سياس ة ش ة "عةةدم التسةةاول ووقق ةا-١٨٠
. ويت اياد التيذي رإسا ة املياوق
 ادسةةتمراد الةةدفامل عةةن امليفةةا الو ني ة ألركرانيةةا رمحاي ة ايقةةو اإلنسةةا وةةن ىةةالأل-١٨١
. حم م اليدأل الدرلي را م األردر ي ملقو اإلنسا
 اؤاا ويت ا ووا املم ن ون نات اايرتام ر ما ايقو رايرة اإلنسا راملةوا ن-١٨٢
 وت الرتكيز وا ىاا عق ايقو.  ر املياهدا الدرلي،امل فول تستود نركرانيا رقوانيناا
رايةةرة املةوا نل الةةذين يييشةةو شةةا ازيةةرة القةةرم راملنةةا املتهنةةردة وةةن اليةةدرا املسةةقل وةةن
.ً عالرة عق محاي ايقو األشخاا املشرتين تاىقيا،.اان اديات الررس
، لقجميي ة الياو ة للوةةم املتحةةدة٢٠٥/٧١  رتيةةرب نركرانيةةا عةةن التزاواةةا تنفيةةذ الق ةراد-١٨٣
 رعقة ة وواص ةةق، ري ةةث اجملتم ةةت ال ةةدريل عقة ة ت ةةوف ال ةةدعم ل فال ة التنفي ةةذ الش ةةاوت هل ةةذه الوثيق ة
 غي إاتاي إو اني الوصوأل إىل شا ازيرة القرم لسقوا. عق اديات الررس.الهنغو السياس
رلليةا الرصةد التا ية للوةم املتحةةدة روقة نردراب رون مة األوةةن رالتيةار نردراب راملن مةةا
 ابإل اف إىل وواصق تركيز ادهتمام عق املال اإلنساني روس ل اايرتام ايقو،الدرلي األىرب
. الة د يةزاأل اليةةدرا الررسةة، ا ا ةةي لالايةةتالأل املؤقةةت رونوقة ترناةاحل.اإلنسةةا األدا ةة
.عق نركرانيا وستمراً فياا
.شا ازيرة القرم رونوق ترنااحل

انتااكا ايقو اإلنسا

 وواصق التحقي-١٨٤

.  وواصق اؤاا التدا الالزو لتنفيذ قرادا ا م األردر ي ملقو اإلنسا-١٨٥
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Russian aggression in Donbas and its subsequent occupation was confirmed by the Proclamation of
the Parliament of Ukraine on Recognition of the Russian Federation as an Aggressor State (27
January 2015 No. 129-VIII ) and Proclamation on Repelling the armed aggression of the Russian
Federation and overcoming its consequences” (21 April 2015 No. 337-VIII).
https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vliegramp/presentaties/presentation-joint/.
https://www.youtube.com/watch?v=3PyEspLz8UQ.
The biggest number of IDPs are in Donetsk region – 528,000; in Luhansk region there are 289,700; in
Kharkiv region – 196,700; in Dnipropetrovsk region – 75,000; and in Kyiv – 167,000. Among the
IDPs 806,600 are pensioners, 57,600 are persons with disabilities and 241,500 are children.
More than 3 billion UAH were provided in the State budget for 2017 for this programme. As of the
middle of 2017, 1, 245,265 families have applied for this aid. Assistance has been assigned to
1,153,609 families. The average funding for one family is around 1,768 UAH.
Employment centres provide an employment aid to IDPs. As of the middle of 2017, 29 thousand IDPs
are employed. 6,5 thousand IDPs had undertaken the professional trainings by an assignment of
employment centres.
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_ukr_new.pdf.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e.
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2017_BIL.pdf.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)025-e.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHjYYUKvgreW37cM3JYyL1Ony8Gr6JOZAQvVLcEx
dh4/edit#gid=1036692300.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WTmlzzpwvsh8Qu670Io8_7AYdm_o46hNRAsVeOfRxTs/
edit#gid=904525845.
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ua_-_16_february_2017__ukraine_-_ohchr_report_on_crsv.pdf.
This expert is a military lawyer in the General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportCRSV_EN.pdf.
https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/-/soj/alert/16318086.
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