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 املنهجية اليت استخدمت وعملية اإلعداد -أوالً  
نعةةد هةةذا التقريةةر وةةن ناةةت تردة ادسةةتيراا الةةدردر الشةةاوت الثالثةة   شةة   ايالةة  ايقةةو   -١
ريركز هذا التقرير، رفة  املاةاتا التواياية  الياوة  الة  ندسةاها وقة  ايقةو  إلنسا    نركرانيا. ا

اإلنسا    قةراده ١١9/١٧، عقة  التوةودا  الة   ةر ن  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.
رقةةد نعةةد  هةةذا التقريةةر رزادة اليةةدأل األركرانيةة ، عشةةادك  وةةن ويةةت الةةوزادا  رالوكةةاد   -٢

راملؤسسةةةةا  اا  اليفةةةةق    الاقةةةةد. رنشةةةةر وشةةةةررمل التقريةةةةر   اليفةةةةفح  املخيفيفةةةة  لالسةةةةتيراا 
رإىل اانة  املشةاردا   ةل الةوزادا ، عقةد  أل الشةا .. الدردر الشاوت عق  ووقت رزادة اليد

  إ ةةةاد عمقيةةة  إعةةةدات وشةةةررمل التقريةةةر وشةةةاردا  وستفيهنةةة  وةةةت ون مةةةا   ةةة  اي وويةةة  ترليةةة  
رر نيةة . رُفحيَفةةت التوصةةيا  راملقرتايةةا  الةة  اسةةتقمت رنوقشةةت  ينايةة  قاةةت  ميةةت و ةةو   

 اليفيغ  الناائي  لقتقرير.

 السابقة الستعراضاة اليت حتققت منذ دورة رئيسياملنجزات ال -اثنياً  
 التحسينات يف جمال التشريعات والتغريات املؤسسية -ألف 

 ٢٠١٦شةة تقت التيةةديال  الةة  نتىقةةت عقةة  تسةةتود نركرانيةةا راعتمةةد    ايزيرا /يونيةة   -٣
ثةة  عمقيةة  شةةاوق  إلصةةالا الن ةةام القهنةةائ.. رنتب الةةظ إأل تاسةةيو ن ةةام ا ةةاكم، رونةةت أ  دايةة 

د القهنةاة عشةادك  النفوا السياس. عق  تييل القهناة رعزهلم، ركفالة  الشةفافي    إاةرا ا  اىتيةا
 .اجملتمت املدين

رىهنةةةت القةةةانو  املتيقةةة  عاةةةاتا ونةةةت التمييةةةز رو افحتةةة    نركرانيةةةا لتيةةةديال  كاةةة ة    -٤
هيم التمييةةز املااشةةر ،  غيةة  يقيةة  اتسةةاق  وةةت امليةةاي  الدرليةة . رايةةدت   و ةةوا وفةةا٢٠١٤ عةةام

ر ةةة  املااشةةةر. روةةةنل وفةةةوتا الربملةةةا  األركةةةراين ملقةةةو  اإلنسةةةا   نوةةةل امل ةةةا   سةةةقوا  إ ةةةافي  
 .قا     واأل املماي  ون التمييزلقر 
، اآلليةة  الوقائيةة  الو نيةة  ملنةةت التيةةذي  رإسةةا ة املياوقةة   اآلليةة  ٢٠١٢رننشةةتت،   عةةام  -٥

يت إشراف نول امل ا . ريزرد وراقاو اآللية  الوقائية  الو نية  نوةاكن  الوقائي  الو ني  ، ال  تيمت
 وشادك  اليفحفيل   زةدا  الرصد.اً ادايتجاز  ش ت ونت م. ر دن  وؤىر 

، رزادة لشةةةةةةةةةؤر  األدا ةةةةةةةةة. ا ا ةةةةةةةةةي  لالايةةةةةةةةةتالأل املؤقةةةةةةةةةت ٢٠١٦رنسسةةةةةةةةةت   عةةةةةةةةةام  -٦
امل ووةة  الراويةة  إىل اإلتوةةاء ر نةةا  رتتةةوىل الةةوزادة تنسةةي  سياسةةا  اً. راألشةةخاا املشةةرتين تاىقيةة

رتنفيةةذ اً السةةالم   تقةةظ األدا ةة. ر  إققةةيم ترناةةاحل، رتةةوف  املمايةة  للشةةخاا املشةةرتين تاىقيةة
 القانو  الدريل اإلنساين   نركرانيا.

رعةةةلئ دئةةةي  نركرانيةةةا وفو ةةةاً ملقةةةو  األشةةةخاا ارر اإلعاقةةة   غةةةرا دصةةةد ايالةةة  نرلتةةةظ  -٧
  اعتمةات اً ابدز اً إىل الةرئي   شة   اايتيااةاام ا اصة و رهةو يةؤتر ترد  األشخاا رتقدمي وقرتايةا 

 .٢٠٢٠ ىو  اليمت الو ني  لتنفيذ اتفاقي  ايقو  األشخاا ارر اإلعاق  لقفرتة ايىت عام
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، و ت  املفوا امليين ابملساراة  ل اجلنسل، الذر ٢٠١٧رننش   امل وو ،   عام  -٨
 اجلنسل   نركرانيا   املقو  رالفرا. يتوىل املسؤرلي  عن كفال  ت افؤ

عسةةائت شةةي  التَةةةرَت   ونوقةة  القةةرم، كةةا  لةة  ترد فيةةاأل   اً وينيةةاً رعةةل الةةرئي  وفو ةة -9
إعدات وشررمل قانو  يتيق  ابدعرتاف اذا الشي   من شيوب نركرانيا األصقي  رمحاية  هةويتام 

  ننشةو  القجنة  الدسةتودي  الة  تي ة    اً ليةاإلثني  رالثقافي  رالقغوي  رالدينية . رهةو يشةادا ايا
 الوقت الراهن عق  تسوي  وس ل  املركز الدستودر اجلديد لشا  ازيرة القرم.

ابدسةةةتنات إىل واةةةاتا املسةةةا ل   ٢٠١٥رنعيةةةد تشةةة يت قةةةوا  الشةةةر   الو نيةةة    عةةةام  -١٠
 رالشفافي  رالررا املاني  راايرتام ايقو  اإلنسا .

  اً لتحقيقةةةا  امل ةةةوو. ألركرانيةةةا  و تةةة  التحقيقةةةا  ، رهةةةو اياليةةةرسةةةيتوىل و تةةة  ا -١١
 ود اإلنشا ، التحقية    اجلةرائم الة  يرت ااةا املو فةو  اليموويةو  رالقهنةاة راملو فةو  امل قفةو  

 إبنفاا القوانل.
أسةةي  امل تةة  الةةو ين مل افحةة  الفسةةات  و تةة  و افحةة  الفسةةات   ٢٠١٥رشةةاد عةةام  -١٢

لياو  املختيف  ع افح  الفسات. ريركةز امل تاةا  اهتماوامةا عقة  التحقية    قهنةاة رو ت  النيا   ا
 الفسات عق  املستوة  اليقيا   امل وو  رالربملا  رالسقظ القهنائ. رتقدمياا إىل ا اكم .

، رهةةةة. تشةةةةرف عقةةةة  السةةةةةجت ٢٠١٦رننشةةةةتت الوكالةةةة  الو نيةةةة  ملنةةةةت الفسةةةةات   عةةةةام  -١٣
و فل اليمةةوويل. رقةةد قةةدم نكثةةر وةةن وقيةةو  فةةرت وةةن املةةو فل اليمةةوويل اإلل ةةرترين إلقةةرادا  املةة

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..

 سياسة حقوق اإلنسان -ابء 
ر هةةةداف التنميةةة  املسةةةتداو .  ٢٠٣٠تؤكةةةد نركرانيةةةا التزاواةةةا يوةةة  التنميةةة  املسةةةتداو  ليةةةام  -١٤

، التقريةةةر الةةةو ين األساسةةة. الةةةذر ُكيئفةةةت وةةةن ىاللةةة  األهةةةداف اليامليةةة  ٢٠١٦رقةةةد نايةةةز،   عةةةام 
رصةدد  توصةي     أىةذ ويةت  الساي  عشةر لقتنمية  املسةتداو  لتةتال م وةت سةيا  التنمية  الو نية .

سةةقوا  الدرلةة  هةةذا التقريةةر   اعتاادهةةا عنةةد إعةةدات اليفةة وا ادسةةرتاتيجي  رالرباويةة . ريهنةةت التقريةةر 
 .٢٠٣٠ نقاط ورايي  حمدتة جلميت نهداف التنمي  املستداو  ال  يناغ. يقيقاا ايىتئ عام

اتيجي  الو ني  ملقةو  اإلنسةا  ، ووافقت  عق  ادسرت ٢٠١٥رنعو  دئي  نركرانيا،   عام  -١٥
. رتيةةةةةارت ادسةةةةةرتاتيجي  املشةةةةةاكت اجلوهريةةةةة  ٢٠٢٠-٢٠١٥ اسةةةةةرتاتيجي  ايقةةةةةو  اإلنسةةةةةا   لقفةةةةةرتة 

التققيدي  ال  يييشاا اجملتمت   نركرانيا، عالرة عق  التحةدة  اجلديةدة الة  يشة قاا اايةتالأل شةا  
 ركرانيا   ونوق  ترنااحل.ازيرة القرم    الشرع. راليدرا  اليس رر الررس. عق  ن

رل ةةة. تنفةةةذ امل ووةةة  اسةةةرتاتيجي  ايقةةةو  اإلنسةةةا ، نقةةةر  ىوةةة  عمةةةت تتهنةةةمن تةةةدا    -١٦
روؤشةةةةرا  روواعيةةةةد اائيةةةة  حمةةةةدتة  و ةةةةوا. راتسةةةةمت ىوةةةة  اليمةةةةت  وةةةةا ت  ةةةةويل رنشةةةةر كت   
ا  تنفيةةةذها ون مةةةا  اجملتمةةةت املةةةدين ر يةةةي املن مةةةا  الدرليةةة  رتيةةةوا  نوةةةل امل ةةةا ،  انةةة  ىةةةرب 

 ترليل   واأل ايقو  اإلنسا .
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رتقةةةد م رزادة اليةةةدأل تقةةةادير فيفةةةقي   شةةة   تنفيةةةذ ىوةةة  اليمةةةت، رتيقةةةد اقسةةةا  اسةةةتمامل  -١٧
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 ..

 التصديق على الصكوك الدولية )97-1 - 97-15( -جيم 
صةةةدقت نركرانيةةةا ونةةةذ لىةةةر تردة لالسةةةتيراا، عقةةة  املياهةةةدا  الدرليةةة  التاليةةة ،  ةةةمن  -١٨

 ص وا نىرب:
 ادتفاقي  املتيقق  يفي اياد  انيدام اجلنسي و 
 ادتفاقي  املتيقق   و ت األشخاا عدمي. اجلنسي و 
 ق  األ فاأل ر  ها ون نش األ إعال  األسرةواتفاقي  التحيفيت الدريل لنف 
  ررتوكةةةوأل التقيةةةيم ادسةةةرتاتيج. لقايتةةة  املقحةةة  ابتفاقيةةة  تقيةةةيم األثةةةر الايتةةة.   إ ةةةاد عةةةرب 

 ايدرترو
 ادتفاقي  الدرلي  ملماي  ويت األشخاا ون ادىتفا  القسررو 
  الاال ا والربرتوكوأل ادىتيادر دتفاقي  ايقو  الوفت املتيق  إبارا  تقدمي 
  و١٥٥اتفاقي  ون م  اليمت الدرلي  دقم 
  و١١٧اتفاقي  ون م  اليمت الدرلي  دقم 
  و١٠٢اتفاقي  ون م  اليمت الدرلي  دقم 
   األ فاأل ون ادستغالأل رادعتدا  اجلنس.ووياهدة وق  نردراب  ش   محاي 
 ادتفا  األردريب إلايال   قاا  امليون  القانوني و 
  اإل افيل الثالث رالرا ت دتفاقي  وق  نردراب املتيقق   تسقيم اجملرول.الربرتوكولل 

حقوق اإلنسان يف األراضي اخلاضعة لالحتالل املؤقت وحقروق اإلنسران  -اثلثاً  
 اخلاصة ابألشخاص املشردين داخلياً 

، عمقيةةةةة   ةةةةة  شةةةةةرعي  نت  إىل اايةةةةةتالأل ٢٠١٤شةةةةةااط/فرباير  ٢٠نفةةةةةذ  درسةةةةةيا،    -١9
القةةةةةرم. راةةةةةرب ايةةةةةت  نااةةةةةزة السةةةةةقوا  الشةةةةةرعي  األركرانيةةةةة  رنقةةةةةيم ن ةةةةةام لسةةةةةقوا   ازيةةةةةرة شةةةةةا 

 ٢٧لقجميية  الياوة  للوةم املتحةدة،    ٦٨/٢٦٢ادايتالأل. رعق  الر م ون الظ، نكد القةراد 
 .، سياتة نركرانيا رسالو  ندا ياا تاىت ايدرتها امليرتف اا ترلياً ٢٠١٤لااد/وادحل 

عقةةةة  نركرانيةةةةا اسةةةةتادف اجلةةةةز   عسةةةة رةً  ت درسةةةةيا عةةةةدرا ً ، شةةةةنت ٢٠١٤ر  د يةةةةت عةةةةام  -٢٠
 الشرق. ون الاقد. راايتقت القوا  اليس ري  الررسةي  راإلدهةا يو  الةذين تةدعمام درسةيا اايةتالدً 

رنتيجةة  لةةذلظ فقةةد  نركرانيةةا  . ١ ناةةزا  وةةن ونوقةة  ترنتسةةظ رلوهانسةةظ  إققةةيم ترناةةاحل اً فيقيةة
  وةن الةظ اإلققةيم. رقُتةت   هةذا اليةدرا  املسةتمر وةا د يقةت سيوراا ال اوق  رالفيال  عق  نازا

 لىرين.اً نلف ٢٣لدف شخص، رنصي  نكثر ون  ١٠عن 
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، ن ققت الناد عق   ائرة ات ية  لقخوةوط اجلوية  املاليزية  وةن ٢٠١٤متوز/يولي   ١٧ر   -٢١
. رقُتةت ويةت ، رنسق وت فو   قدة  را وف   ونوقة  ترنيتسةظMH17 راز  وينغ، السفري  دقم 

رىقُةةص فريةة  التحقيةة  املشةةرتا   تقريةةره األريل إىل اً. شخيفةة ٢9٨دكةةاب الوةةائرة الاةةالغ عةةدتهم 
، ُاقات ون اديات 9M38 راز  BUKقد نسقوتاا قذيف  ون نومل  MH17ن   ائرة السفري  دقم 

،   رقةةةد ن ققةةةت القذيفةةة  وةةةن ونيفتةةة     قةةةدة   فووايسةةة .، قةةةرب ونوقةةة  سةةةنيجين . ٢ الررسةةة.
األدا الةةةة  يسةةةةيور عقياةةةةا ادنفيفةةةةاليو  الةةةةذين تةةةةدعمام درسةةةةيا. رقةةةةد نعيةةةةد  ونيفتةةةة  إ ةةةةال  

 القذائ  املذكودة إىل اديات الررس.   إثر إسقاط الوائرة املاليزي .
ر ةةةدن   يثةةة  األوةةةم املتحةةةدة لرصةةةد ايقةةةو  اإلنسةةةا    نركرانيةةةا   يثةةة  األوةةةم املتحةةةدة    -٢٢

،  ةةدعوة وةةن امل ووةة . رد تسةةتويت الايثةة  ٢٠١٤لااد/وةةادحل  ١٥د ونةةذ نركرانيةةا  عمقاةةا   الاقةة
الوصةوأل إىل شةا  ازيةةرة القةرم رد تتةاا هلةةا سةوب إو انيةة  حمةدرتة لقوصةوأل إىل األاةةزا  ا تقة  وةةن 

عن ايال  ايقو  اإلنسةا    نركرانيةا، اً فيفقياً تقرير  ١٨ونوق  ترنااحل. رقدوت الايث  ايىت اآل  
يييل  شةة   املسةةا ل  عةةن نعمةةاأل القتةةت الةة  رقيةةت   نركرانيةةا   الفةةرتة وةةن   انةة  تقريةةرين ووا ةة
، رعن الينة  اجلنسة. املةرتاو ابلنةزامل   نركرانيةا ٢٠١٦إىل نةد/وايو  ٢٠١٤كانو  الثاين/يناير 

  .٢٠١٧كانو  الثاين/يناير   ٣١ - ٢٠١٤لااد/وادحل  ١٤ 
 ووةةة ، نرفةةةد  ون مةةة  األوةةةن ، ر نةةةا  عقةةة   قةةة  وةةةن امل٢٠١٤لااد/وةةةادحل  ٢١ر   -٢٣

رالتيةار    نردراب  يثةة  دصةةد ىاصة  ات يةة  هلةةا إىل نركرانيةا. رهةة.  يثةة  ودنية   ةة  وسةةقح  رتيمةةت 
عقةة  نوةةا  إققةةيم نركرانيةةا  كمقةة . رد يسةةمل لقايثةة  ابلوصةةوأل إىل شةةا  ازيةةرة القةةرم ا تقةة   ينمةةا 

ونوقةة  ترناةةاحل. رتيمةةت الايثةة  عقةة   نتيحةةت هلةةا إو انيةة  حمةةدرتة لقوصةةوأل إىل األاةةزا  ا تقةة  وةةن
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 .
، ٢٠١٦كةةةةانو  األرأل/تيسةةةةمرب   ١9راعتمةةةةد  اجلمييةةةة  الياوةةةة  للوةةةةم املتحةةةةدة،    -٢٤

ايقةةةو  اإلنسةةةا    واوديةةة  القةةةرم املتمتيةةة  ابمل ةةةم الةةةذا  رودينةةة   عةةةن ايالةةة  ٧١/٢٠٥قرادهةةةا 
سيفاسةةةتو وأل  نركرانيةةةا ، الةةةذر نشةةةاد  فيةةة  إىل ايةةةدر  تةةةدهود ايةةةات   ايالةةة  ايقةةةو  اإلنسةةةا  

التجةةةةارزا  رالتةةةةدا   راملمادسةةةةا  التمييزيةةةة  الةةةة  ترت ااةةةةا  يفةةةةف  عاوةةةة . رنتانةةةةت اجلمييةةةة  الياوةةةة  
عةةةن   القةةةرم، فهنةةةالً تَةةةةرَت عةةةن فةةةيام اً، ادايةةةتالأل الررسةةةي   ةةةد سةةة ا  القةةةرم ا تقةةة  وؤقتةةة سةةةقوا 

. رايثتةةةت اجلمييةةة  الياوةةة  اديةةةات ثنيةةة  رتينيةةة  نىةةةربااألركةةةرانيل راألشةةةخاا املنتمةةةل إىل فتةةةا  
الررسةةةةة. عقةةةةة  اإلفةةةةةراء الفةةةةةودر عةةةةةن املةةةةةوا نل األركةةةةةرانيل الةةةةةذين اايتجةةةةةزرا  شةةةةة ت  ةةةةة  قةةةةةانوين 

ملسةة ل  اإلفةةال  وةةن اليقةةاب روسةةا ل  وةةن تتهنةةل وسةةؤرليتام عةةن ادنتااكةةا ، رعقةة  رالتيفةةدر 
 ريرفت امل ر عن ننشوت .اً وتورفاً قراد إعال  وق  الشي  الترتر   القرم تن يماً ن  يقغ. فود 

، ٢٠١٤لااد/وةةةةادحل  ١٣ردفيةةةةت نركرانيةةةةا إىل ا  مةةةة  األردر يةةةة  ملقةةةةو  اإلنسةةةةا ،    -٢٥
هنائي  الدرلي  ا م   د اديات الررس.  ش   األايةدا    شةا  ازيةرة القةرم. نرىل تعاراها الق

راعتمةةد  ا  مةة  األردر يةة  ملقةةو  اإلنسةةا ،  نةةا  عقةة   قةة  وةةن نركرانيةةا، تةةدا   وؤقتةة   قاةةت 
فياةةةا إىل اديةةةات الررسةةة. رنركرانيةةةا ادوتنةةةامل عةةةن اؤةةةاا نيةةة  تةةةدا   قةةةد تةةةؤتر إىل انتاةةةاا ايقةةةو  

وةةةن اتفاقيةةةة  محايةةةة  ايقةةةو  ادنسةةةا  راملةةةرة   ٣ر ٢ل امل فولةةة  عواةةة  املةةةاتتل السةةة ا  املةةةدني
األساسةةةةةي ، رياصةةةةة  األعمةةةةةاأل اليسةةةةة ري . ر  تتقيةةةةةد درسةةةةةيا اةةةةةذه التةةةةةدا   املؤقتةةةةة  راسةةةةةتمر    

الةرئي  اً اايتالهلا اليس رر ملنوق  القرم وستخدو  قوااا املسةقح  الن اوية ، رهةو وةا نكةده دايقة
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رتتيقةة  املةةاد  األىةةرب ابنتاةةاا ايقةةو  اإلنسةةا    ونوقةة  ترناةةاحل، رالتوةةودا  الةة   . ٣  ةةوتل
 ةةرن  فيمةةا  يةةد   شةةا  ازيةةرة القةةرم، رد سةةيما امل ةةر املفةةررا عقةة  وقةة  شةةي  التَةةةرَت، رهةةو 
اهليتةة  التمثيقيةة  الواييةةدة لشةةي  التَةةةرَت   القةةرم. رد تةةزاأل هةةذه القهنةةاة قيةةد ن ةةر ا  مةة  األردر يةة  

 و  اإلنسا ،   ورايق  وقاولي  الش وب،   الوقت الراهن.ملق
، دفيةةت نركرانيةةا قهنةةي   ةةد درسةةيا   حم مةة  اليةةدأل ٢٠١٧كةةانو  الثاين/ينةةاير   ١٦ر   -٢٦

وتيفق   تمويت اإلدهةاب رالتمييةز الينيفةرر   نركرانيةا، عقة  كةو يشة ت  الدرلي  ددت ااا نعمادً 
ت اإلدهةاب رادتفاقية  الدرلية  لققهنةا  عقة  ويةت نشة األ التمييةز لالتفاقي  الدرلي  لقمت متوياً ىرق

نصةةةةدد  ا  مةةةة  نوةةةةراً  توايةةةة  تةةةةدا   وؤقتةةةة . رنوةةةةر   ٢٠١٧نيسةةةةا /ن ريت  ١9الينيفةةةةرر. ر  
ا  مةة  اديةةات الررسةة.،   وقةة  نوةةود، ابدوتنةةامل عةةن ادسةةتمراد   تقييةةد قةةددة شةةي  التَةةةرَت   

يقي ، عا   الظ وق  شي  التَةرَت، نر فرا قيةوت عقية    الةظ القرم عق  صو  وؤسسات  التمث
ةةر اديةةات الررسةة. نر تقةةدم    اليفةةدت، ر هنةةما  تةةوافر التيقةةيم ابلقغةة  األركرانيةة    القةةرم. ر  ي ا 

 تواي  هذا األور.
 شةةةةةة   عةةةةةةدم ادوتثةةةةةةاأل إىل  يةةةةةةي  ، اعتمةةةةةةد الربملةةةةةةا   يةةةةةةا ً ٢٠١٥نةد/وةةةةةةايو  ٢١ر   -٢٧

إ ةةاد كةةت وةةن الياةةد الةةدريل ا ةةاا ابملقةةو  املدنيةة  رالسياسةةي  رادتفاقيةة  نردر يةة   ادلتزاوةةا   
ملقو  اإلنسا . رن قغت نركرانيا األول اليام للوةم املتحةدة    اديةات الررسة. وسةؤرأل  شة ت  
كاوةةت عةةن محايةة  ايقةةو  اإلنسةةا    شةةا  ازيةةرة القةةرم ا تقةة  رناةةزا  وييتنةة    ونوقةة  ترناةةاحل، 

السةةةقو  القائمةةة  ابدايةةةتالأل. رعةةةالرة عقةةة  الةةةظ، نعقنةةةت نركرانيةةةا عةةةن عةةةدم اوتثاهلةةةا إىل  وصةةةف  
 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.

وةةةن الياةةةد  ٢وةةةن املةةةاتة  ٣رقةةةرد  نركرانيةةةا عةةةدم ادوتثةةةاأل إىل التزاوااةةةا عواةةة  الفقةةةرة  -٢٨
 ايةةة  الفةةةرت   املريةةة  ر  األوةةةا  عقةةة   9 املةةة    امليفةةةوأل عقةةة  سةةةايت فيةةةاأل لقةةةت قم  راملةةةاتة 

 املةة     ١٤ املةة    ايريةة  التنقةةت رايريةة  اىتيةةاد و ةةا  اإلقاوةة  ، املةةاتة  ١٢شخيفةة   راملةةاتة 
 امل    املماي  ون التدىت التيسف. ر   القةانوين   ا يفوصةيا   ١٧عاتل   راملاتة حماكم  

 رالشؤر  األسري  .
تواي  تدا   عدم ادوتثاأل  رش تقت امل وو  جلن  لقتنسي  ون نات ن  تستيرا تردةً  -٢9

عةةدم  عقة  اليفةييد اإلققيمة.. رتشةمت ردية  تقةظ القجنةة  اسةتيراا وةدب  ةرردة رتناسة  تةدا  
 ادوتثاأل رتقدمي وقرتايا  إىل امل وو   ش   استمرادها رنواقاا.

رتيرب نركرانيا عن التزاواا  تواي  القانو  الةدريل اإلنسةاين عقة  نوةا  إققيماةا. راةرب  -٣٠
يديث تليت ووا  إىل القةوا  املسةقح  عةن تواية  ويةاي  القةانو  الةدريل اإلنسةاين حبيةث اً وؤىر 

ألاي ةةةةةام اليرفيةةةةة  لققةةةةةانو . رتتةةةةةوىل رزادة شةةةةةؤر  األدا ةةةةة. ا ا ةةةةةي  يي ةةةةة  عقةةةةة  كةةةةةو نفهنةةةةةت ا
لالايةةةتالأل املؤقةةةت املسةةةؤرلي  عةةةن تن ةةةيم رتنسةةةي  نعمةةةاأل القجنةةة  امل وويةةة  املينيةةة   تنفيةةةذ القةةةانو  
الدريل اإلنساين، ركفال  تواي  ويت ركةاد  إنفةاا القةانو  مليةاي  القةانو  راوتثاهلةا إىل ناي اوة . 

مل ابسةةةتمراد تردا  تدديايةةة  عةةةن القةةةانو  الةةةدريل اإلنسةةةاين للفةةةرات اليسةةة ريل، رتيقةةةد رزادة الةةةدفا 
 عساعدة ون جلن  اليفقي  األمحر الدرلي .
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رد تةةةزاأل املالةةة  األونيةةة    ونوقةةة  ترناةةةاحل رعقةةة  وشةةةادف ىةةةو التمةةةاحل  ةةة  وسةةةتقرة.  -٣١
فياليةة  لوقةة  إ ةةال  النةةاد عواةة  اتفةةا  وينسةةظ كمةةا د تةةزاأل ا سةةائر   صةةفوف املةةدنيل  رد

وسةةتمرة. رد تةةزاأل األلغةةام األد ةةي  رالةةذىائر  ةة  املنفجةةرة تتسةةا    وةةو  ر ةةرت نعهنةةا  املةةدنيل 
   املنا   امل هول  روا ايوهلا رعق  الور  الرئيسي    ترنااحل.

 ةة  وشةةررع  وثةةت اد ةةواات راألاي ةةام  ودة وناجيةة  نعمةةادً رميةادحل اديةةات الررسةة.  يفةة -٣٢
القهنةةائي   ةة  املةةربدة رتراييةةت السةة ا  وةةن شةةا  ازيةةرة القةةرم ا تقةة  إىل األدا ةة. الررسةةي . رعةةالرة 
عق  الظ، سجقت  يث  ايقو  اإلنسا    نركرانيا عمقيا  نقت قسرر ألركةرانيل حمتجةزين إىل 

اً حاكمةةة    اديةةةات الررسةةة.، األوةةةر الةةةذر يشةةة ت انتااكةةةسةةةجو  رورافةةة  لالايتجةةةاز السةةةا   لقم
عقةةةةة  األقةةةةةت اً نركرانيةةةةةاً شخيفةةةةة ٤٦، كةةةةةا  ٢٠١٧لققةةةةةانو  الةةةةةدريل اإلنسةةةةةاين. رايةةةةةىت متوز/يوليةةةةة  

 حمتجزين  يفف  سجنا  سياسيل   اديات الررس..
 رتيةةةرب نركرانيةةةا عةةةن التزاواةةةا ع افحةةة  اإلفةةةال  وةةةن اليقةةةاب عقةةة  اجلةةةرائم املرت اةةة    -٣٣

األدا ةةةة. ا ا ةةةةي  لالايةةةةتالأل املؤقةةةةت رونوقةةةة  ترناةةةةاحل. رقةةةةد نعةةةةد  امل ووةةةة  وشةةةةررمل قةةةةانو  
إلتىةةاأل ناي ةةام  شةة   اجلةةرائم  ةةد اإلنسةةاني    القةةانو  اجلنةةائ.. ر ةةرر تيةةديت تيةةادي  اجلةةرائم 

 الدرلي  األىرب لتتس  وت التزاوا  نركرانيا الدرلي ، عا   الظ تيري  التيذي .
النيا ةةةة  اليسةةةة ري    اجلةةةةرائم الةةةة  ادت اةةةةت   ونوقةةةة  ترناةةةةاحل راألدا ةةةة. رحيقةةةة  نفةةةةرات  -٣٤

 ا ا ي  لالايتالأل املؤقت، ركذلظ اجلرائم ال  ادت ااا نفرات اجليش األركراين ركتائ  املتووعل.
رقد ادت ات  يي اجلماعا  املسقح  انتااكا  وناجي  راسي  النوا  لققانو  الدريل  -٣٥

نسة   يفةودة  ة  وشةررع  رويةا ام التيةذي   ٣ ٠٠٠لظ راةوت نكثةر وةناإلنساين، رنتج عن ا
و ةا  اايتجةاز  ة  قةانوين  ١٠٠راملياوق  الالإنساني . رقةد ايةدت  التحقيقةا  وواقةت نكثةر وةن 

نقاوتاا واعةا  وسةقح  ريتجةز فياةا وسةؤرلل عسة ريل رصةحفيل روتوةوعل نركةرانيل. رقةد 
إدهةةةا يل ينتمةةةو  إىل واعةةةا  وسةةةقح  دنتاةةةاكام  ٧وةةةا  إىل ااااً رااةةةت النيا ةةة  الياوةةة  اياليةةة

 ون القانو  اجلنائ.. ٤٣٨قوانل املرب يت  ائق  املاتة 
ايالةةةةةةةة   ةةةةةةةةد  ١٨٠إاةةةةةةةةرا  يقيقةةةةةةةةا  انائيةةةةةةةة     ٢٠١٧-٢٠١٤رشةةةةةةةةاد  الفةةةةةةةةرتة  -٣٦
 ٧ادت ااةةةةا نفةةةةرات وةةةةن وفةةةةرز  تةةةةود تر رليةةةةداد. ر   اجلةةةةيش األركةةةةراين، تشةةةةمت نفيةةةةادً  وةةةةن نفةةةةرات

وةةةةن نفراتهةةةةا  ١٠، صةةةةدد  ناي ةةةةام  ةةةةد اثنةةةةل وةةةةن قةةةةاتة قةةةةوا  الشةةةةر   ر٢٠١٧يسةةةةا /ن ريت ن
ىوةة ة، تشةةمت التيةةذي  رالينةة  اجلنسةة. رادىتوةةاف،  التةةا يل ملفةةرزة تةةود تر ددت ةةاام اةةرائم
. رصةةةةدد  ناي ةةةةام  ةةةةد ٢٠١٥إىل ايزيرا /يونيةةةة   ٢٠١٤  الفةةةةرتة وةةةةن كةةةةانو  األرأل/تيسةةةةمرب 

 اد اليس ري   سا  ادت اام نعماأل عيفااب  رسوو رسرق  سيادا .ند ي  ون نفرات وفرزة ليد
ريتةةةوىل عمقيةةةا  الاحةةةث عةةةن املفقةةةوتين رالتيةةةرف عقةةةيام وركةةةز التنسةةةي    تائةةةرة األوةةةن  -٣٧

األركرانيةة ، الةةذر يهنةةم ويةةت ركةةاد  إنفةةاا القةةانو    نركرانيةةا. رين ةةر الربملةةا    وشةةررمل قةةانو  
 يتيق  ابألشخاا املفقوتين.

فرت ون األركرانيل املدانل   اةرائم دهةن ادايتجةاز   األقةاليم  ١9 ٢٠٠ريواد زها   -٣٨
. رنسةةةةفر  ااةةةةوت تيةةةةوا  نوةةةةل امل ةةةةا  عةةةةن ٢٠١٤ ةةةة  ا ا ةةةةي  لسةةةةيورة امل ووةةةة  ونةةةةذ عةةةةام 

إىل السةةقوا  األركرانيةة ،  ةة  ناةةم يشةة قو  اةةز اً صةةغ اً فقةةو وةةن الةةرا ال اً سةةجين ٣٧٣ تسةةقيم
  السقوا  األركراني .   ادنتقاأل إىل



A/HRC/WG.6/28/UKR/1 

GE.17-15166 8 

رتيةةةرب نركرانيةةةا عةةةن متسةةة اا ابلتزاوااةةةا اإل ا يةةة   غيةةة  ن  ت فةةةت إىل نقيفةةة  ايةةةد مم ةةةن  -٣9
املفةةةال عقةةة  ايقةةةو  اإلنسةةةا  ا اصةةة  ابلسةةة ا  الةةةذين يييشةةةو    ونوقةةة  ترناةةةاحل راألدا ةةة. 

ي   شة   إعةاتة ا ا ي  لالايتالأل املؤقت. رتشمت هذه ادلتزاوا  اؤاا تدا   قانونية  رت قوواسة
 اإلتواء ر نا  السالم.

 األشخاص املشردون داخلياً   
 ١,٥ تواا  نركرانيا نزو  إنساني   سا  اليدرا  الررس. الذر نتب إىل تشريد نكثر وةن -٤٠

ركانةةت نركرانيةةا تفتقةةر إىل ا ةةربة رالوسةةائت راإل ةةاد التشةةريي. لقتياوةةت وةةت التةةدف   . ٤ وقيةةو  فةةرت
اجلمةةةاع. لقسةةة ا  وةةةن األدا ةةة. ا ا ةةةي  لالايةةةتالأل املؤقةةةت رونوقةةة  رترناةةةاحل    دايةةة  النةةةزامل. 
راةةةرب تةةةوف  وسةةةاكن وؤقتةةة   انةةة  وسةةةاعدة الوةةةوادا للشةةةخاا الفةةةادين   راةةة  اد ةةةواات 

 راملرب.
يةةن م ر ةةت األشةةخاا  ، اعتمةةد  نركرانيةةا قةةانو ً ٢٠١٤رين األرأل/نكتةةو ر تشةة ٢٠ر   -٤١

، ٢٠١٥رايقةةوقام رتةةوف  املمايةة  اداتماعيةة  هلةةم. راعتمةةد  نركرانيةةا،   عةةام اً املشةةرتين تاىقيةة
ركفالة  ت ةيفام اداتمةاع. رإعةاتة اً الرب وج امل وو. الشاوت لةدعم األشةخاا املشةرتين تاىقية

 الرب وج د يزاأل   اياا  إىل وزيد ون التمويت.إتوااام.  يد ن  هذا 
رقد يستر  نركرانيا إارا ا  امليفوأل عق  شااتا  امليالت رالزراء رالوفاة، عةالرة عقة   -٤٢

الواثئةةةة  الرايةةةةة  األىةةةةةرب، للشةةةةةخاا الةةةةةذين يييشةةةةو    ونوقةةةةة  ترناةةةةةاحل راألدا ةةةةة. ا ا ةةةةةي  
اتماعيةةة  رادسةةةتحقاقا  وةةةن ناةةةت لالايةةةتالأل املؤقةةةت. رنتىقةةةت تيةةةديال  عقةةة  ا ةةةدوا  اد

 .استيياب املاد  ا اص  للشخاا املشرتين تاىقياً 
 ةةةة  ن  تفةةةةت ادسةةةةتحقاقا  اداتماعيةةةة  إىل األشةةةةخاا املقيمةةةةل   ونوقةةةة  ترناةةةةاحل  -٤٣

رتيمةةت امل ووةة  عقةة  يسةةل اً. كاةة    راألدا ةة. ا ا ةةي  لالايةةتالأل املؤقةةت د يةةزاأل يشةة ت يةةدةً 
اهلوية   يفةودة وسةتمرة وةن ناةت كفالة  اييفةوهلم عقة  تقةظ ادسةتحقاقا .  لليا  التحق  رراثئ 
  وشةررمل قةانو  لتيةديت  يةي القةوانل التشةرييي  املتيققة  ابملة    اييفةوأل اً رين ر الربملا  ايالية

فتةةا  ويينةة  وةةن املةةوا نل عقةة  وياشةةا  تقاعديةة . روةةن شةة   اعتمةةات وشةةررمل القةةانو  هةةذا ن  
 لقموا نل األركرانيل الذين يييشو    األدا . ا تق .يتيل تفت وياشا  تقاعدي  

يةنص عقة  ؤيفةيص ويونة   ، اعتمد  امل وو  قانو ً ٢٠١٤تشرين األرأل/نكتو ر  ١ر   -٤٤
لتغويةة  ويفةةررفاام   نوةةاكن اإلقاوةة ، عةةا   الةةظ اً شةةاري  ووااةة  إىل األشةةخاا املشةةرتين تاىقيةة

،  ةةدن  امل ووةة  املشةةادك    متويةةت ٢٠١٧ر  عةةام  . ٥ ت ةةالي  السةة ن ردسةةوم ورافةة  ا ةةدوا 
رتتةةاا للشةةخاا املشةةرتين اً.  ةةر وج لتةةوف  وسةةاكن ويسةةودة الت قفةة  للشةةخاا املشةةرتين تاىقيةة

 قررا ونخفهن  الفائدة يت دعاي  الدرل  ون نات شرا  عقادا  عوافق  السقوا .اً تاىقي
نوةةةةاكن إقةةةةاوتام اجلديةةةةدة، تةةةةوفر املراكةةةةز   اً رأل ةةةةراا تيسةةةة  انةةةةدواء املشةةةةرتين تاىقيةةةة -٤٥

امل وويةةةة  لقمسةةةةاعدة   وةةةةاأل اليمالةةةة  املشةةةةودة رفةةةةرا ادلتحةةةةا  ابليمةةةةت للشةةةةخاا املشةةةةرتين 
عةةةالرة عقةةة  تردا  لقتةةةددي  املاةةةين رفةةةرا لاللتحةةةا   و ةةةائ  وؤقتةةة ،  انةةة  تقةةةدمي اً، تاىقيةةة

كفتة  حية  هلةا اً    املشةرتر  تاىقية، ُصةن  ٢٠١٦ر  عةام  . ٦ املشودة املتيقق  ابىتياد املساد املاين
 لثانوي  ابجملا .امليفوأل عق  املساعدة القانوني  ا
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اً رتقةةةةدم وراكةةةةز ا ةةةةدوا  اداتماعيةةةة  عقةةةة  نوةةةةا  الاقةةةةد للشةةةةخاا املشةةةةرتين تاىقيةةةة -٤٦
املسةةاعدة النفسةةي  رالسةة ن رامليونةة  اإلنسةةاني ، رالةةدعم املتيقةة  إبصةةداد الواثئةة  رإعةةاتة إصةةدادها. 

خمتقفة  وةن ا ةدوا  اداتماعية  ايسة  اً ننواعةاً نسرة وةن املشةرتين تاىقية ١٧ ٨٤9رقد تققت 
نسةةةرة اةةةا ن فةةةاأل. رتشةةة   ١٧ ٣٨٢، روةةةن  يناةةةا ٢ ٠١٧تقيةةةيم اايتيااااةةةا ايةةةىت ونتيفةةة  عةةةام 

جنحةةةت   ادنةةةدواء   نوةةةاكن اً   املائةةة  وةةةن املشةةةرتين تاىقيةةة ٨٨تداسةةة  ايديثةةة  إىل ن  نسةةةا  
 . ٧ إقاوتاا اجلديدة

رنتىقةةةت إاةةةرا ا  ىاصةةة  رن ةةةام لقحيفةةةص وةةةن ناةةةت تيسةةة  رصةةةوأل األركةةةرانيل الةةةذين  -٤٧
يييشةةةو    ونوقةةة  ترناةةةاحل راألدا ةةة. ا ا ةةةي  لالايةةةتالأل املؤقةةةت إىل وؤسسةةةا  التيقةةةيم الثةةةانور 
راليايل. رسةاعدام تردا  ادوتحةا   ا اصة  ر ةراوج الةتيقم عةن  يةد عقة  اتاتةامل املنةاهج الدداسةي  

 واصق  تيقيمام   اجلاويا    ويت نكا  األدا . الواقي  يت سيورة نركرانيا.األركراني  رو
رنع ةةدت  وسةةوتتة وشةةةررمل قةةانو  وةةةن ناةةت  ةةةما  اإلعمةةاأل ال اوةةةت ملقةةو  األشةةةخاا  -٤٨

 املشرتين ادنتخا ي ، ره. قيد الن ر نوام القجا  الربملاني  اآل .
كاةةة ة وةةن ون مةةا  ترليةةة  رترأل وفةةرتة وةةةن رتققةةت نركرانيةةا وسةةةاعدا  تقنيةة  رإنسةةاني    -٤9

ناةةةت وياجلةةة  األزوةةة  اإلنسةةةاني  الناوةةة  عةةةن اليةةةدرا  الررسةةة.. روةةةت الةةةظ، د يةةةزاأل هنةةةاا ال ثةةة  
يتيةةل القيةةام  ةة  لتحسةةل ال ةةررف   األدا ةة. ا ا ةةي  لالايةةتالأل املؤقةةت رونوقةة  ترناةةاحل،  ممةةا

وةاد  اإلوةدات ابمليةاه اً اكت إملاايةرتشةمت نشةد املشةاً. ريسل ايال  األشخاا املشرتين تاىقي
رال اةةةراب    ونوقةةة  ترناةةةاحل، رإصةةةالا اهلياكةةةت األساسةةةي  املتهنةةةردة، رتةةةوف  السةةة ن لقمشةةةرتين 

 رتنفيذ  راوج ون نات إتوااام اداتماع. رأهيقام النفس..اً، تاىقي

 تنفيذ التوصيات -رابعاً  
 سيادة القانون -ألف 

، 113-97، 109-97، 106-97، 95-97، 93-97-88-97النظام القضائي ) -1 
97-114 ) 
 ٢٠٢٠-٢٠١٥، اسةةةرتاتيجي  إصةةةالا قوةةةامل اليدالةةة  لقفةةةرتة ٢٠١٥اعتمةةةد ،   عةةةام  -٥٠

ريةةةدت ىوةةة  اليمةةةت املتيققةةة   تنفيةةةذ ادسةةةرتاتيجي  األهةةةداف الرئيسةةةي  راألنشةةةو  رالنةةةواتج املتوقيةةة  
قةة  اإلصةةةالا. ريتمثةةت هةةدفاا   يسةةل إو انيةة  جلةةو  املةةةوا نل راملؤشةةرا  وةةن ناةةت تنفيةةذ عمي

األركرانيل إىل القهنةا  وةن ىةالأل تيزيةز اسةتقالأل السةقو  القهنةائي  رزةتة ىرباةا، رالقهنةا  عقة  
 الفسات، رتاسيو ن ام السقو  القهنائي  رإارا ا  ا اكم.

، تيةةديال  عقةة  ٢٠١٦م ر  نعقةةاب ر ةةت هةةذه ادسةةرتاتيجي ، اعتمةةد الربملةةا ،   عةةا -٥١
تستود نركرانيا تتيق  ابلسقو  القهنائي ، رتيديال  عق  القانو  املتيق  ابلسقو  القهنائي  روركةز 

رتيةزز هةذه التيةديال   . ٨ القهناة. راييفقت هذه التيديال  عق  تقييم إ ايب ون جلنة  الاندقية 
ا ةاكم ريديةد عةدت القهنةاة  استقالأل السقو  القهنائي ، رد سيما ون ىالأل محاي  عمقية  إنشةا 

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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عقةةةةة  إعةةةةةاتة تقيةةةةةيم القهنةةةةةاة  وريقةةةةة  وو ةةةةةوعي  اً ريةةةةةنص التشةةةةةريت الةةةةةذر اعتمةةةةةد ايةةةةةديث -٥٢
لقفسةةات. اً كيةةز  واةة  ىةةاا عقةة  التةةدقي    فحةةص الةةدىت راملمتق ةةا  تد متييةةز، وةةت الرت  ر ةةال

ر رر تييل القهناة   الن ام اجلديد  يد عمقي  اىتياد تتسم ابلشفافي  راملو وعي  تنفةذها جلنة  
مليةاي  وقة  نردراب لةرتادة الذاتية    وةاأل القهنةا ، هة. جلنة  نركرانيةا اليقيةا اً وستقق  ونشة ة رفقة

  عةةةؤهال  القهنةةةاة  القجنةةة  اليقيةةةا . رنتيحةةةت إو انيةةة  التقةةةدمي لشةةةغت الو ةةةائ    ا ةةةاكم املينيةةة
 لقمحاول ون ىادء السقو  القهنائي .

ةةةر  التيةةةديال  الدسةةةتودي  رالتشةةةرييي  إنشةةةا  ا  مةةة  اليقيةةةا اجلديةةةدة. ركانةةةت  -٥٣ رقةةةد يست
إعةةةدات اليفةةةةيغ  الناائيةةة  هلةةةةذا  عمقيةةة  اىتيةةةةاد قهنةةةاة ا  مةةةة  اليقيةةةا   ورايقتاةةةةا الناائيةةة    رقةةةةت

اً إلزاويةاً التقرير. رنفئذ  إارا ا  ادىتياد ون ىالأل عمقي  اتسمت ابلشفافي ، رتهنةمتنت تقييمة
لق فةةةا ة  ةةةدر  ال شةةة  عةةةن اهلويةةة ، روقةةةا ال  شخيفةةةي  وتقفةةةزة. رشةةةادا اً لقمةةةؤهال ، راىتاةةةاد 

ق  اليةام امليةين ابلنزاهة  الةذر حية  اجملتمت املدين  يفودة وااشرة   عمقي  ادىتياد، عن  ري  اجمل
عن املرشحل. ريتوق  نقي دنر اجملق  السقيب أييد األ قاي  املشرر   اً سقاي ل  ن  ييفدد دنةً 

 ون نعهنا  القجن  اليقيا.
عن وناصاام  يفودة  وعية  عقة  سةن هةذا التشةريت اً قا ي ١ ٦٨٠رقد ؤق  نكثر ون -٥٤

را  اليقةةةين   عمقيةةة  تقيةةةيم القهنةةةاة. رقةةةد نشةةةر  القجنةةة  اليفةةةادم مل افحةةة  الفسةةةات رإتىةةةاأل اإلاةةة
ر يفةةة  قهنةةةائي  شةةةا رة، رهةةة. وفتوايةةة  جلميةةةت املرشةةةحل املةةةؤهقل لقيمةةةت   ا ةةةاكم  ٦٠٠ اليقيةةةا

شةخص، ممةا يشة  إىل راةوت اهتمةام كاة     ٣ ٥٠٠اد تدائي . رتقدتم هلذه الو ةائ  نكثةر وةن 
 لرارا ا  اجلديدة الشفاف .اً ن القهنائي  رفقاألرساط القانوني  ابلدىوأل   واأل املا

رُعر ف عن عمقي  إنفاا قرادا  ا اكم   نركرانيا ناا  ييف    الياتة. رتيفةدتد  رزادة  -٥٥
اليةةةةدأل عمقيةةةة  إتىةةةةاأل وانةةةة  اديةةةةدة إلنفةةةةاا األاي ةةةةام القهنةةةةائي  يشةةةةغقاا وو فةةةةو  وةةةةن القوةةةةامل 

ريسةةةل امل افةةةو  لقمةةةو فل اليمةةةوويل ا ةةةاا،  انةةة  إصةةةالا اإلاةةةرا ا  راألن مةةة  الياوةةة  
املسةةؤرلل عةةن إنفةةاا األاي ةةام. روةةن شةة   هةةذه التةةدا   ن  ت فةةت يس ةةن وسةةتوب إنفةةاا قةةرادا  

 ا اكم  يفف  عاو .

، 10-97-6-97، 1-97التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليرة ) -2 
97-13-97-15) 
تستود نركرانيا إو اني  التيفدي  عق  ن ةام دروةا األساسة.  ون ١٢٤ناتا تيديت املاتة  -٥٦

عقة  إعةدات تيةديال  لقةانو  اً لقمح م  اجلنائي     هنو  ثال  سةنوا . رتيمةت نركرانيةا ايالية
 اإلارا ا  اجلنائي  ون نات تن يم عمقي  التيار  ال اوت وت ا  م  اجلنائي  الدرلي   ال عوائ .

وةةةةةن ن ةةةةةام دروةةةةةا  ١٢  وةةةةةن املةةةةةاتة ٣نةةةةةل عواةةةةة  الفقةةةةةرة  رقةةةةةد نصةةةةةدد  نركرانيةةةةةا إعال -٥٧
األساس. لقمح م  اجلنائي  الدرلي   شة   قاةوأل الودية  القهنةائي  لقمح مة ، فيمةا يتيقة  ابجلةرائم 

 ٢٢إىل  ٢٠١٣تشةةةةةةةرين الثةةةةةةةاين/نوفمرب  ٢١الةةةةةةة  يةةةةةةةدتع  ادت ااةةةةةةةا   إققيماةةةةةةةا   الفةةةةةةةرتة وةةةةةةةن 
ايةةةىت اتد ةةة ، عقةةة  التةةةوايل. ريغوةةة.  ٢٠١٤اير شةةةااط/فرب  ٢١، رالفةةةرتة وةةةن ٢٠١٤شةةةااط/فرباير 

رقةد فةتل و تة  املةدع. اليةام اً. اإلعال   إققيم نركرانيا  كمق   من ايدرتها امليرتف اةا ترلية
، وقةةةة  يقيةةةة  نريل  شةةةة   املالةةةة    ٢٠١٤نيسةةةةا /ن ريت  ٢٥لقمح مةةةة  اجلنائيةةةة  الدرليةةةة ،   

ملدع. اليام رتقةدم إىل ممثقية  ابنت ةام ويقووةا  نركرانيا. رتتيار  السقوا  األركراني  وت و ت  ا
 وست مق  عن املال    نركرانيا.
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 (45-97، 24-97، 17-97) تنفيذ قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان -3 
تةةةويل نركرانيةةةا نرييةةة  كاةةة ة لقسةةةوا   القهنةةةائي  لقمح مةةة  األردر يةةة  ملقةةةو  اإلنسةةةا ، الةةة   -٥٨

در يةةة    وةةةاأل ايقةةةةو  اإلنسةةةا . رلةةةدب نركرانيةةةةا   الوقةةةت الةةةةراهن، تيفةةةوت رتو ةةةل امليةةةةاي  األر 
قهنةي   ١٨ ٧٠٠يةد الن ةر   ا  مة   ، نكرب عةدت وةن القهنةاة ق٢٠١٧ايزيرا /يوني   ٣٠ ايىت

ريراةةت الةةظ   اةةز  ونةة  إىل تةةدف  اآلدف وةةن املةةاد  اجلديةةدة  . 9   املائةة   ٢٣,٣نر نسةةا  
ملقةةةو  اإلنسةةةا  عقةةة  نوةةةا  راسةةةت   شةةةا  ازيةةةرة القةةةرم  الناوةةة  عةةةن انتاةةةاا السةةةقوا  الررسةةةي 

وةةن الوقاةا  األىةةرب يشة  إىل راةةوت وشةاكت وؤسسةةي    اً كاة  اً  رونوقة  ترناةةاحل.  ة  ن  عةةدت
 نركرانيا، تؤكد امل وو  التزاواا حبقاا.

 ية    التقةاع  لفةرتا  ر رتتمثت إايدب نكرب املشاكت ال  ايدتاا قرادا  ا  م  األرد  -٥9
 ويقةة  عةةن تنفيةةذ األاي ةةام اليفةةاتدة عةةن ا ةةاكم الو نيةة ، عقةة  كةةو وةةا نثاتتةة  قهنةةي  إيفةةانوف  ةةد 
نركرانيا النموااي . رتواصت امل وو  اليمةت وةن ىةالأل اسةرتاتيجي  ثالثية  املراايةت وةن ناةت إ ةات 

لتوصةةةي  جلنةةة  رزدا  وقةةة  نردراب. رناةةةر  امل ووةةة    اً ايةةةت  ويةةةت األاةةةت هلةةةذه املشةةة ق ، رفقةةة
ملرايق  األرىل عمقي  ايسا ي  لتحديد ومومل واقغ املدفوعا  املستحق  ال  فيفقت فياةا ا  مة  ا

األردر يةة  ملقةةو  اإلنسةةا . رتي ةة  رزادة اليةةدأل   الوقةةت املةةايل عقةة  ر ةةت إاةةرا ا  إلعةةاتة 
ادرلةة  املوالاةةا  املسةةتحق . رسةةيتيل عقةة  امل ووةة    املرايقةة  الثالثةة  ن  ؤيفةةص نوةةواأل كافيةة  

وقيةةةو   ٥٠٠واقةةةغ اً غويةةة   ةةةر وج إعةةةاتة اجلدرلةةة . رقةةةد ىيفيفةةةت امل ووةةة  لقتيويهنةةةا  اياليةةةلت
 .٢٠١٧ه يفنيا  من ويزاني  عام 

رتيفةةد د رزادة اليةةدأل لدا  قانونيةة  فيمةةا يتيقةة  إبايالةة  ويةةت وشةةاديت القةةوانل اا  اليفةةق   -٦٠
 قمح مة  األردر ية ، تفةاتةً إىل ا  م  األردر ي  ملقو  اإلنسا ، ر ش   اداتاةاتا  القهنةائي  ل

عقةة   ٨٧١١لالنتااكةةا  ا تمقةة    املسةةتقات. رعقةة  سةةايت املثةةاأل، اييفةةت وشةةررمل القةةانو  دقةةم 
  .٢٤-9٧دنر سقيب ون رزادة اليدأل، رعقي    ييتمد  التوصي  

 (97-97، 95-97، 94-97، 91-97، 89-97) سلطات االدعاء العام -4 
. ٢٠١٤تشةةرين األرأل/نكتةةو ر  ١٤ تةة  املةةدع. اليةةام   اعتمةةد القةةانو  اجلديةةد  شةة   و -٦١

ر ةةةةةذلظ ادتقةةةةةت نركرانيةةةةةا إىل وسةةةةةتوب امليةةةةةاي  الدرليةةةةة  وةةةةةن اييةةةةةث هي ةةةةةت و تةةةةة  املةةةةةدع. اليةةةةةام 
رسةةةت و  لقمةةةدعل اليةةةاول ثةةةال  ر ةةةائ  دئيسةةةي  هةةة.: ادتعةةةا  اليةةةام   القهنةةةاة  . ١٠ رر يفتةةة 

رالتجادية و راإلشةراف عقة  التحقيقةا  الة   رياةا  اجلنائي و رمتثيت ويفةا  الدرلة    القهنةاة املدنية 
اهليتةةةا  امل قفةةةة  إبنفةةةةاا القةةةةوانل. رسيواصةةةةت نفةةةةرات النيا ةةة  الياوةةةة  التحقيةةةة    اجلةةةةرائم الةةةة  يرت ااةةةةا 

 املسؤرلو    ركاد  إنفاا القوانل إىل ن  ييمت و ت  التحقيقا  امل وو.  واقت  ال اوق .
شةتت ر يفة  التفتةيش اليةام  ةمن تشة يت و تة  املةدع. ، نن٢٠١٦ر  ايزيرا /يوني   -٦٢

 اليام. ريتمثت الغرا الرئيس. ون إنشائاا   التحقي    اجلرائم ال  يرت ااا نفرات النيا   الياو .
، انتخةةة  وةةةؤمتر النيا ةةة  الياوةةة  ألرأل وةةةرة نعهنةةةا  وقةةة  النيا ةةة  ٢٠١٧ر  نيسةةةا /ن ريت  -٦٣

 . رالقجنةة  هيتةة  تن يميةة  ااتيةة  اإلتادة، تشةةمت وااواةةا الاةةت الياوةة  رجلنةة  شةةؤر  الت هيةةت رالت تيةة
   فرا اليمت رالتوود الو يف. رفيفت نفرات النيا   الياو  ون ا دو .



A/HRC/WG.6/28/UKR/1 

GE.17-15166 12 

 (96-97، 94-97، 21-97) العدالة اجلنائية -5 
لراةرا ا  اجلنائية ، راسةت مقت  ةذلظ اً اديةد ، قةانو ً ٢٠١٢اعتمد  نركرانيا،   عام  -٦٤

القواعةةةةد اإلارائيةةةة  لالايتجةةةةاز رالتحقيقةةةةا  را اكمةةةةا  اجلنائيةةةة . ردرعيةةةةت   قةةةةانو  اإلاةةةةرا ا  
اجلنائيةةةةة  هةةةةةذا امليةةةةةاي  األردر يةةةةة  لقيدالةةةةة  اجلنائيةةةةة  راداتاةةةةةاتا  القهنةةةةةائي  اا  اليفةةةةةق  لقمح مةةةةة  

ةةةت ا لقةةةانو  نوةةةا  الرقا ةةة  القهنةةةائي  لتشةةةمت األردر يةةة  ملقةةةو  اإلنسةةةا . رعقةةة  راةةة  ا يفةةةوا، يوسئ
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  

 ا ا  انائي  حمدتة فيما يتيق  ابألايدا .تققيص ودة اإلارا ا  القهنائي ، رإتىاأل إار 
رد تزاأل ا اكما  املتيقق  ابجلرائم اجلنائي  ال  ادت ات نثنا  ادايتجااا  السقمي     -٦٥

  ودينةة  كييةة ، ر  وةةد  نركرانيةة  نىةةرب،     Maidan Nezalezhnostiويةةدا  نيزاليجنوسةة   
اةةةت فياةةةا ٢٠١٤إىل شةةةااط/فرباير  ٢٠١٣الفةةةرتة وةةةن تشةةةرين الثةةةاين/نوفمرب  ، وسةةةتمرة. رقةةةد را 

وةةن املةةو فل اليمةةوويل، عةةن فةةيام الةةرئي  السةةا   في تةةود ةنوكةةوفيتش اً فةةرت ٣٦9اااوةةا  إىل 
ةةن و. رنتيةةن وةة اً. فةةرت ٣٧ن  ةةل هةةؤد  املسةةؤرلل ايةةىت اآل  ررزيةةر الداىقيةة  السةةا   فيتةةايل َزىادش 

إىل ن  ال ثةة ين وةةنام فةةررا إىل اً رشةةا ت الةةدعارب القهنةةائي   ةةد  قيةة  اجلنةةاة اوانةة  تيقيةةد، ن ةةر 
وةةن اليدالةة ، عةةن فةةيام في تةةود ةنوكةةوفيتش. رقةةد وةةنل  اديةةات الررسةة. نر شةةا  ازيةةرة القةةرم هةةرابً 

 اآلىرين. اديات الررس. انسيت  لايهنام، ردفي تسقيم
ىةةةالأل الت ةةةةاهرا  الهنةةةخم  الةةةة  اً شخيفةةةة ٤٨رقةةةد ايققةةةةت الشةةةر   الو نيةةةة    رفةةةاة  -٦٦

  نرتيسةا، ر  ايةات  ايرية  تاد النقةااب . راسةتميت ا ةاكم  ٢٠١٤نةد/وةايو  ٢ايدثت   
 ون اجلناة املزعوول.اً فرت ٢9إىل تعارب انائي   د 

 املساعدة القانونية اجملانية -6 
لتقةةدمي املسةاعدة القانونية  اجملانية    القهنةاة اجلنائيةة ، اً إققيميةاً وركةز  ٢٧رانيةا نسسةت نرك -٦٧

لتقةةةدمي املسةةةاعدة اً حمقيةةةاً روركةةةز اً و تاةةة ٥٢٨، فتحةةةت امل ووةةة  ٢٠١٥. ر  عةةةام ٢٠١٣  عةةةام 
ا ويةةت نكةةا  الاقةةد، ممةةاً القانونيةة  الثانويةة    القهنةةاة اإلتاديةة  راملدنيةة . رتغوةة. هةةذه الشةةا   فيقيةة

ييين نن  لن يرتا نر شخص حيتاء إىل حمام رد يقد د عق  يمت الت قف   ال وساعدة. ررسةيت 
، نوةا  قائمة  األشةخاا الةذين حية  هلةم امليفةوأل ٢٠١٧إىل  ٢٠١٥نركرانيا، ىةالأل الفةرتة وةن 

رالنسةةةا   ةةةحاة الينةةة  اً عقةةة  املسةةةاعدة القانونيةةة  اجملانيةةة ، لتشةةةمت األشةةةخاا املشةةةرتين تاىقيةةة
  رقداو  ا اد ل ر اليب القجو .املنزيل
ر قغ عدت األشخاا الذين تققوا استشادا  قانوني  ون ىالأل ن ةام املسةاعدة القانونية   -٦٨

فةةرت، رعةةدت املةةاد  الةة  قةةدوت فيةة  وسةةاعدة  ٥٤٧ ٠٠٠ ، نكثةةر وةةن٢٠١٧اجملانيةة  ايةةىت عةةام 
 . ١١ ايال  ٤٠٢ ٥٣٤قانوني  اثنوي  

 (116-97، 115-97، 79-97) قضاء األحداث -7 
، القانو  املتيق  ابإلفراء يت املراقا  الذر نتداةت فية  ناي ةام ٢٠١٥اعتمد،   عام  -٦9

، وراكةةز لرفةةراء املشةةررط عةةن ٢٠١٧ شةة   اإلفةةراء املشةةررط عةةن األايةةدا . رنقيمةةت ايةةىت عةةام 
ماعية  ودين  عق  نوا  نركرانيا. رتقدم هذه املراكةز ا ةدوا  النفسةاني  رادات ١٤األايدا    

 رالقانوني  رالواي .
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رننشةةةة   امل ووةةةة  وقةةةة  التنسةةةةي  امليةةةةين  قهنةةةةا  األايةةةةدا ، عثا ةةةة  ونةةةةرب وشةةةةرتا  ةةةةل  -٧٠
املؤسسةةةا  لتوةةةوير قهنةةةا  األايةةةدا  عقةةة  كةةةو يتفةةة  رويفةةةا  األ فةةةاأل. رتشةةةمت املاةةةام الرئيسةةةي  

 لقمجق  إتىاأل  ر وج ويفامل  األايدا   ورائ  تشمت الوسا  .
التوست   تواي  التدا   الوقائي  راملقوأل الاديق  لالايتجةاز، رياصة  رنو ن ون ىالأل  -٧١

يديد اإلقاو  نر إيدامل الوفت يت إشراف الوالدين، ىفي عدت األايدا    وراف  ادايتجاز 
. راخنفةي عةدتهم   وراكةز ادايتجةاز ٢٠١٦إىل  ٢٠١٤األريل  ش ت وقحول،   الفرتة وةن 

 فةةةرتاً  ١ ٥٥٢ر  ورافةةة  ادايتجةةةاز املؤقةةةت وةةةن اً، فةةةرت ١٥٦إىل  ٣٢٢السةةةا   لقمحاكمةةة  وةةةن 
 نفرات. ٨٠9 إىل
عةةةةةةةدت األايةةةةةةةدا  الةةةةةةةذين ميهنةةةةةةةو  عقةةةةةةةواب  انائيةةةةةةة    املؤسسةةةةةةةا  اً ريتنةةةةةةةاقص نيهنةةةةةةة -٧٢

، مث ٢٠١٦  عةةةةةةام  ٣٠٤إىل  ٢٠١٥  عةةةةةةام  ٣٤٨اإلصةةةةةةالايي . راخنفةةةةةةي هةةةةةةذا اليةةةةةةدت وةةةةةةن 
 .٢٠١٧  عام  ٢9٤ إىل

 (112-97) اإلدارة الذاتية للمحامني -8 
، رهةو ي فةت اسةتقالأل ا ةاول راةوتة ٢٠١٢اعتم د قةانو  تن ةيم وانة  ا اوةاة   عةام  -٧٣

ا ةةدوا  القانونيةة . رتتمتةةت الرا وةة  الو نيةة  لقمحةةاول   نركرانيةةا ابدسةةتقالأل الةةذا ، ابعتاادهةةةا 
 األنشو  املاني  لقمحاول. مهيت  ونش ة عوا  قانو  لتن ي

 ءة املعاملةالتعذيب وإسا -ابء 
 (37-97، 35-97، 34-97، 33-97، 32-97) اآللية الوقائية الوطنية -1 

. "نوةل امل ةا  امليةزز"، ابسةتخدام وةواء ٢٠١٢ننشتت للي  رقائي  ر ني  فيال    عام  -٧٤
ر نةةا  عقةة  الةةظ، يتةةوىل و تةة  نوةةل امل ةةا  تةةوف  الةةدعم التقةةين رالتن يمةة. لقمةةراقال املسةةتققل، 

 يرشحام ريددام اجملق  الو ين لقخربا .الذين 
رتنفةةةذ اآلليةةة  الوقائيةةة  الو نيةةة  زةدا  دصةةةد  وقةةةردة روفااتةةة   إىل نوةةةاكن املروةةةا  وةةةةن  -٧٥

املريةةة . رتةةةن تم الةةةزةدا  املقةةةردة رفةةة  ىوةةة  سةةةنوي  حمةةةدتتة. رتنفةةةذ الةةةزةدا  املفااتةةة  لقتحقةةة  وةةةن 
  اإلنسةةةا ، رد سةةةيما ادتعةةةا ا  ويقووةةةا  حمةةةدتة  شةةة   اايتمةةةاد  ايةةةدر  انتااكةةةا  ملقةةةو 

املتيققةةةة  ابلتيةةةةذي  رإسةةةةا ة املياوقةةةة . ريقةةةةت اآلليةةةة  الوقائيةةةة  الو نيةةةة  ادوتثةةةةاأل إىل ويةةةةاي  ايقةةةةو  
 اإلنسا    نواكن املروا  ون املري ، رتقدم تقاديرها إىل نول امل ا  لقن ر فياا.

،  قةةةت ٢٠١٦إىل  ٢٠١٢زةدة دصةةةد   الفةةةرتة وةةةن  ١ ٣٥٧رنفئةةةذ  اآلليةةة  الوقائيةةة   -٧٦
 ٢٠١٦زةدة   عةام  ٢٨٤لسةق  املرية . رعقة  راة  ا يفةوا، نُف ةذ   و ةا ً  ٨١٢نكثر ون 
 ايال  تيذي . ١9زةدة ُوياتة ، رأكد عن  ريقاا ايدر   ٥٠ تشمت 

، 110-97، 108-97 ،104-97-98-97، 75-97، 36-97منررررت التعررررذيب ) -2 
97-135) 
و تةةة  يقيقةةةا  اي ةةةوو. وسةةةتقت لقتحقيةةة    اً، وةةةؤىر  شةةة قت نركرانيةةةا  يفةةةودة دايةةة  -٧٧

اجلةةةةرائم الةةةة  يرت ااةةةةا كاةةةةاد املسةةةةؤرلل رالقهنةةةةاة رنفةةةةرات النيا ةةةة  الياوةةةة  راملةةةةو فل امل قفةةةةل إبنفةةةةاا 
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القوانل. رسيتوىل امل ت  عق  را  ا يفوا التحقي    ادتعا ا  املتيقق  ابلتيةذي  رإسةا ة 
ا وةةةن ركةةةاد  إنفةةةاا القةةةوانل. ر ةةةرر اآل  عمقيةةة  اىتيةةةاد املياوقةةة  وةةةن قاةةةت قةةةوا  الشةةةر   ر  هةةة

 وفتواي  لتييل دئي  لقم ت .
ون قانو  اإلارا ا  اجلنائي  عق  نن     عق  سةقوا   ٢١٣ر ٢١٢رتنص املاتات   -٧٨

نر شةخص حمتجةز رتو ةل نسةااب ادايتجةاز، رن  اً إنفاا القوانل  ش ت إلزاو. ن  تسةجت فةود 
إلارائيةة  الة  تتخةةذ رؤو ةر نقةةادب الشةخص ا تجةةز ع ةا  راةةوته رتتيفةةت تةدر   ويةةت األعمةاأل ا

  ايد وراكز املساعدة القانوني  اجملاني .
ون قةانو  اإلاةرا ا  اجلنائية   شة ت صةريل عقة  عةدم قاةوأل ا ةاكم ألية   ٨٧رتنص املاتة  -٧9

ر الالإنسةةاني  نر املاينةة  نتلةة  يُتحيفةةت عقياةةا  ورائةة   ةة  وشةةررع  وثةةت التيةةذي  نر املياوقةة  القاسةةي  ن
 عن  ري  التاديد  ذلظ، نر ون ىالأل ني  انتااكا  نىرب اسيم  ملقو  اإلنسا  راملرة . نر

رقةةةةد نتىقةةةةت امل ووةةةة  ت نولوايةةةةا امليقووةةةةا  وةةةةن ناةةةةت إقاوةةةة  ن ةةةةام إل ةةةةرترين ملفةةةة   -٨٠
ادايتجةةةةاز سةةةةجال  ادايتجةةةةاز، الةةةة  يةةةةددء فياةةةةا ويةةةةت األشةةةةخاا الةةةةذين يوتعةةةةو    ورافةةةة  

املؤقةةت. ريةةدر   الن ةةام رقةةت ر ةةررف ادايتجةةاز، رويةةت األعمةةاأل اإلارائيةة ، راملسةةاعدة الوايةة  
راملساعدة القانوني  اجملاني  ال  تقدتم. ر رر   الوقةت الةراهن اىتاةاد ن ةام ت نولوايةا امليقووةا  

عقةةة  الةةةظ،    نركرانيةةةا. رعةةةالرةاً ورفقةةة ١٥٠ورفةةة  اايتجةةةاز وؤقةةةت وةةةن ومةةةومل  ١٣٥هةةةذا   
 زر ت  ويت وااين وراف  ادايتجاز املؤقت  اازة لقمراقا  ابلفيديو.

وةةةةن القةةةةانو  اجلنةةةةائ. وةةةةت  ١٢٧رل ةةةة. يتسةةةة  تيريةةةة  ارميةةةة  التيةةةةذي  املةةةةذكود   املةةةةاتة  -٨١
وشةررمل قةانو    هةذا اليفةدت. رتشةدتت اً لتقظ اجلرمي ، نعد  رزادة اليدأل وؤىر اً التيري  املقاوأل ترلي

 شةة ت ىةةاا عقةة  نعمةةاأل التيةةذي  الةة  يرت ااةةا املو فةةو  اليموويةةو  راملو فةةو  امل قفةةو  اليقو ةة  
 إبنفاا القوانل. رسيورا وشررمل هذا القانو  ملشاردا  عاو  وت نصحاب امليفقح  املينيل.

،  ةة   نركرانيةةا نن مةة  فةةرا القيةةوت املاتيةة  نر اليةةزأل عقةة  األشةةخاا ٢٠١٦ر  عةةام  -٨٢
سةةةاعا ، روةةةدة  ٤يةةة . ر شةةة ت نت ، يناغةةة. ند تتجةةةارز وةةةدة التقييةةةد الاةةةدين ارر اإلعاقةةة  اليقق

ساعا . ريتيل إارا  تقييم  يب لقتغي ا  الة  قةد توةرن عقة  املالة  اجلسةدي  رالنفسةي   ٨اليزأل 
 لقمريي كت ساعتل. ر وز تواي  تدا   تقييد ووول  فقو عوا  قراد ون جلن     نفس..

 (99-97، 98-97) ظروف االحتجاز -3 
رقةد ن ققةت اً. وركةز  ٣٨٠،  قغ عدت وراف  ادايتجاز املؤقت   نركرانيا ٢٠١٥  عام  -٨٣

ونةةةةذ الةةةةظ املةةةةل املرافةةةة  الةةةة  تفتقةةةةر إىل املةةةةد األتخب وةةةةن شةةةةررط ادايتجةةةةاز املوقو ةةةة ، رياصةةةة  
فرتية ، املرافة  الة  د تواةد اةا نوةاكن نةوم اً األواكن ال  تقت يت سول األدا. رن ققت نيهنة

رالةةة  د ييفةةةت إلياةةةا  ةةةو  الناةةةاد، رالةةة  تنقيفةةةاا إوةةةداتا  امليةةةاه. رتاقتةةة  وةةةن هةةةذه املرافةةة  ايةةةىت 
 .ورفقاً  ١٥٠ اآل 
  ويةةةاه وركزيةةة . رييفةةةت ارزر ت  ويةةةت وراكةةةز ادايتجةةةاز املؤقةةةت  ااةةةزة تدفتةةة  رإوةةةدات -٨٤

رتيةة  لقنةةوم رمحاوةةا  اةةا  ةةو  الناةةاد راهلةةوا  النقةة. إىل ويةةت الزنةةزا  ، الةة  تواةةد فياةةا نوةةاكن ف
ريسةةةمل لةةة  اً، ويةةةاه ااديةةة . رحييفةةةت الشةةةخص ا تجةةةز عقةةة  ف ةةةرام رثةةةال  رااةةةا  سةةةاىن  يوويةةة

 ابدستحمام رالتمش.   اهلوا  الوق .
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إىل اخنفةاا ومةومل عةدت اً رقد نزالت نركرانيا عن تائرة السجو  اليفف  اليس ري . رن ةر  -٨٥
 ، ٢٠١٦  عةةةام  ٧٦ ٢١٧ىل إ ٢٠١٣عةةةام    ١٢٢ 9٧٣نةةةزد  السةةةجو   قةةةدد كاةةة   وةةةن 

ونشةةةةةةة ة عقا يةةةةةة  ريسةةةةةةةل ال ةةةةةةةررف   املرافةةةةةةة  املتاقيةةةةةةة   ١٥قةةةةةةرد  رزادة اليةةةةةةةدأل اإل قةةةةةةةا  عقةةةةةةة  
روةةن املقةةرد تشةةييد وراكةةز اديةةدة لالايتجةةاز السةةا   لقمحاكمةة    وةةد   اً. ورفقةة ١٣٣ رعةةدتها

 ا.كيي  رمخيقن تس . رنريسا  ن ام الشراك   ل القواعل اليام را ا
رقد ناتايت التيديال  التشرييي  إو اني  يسل ال ررف   ورافة  ادايتجةاز، ر  ييةد  -٨٦

فياةةةةةا. رتشةةةةةمت التحسةةةةةينا  األىةةةةةرب توسةةةةةيت نوةةةةةا  املقةةةةةو  لتشةةةةةمت الةةةةةزةدا  اً اليمةةةةةت إلزاويةةةةة
رامل املا  اهلاتفي ، راإلعفا  ون دسوم ا ةاكم رإاتاية  إو انية  شةرا  األ ذية  راملال ة   ةال قيةوت. 

 عالرة عق  الظ، ُزر ت السجنا  يدوا  اإلنرتنت.ر 

 التعاون مت آليات الرصد الدولية -4 
قاوةةةةت القجنةةةة  الفرعيةةةة  ملنةةةةت التيةةةةذي  ر ةةةة ه وةةةةن  ةةةةررب املياوقةةةة  نر اليقو ةةةة  القاسةةةةي   -٨٧
رالفةةرتة نةد/وةةايو  ٢٦إىل  ١9نيةةا   الفةةرتة وةةن االالإنسةةاني  نر املاينةة   ةةزةدتل دايتةةل إىل نركر  نر
، تسةقتمت نركرانيةا تقريةر القجنة  ٢٠١٧شةااط/فرباير  ٣. ر  ٢٠١٦نيقوأل/سةاتمرب  9إىل  ٥ ون

إىل القجنة  الفرعية  ملنةت التيةذي  اً رقرد  ن  تسمل  نشره   رقت داي . رنايالت نركرانيةا نيهنة
 دتها  ش   التدا   ال  اؤذ  لتنفيذ توصيا  القجن .

  مل افحةةة  التيةةةذي  راملياوقةةة  نر اليقو ةةة  الالإنسةةةاني  نر املاينةةة  رقاوةةةت القجنةةة  األردر يةةة -٨٨
، ٢٠١٤. ر  عةةةةام ٢٠١٢ ةةةةزةدة ترديةةةة  راايةةةةدة رند ةةةةت زةدا  خميفيفةةةة  إىل نركرانيةةةةا، ونةةةةذ عةةةةام 

احةةةت امل ووةةة     تُنشةةةر  شةةة ت تققةةةائ. ويةةةت تقةةةادير القجنةةة  األردر يةةة  ملنةةةت التيةةةذي  ردترت 
نشار. ر رر الن ةر  ٦ن  تؤات نشر التقادير ملدة تيفت إىل امل وو  عقيااو ل ن حي  لقح وو  

   ويت تقادير القجن  األردر ي   يناي ، رتنفتذ املالاي ا  رالتوصيا  اا  اليفق  ال  ترت فياا.
رقةةد نتيحةةت ل قتةةا لليةة  الرصةةد، نثنةةا  زةدة املتا يةة  الةة  قاوةةت اةةا القجنةة  الفرعيةة  ملنةةت  -٨9

، إو انيةةةة  الوصةةةةوأل تر  عوائةةةة  إىل نوةةةةاكن ادايتجةةةةاز الةةةة  ٢٠١٦رب التيةةةةذي    نيقوأل/سةةةةاتم
تشةرف عقياةةا تائةةرة األوةةن األركرانيةة . رابإل ةةاف  إىل الةظ، قاوةةت القجنةة  األردر يةة  ملنةةت التيةةذي  

 ة  "ر "سةري "ر  يُيثةر عقة  نية  نوةاكن اايتجةاز . ٢٠١٦ زةدة خميفيف    تشةرين الثةاين/نوفمرب 
تةةةددي  جلميةةةت سةةةقوا  إنفةةةاا القةةةوانل  شةةة   رديةةة  كةةةت وةةةن القجنةةة  . رعق ةةةد  تردا  "قانونيةةة 

الفرعي  ملنت التيذي  رالقجنة  األردر ية  ملنةت التيةذي  رناي ةام ادتفاقيةا  اا  اليفةق ، قاةت زةدة 
 املتا ي  ال  قاوت اا القجن  الفرعي .

 ه وةن  ةررب رندست امل وو  تعائم تيار   نا  وت املقرد ا اا امليةين ابلتيةذي  ر ة -9٠
املياوقةةةةة  نر اليقو ةةةةة  القاسةةةةةي  نر الالإنسةةةةةاني  نر املاينةةةةة  التةةةةةا ت جملقةةةةة  ايقةةةةةو  اإلنسةةةةةا . راةةةةةر  
ادستجا   جلميت  قاا  املقرد ا اا  ةرترت وو ةوعي ، رنىةذ  التوصةيا  اا  اليفةق  الةوادتة 

 ةزةدة داية  إىل فياا   املساا . رتيرب امل وو  عن أييةدها ملاةاتدة املقةرد ا ةاا  شة   القيةام 
 .٢٠١٧نركرانيا ىالأل عام 
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 عدم التمييز ضد الفئات الضعيفة ومحايتها -جيم 
؛ 27-97؛ 26-97؛ 25-97؛ 20-97؛ 19-97؛ 18-97سياسات عدم التمييز ) -1 

 ؛57-97؛ 56-97؛ 55-97؛ 44-97؛ 38-97؛ 30-97؛ 97-28
؛ 69-97؛ 66-97؛ 65-97؛ 64-97؛ 63-97؛ 60-97؛ 59-97؛ 97-58
 (107-97؛ 105-97؛ 74-97؛ 73-97؛ 72-97؛ 71-97؛ 97-70
، ريشةةة ت ٢٠١٢اعتمةةةد القةةةانو  املتيقةةة  عاةةةاتا ونةةةت التمييةةةز رو افحتةةة    نركرانيةةةا   عةةةام  -9١

 ليشةةمت نشةة ادً  ٢٠١٤لسياسةةا  و افحةة  التمييةةز. رعةةدئأل القةةانو    نةد/وةةايو اً عاوةةاً القةةانو  إ ةةاد 
التمييةز املااشةر رالتمييةز  ة  املااشةر راملسةاعدة عقة  التمييةز رالتسةرت  عقية  . روةنل ويين  ون التمييز  وثت 
صالاييا  إ افي ، كما نصت عق  اي ر التمييز ون قات األشةخاا اليةاتيل اً التيديت نول امل ا  نيهن

 تمييز.عمقي  استيراا إلزاوي  ملشاديت القوانل  غي  و افح  الاً رالشركا . رنتىت القانو  نيهن
، الةةةةذر ينت ةةةةر اآل  القةةةةرا ة الثانيةةةة    الربملةةةةا ، ٣٥٠١ريتهنةةةةمن وشةةةةررمل القةةةةانو  دقةةةةم  -9٢
 ،"اإليةةةذا "ر "التمييةةةز املتيةةةدت األراةةة "ر "التمييةةةز ابلةةةتالزم"لقميفةةةوقحا  التاليةةة : اً إ ةةةافياً تيريفةةة

  .اىتيفاصا  نول امل ا  املتيقق  عنت التمييز رو افحتاً ريشرا وشررمل القانو  نيهن
حبيةةث حي ةةر عقةة  راةة  التحديةةد التمييةةز  ٢٠١٥رُعةةدئأل قةةانو  اليمةةت األركةةراين   عةةام  -9٣

 عق  نساحل امليت اجلنس. راهلوي  اجلنساني    واأل اليمال  راجملاأل املاين.
الةذر يشةرتط ت ثية  وراقاة  املالة   ٦٠، نلغت رزادة اليفح  نورها دقم ٢٠١٦ر  عام  -9٤

اجلنساني  قات ىهنوعام ليمقي  اراايي  ون نات تغي  نومل اجلن . رينص النفسي  ملغايرر اهلوي  
عةةةن الةةةظ، عقةةة  ن  يةةةرتا لقشةةةخص امليةةةين نوةةةر يديةةةد وةةةدب اً ، عو ةةة١٠٤١األوةةر اجلديةةةد دقةةةم 
 التدىت اجلرااي..

وةةن القةةانو  اجلنةةائ. عقةة  نشةةو  املسةةؤرلي  اجلنائيةة  عةةن انتاةةاا واةةدن  ١٦١رتةةنص املةةاتة  -9٥
 نل عق  نسةاحل اليةر  نر اهلوية  الو نية  نر السياسةي  نر الدينية  ر ة  الةظ وةن املساراة  ل املوا

امليتقةةةدا ، نر نةةةومل اجلةةةن ، نر األصةةةت اليرقةةة. نر اداتمةةةاع.، نر ايالةةة  املمتق ةةةا ، نر و ةةةا  
 اإلقاو ، نر القغ ، نر ني  نسااب نىرب.

الة  عواة  اي ٣٤،  ةدن يقيقةا  انائية    ٢٠١٧رشاد  الفرتة ايةىت ونتيفة  عةام  -9٦
ايالةةة     ٤١وةةةن القةةةانو  اجلنةةةائ.، رميثةةةت الةةةظ زةتة كاةةة ة عةةةن السةةةنوا  السةةةا ق    ١٦١املةةةاتة 
 . رتشةةة  نتةةةائج التحقيقةةةا  السةةةا ق  لقمحاكمةةةة  إىل ٢٠١٥ايالةةة    عةةةام  ٤٠، ر٢٠١٦ عةةةام

. رن ةر  ٢٠١٦، رند ةت ايةاد    عةام ٢٠١٥إايال  ثال  تعارب انائي  إىل ا اكم   عةام 
 .٢٠١٦، ر  اثنتل   عام ٢٠١٥م   ند ت قهناة انائي    عام ا اك
إنشةةا  و تةة  املنسةة  الةةو ين امليةةين  ةةرائم ال راهيةة    إ ةةاد هي ةةت  ٢٠١٥رشةاد عةةام  -9٧

الشةةر   الو نيةة . رتشةة  امليقووةةا  املتحيفةةت عقياةةا وةةن الةةظ امل تةة  إىل  ةةد  يقيقةةا  متايديةة  
ايالةة     ١٥٧ر ٢٠١٦ايالةة    عةةام  ١٤٤ا قاةةا ، تق٢٠١٧ايالةة  ايةةىت ونتيفةة  عةةام  ٧٦  

. رتشةة  نتةةائج التحقيقةةا  السةةا ق  لقمحاكمةة  إىل إايالةة  ثةةال  تعةةارب انائيةة  إىل ٢٠١٥عةةام 
تعةةوب  ١٢، ر٢٠١٦تعةةوب   عةةام  ١٦. ر قةةغ الةةظ اليةةدت ٢٠١٧ا ةةاكم ايةةىت اآل    عةةام 

فةةةت وسةةةتوب الةةةوع. . رتواصةةةت امل ووةةة  تشةةةجيت املمةةةال  اإلعالويةةة  وةةةن ناةةةت د ٢٠١٥  عةةةام 
 لدب املوا نل رتشجيت اإل الت عن ارائم ال راهي .



A/HRC/WG.6/28/UKR/1 

17 GE.17-15166 

اً تيةةةديت الشةةة ت الراةةة. دسةةةتمادة التقةةةادير اجلنائيةةة  لتتهنةةةمن اةةةز  ٢٠١٦رشةةةاد عةةةام  -9٨
 يو ل وا إاا كانت اجلرمي  قد ادت ات عق  نساحل التييف .

 ٢٠١٢األرأل/تيسةمرب كةانو    ١٢وةن الربملةا     ١٧٢9رارب سح  وشررمل القانو  دقم  -99
 . ١9-9٧ التوصي  

؛ 54-97؛ 53-97؛ 52-97؛ 48-97؛ 47-97، 31-97اجلنسرررني )املسررراواة برررني  -2 
 (78-97؛ 77-97 ؛97-76
جملقة  األوةن التةا ت للوةم  ١٣٢٥اعتمد  امل ووة  ىوة  اليمةت الو نية  لتنفيةذ القةراد  -١٠٠

رون ش   تييل وفوا ويةين ابملسةاراة  .٢٠٢٠ايىت عام  "املرنة رالسالم راألون"املتحدة  ش   
 ن  ي فت تنسي  املسائت املتيقق  ابلسياسا  اجلنساني  تاىت إ اد امل وو .اً  ل اجلنسل وؤىر 

رياةةةدف القةةةانو  املتيقةةة    فالةةة  الت ةةةافؤ  ةةةل اجلنسةةةل   املقةةةو  رالفةةةرا إىل يقيةةة   -١٠١
وةةن ىةةالأل كفالةة  املقةةو  رالفةةرا رمحايتاةةا املسةةاراة  ةةل املةةرنة رالراةةت   ويةةت وةةاد  اجملتمةةت، 

عةةن  ريةة  القةةانو ، رتوايةة  تةةدا   وؤقتةة  راليمةةت عقةة  إزالةة  اوانةة  عةةدم تةةواز  الفةةرا املتاايةة  
لقنسةةةةا  رالراةةةةاأل. ر ةةةةرر يقيةةةةت ويةةةةت تشةةةةرييا  نركرانيةةةةا عقةةةة  يةةةةد ىةةةةربا    الشةةةةؤر  القانونيةةةة  

الهنةما  . رقةد نتىقةت املسةؤرلي  راجلنساني  ل . تتماش  وت هذه األاي ام  غرا توف  هذه 
 اإلتادي  راجلنائي  حبيث تنش  عن انتااا األاي ام القانوني    هذا اليفدت.

وةةن اً وقيةةد ٥٢  املائةة  فقةةو وةةن املقاعةةد   الربملةةا    ١٢زهةةا  اً رتشةةغت النسةةا  اياليةة -١٠٢
زاب السياسةي ، ، قةانو  التمويةت اليةام للاية٢٠١٣ . رنتىةت   عةام وقيةداً  ٤٢٢اجملمومل الاةالغ 

للايةةةزاب الةةة  تسةةةتو  امليفةةة  الوااةةة  ؤيفييفةةةاا لقمةةةرنة وةةةن ومةةةومل اً إ ةةةافي الةةةذر يةةةوفر متةةةويالً 
، نةص قةانو  ادنتخةةااب  ٢٠١٥املرشةحل، نر ثقةث عةدت املرشةحل   قائمة  املةزب. ر  عةام 

  شةةحل لالنتخةةاابر مل  املائةة  وةةن ومةةومل عةةدت ا ٣٠ ا قيةة  عقةة  ؤيفةةيص اييفةة  لقمةةرنة قةةددها
ا قيةةة    قةةةوائم األايةةةزاب، ل ةةةن   تواتةةة  اجلةةةزا ا  املتيققةةة  ابنتاةةةاا هةةةذه امليفةةة . رتةةةنص عةةةدة 

  املائة  وةن  ٣٠وشاديت قةوانل ويرر ة  عقة  الربملةا  عقة  ؤيفةيص اييفة  إلزاوية  لقمةرنة قةددها 
 .عدت املرشحل لالنتخااب  عق  اليفييدين ا ق. رالو ين وياً 

  املائةة   ١٨,٨  املائةة  وةةن عةةدت ندابب اليمةةت، ر ٣١,٥نيةة  نسةةا  رتشةة ت املةةرنة األركرا -١٠٣
ا الشركا . ١٢,9ون القياتا  اإلتادي  اليقيا لقشركا ، ر  ون فراتب والئ

وةةةةن ناةةةةر الراةةةةت. رتيتةةةةزم  ٢٥,٤، كةةةةا  وتوسةةةةو ناةةةةر املةةةةرنة نقةةةةت  نسةةةةا  ٢٠١٦ر  عةةةةام  -١٠٤
املشةة ق  عةةن  ريةة  تيزيةةز الرقا ةة  الياوةة  ايةةت هةةذه  ٢٠٢٠-٢٠١٦اسةةرتاتيجي  املةةد وةةن الفقةةر لقفةةرتة 

 عق  املمادسا  التمييزي  رإتىاأل ن ام امليفص اجلنساني    املؤسسا  امل ووي   ش ت تدد ..
، نعقنةةةةةةت رزادة اليفةةةةةةح  عةةةةةةن عزواةةةةةةا عقةةةةةة  إلغةةةةةةا  الالئحةةةةةة  ٢٠١٧ر  ايزيرا /يونيةةةةةة   -١٠٥
وشةررمل القةراد املتيقة  اةذه  وان  حي ر عقة  املةرنة ممادسةتاا. رقةد نتةيل ٤٥٠ال  تهنم  ٢٥٦ دقم

 عق  املوقت الشا . لوزادة اليفح  أل راا املشاردا  الياو .اً املس ل  ايالي
اليفةاتد عناةا، إبتىةاأل  ٣٣٧، عدتلت رزادة الةدفامل األوةر دقةم ٢٠١٦ر  ايزيرا /يوني   -١٠٦

نما كانت  الاية   افي   ر يإر يف   ٢9٠زةتة كا ة عق  قائم  الو ائ  القتالي  املتااي  لقمرنة  
النسةةةا  ييمقةةةن   السةةةا   ممر ةةةا  نر حماسةةةاا  نر   املوةةةا  ، فةةةيفان يسةةةتوين اآل  اليمةةةت   
 املخا را  اليس ري  رقياتة املركاا  اليس ري  رقياتة رايدا  ودافت اهلار  نر   ف ر  القناص .
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رىل   اسةرتاتيجي  الشةؤر  ، نتوةت امليزنة  املراعية  لقمن ةود اجلنسةاين لقمةرة األ٢٠١٧ر  عام  -١٠٧
 ال  تش ت نساحل عمقي  ر ت امليزاني    نركرانيا. ٢٠٢١-٢٠١٧الياو  املالي  راإلتادي  لقفرتة 

رياقةةةةغ عةةةةدت املؤشةةةةرا  املوققةةةة  رالتقديريةةةة  الةةةة  يشةةةةتمت عقياةةةةا الن ةةةةام الةةةةو ين ملؤشةةةةرا   -١٠٨
توة  امليةةةاي  اإلاييفةةةائي  رييةةةاتأل هةةةذا الةةةرقم وسةةةاً، وؤشةةةر  ١١٥اإلاييفةةةا ا  اجلنسةةةاني  ابلفيةةةت 

األردر يةةة  رالدرليةةة . رتسةةةتخدم نركرانيةةةا قائمةةة  قاعةةةدة  يةةةا   اليونيسةةةي  ملؤشةةةرا  اإلاييفةةةا ا  
 .وؤشراً  ٧٣اجلنساني  ال  يتور عق  

 (78-97؛ 77-97؛ 76-97) الوقاية من العنف القائم على نوع اجلنس -3 
 عةةةن  ريةةة  الرتكيةةةز عقةةة  دفةةةت تداةةة  تيمةةت امل ووةةة  عقةةة  وياجلةةة  وشةةة ق  الينةةة  املنةةةزيل -١٠9

الةةةوع. اليةةةام ر نةةةا  الثقةةة   ةةةل اجلماةةةود رالشةةةر   رتن ةةةيم املمةةةال  اإلعالويةةة  رتقةةةدمي املسةةةاعدة 
 لقهنحاة رحماكم  اجلناة.

ةةد   ورايقةة  القةةرا ة األرىل وشةةررمل القةةانو  املتيقةة  ابلوقايةة  وةةن الينةة  املنةةزيل  -١١٠ رقةةد اعتم 
 . ريةةةنص وشةةةررمل ٢٠١٦تشةةةرين األرأل/نكتةةةو ر  ٢٠ تةةةادي  ، ٥٢9٤رو افحتةة   دقةةةم التسةةةجيت 

القانو  عق  إنشا  للي  رقائي  رتقدمي وساعدة فيال  للشخاا الذين ييانو  ون هذا النومل وةن 
الين . رسي فت اعتمات هذا القانو  اؤاا اج شاوت  اه ونت ويةت نشة األ الينة   ةد املةرنة، 

 ل.راؤاا تدا   وهناتة لقتمييز  ل اجلنس
وسةةاعدا  ااتماعيةة  رنفسةةي  لهنةةحاة الينةة  املنةةزيل   مخةة   وتةةنقالً اً فريقةة ٢٦رقةةدتم  -١١١

. ريت ةةةو  الفريةةة  املتنقةةةت وةةةن ثالثةةة  نعهنةةةا   ورشةةةد ٢٠١٦ونةةةا  ، ونةةةذ تشةةةرين األرأل/نكتةةةو ر 
ااتماع. رنىيفائيل نفسانيل  يقدوو  ا ةدوا  اداتماعية  رالنفسةي  للفةرات الةذين يواااةو  

 . ر قةةغ عةةدت األشةةخاا الةةذين قةةدوت هلةةم  ةةررف صةةيا   سةةا  الينةة  القةةائم عقةة  نةةومل اجلةةن
 ١9 ٣٢9، ٢٠١٧هةةذه األفرقةة  املتنققةة  املسةةاعدة اداتماعيةة  رالنفسةةي    النيفةة  األرأل وةةن عةةام 

   املائ  ونام. 9٠رش قت املرنة نسا  اً فرت
 ابسةةةةةةم  ولينةةةةةةا اً  ريايةةةةةةاً ، ن ققةةةةةةت الشةةةةةةر   الو نيةةةةةة  وشةةةةةةررع٢٠١٧ر  ايزيرا /يونيةةةةةة   -١١٢

"POLINA"إىل نشةةر نفرقةة  وتنققةة  لقتيفةةدر لقينةة  املنةةزيل   ثةةال  وةةد ، هةة. كييةة     ياةةدف
يف ررترنيتسةةظ. رشةةاد الشةةار األرأل ىةةررء األفرقةة      ٣٧٦وامةة ، راسةةتالم  ٣٤١رنرتيسةةا رس 

 ايال . ١١٥ر د  إارا ا  انائي    ند ت اياد  راؤاا تدا   إتادي    اً  قا
. ريواةةةد   ٢٠١٧يل ايةةةىت ونتيفةةة  عةةةام ارميةةة  عنةةة  ونةةةز  ٤٣9راةةةرب التحقيةةة     -١١٣

وراكةةز لقةةدعم اداتمةةاع. رالنفسةة.، تةةوفر املةة رب املؤقةةت روسةةاعدا  وتيةةدتة  ١9الوقةةت الةةراهن 
إىل اً شخيفة ٣9٧إايالة   ٢٠١٧اجلوان  للشخاا الذين يتير و  لقين  املنزيل. رشاد عةام 

ونزيل وت ردة إىل  ممن تير وا ملوات  عن اً شخيف ٢ ١99وراكز وتخيفيف  إلعاتة الت هيت، ر
 وراكز لالنتيام ون األزوا  ون نات إعاتة الت هيت.

رن قغةةت  يثةة  ايقةةو  اإلنسةةا    نركرانيةةا،   تقريرهةةا عةةن الينةة  اجلنسةة. املتيفةةت ابلنةةزامل    -١١٤
نركرانيةةةةا، عةةةةن ايةةةةوات  عنةةةة  انسةةةة. ادت اةةةةت  ةةةةد نشةةةةخاا وةةةةدنيل   ونةةةةا   سةةةة ني  حماصةةةةرة 

راييفت ىا  نركراين ألرأل ورة عقة  صةف  ىاة  ويتمةد وةن األوةم املتحةدة    . ١٢  ماعا  وسقح 
 . ١٣ واأل عمقيا  اليدال  ادنتقالي  رالتحقي    ارائم الين  اجلنس. راجلنساين املتيفق  ابلنزاعا 
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رتواصةةت نركرانيةةا اليمةةت وةةن ناةةت التيفةةدي  عقةة  اتفاقيةة  اسةةوناوأل. رننشةة  فريةة  عاوةةت  -١١٥
 نات هذا الغرا. ات ت لقربملا  ون

 (85-97؛ 84-97؛ 83-97؛ 82-97؛ 80-97؛ 49-97مكافحة االجتار ابلبشر ) -4 
يشةةةةتمت الةةةةرب وج امل ةةةةوو. اداتمةةةةاع. مل افحةةةة  اد ةةةةاد ابلاشةةةةر لقفةةةةرتة املمتةةةةدة ايةةةةىت  -١١٦
، عقةة  وموعةة  شةةاوق  وةةن تةةدا   ونةةت اد ةةاد ابلاشةةر ٢٠١٦، الةةذر اعتمةةد   عةةام ٢٠٢٠ عةةام

  حاةه رتقدمي املساعدة لقمتهنردين ون . رمحاي  ايقو 
رزيةةةد  املسةةةاعدة املاتيةةة  للشةةةخاا املتهنةةةردين وةةةن اد ةةةاد إىل وةةةا ييةةةاتأل ثالثةةة  نوثةةةاأل  -١١٧

 الت قف  املقددة لرعاش  الشاري ، رمتنل هذه املساعدة ورة راايدة.
ايةة   ةةحاةه رين ةةر الربملةةا    وشةةررمل قةةانو  يتيقةة   تيزيةةز و افحةة  اد ةةاد ابلاشةةر رمح -١١٨

 . رياةدف وشةررمل القةانو  إىل يسةل ٢٠١٧نيسةا /ن ريت  ٢٣،  تةادي  ٦١٢٥ دقم التسةجيت 
إاةةةرا ا  يديةةةد ايالةةة  الشةةةخص الةةةذر يتيةةةرا لال ةةةاد ابلاشةةةر رتوسةةةيت شةةةا   املؤسسةةةا  الةةة  

 تقدم املساعدة لقهنحاة.
محقةةة  إعالويةةة  راسةةةي  النوةةةا   شةةة   الوقايةةة  وةةةن اد ةةةاد ابلاشةةةر رتوعيةةة   رتيَقةةةد سةةةنوةً  -١١9

اجلماود عخا ره. رنسفر  هذه املمال  عن ادتفامل عدت ادلتماسا  ون نات يديةد ايةاد  
 نشخاا تير وا اد اد.

رتيقد  شة ت ونةت م تردا  تددياية   شة   و افحة  اد ةاد ابلاشةر لقمةو فل امل قفةل  -١٢٠
 قوانل، ون نات تيزيز ويادفام رقددام عق  اؤاا تدا   مل افح  اد اد.إبنفاا ال
كهنةةةةةةةحاة لر ةةةةةةةاد ابلاشةةةةةةةر،   اً  ر قةةةةةةةغ عةةةةةةةدت األركةةةةةةةرانيل الةةةةةةةذين اعةةةةةةةرت ف اةةةةةةةم دايةةةةةةة -١٢١
رتشةةةمت الاقةةةدا  الةةة  يغقةةة  اىتيادهةةةا كاقةةةدا  وقيفةةةد اً. شخيفةةة ٣٦٧، ٢٠١٧-٢٠١٢ الفةةةرتة
ايالةةةة ،  ١٧ -ايالةةةة ، رتركيةةةةا  ٣٥ - ايالةةةة ، ر ولنةةةةدا ١٤٤ -  ةةةةاد ابلاشةةةةر، اديةةةةات الررسةةةة.لال

 اياد  ل ت وناا. ٥ -اياد ، رإساانيا، رإيواليا، ر يالدرحل  ٦ -رتشي يا 
ارميةة  انائيةة  لال ةةاد ابلاشةةر،  ١٤٦عةةن  ٢ ٠١٧راةةرب ال شةة  ايةةىت ونتيفةة  عةةام  -١٢٢

 . راةةةةرب ارميةةةة  ٦٠  ٢٠١٦  املائةةةة  عةةةةن عةةةةدت اجلةةةةرائم امل تشةةةةف    عةةةةام  ١٤٠ ةةةةزةتة قةةةةددها
 . ٢٠١٦  عةةةام اً شخيفةةة ٢٢وةةةن وةةةرت يب اةةةرائم اد ةةةاد  وقا ةةةت اً شخيفةةة ٦9التيةةةرف عقةةة  

 . ٢٠١٦نشةةخاا   عةةام  ١٠وةةنام رنرتعةةوا املةةا  ادايتيةةا .  وقا ةةت اً شخيفةة ١9راعتق ةةت 
 .٢٠١٦قهني    عام  ٣٣، ر  ٢٠١٥قهني  انائي    عام  ٣٠رن ر  ا اكم   

اإلنسا    نركرانيا،   تقريرهةا عةن الينة  اجلنسة. املتيفةت  رتش  يقيال   يث  ايقو  -١٢٣
ابلنةةةةزامل   نركرانيةةةةا، إىل ن  تةةةةدهود املالةةةة  ادقتيفةةةةاتي    املنةةةةا   املتهنةةةةردة وةةةةن النةةةةزامل قةةةةد يةةةةدفت 
األشةةةخاا نر  ةةةربهم عقةةة  القجةةةو  إىل اسةةةرتاتيجيا   قةةةا  رلليةةةا  ت يةةة   ةةةادةو ريزيةةةد الةةةظ 

 . ١٤ لين  اجلنس. نر اد اد ابلاشر درده ون إو اني  تير ام ملخا ر ا
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؛ 144-97؛ 143-97؛ 142-97) األشررررخاص عرررردةي اجلنسررررية وملتمسرررري اللجرررروء -5 
97-145) 
انهنةةةةةمت نركرانيةةةةةا إىل ادتفةةةةةاقيتل املتيققتةةةةةل يفةةةةةي ايةةةةةاد  انيةةةةةدام اجلنسةةةةةي  ر و ةةةةةت  -١٢٤

ا  يديةةةد ر ةةةت األشةةةخاا عةةةدمي. اجلنسةةةي . رين ةةةر الربملةةةا    وشةةةررمل القةةةانو  املتيقةةة  إباةةةرا 
  .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠،  تادي  ٥٣٨٥انيدام اجلنسي   دقم التسجيت 

، قانو  نركرانيا املتيق  ابلالاتل إب اف  اي ةر تراييةت الالاتةل ٢٠١٣رُعد أل،   عام  -١٢٥
 نر إعاتام القسري    ايال  اايتيااام إىل محاي  ت ميقي  نر وؤقت .

ا  اإلتاديةة  عقةة  إاةةرا  وراايةة  قهنةةائي  لققةةرادا  اإلتاديةة  املتيققةة  ريةةنص قةةانو  اإلاةةرا  -١٢٦
ا اهةةةةا  إ ا يةةةة   ٢٠١٦-٢٠١٤ و ةةةةت الالاتةةةةل نر املمايةةةة  الت ميقيةةةة . رلواي ةةةةت   الفةةةةرتة 

األشةخاا  ون القةرادا  ليفةا  وقتمسة. القجةو . ر قةغ عةدتاً كا  اً  متثقت   إصداد ا اكم عدت
 ٣ ٠٨٢، ٢٠١٧ملماية  اإل ةافي    نركرانيةا ايةىت كةانو  الثاين/ينةاير الذين ونحوا وركز الالا  نر ا

  وسةةةةاعدة وقتمسةةةة.  فيةةةةادً اً رنصةةةةاحت وراكةةةةز املسةةةةاعدة القانونيةةةة  اجملانيةةةة  تةةةةؤتر ترد اً. شخيفةةةة
 القجو  عق  تقدمي الوقاا .

رتتةةةةةاا الرتوةةةةة  الفوديةةةةة  إىل وقةةةةةدو.  قاةةةةةا  امليفةةةةةوأل عقةةةةة  وركةةةةةز الالاةةةةة  نر املمايةةةةة   -١٢٧
 ، ركةةذلظ املاةةاارين ا ا ةةيل لرعةةاتة القسةةري  نر الرتاييةةت اإلااةةادر،   ويةةت وراايةةت اإل ةةافي

 الن ر    قااام عا فياا اإلارا ا  القهنائي ،  قغ  يفاماا الشخص امليين.
ر  تشةةاد السةةنوا  ا مةة  املا ةةي  نيةة  ايالةة  إعةةاتة قسةةري  ألشةةخاا تقةةدووا  وقاةةا   -١٢٨

 اا حمتاال إىل محاي  ت ميقي  نر وؤقت .لالعرتاف ام كالاتل نر نشخ

؛ 42-97؛ 41-97؛ 40-97؛ 39-97؛ 29-97؛ 22-97) حقرررررررررروق الطفررررررررررل -6 
 (125-97؛ 87-97؛ 86-97؛ 97-81
اكتمت تنفيذ ىو  اليمت الو ني  لتنفيةذ اتفاقية  األوةم املتحةدة املتيققة  حبقةو  الوفةت ايةىت  -١٢9
. ٢٠٢١ ر نية  اديةدة لتواية  ادتفاقية  ايةىت . رار  املوافق  عق  وفاوم ىو  عمت٢٠١٦عام 

ريسةةةتند الةةةظ املفاةةةوم إىل هةةةدف ايتةةة   ةةةررف وواتيةةة  مليةةةاة الوفةةةت روائةةة ، رتةةةوف  فةةةرا وتسةةةاري  
 جلميت األ فاأل، ر ما  ايقو  األ فاأل نثنا  اليمقيا  اليس ري  نر النزاعا  املسقح .

  شةةةةة   محايةةةةة  األ فةةةةةاأل وةةةةةن رأل ةةةةةراا كفالةةةةة  التنفيةةةةةذ ال اوةةةةةت دتفاقيةةةةة  وقةةةةة  نردراب -١٣٠
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  

ارائيةةة  الةةة  تتهنةةةمن شةةةاوت وةةةن اإلاةةةرا ا  اجلنائيةةة  فيمةةةا يتيقةةة  اب يفةةةائص املميةةةزة لقةةةدعارب اإل
األ فةةةاأل روةةةن  ةةةحاة اجلةةةرائم اجلنسةةةي و رتيةةةديت القةةةانو  املتيقةةة  حبمايةةة  الوفولةةة  رونةةةت ادت ةةةاب 

، ٦٥٨٨األعماأل    املشةررع   ةد األ فةاأل وةن ق اةت األشةخاا القيفةيقل اةم  دقةم التسةجيت 
  .٢٠١٧ايزيرا /يوني   ١٥ تادي  
وأل ويةةةت املواليةةةد عقةةة  شةةةااتا  املةةةيالت الةةة  ت فةةةت رت فةةةت التشةةةرييا  األركرانيةةة  اييفةةة -١٣١

لقشةةةةخص املةةةة  ال اوةةةةت   التسةةةةجيت  ةةةةمن دعةةةةاة الدرلةةةة   يفةةةةرف الن ةةةةر عةةةةن الو ةةةةت القةةةةانوين 
لقوالةةةدين نر األصةةةت اليرقةةة. نر الو ةةةت اداتمةةةاع.. راةةةرب تاسةةةيو اإلاةةةرا ا  الرايةةة  لتسةةةجيت 

 املواليد لدب السقوا  املختيف .
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، ٢٠١٦عقة  و اتة  التسةجيت الراية  فقةو ونةذ عةام اً ليةد وقتيفةر ر  ييد تسةجيت املوا -١٣٢
ةت هةذا   ت مي ن تسجيقام وااشرة   املستشةفيا  روراكةز الةودتة، رهة. ىدوة  وانية . رقةد نتى 

 الناج ون قايت التحفيز عق  ادوتثاأل إىل التسجيت اإللزاو. لقمواليد.
الوركزيةةةةة  ل ةةةةة. تيفةةةةةال نوةةةةةاكن ريي  ةةةةة  الربملةةةةةا  عقةةةةة  إعةةةةةدات وشةةةةةررمل قةةةةةانو   شةةةةة   ال -١٣٣

لقةةوانل املالةة  املدنيةة  نقةةرب لقمسةةتفيدين  دقةةم اً ا ةةدوا  اإلتاديةة  املتيققةة  ابلتسةةجيت الراةة. رفقةة
 . ريتمثت اهلدف ون الظ   توسةيت نوةا  واةدن ٢٠١٦نةد/وايو  ٦،  تادي  ٤٦٠٥التسجيت 

  التسةةجيت الراةة. للايةةواأل التياوةةت ىةةادء املةةدرت اإلققيميةة ، رتي ةةيم إو انيةة  الوصةةوأل إىل ورافةة
 املدني ، عا   الظ تسجيت املواليد.

، اةةةةةةرب تيةةةةةةديت قةةةةةةانو  اإلاةةةةةةرا ا  املدنيةةةةةة  اةةةةةةدف  ةةةةةةما  ٢٠١٦ر  شةةةةةةااط/فرباير  -١٣٤
التسجيت الرا. لقمواليد الذين يولدر    ونوق  ترنااحل راألدا . ا ا ةي  لالايةتالأل املؤقةت. 

انية  ونةةذ تواية  اإلاةرا  القهنةةائ. املاسةو املتيقةة  نلة  شةااتة وةةيالت نركر  ١٥رصةدد  نكثةر وةةن 
 اؤد  األ فاأل.

األ فةةاأل الةةذين عةةانوا "، تيةةديت املفاةةوم القةةانوين لياةةادة ٢٠١٦راةةرب،   شةةااط/فرباير  -١٣٥
. ر ةةرر اآل  إعةةدات تشةةرييا  اثنويةة  تتيقةة   توايةة  "وةةن لاثد النةةزامل املسةةقل راألعمةةاأل اليسةة ري 

لو ةةت لل فةةاأل. ر ةةرر اؤةةاا تةةدا   لقتثقيةة  رالتةةددي    القةةوا  إاةةرا ا  را ةةح  ملةةنل هةةذا ا
املسةةةةقح  األركرانيةةةة ، عشةةةةادك  ون مةةةةا   ةةةة  اي وويةةةة  ملقةةةةو  اإلنسةةةةا ، اةةةةدف كفالةةةة  ايقةةةةو  

 األ فاأل رالشااب   اياد  النزامل. 

 (134-97؛ 133-97؛ 43-97؛ 97-16) حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -7 
وةة  اليمةةت الو نيةة  لتنفيةةذ اتفاقيةة  ايقةةو  األشةةخاا ارر ى ٢٠١٦اعتمةةد    عةةام  -١٣٦

 .٢٠٢٠اإلعاق  ايىت عام 
راعتمد وشررمل القانو  املتيق  اب دوا  اداتماعي   امليدأل    ورايق  القرا ة األرىل،  -١٣٧

. رياةةدف القةةانو  إىل تيزيةةز اإل ةةاد القةةانوين وةةن ناةةت زةتة الةةدعم الةةذر ٢٠١٧  لااد/وةةادحل 
تا  الهنةييف  املسةتادف ، وثةت األشةخاا ارر اإلعاقة  راأل فةاأل راملسةنل، ريروة.، يقدتم إىل الف

  وقةةة  نوةةةود، إىل تةةةوف  الةةةدعم   امليزانيةةة  الياوةةة   ةةةدوا  ااتماعيةةة  وةةةن قايةةةت الرتوةةة  إىل لغةةة  
ي    وشةررمل القةانو  املتيقة  ابلوصةااً اإلشادة رلغ  اإلشادة التيفي   لقيميا  . رين ةر الربملةا  ايالية
عقةةةة  وااشةةةةرة شةةةةؤرام ا اصةةةة   دقةةةةم اً عقةةةة  األشةةةةخاا الاةةةةالغل  ةةةة  القةةةةاتد ابل اوةةةةت نر ازئيةةةة

  .٢٠١٦نةد/وايو  ٦،  تادي  ٤٦٠٦التسجيت 
، ٤٥٧٨ رياةةدف وشةةررمل القةةانو  املتيقةة   يمالةة  األشةةخاا ارر اإلعاقةة   دقةةم التسةةجيت -١٣٨

فيمةةا يتيقةة  ابليمالةة  رالسةةالو    إىل يسةةل ايالةة  هةةؤد  األشةةخاا ٢٠١٦نةد/وةةايو  ٤ تةةادي  
 رال ررف اليفحي    و ا  اليمت.

رحُي ةةر تنفيةةذ نيةة  نعمةةاأل تةةرويم كةةربب   املرافةة  راملنشةةتا  وةةا   تشةةتمت عقةة  ايتةة   يتةة   -١٣9
 ١٥١وييشةةةي  ىاليةةة  وةةةن اليوائةةة  للشةةةخاا ارر اإلعاقةةة   نوةةةر رزادة اإلسةةة ا  رالتشةةةييد دقةةةم 

  .٢٠١٧ايزيرا /يوني   ١٦املؤدخ 
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، تيةةةةديت قةةةةانو  التيقةةةةيم اةةةةدف إ ةةةةات ال ةةةةررف املالئمةةةة  ٢٠١٧راةةةةرب،   نةد/وةةةةايو  -١٤٠
مليفةةةوأل األشةةةخاا ارر ادايتيااةةةا  التيقيميةةة  ا اصةةة  عقةةة  ىةةةدوا  التيقةةةيم. ريسةةةرر هةةةذا 

 التيديت عق  ني  وؤسس  تيقيمي   غي الن ر عن املق ي  نر التايي .
خمتقفةةةةة  ورتاوةةةةة  ابألشةةةةةخاا ارر اإلعاقةةةةة ، رنتداةةةةةت    ةةةةةراوج التيقةةةةةيم اليةةةةةايل وةةةةةوات  -١٤١
  املائة   ١٠. رتتهنمن اليقوت الياو  لقاث التقفزيوين راإلااع. شرط ؤيفيص نسا  ٢٠١٤ ونذ

 للشخاا ارر ادايتيااا  ا اص .
رتةةةةوفر وراكةةةةز املسةةةةاعدة القانونيةةةة  اجملانيةةةة  للشةةةةخاا ارر اإلعاقةةةة  املسةةةةاعدة املتيققةةةة   -١٤٢

 يل  قغ  اإلشادة.يدوا  املرتول الشفو 
ون وشاديت القةوانل املتيققة  ابلرتتياةا  ا اصة  ابألشةخاا اً عدتاً ريناقش الربملا  ايالي -١٤٣

تتيقةة  ابلوصةةوأل إىل ا ةةاكم اً ارر ادايتيااةةا  ا اصةة . رتشةةمت وشةةاديت القةةوانل هةةذه ناي اوةة
ابإل ةاف  إىل فةرا   ،٥٥٥9  رالنقةت روراكةز ادقةرتامل  دقةم ٦٤٢٠ ، راملااين  دقم ٦٢١١ دقم 

 راوةةةةةةا  إتاديةةةةةة  عقةةةةةة  خمالفةةةةةة  امليةةةةةةاي  املتيققةةةةةة  ابلرتتياةةةةةةا  ا اصةةةةةة  ابألشةةةةةةخاا ارر اإلعاقةةةةةة  
  .٥٥٤٦  دقم

، 136-97، 67-97، 62-97، 61-97ضرررررررمان حقررررررروق األقليرررررررات القوميرررررررة ) -8 
97-140 ،97-141) 
ةة    عةةام  -١٤٤ هيتةة  استشةةادي  ، وقةة  ا ةةربا  امليةةين ابلسياسةةا  اإلثنيةة   يفةةف  ٢٠١٧ُنس 

تائمةة  لرصةةد اجلوانةة  املختقفةة  لقسياسةةا  ادثنيةة  ريقيقاةةا رتقييماةةا. رياحةةث اجملقةة    املسةةائت 
املتيققةة   تنفيةةذ السياسةةا  الياوةة    وةةاأل اليالقةةا  املتااتلةة   ةةل الووائةة  ادثنيةة  رمحايةة  ايقةةو  

وتيققة  ابألققيةا  القووية   عق  ر ت وشةاديت عةدة قةوانلاً األققيا  القووي . رييمت اجملق  ايالي
 رادثني ، رإ ات وفاوم اديد لقسياسا  ادثني  رالو ني    نركرانيا.

، القانو  املتيقة  إبعةاتة إعمةاأل ايقةو  األشةخاا ٢٠١٤نيسا /ن ريت  ١٧راعتمد    -١٤٥
ا  الذين ن يدرا ألسااب تتيق  ابجلنسي . رىيفيفت   امليزاني  السنوي  لقدرلة  اعتمةاتا  دسةتيف

 اايتيااا  شي  التَةرَت   شا  ازيرة القرم.
، ٦٣١٥رياةةدف وشةةررمل القةةانو  املتيقةة  عركةةز شةةي  التَةةةرَت   شةةا  ازيةةرة القةةرم  دقةةم  -١٤٦
  إىل ايت  ال ررف القانوني  إلعمةاأل املة   ة  القا ةت لقتيفةرف   ٢٠١٧نيسا /ن ريت  ٧املؤدخ 

ثنيةة  رالثقافيةة  ما  صةةو  هويةة  هةةذا الشةةي  اإلقةةرم ر ةةتقريةةر ويفةة  شةةي  التَةةةرَت   شةةا  ازيةةرة ال
 رالقغوي  رالديني  رتوويرها،  وصف  ون الشيوب األصقي  األركراني .

  اجملتمت األركراين ون األققيا  اً رد يزاأل شي  الرروا يواا  التمييز، رهو نقت اندواا -١٤٧
قة  توايةة  عةدت وةةن التةةدا   اليرقية  األىةةربو رتنفةذ امل ووةة  ننشةو  لقتوعيةة  رالتثقية ، رتيمةةت ع

 ا اص  لهنما  اندواا   ش ت نفهنت.
املتيققةة  حبمايةة  نققيةة  الرروةةا القوويةة  رتواةةا   اجملتمةةت  ٢٠١٣راةةدف اسةةرتاتيجي  عةةام  -١٤٨

، رىوةة  اليمةةت املتيققةة   تنفيةةذها، إىل زةتة الفةةرا التيقيميةة  املتاايةة  ٢٠٢٠األركةةراين ايةةىت عةةام 
ه ريسةةل  ررفةة  السةة ني  راملييشةةي ، رياصةة    األوةةاكن السةة ني  لشةةي  الرروةةا، راملةةد وةةن فقةةر 

 املزتمح ، عالرة عق  تيزيز وائ  الثقا .
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 (123-97-118-97، 50-97) احلقوق املدنية والسياسية -دال 
 (50-97) إدارة الشؤون العامة -1 

سياسةةا  الدرلةة  اعُتمةةد القةةانو  امل ةةوو. املتيقةة   هنةةما  وشةةادك  اجلماةةود   صةةيا    -١٤9
. ريركةز الةظ القةانو  عقة  وشةادك  املةوا نل   إتادة ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣رتنفيذها   

الشةةؤر  الياوةة  ر  عمقيةة  صةةنت القةةراد. رتشةةمت نشةة األ املشةةادك  إاةةرا  وناقشةةا  عاوةة  لقئةةوائل 
 عن الرنر اليام.رالقوانل، رتن يم وشاردا  عاو  روشاردا  عرب األاازة اإلل رترني  رحبو  

، نقةةةر  امل ووةةة  ادسةةةرتاتيجي  الو نيةةة  لتيزيةةةز تنميةةة  اجملتمةةةت املةةةدين   ٢٠١٦ر  عةةةام  -١٥٠
. رادف ادسرتاتيجي  إىل ايت  ال ررف ون ناةت التيةار  الفيةاأل ٢٠٢٠-٢٠١٦نركرانيا لقفرتة 

وة ، رتشة يت  ل السقوا  الياوة  رويةت نشة األ ون مةا  اجملتمةت املةدين، رإ ةال  واةاتدا  عا
 تن يما  وتميي  عق  نساحل الشراك  رامليدة السياسي  رعدم التمييز.

 (118-97) حرية وسائط اإلعالم -2 
اعتمةةات قةةانو  الاةةث التقفزيةةوين راإلااعةة.   نركرانيةةا. رياةةدف الةةظ  ٢٠١٤شةةاد عةةام  -١٥١

ناقشةا  املتيققة  القانو  إىل التشجيت عق  تش يت وتمةت وةدين عةن  رية  إشةراا املةوا نل   امل
ابلسياسةةةةا  الياوةةةة  ر  إ ةةةةات ايقةةةةوأل ألهةةةةم القهنةةةةاة اداتماعيةةةة  رالسياسةةةةي  عشةةةةادك  اجلميةةةةت. 

ست اهليت  الياو  األركراني  لقتقفزيو  راإلااع  عق  نساحل املق ي  الياو .  رُنس 
، قانو  يسمل إبنشا  قواعد  يةا   ممقوكة  ألصةحاب امليفةقح  ٢٠١٥راعتمد   عام  -١٥٢

شةةركا  اإلعةةالم اجلماه يةة  املختقفةة ، وةةن ناةةت تزريةةد اجلماةةود عيقووةةا  عةةن املق يةة  ا اصةة    
ا   رسائو اإلعالم رسيورام عقياا.  ركفال  ي م املالئ

، قةةةةةانو  إصةةةةةالا رسةةةةةائو اإلعةةةةةالم املواوعةةةةة  املمقوكةةةةة  لقدرلةةةةة  ٢٠١٥راعتمةةةةةد   عةةةةةام  -١٥٣
يةة  را قيةة  عقةة  تقةةظ املؤسسةةا  اليفةةحفي ، رالاقةةدة  اةةدف املةةد وةةن أثةة  السةةقوا  امل وو

 ر ما  استقالأل هيتا  يريرها.
راؤذ  نركرانيا إارا ا  ي ر القنوا  التقفزيوني  الدرلية  راألفةالم راملةوات املواوعة  الة   -١٥٤

 ةةث الدعايةة  اً اةةدت اسةةتقالأل نر سةةياتة نركرنيةةا رسةةالوتاا اإلققيميةة . ري ةةر تقةةظ اإلاةةرا ا  نيهنةة
وةةن  ٢٠رتريج ملةربدا  اايةتالأل ناةزا  وةن نركرانيةا. رت َفةت هةذا اإلاةرا  ناي ةام املةاتة لقحةرب رالة

وةةةةن  ٣الياةةةةد الةةةةدريل ا ةةةةاا ابملقةةةةو  املدنيةةةة  رالسياسةةةةي ، رهةةةةو وتسةةةة  وةةةةت وقتهنةةةةيا  الفقةةةةرة 
 ون الياد. ١9 املاتة
شةةةةا  ازيةةةةرة القةةةةرم: ايريةةةة  اليفةةةةحاف ، "رنكةةةةد  ون مةةةة  فريةةةةدرم هةةةةارحل   تقريرهةةةةا عةةةةن  -١٥٥
ن  وتةةةا  املنافةةةذ اإلعالويةةة    تسةةةتوت امليفةةةوأل عقةةة  وسةةةتندا  التسةةةجيت لةةةدب  "٢٠١٦ لسةةةن 

. رن قغت اهليت  الرقا ي  ادياتي  الررسةي  املينية  ٢٠١٥سقوا  اديات الررس. ونذ نيسا /ن ريت 
ونفةةذ فقةةو لوسةةائو  ٢٣٢  عةةن جنةةاا تسةةجيت Roskomnadzor تن ةةيم ننشةةو  رسةةائو اإلعةةالم  

عةةن عةةدت املنافةةذ الة  سةةجئقت ايينمةةا كانةةت شةةا  ازيةةرة القةةرم ىا ةةي  اً ظ كثةة  اإلعةالم، ريقةةت الةة
رتوقفةت حموة  تقفزيةو  شةي  التَةةرَت   اً. لدف ونفذ تقرياة ٣لقسقو  الدستودي  األركراني ، الاالغ 

. رعةةالرة عقةة  ٢٠١٥  عةةن الاةةث وةةن شةةا  اجلزيةةرة   اايةة  لااد/وةةادحل ATRشةةا  ازيةةرة القةةرم  
 الظ، عوتقت اهليت  الرقا ي  الررسي  ونافذ اإلنرتنت األىاادي  الياوق  ون تاىت ترل  نركرانيا.
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 (122-97إىل  119-97) محاية الصحفيني -3 
نشةاط املاةين املشةررمل ، نصت القانو  املتيقة   تيزيةز  ةما   ال٢٠١٥نةد/وايو  ١٤   -١٥٦

لقيفةةةحفيل عقةةة  نشةةةو  املسةةةؤرلي  اجلنائيةةة  عةةةن عرققةةة  األنشةةةو  املانيةةة  لقيفةةةحفيل. ريشةةةمت هةةةذا 
اسةةةةةةتخدام الينةةةةةة  نر التاديةةةةةةد ابسةةةةةةتخداو   ةةةةةةد اليفةةةةةةحفيل، رالتةةةةةةدو  نر التخريةةةةةة  املتيمةةةةةةد 

 ملمتق اام، رادعتدا  عق  ايياام، رنىذهم كرهائن.
اليقو ةة  عقةة   ٢٠١٦تىقةةت عقةة  القةةانو  اجلنةةائ.   عةةام رشةةدتت  التيةةديال  الةة  ن -١٥٧

انتااا سري  املراسال  رامل املةا  اهلاتفية  رالرسةائت الربقية  ر  هةا وةن املراسةال  الة   ةرر عةرب 
رسةةةةةةةائت ادتيفةةةةةةةاد  نر املاسةةةةةةةوب، رعقةةةةةةة  عرققةةةةةةة  األنشةةةةةةةو  املانيةةةةةةة  املشةةةةةةةررع  لقيفةةةةةةةحفيل. 

 .٢٠١٧خمالف  ايىت ونتيف  عام  9٦، ر٢٠١٦خمالف  لتقظ األاي ام   عام  ١٤١ رسجقت
، واةةام ٢٠١٦ريتةةوىل وقةة  محايةة  ننشةةو  اليفةةحفيل املانيةة  رايريةة  التياةة ، ونةةذ عةةام  -١٥٨

 دصد محاي  تقظ األنشو  راملرة    نركرانيا.
رتتيرا ايري  رسائو اإلعالم إىل قمت شةديد    ةت ادايةتالأل الررسة.   شةا  ازيةرة  -١٥9

وناةا شةا  اجلزيةرة  سةا   ةررف اليمةت الة  د توةا . روةن نشةد املسةائت  القرم. رقةد  ةاتد عةدت
، ٢٠١٦نيسةةةا /ن ريت  ١9. ر  "اإلدهةةةا يل راملتوةةةرفل"إاثدة لقققةةة  إتداء اليفةةةحفيل   قائمةةة  

نفةةةذ نفةةةرات تائةةةرة األوةةةن اديةةةاتر الررسةةة.   شةةةا  ازيةةةرة القةةةرم  ةةةادة فتتشةةةوا فياةةةا ونةةةزأل اليفةةةحف. 
ينةةةا  رهةةةو    راايتجةةةزره لفةةةرتة قيفةةة ة Krym.Realiiصةةةحف. وسةةةتق ت ييمةةةت وةةةت وؤسسةةة  وي ةةةود ا 

 غرا استجوا   فيما يتيفت  تحقية  انةائ. عةن اااوةا  تتيقة   يفةدرد نةدا ا  انفيفةالي . رقةد 
ينا     . ١٥   فال  وت املجر عق  سفرهاً ، رنفرء عن  دايق٢٠١٦نيسا /ن ريت  ١9اايتجز ا 

 (123-97) احلق يف حرية التجّمت السلمي -4 
ي فت تستود نركرانيا ايري  التجمت السقم.. رتتةوىل الشةر   الو نية  واةام ايفة  الن ةام  -١٦٠

 اليام نثنا  ويت املناساا  الياو ، عا   الظ الت اهرا  راداتماعا  رادايتجااا .
، قهنةت ا  مة  الدسةتودي    نركرانيةا  يةدم شةرعي   يةي ناي ةام القةوانل ٢٠١٦ر  عام  -١٦١
ألاي ام الدستود، ألاا تشرتط امليفوأل عق  ووافق  وساق  ليقد التجميا  السقمي . رنكد  اً رفق

 لقشظ نن  يتيل فقو تاقيغ السقوا  ابلتخويو ليقد  مت اليام. ا  م  عا د يدمل وادً 
راةةةةرب تسةةةةجيت وشةةةةررع. قةةةةانونل  ةةةةديقل لةةةةدب الربملةةةةا   شةةةة   الرقا ةةةة  عقةةةة  ايةةةة  التجمةةةةت  -١٦٢

 ،١-٣٥٨٧، ردقم التسجيت ٢٠١٥كانو  األرأل/تيسمرب   ٧،  تادي  ٣٥٨٧ دقم التسجيت  السقم.
، نصةةدد  جلنةة  ٢٠١٦تشةةرين األرأل/نكتةةو ر  ٨ . ر  ٢٠١٥كةةانو  األرأل/تيسةةمرب   ١١ تةةادي  

ملشاديت القةوانل اً إ ا ياً الاندقي ، ابدشرتاا وت ىربا  ون ون م  األون رالتيار    نردراب، تقييم
 مقاا، وش ة إىل اتسا  وي م األاي ام وت املياي  الدرلي .  و

 (139-97-137-97، 132-97-126-97، 46-97احلقوق االجتماعية ) -هاء 
 (139-97، 138-97، 137-97، 127-97، 126-97) التعليم -1 

  املائةة   ٦.٢نسةةا   ٢٠١٧شةة تقت خميفيفةةا  التيقةةيم   ويزانيةة  نركرانيةةا الياوةة  لسةةن   -١٦٣
و ٢٠١٥  عةةةام  ٥,٨و ر٢٠١٦  عةةةام  ٥,٤ وقا ةةةت نسةةةا  اً النةةةاتج ا قةةة. اإلوةةةايل تقرياةةة وةةةن
  .٢٠١٤  عام  ٦,٤ر
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ر قةةةةةغ ومةةةةةومل عةةةةةدت وؤسسةةةةةا  التيقةةةةةيم اليةةةةةام الياوقةةةةة    نركرانيةةةةةا  ميةةةةةت ننواعاةةةةةا رنشةةةةة األ  -١٦٤
، رتقةةةةدم تقةةةةظ املؤسسةةةةا  ٢٠١٧-٢٠١٦وؤسسةةةة  تيقيميةةةة    اليةةةةام الدداسةةةة.  ١٦ 9٠٠ وق يتاةةةةا

ويقةةةم    ١١ ٢٠٠نلةةة  ويقئةةةم، وةةةن  يةةةنام  ٤٣9واليةةةل  الةةة ، رييمةةةت فياةةةا  ٣,9ىةةةدوااا لقرا ةةة  
 نل  ويقم. ٢٠٢ وقيو   ال ، رييمت فياا قرا  ١,٢املنا   الريفي . رتستوع  املدادحل الثانوي  زها  

عمقيةةةةة  إصةةةةةالا ن ةةةةةام التيقةةةةةيم اليةةةةةام   املةةةةةرايقتل اد تدائيةةةةة   ٢٠١٦ر ةةةةةدن    عةةةةةام  -١٦٥
ثانوي ، ادف يسل فرا امليفوأل عق  تيقيم ايد النوعي  لس ا  املنا   الريفية . رقةد نتب رال

اً اخنفةةاا نعةةدات السةة ا    املنةةا   الريفيةة  إىل انتشةةاد  ةةاهرة املةةدادحل اا  األعةةدات الققيقةة  اةةد
 شا  وستحيت.اً ون الوالب. ر يت هذا توف  تيقيم ار نوعي  ايدة نور 

صةةالا ن  املةةدادحل اد تدائيةة   ةة  ن  ت ةةو    القةةرب الةة  ييةةيش فياةةا رتةةرب عمقيةة  اإل -١٦٦
األ فاألو وت  ميت ووادت املرايقتل املتوسو  رالثانوي  ايوأل وةدادحل حمودية ، رهة. عةاتة وةا ت ةو  
نكةةرب املةةدادحل   املقا يةة . رتنقةةت ايةةافال  وددسةةي  الوةةالب وةةن القةةرب نر الاقةةدا  اجملةةاردة إىل 

رتغقةة  وةةن مث املةةدادحل ا قيةة  نر  ةةرر تشةةغيقاا  يفةةف  وةةدادحل ونتسةةا .  اييةةث يتققةةو  تيقةةيمام.
ةةةن نوعيةةة   روةةةن شةةة    ميةةةت املةةةوات راملةةةوادت األكاتمييةةة  ايةةةوأل املةةةدادحل ا وديةةة  اةةةذا الشةةة ت ن  حيسئ
 التيقةةةةيم الةةةةذر يتققةةةةاه الوةةةةالب رياصةةةة  القةةةةاتول وةةةةن القةةةةرب اليفةةةةغ ة نر النائيةةةة . ر  ايزيةةةةرا /

 وددس  ونتسا . ٥١١وددس  حمودي  ر ١٧٨ييد ، اكتمت تش٢٠١٧ يوني 
رتيمت شا   ون املؤسسا  التيقيمي  عق   ما  إعماأل املة    تققة. التيقةيم  قغةا   -١٦٧

األققيةةةةةا  القوويةةةةة . رتةةةةةوفر وؤسسةةةةةا  التيقةةةةةيم قاةةةةةت املددسةةةةة. التيقةةةةةيم  سةةةةةت لغةةةةةا   األركرانيةةةةة  
رتةةوفر املةةدادحل الثانويةة  التيقةةيم  ثمةةاين لغةةا  راملولدرفيةة  رالاولنديةة  رالررسةةي  رالرروانيةة  راهلنغاديةة  . 

 األركرانيةةةة  رالاقغاديةةةة  راملولدرفيةةةة  رالاولنديةةةة  رالررسةةةةي  رالرروانيةةةة  رالسةةةةقوفاكي  راهلنغاديةةةة  . رتةةةةوفر 
امليزانيةةة  الياوةةة  ت قفةةة  نشةةةر ال تةةة  املددسةةةي  الةةة  يتاااةةةا هةةةذه املؤسسةةةا  كةةةت عةةةام. رنُ ئمةةةت 

يم اليةةةةةايل   هةةةةةذا اليةةةةةام ابلقغةةةةةا  الررسةةةةةي  راهلنغاديةةةةة  اوتحةةةةةا   الةةةةةدىوأل إىل وؤسسةةةةةا  التيقةةةةة
 ملولدرفي  ر قغ  التَةرَت   شا  ازيرة القرم رالقغتل الاولندي  رالررواني .ار 

 (130-97-128-97، 46-97) الرعاية الصحية -2 
   ٢٧ادتفيةةت خميفيفةةا  امليزانيةة  الياوةة  امليتمةةدة لقن ةةام اليةةام الرعايةة  اليفةةحي   نسةةا   -١٦٨

   املائ  ون الناتج ا ق. اإلوايل. ٢,٨، ر قغ ايجماا ٢٠١٧  عام  ائ ،امل
عقةة  وفاةةوم متويةةت إصةةالا ن ةةام الرعايةة  اليفةةحي  الةةذر  ٢٠١٦راةةر  املوافقةة    عةةام  -١٦9

يةنص عقةة  ن  ت فةةت الدرلةة  ايجةم املسةةاعدة الوايةة  اجملانيةة  رعمقية  توةةوير الن ةةام اليفةةح. اليةةام. 
وم عقةةة  أسةةةي  ن ةةةام ووايةةةد لقوةةة  الوقةةةائ.. رسةةةتحدتت  و ةةةةوا رسيسةةةاعد تنفيةةةذ الةةةظ املفاةةة

وسةةتوة  الرعايةة  الوايةة  الثالثةة ، األرأل رالثةةاين رالثالةةث، رتةةوزمل ابلتسةةارر عقةة  املستشةةفيا    
 .املقا يا  املنش ة ايديثاً 

ةةةت ت قفةةة  األتريةةة  جلميةةةت السةةة ا ، رد سةةةيما  -١٧٠ رنتىقةةةت عةةةدة واةةةاتدا  وةةةن ناةةةت تيسةةة  يم 
وةةةنام:  ن  ن ةةةام تسةةةي  ورايةةة. لقيقةةةاق ، ابدسةةةتنات إىل وتوسةةةو األسةةةياد   مخسةةة   قةةةدا  الفقةةةرا ، 

تشةةةمت عقةةةاق  نوةةةراا اً صةةةنف ١٥٧وةةةاردةو  ب   ةةةر وج اي ةةةوو. لسةةةدات ت ةةةالي  اليقةةةاق ، يغوةةة. 
رالر ةو، رتتةاا اليقةاق  وةن ىاللة  لقمر ة  ابجملةا   ٢القق  راألرعي  الدووي  رورا الس ر وةن النةومل 

ت قفةةةةةة   ةةةةةةتيق و  ء  كفةةةةةةت  ةةةةةةر وج األوةةةةةةم املتحةةةةةةدة اإلوةةةةةةائ. رون مةةةةةة  األوةةةةةةم املتحةةةةةةدة لقوفولةةةةةة  نر  
 اليونيسةةي   رون مةةا  ترليةة  نىةةرب ورووقةة  الشةةفافي    وةةاأل املشةةرتة  الياوةة  وةةن اليقةةاق  األشةةد 

   لقمشرتة .مما نتب إىل القهنا  عق  الفسات   هذا اجملاأل رواتد الوري  إلنشا  الوكال  الو نياً، نفي
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رنتب اخنفاا وستوة  التحيفل   نركرانيا إىل تسجيت اياد  اديةدة وةن اإلصةا    -١٧١
. رييةوت السةا    الةظ إىل اخنفةاا ٢٠١٧-٢٠١٥ شقت األ فاأل رال زاز رامليفةا    الفةرتة 

يةة  وسةتوب امليةةادف املتيققةة  ابلتحيفةل رقيفةةود وفاةةوم املخةا ر املرتاوةة  ابألوةةراا الة  مي ةةن الوقا
وناةةةا ابلققاايةةةا . ريزيةةةد وةةةن تفةةةاقم املالةةة   ةةةي  ثقةةة  اجلماةةةود   سةةةالو  الققاايةةةا  راوتاةةةا. 
رتيفةةةدت  امل ووةةة  هلةةةذه املالةةة   تن ةةةيم محقةةة  تياتةةة  ااتماعيةةة  رنشةةةر  يةةةا   عةةةن  ريةةة  رسةةةائو 

 اإلعالم رتوف  التددي  ر نا  القددا  ون نات دفت وستوب الوع. ريسل الو ت.
اعتمةةةةات اسةةةةرتاتيجي  ل فالةةةة  اسةةةةتداو  التيفةةةةدر لةةةةدا  السةةةةت رراب   ٢٠١٧رشةةةةاد عةةةةام  -١٧٢

 ، ويفحو   يو  عمت لتنفيذها.٢٠٢٠ف رحل نقص املناع  الاشري /اإليدز ايىت عام 
إاةةرا ا  شةةرا  املنتجةةا  راليالاةةا  الوايةة . رتنفةةذ عمقيةةا   ٢٠١٥رُعةةدئلت   عةةام  -١٧٣

ترليةة  وتخيفيفةة    اجملةةاأل الوةةيب. ر ةةدن  الشةةرا    إ ةةاد الةةرباوج امل وويةة  عسةةاعدة ون مةةا  
اليمةت عقة  إعةدات ادسةرتاتيجي  الو نية  اً عمقي  شرا  الققاايا  عق  نفق  الدرل . ريتواصت ايالي

 .٢٠٢٠-٢٠١٧املتيقق  ابلتخويو لرب وج التحيفل الو ين لقفرتة 

 (132-97، 131-97) احلقوق املتعلقة بتهيئة بيئة آمنة وصحية -3 
، وةن ناةت تنفيةذ اتفةا  ٢٠٣٠فاوم تنفيذ سياس  الدرل  املتيقق   تغة  املنةاخ ايةىت اعتمد و -١٧٤

 ابدي . رهو نرأل صظ اي وو. اسرتاتيج. يادف إىل إ ات اج وؤسس. لقتيفدر لتغ  املناخ.
راةةةرب إعةةةدات وشةةةررمل ىوةةة  اليمةةةت املتيققةةة   تنفيةةةذ وفاةةةوم سياسةةة  تغةةة  املنةةةاخ، رهةةة.  -١٧٥

 فيذ اتفا  ابدي .تشتمت عق  تدا    ش   تن
رنىةةذ  نركرانيةةا عقةة  عاتقاةةا التزاوةةا  قانونيةة  ترليةة  لهنةةما  املشةةادك  الياوةة    عمقيةة   -١٧٦

اؤةةةاا القةةةرادا  اا  اليفةةةق  ابلايتةةة . راسةةةتحد    نةةةا  عقةةة  الةةةظ إاةةةرا  لتقيةةةيم األثةةةر الايتةةة.و وةةةت 
لايتةةة  روشةةةادك  وراعةةةاة وتوقاةةةا  ادتفاقيةةة  ا اصةةة  إباتايةةة  فةةةرا امليفةةةوأل عقةةة  امليقووةةةا  عةةةن ا

اجلماود   اؤاا القرادا   ش اا رادايت ام إىل القهنا    املسائت املتيقق  اةا  اتفاقية  لدهةوحل  
القةانو  املتيقة   تقيةيم  ٢٠١٧راتفاقي  تقيةيم األثةر الايتة.   إ ةاد عةرب ايةدرتر. راعتمةد   عةام 
لسةةالو  الايتيةة ، رمحايةة  الايتةة  األثةةر الايتةة.، الةةذر ياةةدف إىل ونةةت إملةةا  الهنةةرد ابلايتةة  ر ةةما  ا

 ركفال  ادستخدام الرشيد لقموادت الواييي  راستنساىاا.
وفاةةوم إصةةالا ن ةام اإلشةةراف امل ةةوو.   وةةاأل محايةة  اً، نيهنةة ٢٠١٧راعتمةد   عةةام  -١٧٧

 الايت و الذر يادف إىل تواي  ن ام اديد لرصد ايال  الايت .

 األولوايت الوطنية الرئيسية -خامساً  
وواصةةةق  التيةةةار  الوثيةةة  وةةةت وقةةة  ايقةةةو  اإلنسةةةا  ر ةةة ه وةةةن اآلليةةةا  الدرليةةة  ملقةةةو   -١٧٨

اإلنسا  ون نات إعماأل ايقو  اإلنسا  راملرة   غية  إنشةا  لليةا  فيالة  ملماية  هةذه املقةو  
 رايت املشاكت اجلوهري    هذا اجملاأل.

 وا السياسةا  ادسةرتاتيجي  تنفيذ ادسرتاتيجي  الو ني  ملقو  اإلنسا  ر  ها وةن صة -١٧9
 املتيقق  حبقو  اإلنسا .
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   "عةةةدم التسةةاول ووققةةةاً "سةةة   شةة   تيزيةةز قةةددا  اآلليةةة  الوقائيةة  الو نيةةة  رتوايةة  سيا -١٨٠
 ويت اياد  التيذي  رإسا ة املياوق .

ادسةةتمراد   الةةدفامل عةةةن امليفةةا  الو نيةةة  ألركرانيةةا رمحايةةة  ايقةةو  اإلنسةةةا  وةةن ىةةةالأل  -١٨١
 اليدأل الدرلي  را  م  األردر ي  ملقو  اإلنسا . حم م 
اؤاا ويت ا ووا  املم ن  ون نات اايرتام ر ما  ايقو  رايرة  اإلنسا  راملةوا ن  -١٨٢

نيا رقوانيناا، ر  املياهدا  الدرلي . وت الرتكيز  وا  ىاا عق  ايقو  اامل فول    تستود نركر 
ازيةةرة القةةرم راملنةةا   املتهنةةردة وةةن اليةةدرا  املسةةقل وةةن  رايةةرة  املةةوا نل الةةذين يييشةةو    شةةا 

 .اان  اديات الررس.، عالرة عق  محاي  ايقو  األشخاا املشرتين تاىقياً 
لقجمييةةة  الياوةةة  للوةةةم املتحةةةدة،  ٧١/٢٠٥رتيةةةرب نركرانيةةةا عةةةن التزاواةةةا  تنفيةةةذ القةةةراد  -١٨٣

شةةةاوت هلةةةذه الوثيقةةة ، رعقةةة  وواصةةةق  ريةةةث اجملتمةةةت الةةةدريل عقةةة  تةةةوف  الةةةدعم ل فالةةة  التنفيةةةذ ال
الهنغو السياس. عق  اديات الررس.  غي  إاتاي  إو اني  الوصوأل إىل شا  ازيرة القرم لسقوا  
رلليةا  الرصةد التا يةة  للوةم املتحةةدة روقة  نردراب رون مة  األوةةن رالتيةار    نردراب راملن مةةا  

م عق  املال  اإلنساني  روس ل  اايرتام ايقو  الدرلي  األىرب، ابإل اف  إىل وواصق  تركيز ادهتما
احل، الةة  د يةةزاأل اليةةدرا  الررسةة. اةةاإلنسةةا    األدا ةة. ا ا ةةي  لالايةةتالأل املؤقةةت رونوقةة  ترن

 فياا.اً عق  نركرانيا وستمر 
 حل. شا  ازيرة القرم رونوق  ترنااوواصق  التحقي    انتااكا  ايقو  اإلنسا    -١٨٤
 ا   الالزو  لتنفيذ قرادا  ا  م  األردر ي  ملقو  اإلنسا .وواصق  اؤاا التد -١٨٥

Notes 

 
1 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). 

 2 https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vliegramp/presentaties/presentation-joint/. 
 3 https://www.youtube.com/watch?v=3PyEspLz8UQ. 
 4 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. 

 5 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. 

 6 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. 

 7
 http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_report_march_2017_ukr_new.pdf. 

 8
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)027-e. 

 9
 http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_pending_2017_BIL.pdf. 

 10
 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)025-e. 

 11 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHjYYUKvgreW37cM3JYyL1Ony8Gr6JOZAQvVLcEx 

dh4/edit#gid=1036692300. 
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WTmlzzpwvsh8Qu670Io8_7AYdm_o46hNRAsVeOfRxTs/ 

edit#gid=904525845. 
 

12
 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/ua_-_16_february_2017_-

_ukraine_-_ohchr_report_on_crsv.pdf. 
 13 This expert is a military lawyer in the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. 

 14 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportCRSV_EN.pdf. 
 15 https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/-/soj/alert/16318086. 
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