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أوالا -معلومات أساسية
 -1أع ددذ ددقا العمري ددر عمد د ا بمد دراجمل حد د إلم ددو ا ن ددا  1/5و ،21/16م ددر مراع ددا
الطبيع ددد الذوجمي ددد ل ددععرا ويعك ددو ددقا العمري ددر م ددن معحوم ددا مع ددد م ددن تم دداجمير ي ددا
ددك
املعا ددذا وا ا درااا ا اوددد ووألدداامل ادمددأل املعذددذ ادةددرم دا ال ددحد ،وممذمددد
مواز تميذا باحلذ ادق ى لعذد الكحما

ثانيا -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق
()2()1
اإلنسان
ُ ددتعو أونراني ددا عح ددى الع ددذيمل عح ددى ا تماقي ددد الذولي ددد حلماي ددد إلم ددو ي ددر العم ددا
-2
()3
امله دداارين وأف د دراد أ ددر أل  ،والربوتون ددو ا ةعي دداجمل املحذ ددمل بالعه ددذ ال ددذو ا ددا بد دداحلمو
ا قع دداديد وا اعماعيددد والثمافيددد( ،)4واتماقيددد ممةمددد العمد الذوليددد املععحمددد بالشددعو ادوددحيد
والمبحي د ددد ل د ددمد ( 1989جمق د ددأل  )5()169واتماقي د ددد ال د ددقةاار العممودي د ددد ل د ددمد  ،)6(2008وعح د ددى
ددذ امل درأ والعم د
الععتي د بالع ددذيمل عحددى اتماقيددد ح د أوجموبددا بش د ممددر ومكافذددد العم د
()7
العااحي (اتماقيد ا طمبو )
 -3وأ اجم فريمل ادمأل املعذذ ( )8المطرل إىل أ الععذي الذ عوجميد ل مد  2016مكمو
أونرانيددا مددن الع ددذيمل عحددى نةدداا جمومددا اد ا ددي لحمذكمددد ااماايددد الذوليددد ،الددقل يعوقددر أ
()9
حيذث قب أيحو  /بعمرب 2019
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 -4وأ د دداجم المريد ددمل أي د د ا إىل أ أونرانيد ددا م ت د ددبف رف د د ا اتماقيد ددد
()10
ا العبين عحى ال عيذ الذو
اد ما والععاو

د ددال بش د د

ايد ددد

 -5و آداجم/م دداجم  ،2014نان ددو بعث ددد جمو ددذ إلال ددد إلم ددو ا ن ددا أونراني ددا ،الد د
أنش هتا ممو يد ادمأل املعذذ ال داميد حلمدو ا ن دا (ممو ديد إلمدو ا ن دا ) ،قدذ با در
عمحهدا بدذعو مدن إلكومددد أونرانيدا ،ووفمدا لمدراجم اامعيددد العامدد  262/68بشد د مد أونرانيددا
ا قحيمي د ددد( )11وق د ددذ ألاجم ادم د ددس الع د دداا امل د دداعذ حلم د ددو ا ن د ددا أونراني د ددا د د م د درا  ،مم د ددق
عاا 2014
 -6وأ اجم ممو يد إلمو ا ن ا  ،إلزيرا /يونيه  ،2015إىل أ إلكومد أونرانيا قذ
أبحغو ادمس العاا بعذا تميذ ا بالممر ( )3من املاد  2واملواد  9و 12و 14و 17مدن العهدذ
الدذو ا ددا بداحلمو املذنيددد وال يا دديد املمدرجم تطبيمهددا بعددق مما عدا ممطمد دونيع د
ولو ان د ( )12وأوو ددى فري ددمل ادم ددأل املعذ ددذ المط ددرل ب د تمش د أونراني ددا آلي ددد تابع ددد لحربمل ددا ،
ادراا ا ددععرا دوجمل م ددعم ملددذم ددروجم تددذاب عددذا العميددذ لدواد العهددذ ددذ إلغااهددا فدوجم
()13
انعماا احلااد إليها
 -7وأفدداد ممو دديد إلمددو ا ن ددا  ،تشدرين ادو /أنعددوبر  ،2015بد احلكومددد قددذ
قذمو إةطاجما آةر عن "ا ااص ا قحيميد لعطبيدمل وتمميدق"  16معا دذ مدن معا دذا ادمدأل
املعذددذ  ،لددا دل د اتماقيددد مما ددد الععددقيو وا د ل مددن ددرو املعامحددد أو العموبددد الما دديد
أو ال إن ددانيد أو املهيمددد ،مدنددذ أ تطبيددمل أونرانيددا وتمميددق ا لعزاماهتددا لواددو تحد املعا ددذا
"حمذود" و"ا م مو " ادجما ي ال تععرب ا حمعحدد و ديطر ادا عحيهدا وأندذ املمو ديد
أ ا ةطاجم أألاجم م لد بعق أإلكاا املعا ذا ال تة محزمدد لحدذو إ داجم المدانو الدذو
()14
العر  ،مث ادإلكاا ال حتةر الععقيو

ثالث ا -اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان

()15

 -8و إل ددي فري ددمل ادم ددأل املعذ ددذ المط ددرل أ احلكوم ددد ق ددذ ع ددذلو الذ ددعوجم إلزي د درا /
يونيه  ،2016فهي الةرو المانونيد عم ال دحطد الم داايد ،لدا دلد نمالدد دمافيد
ا ا درااا واملعدداي املععحمددد بععيددس الم ددا وإ،دداا ةددذمعهأل ،وا ددعيذاا تددذاب ت ديبيددد و إلددي
المريمل أي ا واود مزيذ من الععذي الذ عوجميد ا إلمو ا ن ا و دو ال مرنزيد قيذ
()16
المةر
 -9وأبحغ المريمل عن أنه براأل ان ماا أونرانيا إىل ا تماقيدد الذوليدد حلمايدد يدر اد ديا
مددن ا ةعمدداا الم ددرل ،فهددي م تددذمب بعددذ تشدريعاهتا الو ميددد أإلكام د ا بش د ميددرخ ا ةعمدداا
()17
الم رل
 -10وأفدداد المريددمل بد مكعددو أمددس املةددام قددذ أعيددذ اععمددادل عحددى امل ددعوم "ألد " إ دداجم
املبددادا املععحمددد لرنددز املد ددا الو ميددد لععزيددز و ايددد إلمددو ا ن ددا (مبددادا بدداجمي ) ،وأندده
إلي ح حد من العطوجما ا جيابيد وأوودى بععزيدز إل دوجم املكعدو عحدى ال دعيذ ا قحيمدي
إ دداجم الممددودا احلددا ايكد مويميدده ،با د ار مددر ددرناا مددن اتعمددر املددذين وبعمويد إلكددومي
مما د ددو ،وب د د توتن د د الو يد ددا احلاليد ددد املععحمد ددد لمايد ددد البياند ددا الشي د دديد واحل د ددو عحد ددى
املعحومددا العامددد إىل ي ددد إ درا م ددعمحد( )18وقددذ جمإلبددو الحتمددد المرعيددد ملمددر الععددقيو واد ل
من رو املعامحد أو العموبد الما يد أو ال إن انيد أو املهيمد بععيس مكعو أمس املةام ليكو
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آليددد وقاايددد و ميددد بيددذ أ،ددا تشددعر بددالمحمل د املكعددو يمعمددر إىل امل دواجمد ال ألمددد لع دري مهدداا
()19
وييمعه بشك نام  ،وترم أنه ميكن تعزيز أنشطعه الوقاايد وحت س ووجمته لذم اامهوجم
 -11وأ د دداجم ممو د دديد إلم د ددو ا ن د ددا إىل أ احلكوم د ددد اععم د ددذ  ،تشد د درين الث د دداين/
ن ددوفمرب  ،2015ةط ددد العم د املععحم ددد لم ددو ا ن ددا أونراني ددا ،الد د تش ددعم عح ددى أنش ددطد
()20
هتذ إىل معااد امل اا ااو ريد والعذذيا املع حد بالمزاع
 -12و ددباف/فرباير  ،2015اععمددذ احلكومددد ووقعددو " موعددد تددذاب لعمميددق اتماقددا
د ددر أونراني د ددا ،ال د د أي د ددذ ا ح د د ادم د ددن
ميم د د " املععحم د ددد بالع د ددويد ال د ددحميد لحم د دزاع
قراجمل )2015(2202

رابعا -تنفي ااال االلتزام ااات الدولي ااة المتعلق ااة بحق ااوق اإلنس ااان م ااع أ ااال أح ااا
القانون الدولي اإلنساني ذات الصلة في االعتبار
ألف -المسائل الشاملة
 -1المساواة وعد التمييز

()21

 -13جمإلبو الحتمد املعميد بالم اا عحى العمييز العم رل باععماد المانو املععحمل لبدادا ممدر
ومكافذددد العمييددز ل ددمد  ،2012لكمهددا أعربددو عددن المحددمل لعددذا دنددر ادو د المددومي والمت ت ددو
من أ با العمييز العم رل( )22وباملث  ،أألاجم الحتمدد املعميدد لمدو ا ن دا دواا بشد
()23
عذا دنر املي اام ي وااويد اام انيد من أ العمييز احملةوجم
 -14وأعرب ددو الحتمع ددا أي د دا ع ددن قحمهم ددا بشد د ا ف ددادا ع ددن األدي دداد ةط ددا الكرا ي ددد
العمييزيد ا طا العاا ،ونقل ادإلذاث دا الذوافر العم ريد وادرااأل
العم ريد والذ
الكرا يد ،املواهد إىل واا الرومدا وتتد ت دبه ازيدر المدرا واليهدود ،واملثحيدا واملثحيدس ومزدوادي
املي اام ي ومغدايرل ااويدد اام ديد ،وادفاجمقدد ،ومحعم دي الحتدوا وال ا دس ،دمن آةدرين
أونرانيددا( )24و جيددرل العذميددمل ددقل اادرااأل وادإلددذاث بشددك مما ددو وفعددا عحددى الددذواا،
و حيددا تنأل امل دددولو عمهددا و يعدداقبو ( )25ي ددا إىل دل د أ معطحبددا تطبيددمل املدداد 161
مددن ق ددانو العموبددا عح ددى أفعددا العميي ددز العم ددرل يعددو فعاليعه ددا ،ويددددل إىل و ددعوبد إألب ددا
()26
الذوافر العم ريد
 -15وبيمما يرم فريمل ادمأل املعذذ المطرل أ ال حطا تبق بعق ااهود ا جيابيدد ،فهدو
يش أي ا إىل عذا العبحيغ عن ير ارااأل الكرا يد وعذا واود نةاا جممسي لروذ دقل اادرااأل
ا يدد مدن أاد تعزيدز العمدوع الثمدا
حد أمدوجم ،بد تدمةأل أونرانيدا د
وأووى المريمل،
()27
والع امف ميال ذايا ارااأل الكرا يد
 -16و ذد املمرجم ا ا املعين بم ايا ادقحيا عحى واو العزاا احلكومد و يدر ادإلدزا
ال يا دديد بد د عحى املع دداي املععحم ددد لة ددر البيان ددا والد دربامب ال يا دديد الد د ت ددروا لحعم د دريد ون ددرل
اداانددو أو ةطددا الكرا ي ددد ،أو ال د هت ددذ إىل العذ دريق عحددى العع ددو العرقددي أو ال ددذيين
()28
أو ا دل من أ كا الكرا يد أو العع و
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 -17و إلي فريمل ادمأل املعذذ المطرل أ أونرانيا اععمدذ  ،عداا  ،2015قدانو عمد
حية ددر العميي ددز عح ددى أ ددا املي د د اام ددي ،عح ددى ال ددراأل م ددن أن دده ي ددمص عح ددى أي ددد عموب ددا
()29
اماايد
 -2التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()30

 -18أعربو الحتمد املعميد باحلمو ا قع اديد وا اعماعيد والثمافيد عن قحمها ب بو إلتأل
الم دداد أونرانيددا ومددا ي تددو عحيدده مددن أألددر دداجم عحددى العمعددر اميددر إلمددو ا ن ددا وأووددو
()31
حد أموجم ،ب تعاجل أونرانيا اد با ااقجميد لحم اد ،عحى بي ادولويد
الحتمد،
ددا إلم ددو ا ن ددا عح ددى إداجم امل دواد
 -19وإل دقجم املم درجم ا ددا املع ددين بابأل دداجم امل تبددد
والممايددا ا طددر والددعيحص ممهددا بطريمددد ددحيمد بي ي دا مددن ةطددر إلددذوث ناجمألددد نيمياايددد مهولددد
()32
ر أونرانيا
ب بو المزاع امل حف

باء -الحقوق المدنية والسياسية
 -1الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي

()33

 -20أفاد فريمل ادمدأل املعذدذ المطدرل بد ادعمدا العذاايدد امل دحذد ت دببو ممعد أنثدر
مددن ألمددي دديص مددن املددذنيس ممددق ممع د ني ددا /أبري  ،2014وقعِ د معةمهددأل مددن ا دراا
ددر أونرانيددا وقددذ ا د ِ
دعهذفو امل عشددميا
الم د العش دوااي لحممددا مل امل ولددد بال ددكا
وامل ددذاجم واملمش ددة املذني ددد ادة ددرم ال د د تعمع ددر باحلماي ددد لوا ددو الم ددانو ال ددذو ا ن دداين
عيذمو الموا احلكوميدد وااماعدا امل دحذد البميدا العذعيدد املذنيدد لاادرا الع دكريد،
وا ت
و تزا بعق املواقر الع كريد قاامد املما مل ال كميد أو بدالمر ممهدا وألجمعدو اد درا
()34
المزاع ادلغاا ادجم يد ،لا دل ادلغاا امل اد لافراد
 -21وتعددر العش درا مددن امل ددذنيس واد دديا العدداازين ع ددن المعددا ل عددذاا ب د ارااا
مواز والمع أو توفوا من اراا الععر لحععقيو وإ اا املعامحد أألماا ا إلعتاأل و ُ دحِبو إلريدد
يص ممن اإلعتزوا د با دا ودحد بدالمزاع ادجما دي الد ت ديطر عحيهدا
إلوا  3آ
ااماعددا امل ددحذد وتعددر ددد ا اد دديا لحععددقيو أو إ دداا املعامحددد و/أو ا إلعتدداأل
إن ددانيد ،تعمدداقأل االبدا ب ددبو عددذا ال ددما بووددو مدراقبس ةدداجمايس و ادجما ددي
يددرو
ا ا عد ل يطر احلكومد ،يععر احملعتزو د با دا وحد بدالمزاع أإليدا نثد لحذدب
ا نمد درادل ،ل ددا دلد د ا إلعت دداأل أم ددانن اد د جممسي ددد ،اان ددو العع ددقيو وإ دداا املعامح ددد
()35
و يزا امل ا من اد يا مممودين عحى اانيب ةط العما
 -22وأ داجم ممو دديد إلمددو ا ن
بالمزاع ال يععر اا اام دا يدزا
وي ا إىل دل ا فعماجم إىل ا ذما
المانو املععحمد بالعذميمل اارااأل دا

دا إىل أ ا بد ت عددن إلدا العمد اام ددي املع د
حمدذودا ب دبو الوودمد والعداجم الدقل يشدعر بده ال دذايا،
املما بد عحى اانيب ةط العمدا و دع قدذجما إنمداد
()36
الطابر اام ي

 -23و إلة ددو أ امل دداعو تد دزا تكعمد د تم ددذخ امل دداعذ ا ن ددانيد ادجما ددي الد د
ت يطر عحيها ااماعا امل حذد املما مل الشرقيد و يزا نةاا "ا ععماد" املمرو من قب
ااماع ددا امل ددحذد يش ددك عاام د دا نب د د ا أم دداا إي ددا امل دداعذا ا ن ددانيد إىل اد د دديا
()37
احملعااس اا
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 -24وأووى فريمل ادمدأل املعذدذ المطدرل بد تعمد احلكومدد وااهدا الماعحدد ادةدرم الد
تددددل ويدداا ددبيهد بويدداا الذولددد عحددى و ددر إلددذ لحمعددا والعم د  ،بو دداا تشددم العمميددق
الكامد تماقددا ميم د وإألالددد اد ددحذد الثميحدددم وأ تعدديف إمكانيددد ووددو املدراقبس ا دداجمايس
دو عراقيد إىل يددر ادمددانن الد قددذ يكددو فيهددا حمعتددزو م وتكمد ا إلد اا الكامد لحمددانو
ال ددذو حلم ددو ا ن ددا والم ددانو ال ددذو ا ن دداين ،ل ددا دل د إلة ددر قع د أو إو ددابد امل ددذنيس
واد أل مددن اد دديا ا ا ددعس لحذمايددد ،وممددر احلرمددا العع ددمي مددن احلريددد ،وإ،دداا إلددا
ا ةعم دداا الم ددرل والععد دقيو واملعامح ددد الما دديد وال إن ددانيد وااتم ددا العشد دواايد أو املمر ددد،
وإلةر احلرما مدن احل دو عحدى مدواد ا ااألدد ا ن دانيد وتدذم املمعحكدا املذنيدد أو ا دا مدن
ادعيددا املشددمولد باحلمايددد أو ا ددعي ا عحيهددا ،اانددو احلرمددا مددن احلمددو املععحمددد باحملانمددد
()38
العادلد
 -25وقذا املمرجم ا ا املعين لا ا عذاا ةاجما الم اا أو بد ارااا مدواز أو تع دما
توويا مماألحد ،وأ ا  ،من أ ياا أةرم ،أنه جيو إل ير نعاادو املعطدوعس واملحيشديا
ا د الشددرعيد املعبميددد ونددزع د إلها ،أو إدمااهددا فعحي دا الم دوا امل ددحذد المةاميددد مددر نمالددد
()39
فعاليد الرقابد وامل االد
 -26و إلددي املم درجم ا ددا أ  123ي د ا قددذ فمددذوا أجمواإلهددأل ،ة د الم د مددن نددانو
ادو /دي مرب  2013إىل باف/فرباير  ،2014من اراا العم امل اإلو ل إلعتااا الد
د دداإلد "امليد ددذا " نيي د د  ،ومد ددن بيد ددمهأل  106أ د دديا عد دداديس ،معةمهد ددأل مد ددن
اد ددر
املعةا رين ،و 17من أفراد الشددو الذاةحيد/الشدر د وأعدر املمدرجم عدن المحدمل د  77ي دا
عحى ادق قذ قعحوا نعيتد ا عيذاا القة احليد من قِب قوا الشر د ا اود وادفراد ابةرين
()40
املكحمس ب نماد الموانس ،إل و ا دعاا
 -27وأ داجم املمدرجم ا ددا أي دا إىل أ  48ي دا عحددى ادقد لمدوا إلددعمهأل أودي ددا،
دديا وددذاما بددس ميمعددا ا ددوا ال يا دديس ،ويبددذو أ ال ددحطا
أياجم/مددايو ،2014
قذ ت رفو إليااا دو ا ععذاد أو ب مها مععمدذ ،وأإلتمدو عدن العدذة ملمدر العمد أو وقمده
()41
اإلد نوليكو
 -28وأنذ الحتمد المرعيد ملمر الععدقيو دذدا تووديعها بد تكمد أونرانيدا ات دا أإلكداا
الم ددانو اامد ددااي املععحم ددد بععري د د العع ددقيو بشد ددك نام د د م ددر املد دداد  1م ددن اتماقيد ددد مما د ددد
الععددقيو وأووددو أي د ا ب د حيددانأل مرتكبددو ارميددد الععددقيو لواددو أإلكدداا المددانو املععحمددد
بالععقيو ،عو ا عن حمانمعهأل وفمل ادإلكداا املععحمدد ب داا ا دعيذاا الممدود أو ال دحطد ،وأ
تعما و العموبا املععحمد ب عما الععقيو وإ اا املعامحد مر ةطوجم اارميدد( )42وقدذمو امدد
()43
مما د الععقيو توويا مماألحد
 -29وأ دداجم الحتمددد المرعيددد ملمددر الععددقيو إىل واددود ادعددااا نث د وةط د بش د أفعددا
اجمتكبددو حتددو دديطر دااددر أمددن الذولددد ،أألمدداا ف د ا اإلعتدداأل ا د جممسددي وأألمدداا المددبق عح ددى
()44
اد يا احملعتزين وا عتوا أل ،قااحد إ،ا أفعا ت إلذ الععقيو و/أو إ اا املعامحد
 -30وأووددو الحتمددد املعميددد بالم دداا عحددى العمييددز ددذ املدرأ بد تعددذ أونرانيددا املدداد 152
مددن المددانو اامددااي ليددت تع ددمن أإلكام د ا عددن العم د اام ددي ،وتعريم د ا مو ددع ا ومع ددم ا مددر
املع د دداي الذولي د ددد ل اع د ددا  ،يش د ددم ي د ددرو اجمتك د ددا المع د د "با د ددعيذاا الم د ددو أو العهذي د ددذ
با عيذامها ،أو بالم ر ،الماتب عن ا و من ا عيذاا العمد مدث ا ،أو ا ندرال أو ا إلعتداأل
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أو ا ددطهاد المم ددي ،أو ب دداا ا دعيذاا ال ددحطد ميددال الشدديص املعددين أو أل دديص آةددر،
أو با ددعغ يددر قددا ر ،أو إلالددد اجمتكددا المع د لددمل دديص عددااز عددن ابددذاا املوافمددد
()45
ال رحيد" ،ودل دارا نمالد امل االد عن العم اام ي املع بالمزاع
 -31و تزا امد مما د الععقيو تشعر بالمحمل ل وا ادإلوا أمانن ا إلعتاأل ،لا
دل د انعةايهددا بشددك ةط د  ،و جمتمدداع املعددذ الددقل ددبمل توأليمدده لحوفيددا و ددط ال ددتماا،
()46
لا دل اجمتماع عذد إلوادث ا نعذاجم
 -32وأعربو الحتمد املعميد بشدو اد يا دول ا عاقدد عدن المحدمل لععدذد أ دكا إ داا
معامحدد أول د اد دديا  ،الد قددذ ت د إىل م ددعوم املعامحددد الما دديد أو ال إن ددانيد أو املهيمددد،
()47
وخباود ادو د والبما املودعس مد ا
 -2إقامة العدل ،بما في ذلك اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()48

 -33أنددذ فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل أ إف د م درتكيب انعهانددا إلمددو ا ن ددا مددن
()49
العما ممعشر عحى نطا وا ر ،ونث ا ما يُربجم بال عوبا الما د عن المزاع اااجمل
 -34وأووددى المريددمل ب د تكم د أونرانيددا العذميددمل الم دوجمل وامل ددعم والمزيدده إلددا المع د
وا نعهان ددا ادة ددرم ال د حت ددذث املمطم ددد الش ددرقيد ،وتم ددذا م ددن يعذمح ددو امل دددوليد ب د دوجم
مبا ر أو د،أل موقر المياد إىل العذالدم وأ تكم عذا إف املعوا س إلدا المعد
العع ددمي وا د دل د مددن ا نعهانددا اا دديمد حلمددو ا ن ددا وا نعهانددا ا ط د لحمددانو
دديا عمحي ددا العم ددو وإلغ دداا العموب ددا املم ددو عحيه ددا
ال ددذو ا ن دداين م ددن العم ددا
اتماقددا ميم د  ،أو ب د ل ددك آة ددر م ددن أ ددكا العم ددو أو إلغ دداا العموبدددم وتُحغ ددي ادإلك دداا
المانونيد ال مييز اإلعتاأل الشيص القل يمدبق عحيده بشدبهد ا جم دا ملدذ ت د إىل  30يومدا
دو أيد مرااعد ق اايدم ومتمر العذة ا عم الم اا ،بطراامل تشم ت مس مد قاعا
احمل ددانأل والم ددا وممثح ددي ا دع دداا واحمل ددامسم وتعي ددق ا طد دوا ال ألم ددد قام ددد مكع ددو العذمي ددمل
احلكددومي املكحد بددالعذميمل اادرااأل الد يرتكبهددا نبدداجم امل دددولس والم ددا واملددويمس املكحمددس
ب نم دداد الم دوانس ،وتكم د فعالي ددد أداا دده( )50وق ددذمو ع ددذ ي ددا معا ددذا وإا درااا ةاو ددد
()51
توويا مماألحد
 -35وأ
أو تع ددما،
تبدداد إ د
()52
الموانس

ددا املم ددرجم ا ددا املع ددين ل ددا ا ع ددذاا ة دداجما الم دداا أو ب د د ارااا م ددواز
ددمن أ ددياا أةددرم ،أندده يععددس و ددر تددذاب داةحيددد مما ددبد ل ب د ت عددن إلددا
المدداجم وت ددي نةدداا م ددعم ل درا عحددى يددر ااهددا الد تمددوا لهدداا إنمدداد

 -36وأ دداجم فري ددمل ادم ددأل املعذ ددذ المط ددرل إىل أ ااماع ددا امل ددحذد ق ددذ قو ددو إلم ددو
ا ن ا ا اود بال كا املميمس حتو يطرهتا ،و يما من ة فدر نةداا لدوااف ب دوجم
تع ددميد ونةددرا إىل ة ددوع ال ددكا الددقين يعيشددو ادجما ددي ال د ت دديطر عحيهددا ااماعددا
امل حذد لمةداا إلكدأل اد قابد لحم داالد وانمطداع ودحعهأل بالمةداا المدانوين املطبدمل بميدد أ داا
()53
أونرانيا ،فهأل حمرومو فعحيا من احلمايد ومن إلمو ا ن ا واحلريا اد ا يد

 -37و ددتر المريددمل العام د املعددا ل د لد ا ددعيذاا املرتزقددد و دديحد نعهددار إلمددو ا ن ددا
تمريددر امل د عحددى إقامددد نةددأل مع دزأل لعبدداد امل دداعذ المانونيددد
وإعاقددد مماجم ددد إلددمل الشددعو

6

GE.17-15303

A/HRC/WG.6/28/UKR/2

واتماقا لع حيأل اترمس مر البحذا ادوحيد لحمماتحس اداانو ،بغيد تي
واملعحوما املعبادلد ،من أا نمالد إداند مرتكيب اارااأل أونرانيا بشك أف

ألياد إلتدأل اددلدد
()54

 -38ودنددر فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل أ عمحيددا العذميددمل انعهانددا إلمددو ا ن ددا
املي ددذا ق ددذ أإل درأل بع ددق العم ددذا ،بيمم ددا تعم ددذا عمحي ددا
ال د إل دذألو أألم دداا ا إلعتاا ددا
العذميمل أعما العم ال إلذألو أودي دا ب دوجم انعماايدد ،وتععدر احملانمدا لعمحيدا
ِ
موادو ادا ولعدذة م دعمر ،ليدت ميكدن م داالد أإلدذ( )55وإلدت ال دحطا عحدى
تة
()56
تح ادإلذاث ،عحى بي ادولويد ،وحتذيذ امل االس عمها
إنما العذميما
 -39وأووى المريمل المطرل والحتمد المرعيد ملمر الععقيو وامدد مما دد الععدقيو بد حتمدمل
يددر ادعددااا الععددقيو وإ دداا املعامحددد مددن ة د عمحيددا دريعد ونزيهددد و ددامحد
أونرانيددا
()57
و مافد ودا نماا وفعاليد ،وأ حتانأل امل دولس عمها
 -40وأوو ددو ام ددد مما ددد العع ددقيو والحتم ددد المرعي ددد ملم ددر العع ددقيو بد د تكمد د أونراني ددا
ال د ددمانا اد ا د دديد ال د د تمطبد ددمل عحد ددى يد ددر احملعت د دزين بغد ددق المةد ددر عد ددن د ددبو أو مكد ددا
ا إلعتدداأل ،لددا دل د تددوف املعحومددا املععحمددد بدداحلمو وا إلعتدداأل ،وا ةطدداجم با إلعتدداأل،
وإتاإل ددد إمكاني ددد ا ت ددا لذ دداا ،وت ددوف الرعاي ددد الطبي ددد والمذ ددص الط دديب ،وال ددما با ت ددا
()58
بالعام ا اجماي
 -41و إلدي فريددمل ادمدأل املعذددذ المطدرل أ املدرأ تعداين قددذجما أندرب مددن العواادمل الد ي ددعو
()59
مياوأل ا فيما يععحمل بالووو إىل العذالد مماجمند بالرا
 -42وأ اجم المريمل المطرل إىل ق وجم ااهود ال بقلو ملمر إ اا معامحد اد ما مرافمل
ا إلعتاأل ،ال تمعمر إىل ةذما الذعأل احليويد وأووى المريمل ب ت ر أونرانيا إ اجما تشريعيا
ممم د د د ا لم د د دداا ادإلد د ددذاث ،وأ تمش د د د نةام د د د ا لحشد د ددكاوم وت د د ددر تد د ددذاب لحع د د ددذل اد د ددقل
()60
ا نعهانا
ددا
 -43وتش ددعر الحتم ددد املعمي ددد بش دددو اد دديا دول ا عاق ددد ب ددالمحمل د الع ددامحس
إقامد العذ ا مذجمبس عحى إلمو اد ديا دول ا عاقدد ،لدا دلد العدذجميو عحدى تدوف
()61
ال تيبا العي يد املعمولد وا ارااا املي ر
 -3الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

()62

 -44أ دداجم فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل إىل أ ااماعددا امل ددحذد ت ددطهذ أف دراد ادقحيددا
الذيميددد ،ومعةمهددأل مددن الربوت ددعانو و ددهود يهددول ،الددقين يععر ددو أي د ا ل ةعطددا وإ دداا
()63
املعامحد وقذ ا عولو تح ااماعا أي ا عحى مباين الكماا ودوجم العباد أو ،بعها

 -45و إلةددو ممو دديد إلمددو ا ن ددا إلددذوث ترااددر م ددعمر العمعددر بدداحلمل إلريددد
ادازاا املع رجم من المزاع أونرانيا ،و ديما ادجما دي الد ت ديطر عحيهدا
الرأل والععب
ااماع ددا امل ددحذد الد د تواود د عرقح ددد ة ددذما الب ددت ادونراني ددد ،ل ددا دلد د ف ددر إلة ددر
عح ددى  350موقع د د ا ددبكي ا ،واحل ددذ م ددن إمكاني ددد احل ددو عح ددى ال ددذافد ادونراني ددد املطبوع ددد
و إلةو املمو يد إلوادث تر يو واععذااا عحى ممثحي و ااط ا ع ا وممافدق ا عحدى ادانيب
ةط العمدا  ،وعمحيدا جمقابدد داتيدد ودمو ال دذميس واملدذونس ،ومد درا مثد لحمحدمل
()64
ا إل و عامد ال كا عحى املعحوما العامد والبيانا املمعوإلد
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 -46وإلثددو ممةمددد ادمددأل املعذددذ لح بيددد والعحددأل والثمافددد (اليون ددكو) أونرانيددا عحددى العذميددمل
إل ددا قعد د ال ددذميس وعح ددى ا بد د ت بش ددك ددوعي ع ددن إلال ددد معابع ددد العذميم ددا
()65
احملانأل
 -47وأعربو ممو يد إلمو ا ن ا عن قحمها بش الععذي ال ودو عحيهدا الربملدا
مددا يععحددمل بمددانو ممددر الم دداد ،والد ت ددممو عددذ أإلكدداا مبهمددد قددذ يكددو اددا تد أل مثددبط
()66
عحى أنشطد ادو اف املذنيد ا مكافذد الم اد
 -48وأ د دداجم املمو د دديد إىل إلد ددذوث اعمد ددا مطد ددرد عد ددذد إلد ددا إلةد ددر العتمعد ددا
ال حميد عحى نطا أونرانيدا ممدق أإلدذاث إلرندد امليدذا م لكمهدا إلةدو ا دعمراجم ا دعيذاا دقل
الميددود( )67وأبحغددو املمو دديد عددن إلددذوث حت ددن أنشددطد الشددر د وادمددن امل دداإلبد مليعح د
()68
ير أ اا أونرانيا
املما با وادإلذاث العقناجميد
 -4حظر جميع أش ال الرق

()69

 -49أ دداجم فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل إىل أ احلكومددد اععمددذ ق دوانس تمةيميددد مددن أا د
باف/فرباير  ،2016ةطد عم و ميد
إنماد تشريعا مكافذد ا مياجم ال اجميد واععمذ ،
لحمد د  ،2020-2016ولك ددن العك ددالي العمذيري ددد مي دداوأل املي ددا املععم ددذ امليزاني ددد
العامددد وا د ِ
دعذذث ددا م ددص مكافذددد ا ميدداجم لحمذممددس وممثحددي ا دعدداا العدداا ،إ أ
تدزا حمدذود  ،ب دبو الدممص الكبد متويد إداجم مكافذدد ا ميداجم العابعدد
فعاليد العذميما
()70
لموا الشر د الو ميد املماا ادو
ح ددد

 -50وأنددذ المريددمل أ الم دزاع امل ددحف قددذ ألاد خددا ر ا ميدداجم باد دديا وأووددى،
أم دوجم ،ب د تع دداجل أونراني ددا العذ ددذيا املع ددحد بالع ددذد املعزاي ددذ م ددن إل ددا ا مي دداجم باد دديا
()71
وا عغ األ و ط ال كا املع رجمين من المزاع ،لا دل الععر عحى احلا وإإلالعها

جيم -الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -1الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية

()72

 -51إلددي فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل أ نةددأل العمالددد وا ددعذماقا ا اعماعيددد تعدداين
مددن ةح د مددزمن وياامهددا و ت ددعطير هتي ددد يددرو عم د ومعيشددد امددد وم ددعذامد ،ب ددبو
()73
الكمااا املعذنيد واملمهتيا الععيمد
 -52وأعربو عدذ ي دا معا دذا عدن قحمهدا د الشدبا وأفدراد داام الرومدا وتتد ت دبه
ازير المرا( ،)74وال ا س و اليب الحتوا( )75واد يا دول ا عاقد( ،)76يوااهدو ودعوبا
الووو إىل و العم
 -53وأعربددو الحتمددد املعميددد بدداحلمو ا قع دداديد وا اعماعيددد والثمافيددد عددن دواا بش د
المتددو الكب د امل ددعمر ادا دوجم بددس الم دداا والراددا  ،إليددت تبحددغ  30املااددد املعو ددط
تمريبا( )77و إلي فريمل ادمأل املعذدذ المطدرل أ قدانو العمد يكمد تطبيدمل ا لعدزاا ب دما
()78
"ادار املع اول لماا العم املع اول الميمد" لواو معا ذ ممةمد العم الذوليد

8

GE.17-15303

A/HRC/WG.6/28/UKR/2

 -2الحق في الضمان االجتماعي
 -54أ دداد الحتمددد املعميددد بدداحلمو ا قع دداديد وا اعماعيددد والثمافيددد ب ونرانيددا ل ددييها
ممهددوا املعدداي ا اعماعيددد احلكوميددد ال د تشددم احلددذ اددل لاا دوجم واحلددذ اددل لحمعا ددا
العماعذيد وم عوم عيش الكما من أا ألياد إلتأل ن ممها بانعةاا ا أ،ا تشعر بدالمحمل
د قل املعاي تزا ا نافيد لعوف العيش الكرخ لحعما واد ديا العدا حس عدن العمد
()79
واملعماعذين وأ ر أل
 -55ودنر ممو يد إلمو ا ن ا أ ما يم عن  160ألد ديص مدن املعماعدذين
القين يعيشو ادجما ي ال ت يطر عحيها ااماعا امل حذد م ي عحموا معا اهتأل العماعذيد
الم د د م د ددن ن د ددانو ادو /دي د ددمرب  2014إىل ن د ددانو ادو /دي د ددمرب  ،2016د ،د ددأل ا د د
()80
م تحس بوومهأل مشردين داةحي ا وتعر القين ت تحوا ممهأل ارااا حتممل مر مد
 -3الحق في مستوى معيشي مناسب

()81

 -56أعرب ددو الحتم ددد املعمي ددد ب دداحلمو ا قع دداديد وا اعماعي ددد والثمافي ددد ع ددن قحمه ددا جمتم دداع
معذ الممدر و دط ادفدراد والم دا اد دذ إلرماند ا وهتميشد ا ،لدن فديهأل دعيب الرومدا وتتد ت دبه
ازي ددر الم ددرا وأعرب ددو الحتم ددد ع ددن قحمه ددا ن ددقل د مع ددذ المم ددر املم ددا مل الريمي ددد أعحد ددى
()82
لمذاجم  1.7من معذ املما مل احل ريد
 -57و تزا الحتمد قحِمد د االبيدد دعو الرومدا يعيشدو م دانن دو امل دعوم ال ادمل
و تواذ فيها ميال در ودذيد أو مرافدمل ودر ودذي أو نهربداا أو أاهدز تذف دد أو و داا
()83
والممايا  ،اانو افعماجم أل إىل مانا احلياأل المانونيد
لحعيحص من الم
 -58وأنددذ املمو دديد تزايددذ إلددذ ا إلعيااددا ال ددكميد لح ددكا املع درجمين مددن الم دزاع
ر أونرانيا ،وأ عذا واود آليد لحععويق عن املمعحكا املع رجم أو املدذمر يدزا مدن أندرب
الشواا لذم ال كا ( )84ويشك احل و عحى امليال ونمالدد اودهتدا ادجما دي الد ت ديطر
()85
ر أونرانيا م ذجم قحمل نب أي ا
عحيها ااماعا امل حذد
 -4الحق في الصحة

()86

 -59ودنددر فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل أ أونرانيددا قددذ واوددحو اهود ددا لحوقايددد مددن فد و
نمدص املماعددد البشدريد/ا يذأل ومكافذعدده ،وأ،ددا بدذأ عمحيددد ود المةدداا ال ددذي الددو ين
حد أموجم ،ب حت ن أونرانيا جموذ العغطيد بالعذ س ،وتكم
عاا  2016وأووى المريمل،
إل ددو يددر درااف ال ددكا عحددى ةددذما جمعايددد وددذيد وع د ا دديب ايددذ الموعيددد وإل ددمد
()87
العوقيو وبعكحمد مي وجم
 -60وت إلددي الحتمددد املعميددد بدداحلمو ا قع دداديد وا اعماعيددد والثمافيددد إإلدراأل بعددق العمددذا
لكمه ددا تش ددعر ب ددالمحمل ددعمراجم اجمتم دداع مع ددذ وفي ددا اد م ددا والوفي ددا المما دديد وانعش دداجم
()88
ال
 -61وإلث ددو الحتم ددد املعمي ددد بالم دداا عح ددى العميي ددز ددذ امل درأ أونراني ددا عح ددى ددما إل ددو
الم دداا ددذايا العم د اام ددي عحددى الع د ا الطدديب الشددام  ،والرعايددد ال ددذيد العمحيددد والددذعأل
المم ددي عحددى يددذ خع ددس وددذيس مددذجمبس تددذجميبا ايددذا مددا يععحددمل بانعشددا العمد اام ددي
()89
ومعااد نعااته
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 -62و إلةو ممو يد إلمو ا ن ا أ العماودر اد ا ديد لحذدمل ال دذد ،مثد تدوافر
ةذما الرعايد ال ذيد وإمكانيد احل و عحيها ونمالد اودهتا ،تعوافر بشك م مو عحدى
الددذواا بددالمر مددن ةددط العمددا ( ،)90و دديما إلالددد اد دديا املشددردين داةحي د ا ،إل ددبما
()91
أ اجم إليه املمرجم ا ا املعين لمو اد يا لحمشردين داةحيا
 -5الحق في التعليم

()92

 -63دنر اليون كو أ املعحوما الرمسيدد احلذيثدد املععحمدد بداحلمل الععحديأل أونرانيدا دبه
معذومد ،و تعو احلكومد عحى تمذخ معحومدا حمذألدد وميكدن احل دو عحيهدا عدن العدذاب الد
()93
تعيق ا لعمميق قا احلمل
 -64وأعربددو الحتمددد املعميددد بالم دداا عحددى العمييددز ددذ امل درأ عددن قحمهددا
املما ب الذجما يد والكعو املذجم يد
الممطيد ال حبيد عن الم اا والمعيا

()94

ددعمراجم الموالددو

 -65وأووو الحتمد املعميد بالم اا عحى العمييز العم رل بد تعدزأل أونرانيدا تدذاب ا املععحمدد
()95
بعذ س فر إل و أ ما الروما عحى الععحيأل
 -66وأعربو الحتمد املعميد بداحلمو ا قع داديد وا اعماعيدد والثمافيدد والحتمدد املعميدد لمدو
اد دديا دول ا عاقددد عددن قحمهمددا بش د العمييددز الددقل يعانيدده أ مددا الرومددا واد مددا دوو
()96
ا عاقد ا الععحيأل
 -67وأووددو الحتمددد املعمي دد بدداحلمو ا قع دداديد وا اعماعيددد والثمافيددد ب د تعيددق أونرانيددا
()97
تددذاب ملواوددحد حت ددس إلالددد تتد د ت ددبه ازيددر المددرا و ددما إل ددواأل المعحددي عحددى الععحدديأل
وقذمو الحتمد املعميد بالم اا عحى العمييز العم درل تووديد مماألحدد ،وأ دافو أنده يمبغدي أ تدوفر
()98
أونرانيا الععحيأل د ما تتد ت به ازير المرا بحغعهأل ادا
 -68و إلدي املمدرجم ا دا
يوااهو عذدا من العذذيا

املعدين باد ديا املشدردين داةحيد ا أ اد مدا املشدردين داةحيد ا
()99
بي احل و عحى الععحيأل

دال -حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة
 -1المرأة

()100

ت دزا الحتمددد املعميددد بالم دداا عحددى العمييددز ددذ امل درأ تشددعر بددالمحمل ب ددبو ا ددعمراجم
-69
الممددال ال يا ددي و ددااط ا ع د ا وأو دداف اتعمددر مددا يععحددمل بدداملواق ادبويددد والموالددو
()101
الممطيد العمييزيد امل يد ااقوجم بش أدواجم وم دوليا املرأ والرا اد ر
ددذ املدرأ أونرانيددا ،و دديما العم د
 -70و تدزا الحتم دد تشددعر بددالمحمل نعشدداجم العم د
العااحي واام ي ،القل يزا ا ب ت عمه عيما و إلةو الحتمد أ مشروع المانو املععحمل
بالع ددذيمل عحددى اتماقيددد ا ددطمبو ميددر لرإلحددد المدراا الثانيددد الربملددا  ،لكمهددا أعربددو عددن المحددمل
لع ددذا ميد ددرخ العم د د العد ددااحي وعد ددذا وا ددود تعري د د حم ددذد لحعم د د المد ددااأل عح ددى ند ددوع ااد ددم
العشريعا احملحيد وأووو الحتمد ب ميرا أونرانيا العم العااحيم وأ تعيدق تدذاب دامحد ملمدر
ددذ الم دداا والمعيددا والع ددذل ل دده ،وتكم د حمانمددد اام ددا وفددر العموبددا امل ام ددد
العم د
عح دديهألم وأ ت ددوفر ب ددرامب إلزامي ددد لبم دداا ق ددذجما الم ددا وأف دراد المياب ددد العام ددد والش ددر د وامل ددويمس
دذ املدرأ
دا العطبيدمل ال داجما لحمدوانس الد ميدرا العمد
ابةرين املكحمس ب نماد المدوانس
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الععام مر الم اا ذايا العم م وأ تمذا تعوي دا
واتباع ا ارااا املراعيد لموع اام
مما بد لحم اا ذايا العم وتوفر ان امل اعذ واحلمايددم وميمدر بياندا إإل داايد عدن العمد
ددذ املدرأ  ،م ددممد إل ددو ال ددن والع قددد بددس
العددااحي واام ددي واد دلد مددن أ ددكا العمد
()102
ال ذيد واااين
 -71وجمأ الحتمد أ ا عمراجم المزاع امل دحف يشدك حتدذيا أمداا تمميدق ا تماقيدد وأعربدو عدن
قحمه ددا لوا ددود أدل ددد عح ددى نث ددر إل ددا العم د اام ددي املم ددا مل املع د ألر ب ددالمزاع ،ع د و عح ددى
()103
احلا ال يبحغ عمها
 -72وبراأل ترإليو الحتمد بااهود املبقولد دل اتدا  ،فمدذ أعربدو عدن المحدمل دعمراجم
ا عم ددا الش ددذيذ متثيد د املد درأ عح ددى م ددعويا و ددمر المد دراجم الربمل ددا واحلكوم ددد وال ددح
حددد أم دوجم ،ب د تععمددذ أونرانيددا ا د اتيتيد عامليددد ت ددعمذ إىل
الذبحوما ددي وأووددو الحتمددد،
تذاب حمذد اد ذا ل ما تكدافد المدر املعاإلدد لحتم دس الععيدس لشدغ مماودو ودمر
المراجم عحى ال عيذين الو ين واحملحي( )104ودنر فريمل ادمأل املعذذ المطدرل أ تعدذي قدانو
ادإلزا ال يا يد ،ال حتذد لحمرأ إل د قذجم ا  30املااد قوااأل املر ذس ،قدذ اععمدذ
()105
عاا 2013م ومر دل  ،تواذ آليد نماد ادإلكاا
 -2األطفال

()106

 -73أبحددغ فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل عددن أ احلكومددد اععمددذ ةطددد عم د و ميددد بش د
تمميددق اتماقيددد إلمددو الطم د لحم د  ،2022-2017ددذ إنشدداا نةدداا فعددا حلمايددد إلمددو
()107
الطم عحى ال عيذ احملحي وهتي د بي د وذيمد لحطم با عماد إىل املعاي الذوليد
اام ددي أو يع ددمن تعريمد دا

 -74و إل ددي المري ددمل أ الم ددانو ادوند دراين يع ددر ا ددعغ
()108
حمذدا عغ اد ما املواد ا باإليد
 -75و إلةددو الحتمددد املعميددد بالم دداا عحددى العمييددز ددذ املدرأ مددر ال إلددا جمفددر احلددذ اددل
ل ددن الددزواا إىل  18عامدا لحمعيددا  ،لكمهددا أعربددو عددن قحمهددا د مماجم ددد الددزواا دو ددن 18
()109
عام ا تزا اجميد و ط واا الروما
 -76وأنذ فريمل ادمأل املعذذ المطرل نشوا حتدذيا م ي دبمل ادا مثيد أمداا إعمدا إلمدو
الطم ب بو المزاع امل حف ،القل ترتبو عحيه أي ا آألاجم نم يد عحى اد ما ومدن يمدذمو ادأل
الرعايددد وأووددى ب د تمش د أونرانيددا نةام د ا معي د ا لروددذ اد مددا إ دداجم الم دزاع الددذاار
()110
ر أونرانيا

 -3األشخاص ذوو اإلعاقة

()111

 -77أ اجم الحتمد املعميد لمو اد يا دول ا عاقد إىل تمميق بعق العذاب ا جيابيدد،
لكمها أعربو عن المحدمل د الدمهب الطديب ميدال ا عاقدد دو الغالدو ب دبو ا فعمداجم إىل العدذجميو
املهين وق وجم فهأل إلمو اد يا دول ا عاقد أو اف املويمس العموميس واملهميس(،)112
ود الووددي عحددى الشدديص العددااز وفددمل الععري د المددانوين ي ددعطير املوافمددد عحددى تعمدديأل دل د
الشيص دو موافمعه احلر ( )113وأعربو عن المحمل أي ا ب بو وجمود ب اا عن العيحي عدن
اد دديا دول ا عاقددد ،لددن فدديهأل اد مددا  ،وعددن عددذا الددعمكن مددن إا اهددأل أألمدداا الم دزاع
()114
ر أونرانيا
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 -4األقليات والشعوب األصلية

()115

 -78أ دداجم فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل إىل عددذا تعددذي المددانو املععحددمل بادقحيددا الموميددد
( ،)1992الددقل ت ددبو امو دده وعددذا ات دداقه انعددذاا اليمددس المددانوين لددذم أف دراد ادقحيددا
د ددا الععحد دديأل ،أو الحغد ددد ،أو العمثي د د ااي د ددا
الموميد ددد فيمد ددا يععحد ددمل بد ددالعمعر لمد ددوقهأل
()116
املمعيبد
 -79وأووى املمرجم ا ا املعدين بم دايا ادقحيدا بد تمشد احلكومدد ي دد ا عشداجميد معميدد
بم ددايا ادقحيددا ومتمذهددا ددحطد المةددر اامددد وا ددعد م ددن امل دداا دا ال ددحد بادقحي ددا ،
و حطد اماد تذاب ملعااد العوترا العرقيد ب وجم عمحيدد وممعهدا مدن الةهدوجم وأوودى أي د ا بد
وتعهدذ
تمةر احلكومد تعيس يص معمرت لحمةام أو ت ي
 )117ممش دا و إليا بيهد ت
(
إليها لهاا معااد ق ايا ادقحيا وتحمي كاوا أل
 -80وأو دف املمدرجم ا دا أندده ديكو مدن ال دروجمل اداحددس املعو دط والطويد أ تعدزأل
أونرانيا فعاليد ا عتاباهتا من أا معااد م اا إق اا عو الروما وهتميشه وفمرل( )118وأفاد
فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل بد الحتمددد الربملانيددد حلمددو ا ن ددا وادقحيددا الموميددد والع قددا
ا ألمي ددد ق ددذ ةح ددو ،تشد درين ادو /أنع ددوبر  ،2016إىل أ احلكوم ددد م تمم ددق عح ددى الوا دده
ال ددحيأل ا د اتيتيد ايددد وإدمدداا ددعو الرومددا وةطددد العمد ا اوددد ددا( )119وأووددو الحتمددد
املعمي ددد ب دداحلمو ا قع دداديد وا اعماعي ددد والثمافي ددد والحتم ددد املعمي ددد لم ددو ا ن ددا ب د تُب ددط
أونرانيا ا ارااا وتزي العمبا الماامد مدن أاد نمالدد إل دو يدر أفدراد دعو الرومدا عحدى
الوأل دداامل الشي دديد ،ل ددا دلد د ددهادا امل ددي د( )120وأعرب ددو الحتم ددد املعمي ددد بالم دداا عح ددى
العمييددز العم ددرل عددن قحمهددا بشد الب اددا الد تميددذ أ بعددق أفدراد الرومددا م ي ددعطيعوا المدراجم
من مما مل المزاع ب بو ا فعماجم إىل وألاامل ااويد ،وأ بعق القين فدروا مدمهأل تعر دوا ملماجم دا
()121
نرل اداانو وم تمذا األ م اعذ
 -81وأووددو الحتمددد املعميددد بالم دداا عحددى العمييددز العم ددرل ب د تع دزأل أونرانيددا العددذاب ال د
ددبه ازيددر المددرا ولغددعهأل
هتددذ (إىل)122هتي ددد الةددرو املواتيددد حلمددي وتمميددد وتعزيددز ويددد العت د ت
وألمافعهأل
()123

 -5المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون دا ليا
 -82دنددر فريددمل ادمددأل املعذددذ المطددرل أ أونرانيددا لي ددو لددذيها يا ددد إلكوميددد ا د اتيتيد
ددا اات ددر وأ ددا أ امله دداارين ا د المة دداميس حي ددحو لوا ددو الم ددانو عح ددى املعون ددد
المانونيددد الثانويددد باتددا  ،لكددمهأل ي ددعميذو ممهددا معةددأل ادإليددا ب ددبو اعمددا م ددعوم
املعحومددا ال د توفر ددا اددأل ددحطا ا إلعتدداأل وعددذا وا ددود م ددس ددمويس وقددذ ِ
اععم ددذ
تعددذي تش دريعيد و ِ
ددك
أدةحددو لوابهددا بددذاا عددن ا إلعتدداأل لحمهدداارين ا د المةدداميس
ددمانا تمددذمها نيانددا قانونيددد ،ولكددن ميكددن تطبيمهددا ب ددبو عددذا واددود آليددد تمةيميددد
ولددي لددذم احلكومددد مشددروع ددكا ال ا ددس ومحعم ددي الحتددوا با ددعثماا مرندزين ل ددعمبا ،
()124
و تمذا األ أيد م اعذ ااعماعيد
 -83و إلةددو ممو دديد ادمددأل املعذددذ ال دداميد لشدددو ال ا ددس عددذا العبحيددغ عددن أيددد إلالددد
إعاد ق ريد ممق عاا  ،2013وأووو ب تكم أونرانيا توف ايد فعالد من ا عاد الم دريد
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وحت ن إارااا الحتوا ،بو اا تشم إنشاا آليد دا ومد جممسيدد لرودذ احلدذود بالععداو مدر
()125
املمو يد وممةما اتعمر املذين
دبه ازيدر المدرا أديدا
 -84وأفاد فريمل ادمأل املعذدذ المطدرل بد المدزاع الشدر واحلالدد
إىل تش د دريذ  1.6محي د ددو د دديص وتش د ددم العذد ددذيا ال د د يوااههد ددا اد د دديا املش د ددردو ،
با ددافد إىل اجمتمدداع خددا ر العمد اام ددي واام دداين ،تمييددذ إلريددد احلرنددد ومشددان احل ددو
عحددى ال ددكن وعحددى الوألدداامل واحلمددو وا ددعذماقا ا اعماعيددد واملعا ددا العماعذيددد وأووددى
حد أموجم ،ب تطوجم أونرانيا إارااا ةاود مب طد لا ديا الدقين فمدذوا وألداامل
المريمل،
ويعهأل من أا احل و عحى وألاامل مدقعد لح مر ولحميذ ال ت املذين ،وأ تم ت تي
()126
املشردين داةحيا عن ت تي ير الم ا ا اعماعيد ا املع حد بالعشرد الذاةحي
 -85وجمإلددو املمدرجم ا ددا املعددين باملشددردين داةحيدا باععمدداد المددانو املععحددمل لمددو وإلريددا
اد يا املشردين داةحي ا ،تشرين ادو /أنعدوبر  ،2014عحدى الدراأل مدن أنده قدذ حيعداا إىل
بعق العمميذا ندي يكعمد ات داقه مدر املعداي الذوليدد( )127وأوودى بد تطدوجم أونرانيدا ب دبي
ادولويددد وعحددى أ ددا المددانو  ،عمحيددد ت ددتي ح ددد ومم ددمد نددي ت ددعيذا عحددى ال ددعيذين
ا قحيمي والو ينم وأ حتذد بو دو امل ددوليا عدن امل داا دا ال دحد باد ديا املشدردين
والد ددذعأل الد ددقل يمد ددذا اد ددأل ،حتد ددو ا د درا العد دداا اي د ددد إلكوميد ددد خ د ددد لد ددقل م وأ ت د ددر
دعيماا اإلعياادا اد ديا املشدردين داةحيدا
ا اتيتيد و ميدد لحعيطديط اداد الطويد
()128
الم واملعو طد والطويحد ادا  ،مر روجم إجياد إلحو داامد
 -6األشخاص عديمو الجنسية
 -86أبحغو املمو يد ال اميد لشدو ال ا س عن واود مشدروع قدانو قيدذ المةدر مدن أاد
تعد ددذي العش د دريعا الو ميد ددد احلاليد ددد املععحمد ددد بالرعايد ددا ادااند ددو واد د دديا عد ددذميي اام د دديد
حددد أم دوجم ،ب د تكم د
و إلةددو املمو دديد ال دداميد بعددق العذ دديما املم إلددد ،وأووددو،
أونرانيا ات ا تعري "الشيص عذخ اام يد" مر الععري الواجمد اتماقيد عاا  1954بشد
و ر اد يا عذميي اام يدم وب تكم اععماد مشدروع المدانو املدقنوجم دو تد ة وت دن
لدوااف لو ددر إادراا مددن أاد حتذيددذ إلالددد انعددذاا اام دديد عحددى ددو يع ددمل مددر ا تماقيددد واملعدداي
()129
الذوليد وأف املماجم ا

هاء -مناطق أو أقاليم محددة
ن ددانو ادو /دي ددمرب  ،2016اععم ددذ اامعي ددد العام ددد قراجم ددا  205/71بشد د
-87
هوجميد المرا املعمععد باحلكأل القايت ومذيمد يما عوبو  ،الدقل أداندو
إلالد إلمو ا ن ا
()130
فيه ا إلع املدقو لشبه ازير المرا
-88
ا ن ا
ا ن ا
-89
ا ن دا
إ ددكا
GE.17-15303

وجمإلبددو اامعيددد العامددد دل د الم دراجم بعمريددر ممو دديد ادمددأل املعذددذ ال دداميد حلمددو
وتماجمير آليا إلمو ا ن ا ا قحيميد ال دنروا فيهدا أ انعهاندا وميداوألا إلمدو
ما ألالو تمر المرا وأ اجموا إىل إلذوث تذ وجم إلاد إلالد إلمو ا ن ا عموما
وقددذ ددتحو ممو دديد إلمددو ا ن ددا  ،ممددق عدداا  ،2014إلددذوث انعهانددا حلمددو
ددبه ازيددر المددرا ،لددا دلد
والمددانو الددذو ا ن دداين ت د باد دديا املميمدس
ادو دوا املعاجم ددد عددن ريددمل إدةددا تددذاب قمعيددد ت ددعهذ بشددك أ ا ددي أن دداجم
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به ازير المرا ومد اهتألم ويهوجم إلا اةعماا واععما
أونرانيا من نا طي عو العتت
تع ددميم وا ددعيذاا العع ددقيو وا د د ل م ددن ددرو املعامحد ددد أو العموب ددد الما دديد أو ال إن د ددانيد
أو املهيمددد لددمل احملعت دزينم والمم د الم ددرل لا دديا املعمععددس باحلمايددد مددن ددبه ازيددر المددرام
وعذا اإل اا مانا احملانمدد العادلددم وانعهدار إلمدو إلريدد الععبد والعتمدر ال دحمي وتكدوين
اامعيا وإلريد ادديا م وا ععذاا عحى ال ذميس امل عمحس واد يا املدذافعس عدن إلمدو
ا ن ددا وأف د دراد الطواا د د الذيمي ددد وت ددر يبهألم والعميي ددز م ددا يععح ددمل ب دداحلمل العم د د م وتراا ددر
ا ددعيذاا الحغددد ادونرانيددد الععحدديألم وال ددعوبا الد تكعمد احل ددو عحددى ا ددذما ال ددذيد
)131(
واحلمايد ا اعماعيد ومماجم د إلمو املحكيد
 عحددى متكدس البعثددا،205/71  مددن قراجم دا4 و2  الممدرتس، وإلثدو اامعيدد العامددد-90
الذوليد لرودذ إلمدو ا ن دا واملمةمدا اد احلكوميدد املعميدد لمدو ا ن دا مدن الوودو إىل
المددرا بالشددك املما ددو ودو معوقددا وقددذمو ممو دديد إلمددو ا ن ددا وعددذد مددن املكحمددس
)132(
إ اجم ا ارااا ا اود توويد مماألحد
بو يا
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