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  ضد املرأة املعنية بالقضاء على التمييزاللجنة 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 نوالدورة اخلامسة واألربع
       ٢٠١٠فرباير / شباط٥ - يناير/ كانون الثاين١٨

ردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف            
  بعالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسا

    
 *وكرانياأ    
جلنـة األمـم املتحـدة املعنيـة     واألسئلة اليت طرحتـها   املواضيعردا على قائمة    مقدمة  معلومات      

  لتقرير الدوري ألوكرانيالنظر يف ابالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق با
  

   عامةنبذة    
  :التاليةاألوكرانية   احلكوميةداراتاإل عداد هذا التقريرإل زمةالالعلومات امل تدمقَ  - ١

وزارة  ووزارة العمــل والــسياسات االجتماعيــةووزارة التربيــة والعلــوم ووزارة العــدل   
مكتـب  ووزارة شؤون األسرة والـشباب والرياضـة        ووزارة اخلارجية    و ووزارة الصحة  الداخلية
  .وكرانياأل احلكوميةاإلحصائية جنة اللوكرانيا اجمللس األعلى ألو بحقوق اإلنسانمفوض 

  
  الوضع القانوين لالتفاقية    

  .متاحةغري املعلومات   - ٣
  

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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  تعريف املساواة    
ــونا وكــرايناألقــانون ال مــن ١وفقــا للمــادة   - ٤ ــة املــساواة يف احلقــوق   ” ملعن بــشأن كفال

 ،لافعــبأنــه األ - اجلــنس علــى أســاس نــوع يــز ميالت، ُيعــّرف “ والرجــلاملــرأةوالفــرص بــني 
ــة أو اســتبعاد أو تفــضيل علــى أســاس     أيتنطــوي علــى  اإلغفــال، الــيت  تحــاال أو نــوع تفرق

 أو كانـــت حتـــول دون االعتـــراف هوحرياتـــ اإلنـــسان قـــوقحل تقييـــدفيهـــا اجلـــنس، إذا كـــان 
 . حّد سواءلنساء والرجال علىالتمتع هبذه احلقوق واحلريات، فيما خيتص با أو

القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز          ب األمـم املتحـدة املعنيـة     تفاقيـة    من ا  ١وفقا للمادة   و  
  نــوع أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس“التمييــز ضــد املــرأة”ضــد املــرأة، يعــين 

 النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى أسـاس تـساوي الرجـل                  أو أغراضه  هثارآاجلنس ويكون من    
اســية يف امليــادين الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة واملــرأة، حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األس

والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف للمـرأة هبـذه احلقـوق أو متتعهـا هبـا                     
  .وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية

د الـوار  “التمييز ضـد املـرأة    ”مفهوم   “ اجلنس  نوع التمييز على أساس  ”مفهوم  طابق  و  
 . االتفاقية، ويشمل التمييز املباشر وغري املباشريف

املــساواة يف احلقــوق كفالــة  بــشأن”  املعنــونوكــرايناألقــانون ال مــن ١وفقــا للمــادة و  
حـاالت   أو   ،لافعـ  بأنـه األ    اجلنس على أساس نوع  التمييز  ُيعّرف  ،  “ملرأة والرجل بني ا والفرص  
 تقييـد فيهـا   تفضيل على أساس اجلنس، إذا كان  اليت تعرب عن أي تفرقة أو استبعاد أو     اإلغفال،

ه أو كانـت حتـول دون االعتـراف أو التمتـع هبـذه احلقـوق واحلريـات،               وحرياتـ  اإلنسان   قوقحل
 . حّد سواءعلى والرجالفيما خيتص بالنساء 

التمييـز بـني    وقـف    إىل،   اجلـنس   نـوع  التمييز على أساس  التوجه العام حنو منع     يهدف  و  
مـن  املـساواة يف املعاملـة بـني الرجـل واملـرأة           علـى كفالـة     دولة  التعمل  و. يهوالقضاء عل  اجلنسني
 نـص   شريوال يـ  .  إىل حظـر األشـكال املباشـرة وغـري املباشـرة للتمييـز             الراميـة اإلجـراءات    خالل
الـشكل   سـّيما  ، وال التمييـز  انتـشار مـن    علـى الـرغم   أي شـكل مـن التمييـز،         وجود    إىل القانون

 سياساتاجتاهـات الـ    حتديـد    ولـدى . يف أوكرانيـا  علـى نطـاق واسـع        ، منـه  )اخلفـي ( باشرامل غري
 مـن القـانون     ٦ املـادة    تـنص و. “التمييـز بـني اجلنـسني     منـع   ”اهلدف العام هو    يكون   ،احلكومية

 يـة، قانون، مـن الناحيـة ال     رمبـا كـان األصـوب     و. “ اجلـنس   نـوع  حظر التمييز على أسـاس    ”على  
  .“هوحظر،  اجلنس نوععلى أساسمنع التمييز ” على التأكيد يف الصياغة هو
بـشأن إدخـال تعـديالت علـى        ”  بعنـوان   أوكراين  وزارة العدل مشروع قانون    وأعّدت  - ٥

كفالـة  بـشأن   ”  املعنون وكرايناألقانون  الاعتماد  ب املتعلقة “األوكرانيةبعض القوانني التشريعية    
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 )برملـان ( “فنـا رادا فريخو” ، الـذي اعتمـده  “املـساواة يف احلقـوق والفـرص بـني املـرأة والرجـل      
ــ مبوجــب يــتم  و.رابعــا - ٢٧٤رقــم يف هيئــة القــانون  ،٢٠٠٨بريــل أ/نيــسان ١٥ يف اأوكراني

اسـتواء   بـشأن ”املعنـون   وكـراين   األون  انقـ ال العمل، و  نيقوانمدّونة  تعديل  املذكور آنفا   قانون  ال
القـانون املعنـون    و،“ العقـود واالتفاقـات اجلماعيـة     بشأن”  املعنون قانونالو ،“ملواطننيامعاملة  

 .“الربملان األوكراين حلقوق اإلنسانمفوض بشأن ”

دف الـيت هتـ    ةتعمداملل  األفعا م جترِّ  اليت القاعدةألوكراين  ايف القانون اجلنائي    خت  ورَس  
 متيـازات للمـواطنني علـى أسـاس       الحلقـوق أو تـوفري ا     اإىل تقييـد    بصورة مباشرة أو غري مباشرة      

 ).١١٦املادة ( اجلنس نوع

ال املتعمـدة  فعـ أن األعلـى  اجلنـائي   أوكرانيا   من قانون    ١٦١ من املادة    ١الفقرة   نصتو  
الــشرف الــوطين  إهانــة  وأ ؛ةالعنــصريأو  القوميــة النعــراتالكراهيــة و إثــارةإىل الــيت هتــدف  

الــيت هتــدف وعتقــداهتم الدينيــة، مب املتعلقــةشاعر املــواطنني مــ اإلســاءة إىل أو ة،الكرامــة الوطنيــو
 امتيـازات علـى     هممـنح   املـواطنني أو   حقـوق ة إىل تقييـد      أو غـري مباشـر     ةمباشـر  بصورة كذلك

نـوع   أو    أو املعتقـدات األخـرى؛     املعتقدات الـسياسية والدينيـة    أو   ؛ البشرة لون وأرق  أساس العِ 
 لغـوي    علـى أسـاس     أو ؛ أو مكـان اإلقامـة     ؛ أو الثـروة   ؛أو األصل العرقـي أو االجتمـاعي       اجلنس

 املعفـي مـن     لـدخل ل األدىناحلـد   نـصف   بغرامـة ال تزيـد علـى        عليهـا   ب   يعاقَ أي أساس آخر؛   أو
مـع   وات؛سـن مخس   أقصاها ملدة   احلبس أو   ،نا سنت أقصاهاالعمل اإلصالحي ملدة    ب، أو   الضريبة
شــغل وظــائف معينــة أو ممارســة أنــشطة معينــة ملــدة  يف   مــن احلــق، أو بــدون حرمــان،احلرمــان
 . ثالث سنواتأقصاها

تعـديالت  إدخـال   بـشأن   ”ملعنـون   اأوكرانيـا    قانون   )ربملانال (“ رادا فريخوفنا”اعتمد  و  
كفالـة  ” املعنـون    وكـراين األاعتماد القـانون    املتعلقة ب  “ةألوكرانياالتشريعية  القوانني  على بعض   

ــني    ــوق والفــرص ب ــساواة يف احلق ــرأةامل ــم  ( “ والرجــلامل ــانون رق ــؤرخ سادســا  - ٢٧٤الق امل
  :اليةتلاية التشريعالصكوك  القانون مبوجب هذات لّدُعو). ٢٠٠٨أبريل /نيسان١٥

ــة  •   ــمدّون ــايف  العمــل نيانو ق ــوفر     - أوكراني ــيت ت ــة ال ــة اجلماعي تعريــف بأحكــام االتفاقي
  ؛)١٣املادة (املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل 

حقـوق   بإعمـال  املتعلق -“ ملواطننيا استواء معاملة  بشأن” ملعنونا وكرايناألقانون  ال  •  
  بــني احلقــوق والفــرصاة يفساواملــاملــواطنني يف قــضايا لكفالــة اســتواء معاملــة إضــافية 
  ؛)٢٠املادة ( والرجل املرأة
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تعريـف  ب املتعلـق  -“ بـشأن العقـود واالتفاقـات اجلماعيـة       ”  املعنـون  وكـراين األقانون  ال  •  
رص بـني املـرأة     املساواة يف احلقوق والفـ    تكفل  االتفاقات اجلماعية اليت    العقود و أحكام  

  ؛)٨ و، ٧املادتان (والرجل 
املعــين  أوكرانيــا )برملــان (“فريخوفنــا رادا”مفــوض  ملعنــون بــشأنا وكــرايناألقــانون ال  •  

ــسان حب ــى     - قــوق اإلن ــويل املفــوض اإلشــراف عل ــرامفيمــا خيــتص بت ــ احت يف ة اساوامل
 ).١٣املادة ( والرجل بني املرأةفرص الحلقوق وا

  
  تفاقية وبروتوكوهلا االختيارياالب التوعيةزيادة     

ــل ح  - ٦ ــسان مفــوض ل ــوق اإلن ــذ ،حق ــرمن ــونملاول األ ه تقري ــوق   ” عن ــرام حق ــة احت حال
، ٢٠٠٢دم إىل الربملـان األوكـراين يف عـام    ، الـذي قُـ  “تـها ومحايا ريات اإلنسان يف أوكرانيـ  حو

قـضاء علـى التمييـز     جلنة األمم املتحدة املعنيـة بال  اليت قدمتها توصياتالالحظات و املحالة تنفيذ   
 . النظر يف التقرير الدوري ألوكرانيابشأن ،ضد املرأة

 من أجل الوفاء بالتزاماهتـا مبوجـب اتفاقيـة األمـم             عددا من اخلطوات   اختذت أوكرانيا و  
  : املرأة، مبا يف ذلكضد القضاء على مجيع أشكال التمييز املتحدة بشأن

ــد   -   ــا رادا”اعتم ــان (“فريخوفن ــا) برمل ــام ،أوكراني ــادئ  ١٩٩٩ يف ع ــالن مب ــة ، إع عام
دور املرأة يف احليـاة     هتدف إىل تعزيز     يف جمال األسرة واملرأة، اليت       ات احلكومية سياسلل

   للبلد؛، والروحية، والثقافية،واالجتماعية،  والسياسية،االقتصادية
 املـساواة يف   علـى نصيـ ي ذ، الاألسرةأوكرانيا لشؤون   قانون   ،٢٠٠١ يف عام    ،مداعُت  -  

 تربيـة شـؤون األسـرة، مبـا يف ذلـك          ة  رعايـ واملسؤوليات بني املـرأة والرجـل يف         احلقوق
  ؛األوالد وكفالتهم ماديا

الوضـع  ب النـهوض بـشأن   ” مرسـوما    ،٢٠٠١بريـل   أ/ يف نيـسان   ، رئيس أوكرانيـا   أصدر  -  
  ؛“االجتماعي للمرأة يف أوكرانيا

ــداعُت  -   ــرة ت مـ ــة للفتـ ــة عمـــل وطنيـ ــهتتـــسق، ٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١  مـــنخطـ   علـــى وجـ
   حقوق املرأة؛ضمانيف جمال   عمل بيجنيمنهاجمع  اخلصوص،

ــد،   -   ــام اعُتمـ ــانون ال، ٢٠٠١يف عـ ــرايناألقـ ــونا وكـ ــشأن ” ملعنـ ــه إىل بـ ــف التنبيـ العنـ
 لتأهيـل االجتمـاعي للنـساء واألطفـال       ل ومالجـئ    ،لألزمات نشئت مراكز أُو،  “العائلي

  ضحايا العنف؛من 
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 مـن   ملكافحة االجتار باألشـخاص للفتـرة     املتعدد العناصر    ربنامجال ،٢٠٠٢ يف عام    أُقر،  -  
  .٢٠٠٥ إىل ٢٠٠٢

أبريـل  /نيـسان  ٢٦ يف  حكومـة أوكرانيـا     أقـرَّت  ،يف األسـرة  لعنف  ل التصّديمن أجل   و  
 عـن   أو،عـائلي  أعمـال عنـف    ارتكـاب عـن املقدمة تقارير  البيانات و ال استعراضنظام   ،٢٠٠٣
قـانون  ال ،٢٠٠٣مـايو   /أيـار  يف   ،الربملان األوكـراين  اعتمد  و.  حبدوثه حقيقيهتديد خطر    وجود

املـسؤولية  مبوجبـه   حـدد    تُ الـذي ،  “ اإلداريـة  لمخالفـات أوكرانيـا ل   قانونتعديل  بشأن  ”املعنون  
وقــد أنــشئ يف البلــد أكثــر مــن  . تنفيــذ أوامــر احلمايــة  عــدم أو ،العــائليعــن ارتكــاب العنــف  

 .جتماعي لضحايا العنف العائلي اال-ا من مراكز األزمات والتأهيل الطيب مركز ٣٠

 ، إىل رئــيس أوكرانيــاحقــوق اإلنــسانمفــوض الــذي قدمــه  العــرضج ائنتــوبنــاء علــى   
ــا رادا” صــدق ،٢٠٠١ديــسمرب /كــانون األول ٢٩ املــؤرخ ــ)برملــان (“فريخوفن  يف ا، أوكراني
ــسان ــل /ني ــرب      ،٢٠٠٤أبري ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــة  عل  ؛الوطني

 ؛، وخباصـة النـساء واألطفـال واملعاقبـة عليـه           ومنعه باألشخاص االجتارالتحذير من   وبروتوكول  
 .وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو

األمـم   اتفاقيـة     الـواردة يف   ضمان الـشروط  لـ  الربملـان األوكـراين خطـوة هامـة          قد خطا و  
بــشأن ”  املعنــونوكــرايناألقــانون ال، ٢٠٠٥ســبتمرب / يف أيلــولاملــذكورة باعتمــاده، املتحــدة

هــذا  ضــمانُ ُيعــّدبوجــه خــاص، و. “ والرجــلاملــرأةكفالــة املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني 
 االجتاهــات أحــد ،همــة امل العامــةملــرأة والرجــل يف اختــاذ القــرارات  ا تكــافؤ مــشاركة لقــانون ال

  التمييـز علـى أسـاس      ، صـراحة  ،قانونال  من ٦ظر املادة   حت  حيث ،ات احلكومية سياسلالرئيسية ل 
 . اجلنسنوع

توظيـف فئـات معينـة مـن     بفيمـا يتعلـق   عتمد جملـس الـوزراء أيـضا ضـمانات إضـافية        وا  
 الـسادسة؛ ىل احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك النساء الاليت لـديهن أطفـال دون سـن                إاحملتاجني  

. نوقا أو أطفـال معـ  الرابعة عشرة، يت لديهن أطفال دون سنال والنساء ال؛واألمهات العازبات 
  يف اخنفــاض نــسبة النــساء يف العــدد اإلمجــايل للعــاطلني عــن العمــل  اإلجــراءاتســامهت هــذه و

 .بصورة تدرجيية

ســبتمرب / يف أيلــول، علــى امليثــاق االجتمــاعي األورويب املــنقح تــصديق أوكرانيــاوُيعــّد   
 . خطوة هامة،٢٠٠٦

  الـدوريني  لتقريـرين التقريـر اجلـامع ل     يفنظـرت   بعـد أن     ،جلنـة األمـم املتحـدة     وأشارت    
 يف اجملتمـع مظـاهر      ال تزال توجـد   أنه  إىل  ،  ٢٠٠٢ه  يوني/ يف حزيران  ،الرابع واخلامس ألوكرانيا  

هـذا  ينطبـق   و.  اليت طـرأت    التغيريات اإلجيابية  على الرغم من   متييز مباشر وغري مباشر ضد املرأة     
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 وارتفـاع معـدالت البطالـة،    ؛ عمـل املـرأة  ليهـا يغلـب ع  األجور يف الصناعات اليت    مستوى على
ــّي الو ــسنات  س ــساء امل ــني الن ــى و ؛ما ب ــاهرعل ــف مظ ــائلي العن ــساء   ؛الع ــار بالن  وحــاالت االجت

أجهــزة  واحلكوميــةاألجهــزة يف ملناصــب قياديــة  النــساء يف شــغلكــبري التفــاوت وال ؛والفتيــات
 . الربملانوكذلك يف احمللي، كم الذايتاحل

حقوق اإلنسان أن هذه املالحظـات ال تـزال       مفوض    الذي أجراه  رصدلاد نتائج   كّوتؤ  
 .إىل حد كبري حىت اليوم مطابقة للواقع

التفـاوت  هـي   ،   االنتبـاه إليهـا     املتحـدة  األمـم جلنـة   توجه    يتزال املشكلة الرئيسية ال   تال  و  
 النـاتج عـن    الـذي تعـاين فيـه مـن التمييـز     ،الفعلـي يف اجملتمـع   وضعها  بني احلقوق املعلنة للمرأة و    

ــصور اســتمرار بعــض   ــةال ــ ا عــنالنمطي ــرأةلكــل مــن دور االجتمــاعي ل  وكــذلكالرجــل،  و امل
 بيلــةوتقــسيمات  ثوحــددت إىل أو ، الليرباليــةاإلصــالحاتتنفيــذ  الــيت وقعــت أثنــاءاألخطــاء 

إعمـال معظـم      عمليا املتعذّر،فقر مجاعي جيعل من     إىل   و ،مستوى الدخل على أساس   لمجتمع  ل
 .، فيما يتعلق باملرأة على وجه اخلصوصالدستوركفلها ي اليت احلقوق

مـستوى  وشكّل  . يف املائة  ٨ متثيل املرأة يف الربملان   نسبة  تجاوز  تال  على سبيل املثال،    و  
يف  ٢٨-٢٧  نــسبةحــصاءات الرمسيــة،إلل املاضــية، وفقــا ثالثالــسنوات الــامتــداد علــى  الفقــر
إىل أن هـذا   تؤكـده البحـوث االجتماعيـة،      يالـذ حقـوق اإلنـسان،     مفـوض   تقييم  يشري  ، و املائة

 .يف املائة ٧٠يتجاوز املؤشر 

املعنـون  حقـوق اإلنـسان، يف تقريـره الـسنوي األخـري            مفـوض   شدد  يـ يف هذا الصدد،    و  
فريخوفنـا  ”دم إىل   ، الـذي قُـ    “يف أوكرانيـا  تـها    ومحاي ، احترام حقوق وحريـات اإلنـسان      حالة”

ــان (“رادا ــوز )الربمل ــيو/ األوكــراين يف مت ــى ٢٠٠٩ هلي ــوري ضــرورة ، عل ــصدي الف ــرل الت  ،لفق
 .ملواردا  أجل احلصول علىمن ميع أفراد اجملتمعجلأكثر إنصافا وإتاحة فرص 

ــد وي   ــة األمــم املتحــدة    مفــوض ؤي ــسان موقــف جلن ــشأن حقــوق اإلن ــق  ب ضــرورة تطبي
ختــاذ ا، بـشأن   املـرأة ضـد اتفاقيـة القــضاء علـى مجيـع أشـكال التمييــز     يف  ٤ مـن املـادة   ١ الفقـرة 

 .املساواة الفعلية بني الرجل واملرأةتحقيق التعجيل بإىل دف تدابري خاصة مؤقتة هت

سياسات الــ  جمــال يف أنـه كــان مــن املمكـن تغــيري الوضـع    حقـوق اإلنــسان أمــني ويـرى   
 يف التمييــز اإلجيــايبلــو مت علــى وجـه اخلــصوص إدراج مبــدأ   تغــيريا جــذريا،  واإلدارةاحلكوميـة 
ــه  ينبغــي الــذيدأ وهــو املبــ  ،القــوانني ــسبة ممثلــ قــل ت أالّمبوجب  الربملــان يفمــن اجلنــسني أي ي ن

  .يف املائة ٤٠ احمللي عن  الذايت احلكمأجهزةواحلكومة و
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  املرأة بلنهوض لوطنية الاآلليات     
 للفتـرة   ،املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع األوكراين     كفالة  ل احلكوميربنامج  الل  يومت يتّم  - ٧

األســرة والــشباب شــؤون  وزارة تســتخدموا.  مــن ميزانيــة الدولــة،٢٠١٠عــام حــىت املمتــدة 
 هلـذا    غـريفن  ٩٠٠ و ألفـا    ١٤٣ اً و  مليونـ  ،٢٠٠٨  و ٢٠٠٧ عـامي  ، يف أوكرانيايف  والرياضة  
تنفيــذ تــدابري ضــمان املــساواة يف احلقــوق  ل ألــف غــريفن١٠٠اســتخدام  املقــررومــن . الغــرض

 .٢٠٠٩ يف عام ،والفرص بني الرجل واملرأة

 ، اجتماعات اجملـالس اإلقليميـة     ّرتقأو.  امليزانيات احمللية  منتنفيذ الربامج اإلقليمية    ومتّ    
 املــساواة بــني املتعلقــة بكفالــة متويــل الــربامج اإلقليميــة  خاّصــة، بــصفة٢٠٠٨عــام ل اقراراهتــيف 

 ،يـات احملليـة   امليزاناعتمادات  ، من   ٢٠١٠حىت عام   املمتدة  للفترة  اجلنسني يف اجملتمع األوكراين     
  :)سيفاستوبولمدينة  و،خريسون وزاكارباتيامنطقيت عدا (التالية املبالغ ورصدت لذلك 

  ألف غريفن ٣٥٠ - أوديسامنطقة   •  
  ألف غريفن ٩٧,٨ - فسكيفرانك - إيفانومنطقة   •  
   ألف غريفن٣٢,٥ - افاطبولمنطقة   •  
  ألف غريفن ١٠٨ - كاسيريتشمنطقة   •  
  ألف غريفن ١٢ - تشرينيغوفمنطقة   •  
  ألف غريفن ٤٠ - يفتسيتشرينمنطقة   •  
  ألف غريفن ٣٥ - لوترينوبمنطقة   •  
  ألف غريفن  ٤٧,٥ - مجهورية القرم ذات احلكم الذايت  •  
  ألف غريفن ٢٠ - جيتومريمنطقة   •  
  ألف غريفن ١٣٠,٧ - خاركوفمنطقة   •  
  ألف غريفن ٢٠ - مخيلنيتسكمنطقة   •  
   ألف غريفن١٩٠ - نيتسكودمنطقة   •  
  ألف غريفن ٨٣ - دنيربوبتروفسكمنطقة   •  
  ألف غريفن ٢٥ - وروفنمنطقة   •  
  ألف غريفن ٥١ - هروجيازابمنطقة   •  



CEDAW/C/UKR/Q/7/Add.1
 

8 09-60080 
 

  ألف غريفن ٣٠ - سوميمنطقة   •  
  ألف غريفن ٣٠٠ - فولنيمنطقة   •  
  ألف غريفن ٧٧,٥ - يتسامنطقة فين  •  
  ألف غريفن ٥٤,٥ - غرادوكريوفمنطقة   •  
  ألف غريفن ٤٠ - يفكيمنطقة   •  
  ألف غريفن ١٢٠ - لفوفمنطقة   •  
  ألف غريفن ٣٢٤ - كلوغانسمنطقة   •  
  ألف غريفن ١٢ - نيكوالييفمنطقة   •  
ــة كييـــف   •   ــة: مدينـ ــرأة،  مديريـ ــؤون املـ ــة  شـ ــن  ، األشـــخاص ذوي اإلعاقـ ــدامى مـ والقـ

 -لـشباب    وا األسـرة ن  ولـشؤ املديرية العامـة     و ألف غريفن؛  ١٥٥ ‐ والعمال احملاربني
 .ألف غريفن ٥٩

 يف ، اإلقليميـــةاحلكوميـــةدارات اإلمـــن كـــف كـــثري ونتيجـــة لألزمـــة املاليـــة العامليـــة،   
 .املساواة بني اجلنسنيضمان  عن متويل الربامج واألنشطة اإلقليمية فيما يتعلق ب،٢٠٠٩ عام

نون قـا  الاملـرأة وتعزيـز حقـوق     املساواة بـني اجلنـسني      ب املتعلقةستراتيجية  االيسر تنفيذ   و  
دد وحتــ. “ملــرأة والرجــلا بــني املــساواة يف احلقـوق والفــرص كفالــة بــشأن ” ملعنــونا وكـراين األ

يف ة  ااملـساو بكفالـة    احلكوميـة املتعلقـة    اتلـسياس لقانون التوجهات الرئيسية    هذا ال  من   ٣املادة  
  : والرجل، وهيبني املرأةاحلقوق والفرص 

  تأكيد املساواة بني اجلنسني؛  •  
  ز على أساس نوع اجلنس؛عدم التميي  •  
  اختاذ إجراءات إجيابية؛  •  
  ضمان مشاركة املرأة والرجل على قدم املساواة يف اختاذ القرارات العامة املهمة؛  •  
ــة        •   ضــمان تكــافؤ الفــرص للنــساء والرجــال فيمــا خيــص اجلمــع بــني املــسؤوليات املهني

  واألسرية؛
  ملسؤولية؛دعم األسرة، وكفالة اتسام األمومة واألبوة با  •  
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غــرس روح املــساواة بــني اجلنــسني وتعزيزهــا وســط ســكان أوكرانيــا؛ وتوســيع نطــاق   •  
  األنشطة التثقيفية يف هذا اجملال؛

  .محاية اجملتمع من املعلومات اهلادفة إىل التمييز على أساس نوع اجلنس  •  
 كــــانون ٢٧ املـــؤرخ  ٨٣٤صـــّدق جملـــس وزراء أوكرانيــــا، مبوجـــب قـــراره رقــــم       - ٨

، على الربنـامج احلكـومي للمـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع األوكـراين                 ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
  .٢٠١٠حىت عام 
ويهدف الربنامج إىل كفالة املساواة يف احلقوق بني املـرأة والرجـل، وكفالـة تكافؤمهـا                   

  .يف الفرص، هبدف إعمال هذه احلقوق بوصفها من احلقوق األساسية لإلنسان
  :لربنامج هيواملهام الرئيسية ل

  رسم السياسات احلكومية يف جمال املساواة بني اجلنسني، وتنفيذها؛  •  
  تأسيس قاعدة قوانني معيارية؛  •  
كفالـة املـساواة    بـشأن   ”سن قوانني معيارية فرعية تتسق مع القانون األوكراين املعنون            •  

  ؛“والفرص بني املرأة والرجليف احلقوق 
كرانيـة مـع تـشريعات االحتـاد األورويب يف جمـال ضـمان        حتقيق اتـساق التـشريعات األو       •  

  املساواة بني اجلنسني؛
حتديث آليـات إجـراء التحلـيالت اجلنـسانية والقانونيـة للتـشريعات ومـشاريع األنظمـة                  •  

  والقوانني املعمول هبا؛
  إقامة آلية مؤسسية لضمان املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل؛  •  
اة املنظــور اجلنــساين يف أنــشطة أجهــزة الــسلطة التنفيذيــة وأجهــزة احلكــم  تعمــيم مراعــ  •  

  الذايت احمللي؛
إعداد ونشر التقرير الوطين عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة للقضاء علـى مجيـع أشـكال                •  

التمييز ضد املرأة يف أوكرانيا، وهو التقرير احلكومي السنوي عن كفالـة املـساواة بـني                
  لد؛اجلنسني يف الب

تيسري التعاون بـني أجهـزة الـسلطة التنفيذيـة املركزيـة واحملليـة يف جمـال دراسـة القـضايا                   •  
اجلنـسانية مــع مؤســسات البحـث العلمــي التابعــة لألكادمييـة الوطنيــة للعلــوم، وإشــراك    

  املنظمات العامة والوكاالت الدولية يف إجراء البحوث العلمية املتخصصة؛



CEDAW/C/UKR/Q/7/Add.1
 

10 09-60080 
 

ة اهلادفة إىل إجيـاد ثقافـة جنـسانية، والتـصدي للقوالـب النمطيـة               دعم املبادرات اجملتمعي    •  
  البالية فيما يتعلق بدور املرأة ومكانتها يف اجملتمع؛

إشراك املنظمات االجتماعية احمللية والدولية يف إعداد قرارات أجهزة السلطة التنفيذيـة              •  
  سني؛وأجهزة احلكم الذايت احمللي املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلن

تنظيم مناقـشات عامـة ملـشاريع القـوانني املعياريـة والـربامج اهلادفـة إىل كفالـة املـساواة                      •  
  بني اجلنسني؛

عقـــد مـــؤمترات واجتماعـــات طاولـــة مـــستديرة وحلقـــات دراســـية وغـــري ذلـــك مـــن    •  
  املناسبات اجلماهريية؛

يـز علـى أسـاس      تنفيذ أنشطة إعالمية تثقيفيـة متعلقـة بالقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمي                 •  
نوع اجلنس، والتصدي للقوالـب النمطيـة فيمـا يتعلـق بـدور املـرأة والرجـل يف األسـرة                    
واجملتمع، وترسيخ القيم الروحية، وكفالة اتسام األمومة واألبوة باملسؤولية، واملـساواة           

  بني اجلنسني يف اجملال الروحي؛
 واالقتــصادية يف املنــاطق ضــمان إدمــاج البعــد اجلنــساين يف بــرامج التنميــة االجتماعيــة    •  

والقطاعات، وكذلك احترام املساواة بـني اجلنـسني يف جمـال إدارة شـؤون العـاملني يف                
  هيئات السلطة التنفيذية املركزية واحمللية؛

القيام بالرصد فيما يتعلق بامتثال وسائل اإلعالم ملتطلبات كفالة املساواة بني اجلنـسني               •  
مــل، ونــشر املــواد املتعلقــة حبالــة ســوق العمــل،   لــدى نــشر اإلعالنــات عــن فــرص الع 

  .وكذلك إبراز دور كل من املرأة والرجل يف مجيع جماالت احلياة
بــشأن كفالــة املــساواة يف احلقــوق ” مــن القــانون األوكــراين املعنــون ١ووفقــا للمــادة   

 ، يؤدي هيئة ذات صالحيات خاصة من هيئات الـسلطة التنفيذيـة           “والفرص بني املرأة والرجل   
املركزية، دور آلية تنسيق وطنية معنية بقضايا املساواة يف احلقوق والفرص بني املـرأة والرجـل،               

  :يتمثل دورها يف
املــشاركة يف رســم وتنفيــذ الــسياسات احلكوميــة املتعلقــة بكفالــة املــساواة يف احلقــوق    •  

  والفرص بني املرأة والرجل؛
يـة املركزيـة األخـرى، الـيت هتـدف إىل           تنسيق أنشطة الوزارات وهيئات الـسلطة التنفيذ        •  

  ترسيخ املساواة بني اجلنسني؛
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تنظيم محالت توعيـة وتوضـيح عـرب وسـائط اإلعـالم، ووضـع تـدابري للتثقيـف بقـضايا                      •  
  املساواة بني اجلنسني؛

إعــداد التــدابري الراميــة إىل كفالــة املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني املــرأة والرجــل يف   •  
  تمع؛مجيع جماالت اجمل

  صياغة خطة العمل الوطنية املتعلقة بترسيخ املساواة بني اجلنسني؛  •  
اإلشراف على مراعاة املساواة بني اجلنـسني يف جمـال إدارة شـؤون العـاملني يف أجهـزة                    •  

  السلطة التنفيذية املركزية واحمللية؛
ــساواة يف احلقــ        •   ــق امل ــسائل تطبي ــشأن م ــة ب ــوظفي احلكوم ــرامج لتثقيــف م وق إعــداد ب

  والفرص بني املرأة والرجل؛
التعاون مـع غـريه مـن أجهـزة الـسلطة التنفيذيـة املركزيـة علـى إعـداد مقترحـات ذات                        •  

  أسس علمية بشأن قضايا املساواة بني اجلنسني؛
ــسا       •   ــضايا امل ــن ق ــة املتخصــصة ع ــني   تنظــيم البحــوث العلمي ــرص ب ــوق والف واة يف احلق

  والرجل؛ املرأة
  ن كيفية تنفيذ إجراءات إجيابية وإهناء العمل هبا؛تقدمي اقتراحات بشأ  •  
  رصد كفالة املساواة يف احلقوق والفرص يف خمتلف جماالت احلياة ونشر نتائجه؛  •  
  تعميم تنفيذ برامج الدولة املتعلقة بقضايا املساواة بني اجلنسني؛  •  
  نس؛النظر يف دعاوى املواطنني املتعلقة بقضايا التمييز على أساس نوع اجل  •  
إحصاء حاالت التمييز على أساس نوع اجلـنس وتعميمهـا، وتقـدمي مقترحـات لوضـع                  •  

  حد هلا؛
التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واهليئــات ذات الــصلة يف البلــدان األجنبيــة فيمــا يتعلــق    •  

واة يف احلقــوق والفــرص بــني   بقــضايا وضــع املــرأة واحتــرام املعــايري الدوليــة للمــسا      
  .والرجل املرأة

يوليــه / متــوز٥، املــؤرخ ١٠٨٧اعتمــد جملــس وزراء أوكرانيــا، مبوجــب قــراره رقــم   و  
معنيـة بـشؤون األسـرة، واملـساواة         تثقيفية   -بشأن إنشاء هيئات استشارية     ”، واملعنون   ٢٠٠٧

، األحكام املتعلقـة بـاجمللس املـشترك بـني     “بني اجلنسني، ومناء السكان ومكافحة االجتار بالبشر 
جتــار الشؤون األســرة، واملــساواة بــني اجلنــسني، ومنــاء الــسكان، ومكافحــة ا اإلدارات املعــين بــ
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ــشر ــذكور     . بالب ــيس اجمللــس امل ــشباب والرياضــة رئ ــر شــؤون األســرة وال وُنفــذت . وعــّين وزي
  .األنشطة التنظيمية املتعلقة بتشكيل واعتماد مالك موظفي اجمللس

  
  اإلجنازات العامة    

  :ينفّذ يف الوقت احلاضر ما يلييف إطار تنفيذ الربنامج احلكومي،   
، يقومـــون بتقـــدمي ) جلنـــة٢٧(“ فريخوفنـــا رادا”تعـــيني أشـــخاص يف أمانـــات جلـــان   •  

. املشورة والدعم املنهجي بشأن قضايا املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجـل            
  ؛)٢٠٠٦مبوجب مرسوم رئيس الربملان األوكراين لعام (

توى املقاطعـات معنيـة بـشؤون األسـرة، واملـساواة بـني             إنشاء جمـالس تنـسيق علـى مـس          •  
اجلنسني، ومناء السكان، ومكافحـة االجتـار بالبـشر، يف مجيـع منـاطق أوكرانيـا تقريبـا،               
باستثناء منطقة تشرينيفتسا، ومجهورية القـرم ذات احلكـم الـذايت، ومنـاطق زاباروجيـه               

  ييف؛وزاكارباتيا وروفنو وكريوفوغراد؛ ومدينيت سيفاستوبول وك
تعمل مراكـز معنيـة بالقـضايا اجلنـسانية يف منـاطق تـشرينيفتس وجيتـومري وخـاركوف                    •  

ــاهم       ــذكرات التف ــسك، يف إطــار م ــسا ولفــوف ولوغان ــا وفينيت وخريســون وزاكارباتي
ــة علــى مــستوى املقاطعــات       ــة احلكومي ــسلطات اإلداري ــشأن التعــاون بــني ال ــة ب الثالثي

ــم املتحــدة    ــامج األم ــب برن ــسها، ومكت ــسري    وجمال ــن أجــل تي ــا، م ــائي يف أوكراني  اإلمن
  حصول تلك املراكز على املساعدة التقنية؛

ــستوى         •   ــى م ــة عل ــشارين لرؤســاء اإلدارات احلكومي ــيني مست ــى تع يتواصــل العمــل عل
ووفقـا للمعلومـات الـواردة مـن املنـاطق، مت تعـيني             . املقاطعات بشأن القضايا اجلنسانية   

ا وإيفانوفرانكيفــسك وبولتافــا وتــشرينيغوف   أوديــس : هــؤالء املستــشارين يف منــاطق  
وتــشرينيفتس وترينوبــول، ومجهوريــة القــرم ذات احلكــم الــذايت، ومنــاطق جيتــومري        
وخاركوف ومخيلنيتسك وخريسون ودونيتسك وروفنو وزاباروجيه وفولني وفينيتـسا         

  .وكييف ولوغانسك ونيكوالييف؛ ومدينة كييف
جلنـسانية تابعـة هليئــات الـسلطة التنفيذيـة املركزيــة     إنـشاء أفرقـة عاملـة معنيــة بالقـضايا ا      •  

  واحمللية، مبشاركة العاملني يف اجملاالت العلمية وممثلي املنظمات العاملة؛
  .إدماج البعد اجلنساين يف جماالت العلوم والتعليم واألنشطة اإلعالمية التثقيفية  •  

ــن عــام     ــا، مب   ٢٠٠٧وأُعل ــسني يف أوكراني ــني اجلن ــساواة ب ــرار جملــس    ســنة امل وجــب ق
وميثــل هــذا القـرار خطــوة يف ســبيل دعــم  . ٢٠٠٧مــايو / أيـار ١٦، املــؤرخ ٧٤١الـوزراء رقــم  
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ــام   ــالن عـ ــاد األورويب إلعـ ــادرة االحتـ ــا ٢٠٠٧مبـ ــافؤ الفـــرص   ” يف أوروبـ ــق تكـ ــنة لتحقيـ سـ
ــع ــع      . “للجمي ــسانية يف مجي ــة اجلن ــد تنظــيم مناســبات ســنوية للثقاف ــذلك تقلي وترســخ نتيجــة ل

  .عليمية يف أوكرانيااملؤسسات الت
وتنظم وزارة شؤون األسرة والشباب والرياضـة يف أوكرانيـا دورات تدريبيـة ملختلـف             

  .فئات موظفي احلكومة بشأن قضايا تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــة املــساواة بــني اجلنــسني يف        ــامج كفال ــة علــى برن ــة األوكراني وصــّدقت وزارة الداخلي

ويهـدف هـذا الربنـامج إىل إعـادة هيكلـة املـساواة بـني        . ٢٠١١قسام الوزارة للفترة حىت عـام      أ
اجلنسني وكفالتها يف إدارات الوزارة، مـن خـالل تنفيـذ تـدابري للتـصدي للقـضايا اجلنـسانية يف           

  .هيئات إنفاذ القانون
تعلـق بكفالـة    وأقرت وزارة التنمية اإلقليمية والتـشييد يف أوكرانيـا خطـة عملـها فيمـا ي                 

  .٢٠١١املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع األوكراين للفترة حىت عام 
وأصدرت وزارة التعليم والعلوم قرار اعتمـاد خطـة عمـل لتعزيـز مبـادئ املـساواة بـني                     

  .اجلنسني يف التعليم
وأســس اجمللــس العــام التــابع لــوزارة الــسياسة الزراعيــة، الــذي يــضم أيــضا عناصــر مــن   

نسائية، ويعمل من أجل صياغة مقترحـات العتمـاد سياسـات جنـسانية يف القطـاع         املنظمات ال 
 كـانون   ٢٢الزراعي مبـشاركة هـذه العناصـر، وفقـا لالئحـة الـيت أقـرت مبوجـب األمـر املـؤرخ                      

  .٢٠٠٨يناير /الثاين
بـشأن كفالـة املـساواة يف       ”وتعمل آلية الرقابـة علـى تنفيـذ القـانون األوكـراين املعنـون                 

، والربنـامج احلكـومي لكفالـة املـساواة بـني اجلنـسني يف             “فـرص بـني املـرأة والرجـل       احلقوق وال 
، من خـالل الرصـد املنـتظم لتنفيـذ التقريـر احلكـومي              ٢٠١٠اجملتمع األوكراين للفترة حىت عام      

 مــن خطــة عمــل الربنــامج  ٩الفقــرة (الــسنوي عــن كفالــة املــساواة بــني اجلنــسني يف أوكرانيــا   
شره؛ واألنشطة األخرى اليت ميكن أن تلحـق هبـا علـى وجـه اخلـصوص      ، وإعداده ون )احلكومي

جلــسات االســتماع الربملانيــة وجلــسات االســتماع الــيت تعقــدها اللجــان، وعمليــات التفتــيش    
  .االنتقائية على حالة تنفيذ الربنامج يف املناطق؛ وما شابه ذلك

  
  تدابري اجتماعية مؤقتة    

وكرانيــة أحكامــا وقيـود متييزيــة علــى مــشاركة املــرأة  ال تتـضمن القــوانني التــشريعية األ   - ٩
والشعب هو املصدر الوحيـد للـسلطة وصـاحب الـسيادة؛ ويكفـل         . والرجل يف احلياة السياسية   

ــع الرجــل        ــساواة م ــدم امل ــى ق ــات عل ــوق واحلري ــع احلق ــرأة مجي ــتور  . الدســتور للم ــنص دس وي
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انونـا انتخـاب مجيـع املـواطنني        ، بوضوح على أنه ميكن ق     ١٩٩٦أوكرانيا، الذي اعُتمد يف عام      
عند بلوغهم سنا معينة، بغض النظر عن نوع جنسهم؛ ويكـون هلـم احلـق يف تـسمية مرشـحني                    

  .ينوبون عنهم
وتعهــدت أوكرانيــا، بوصــفها إحــدى الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة، بــأن تنفــذ،     

مـؤمتر قمـة األلفيـة      ، اليت وقّع عليهـا رئـيس أوكرانيـا يف           “أهداف األلفية ”،  ٢٠١٥حبلول عام   
واعتمدت يف إعالن األمم املتحدة لأللفية، واليت يتعلـق اهلـدف الـسادس منـها بكفالـة املـساواة                   

  .يف احلقوق بني املرأة والرجل
، يف عــام “أوكرانيــا: األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة”وتــشري نتــائج تنفيــذ التقريــر املعنــون   
وى يف صـفوف نـواب هيئـات احلكـم احمللـي             إىل أن التوازن بني اجلنسني مل يتحقـق سـ          ٢٠٠٨

ويزداد اختالل هذا التوازن يف ما عدا لصاحل الرجـال، حبيـث         . وعلى مستوى القرى واألرياف   
 يف ٩٢ يف املائـة إىل  ٨ال تتجاوز نسبة النساء إىل الرجال يف صفوف نواب الربملـان األوكـراين         

  :ويرد كل ذلك بالتفصيل يف اجلدول أدناه. املائة
    

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠١  شراتاملؤ

ــواب     : ١-١املؤشــر  ــسني يف صــفوف ن ــني اجلن ــوازن ب الت
  ٨/٩٢  ٨/٩٢  ٩/٩١  ٥/٩٥  ٥/٩٥  ٥/٩٥  ٨/٩٢  عدد الرجال/أوكرانيا، عدد النساء“ فريخوفنا رادا”

ــواب     : ٢-١املؤشــر  ــسني يف صــفوف ن ــني اجلن ــوازن ب الت
  ٣٧/٦٣  ٣٥/٦٥  ٣٥/٦٥  ٤٢/٥٨  ٤٢/٥٨  ٤٢/٥٨  ٤٢/٥٨  عدد الرجال/هيئات السلطة احمللية، عدد النساء

ــواب     : ٣-١املؤشــر  ــسني يف صــفوف ن ــني اجلن ــوازن ب الت
  ١٢/٨٨  ١٢/٨٨  ١٢/٨٨  ١٠/٩٠  ١٠/٩٠  ١٠/٩٠  ١١/٨٩  عدد الرجال/هيئات السلطة يف املناطق، عدد النساء

ــسني يف   : ٤-١املؤشــر  ــني اجلن ــوازن ب ــواب صــالت فوف ن
  ٢٣/٧٧  ٢١/٧٩  ٢١/٧٩  ٢١/٧٩  ٢١/٧٩  ٢١/٧٩  ٢١/٧٩  عدد الرجال/طعات، عدد النساءهيئات السلطة يف املقا

التــوازن بــني اجلنــسني يف صــفوف نــواب  : ٥-١املؤشــر 
  ٢٨/٧٢  ٢٦/٧٦  ٢٦/٧٦  ٢٢/٧٨  ٢٢/٧٨  ٢٢/٧٨  ٢٢/٧٨  عدد الرجال/هيئات السلطة يف املدن، عدد النساء

التــوازن بــني اجلنــسني يف صــفوف نــواب  : ٦-١املؤشــر 
  ٤٦/٥٤  ٤٠/٦٠  ٤٠/٦٠  ٤٧/٥٣  ٤٧/٥٣  ٤٧/٥٣  ٤٧/٥٣  عدد الرجال/لسلطة يف القرى، عدد النساءهيئات ا
التــوازن بــني اجلنــسني بــني نــواب هيئــات  : ٧-١املؤشــر 

  ٥١/٤٩  ٥٠/٥٠  ٥٠/٥٠  ٤٧/٥٣  ٤٧/٥٣  ٤٧/٥٣  ٤٧/٥٣  عدد الرجال/السلطة يف األرياف، عدد النساء
ء التـوازن بـني اجلنـسني يف صـفوف أعـضا          : ٨-١املؤشر  

  ٨/٩٢  ٨/٩٢  ٠/١٠٠  ٨/٩٢  ١/٩٩  ١/٩٩  ٠/١٠٠  عدد الرجال/جملس وزراء أوكرانيا، عدد النساء
التــوازن بــني اجلنــسني يف الفئــات العليــا     : ٩-١ملؤشــر ا

ــة   ــوظفي الدول ــة (مل ــان األوىل والثاني ــساء )الفئت  /، عــدد الن
  ١٨/٨٢  ١٧/٨٣  ١٩/٨١  ١٩/٨١  ١٣/٨٧  ١٦/٨٤  ١٥/٨٥  عدد الرجال
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 يف املائـة  ٧٠ يف املائـة إىل  ٣٠النساء والرجـال يف اهليئـة النيابيـة بنـسبة        وألغراض متثيل     
 ١٢٣٢األوكــراين، قُــدم مــشروع القــانون األوكــراين رقــم  “ فريخوفنــا رادا”ألي منــهما، يف 

بـشأن إدخـال تعـديالت وإضـافات علـى      ”، املعنـون  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  
تعلق بكفالة املساواة يف احلقوق والفرص بني املـرأة والرجـل           فيما ي (“ بعض القوانني األوكرانية  
  .بوندارينكو. ف. تومينكو، و أ. ف. ، الذي أعده النائبان ن)يف العملية االنتخابية

القـانون املعنـون   : ويتضمن مشروع القانون مقترحا لتعديل القـوانني األوكرانيـة التاليـة           
بــشأن ”؛ والقـانون املعنــون  “ املـرأة والرجــل بـشأن كفالــة املـساواة يف احلقــوق والفـرص بــني   ”

فريخوفنـا  ”بـشأن انتخابـات نـواب       ”؛ والقـانون املعنـون      “انتخابات نواب الـشعب األوكـراين     
، واجملــالس احملليــة؛ واملمــثلني علــى مــستوى مجهوريــة القــرم ذات احلكــم الــذايت) برملــان(“ رادا

  .نتخابية، فيما خيتص بتشكيل القوائم اال“القرى واألرياف واملدن
وحيدد مـشروع القـانون أيـضا نظامـا يكفـل وجـود اجلنـسني يف كـل مخـسة مرشـحني                        

  .تضمهم القائمة االنتخابية
، يف القــانون ٥٧ مــن املــادة ٥وعلــى وجــه اخلــصوص، تقتــرح إعــادة صــياغة الفقــرة     

تقــدم ”: علــى النحــو التــايل“ بــشأن انتخابــات نــواب الــشعب األوكــراين”األوكــراين املعنــون 
، بالـصيغة   )كتلـة (ء املرشحني يف هيئة قائمة انتخابية تضم أمساء املرشحني عـن كـل حـزب                أمسا

يف قائمـة   ) الكتلـة (وتـدرج أمسـاء مجيـع مرشـحي احلـزب           . اليت أقرهتا جلنة االنتخابات املركزيـة     
وحيـــدد ترتيـــب أمســـاء املرشـــحني يف القائمـــة يف املـــؤمتر ). الكتلـــة(انتخابيـــة موحـــدة للحـــزب 

ويتحتم عندئذ، ضـمان متثيـل اجلنـسني يف كـل مخـسة مرشـحني               ).  أو املؤمترات  االجتماعات،(
وال جيـوز ألي شـخص أن ُيـدرج أمسـه سـوى يف الئحـة انتخابيـة                 . تضمهم الالئحـة االنتخابيـة    

  .“فقط) كتلة واحدة(حلزب واحد 
ــادة        ــن امل ــرة األوىل م ــادة صــياغة الفق ــرح إع ــون   ٣٤وتقت ــانون األوكــراين املعن  يف الق

مجهورية القـرم ذات احلكـم الـذايت، واجملـالس     ) برملان(“ فريخنا رادا ” انتخابات نواب    بشأن”
ميكـن للتنظـيم    ”: على النحـو التـايل    “ احمللية؛ واملمثلني على مستوى القرى، واألرياف، واملدن      

عضو يف احلـزب، الـذي يـدخل        ( شخص من أعضائه     حترشي) الكتلة االنتخابية (احمللي للحزب   
  .، أو مواطن غري حزيب) يف الكتلة االنتخابيةتنظيمه احمللي

، يف شــكل قائمــة انتخابيــة )كتلــة(ولــدى تــسمية مرشــحي تنظــيم جملــس ألي حــزب    
لدائرة انتخابيـة ذات واليـات متعـددة، يتحـتم ضـمان متثيـل اجلنـسني يف كـل مخـسة مرشـحني                       

  .تضمهم الالئحة االنتخابية
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احلكم الذايت احمللي، مـع مراعـاة متثيـل كـال           ويتم التعيني يف اخلدمة العامة، ويف هيئات          
إال أنه اتضح مـن الرصـد الـذي أجرتـه وزارة شـؤون األسـرة والـشباب والرياضـة يف             . اجلنسني

غـري أن  . أوكرانيا، أن غالبية العاملني يف هيئـات الـسلطة التنفيذيـة املركزيـة واحملليـة مـن النـساء                
يع مستويات السلطة، وتتفاوت نـسب متثيـل        عدد النساء يف املناصب الرئاسية ال يذكر على مج        

اجلنسني بشكل كبري مع ارتفاع فئة الوظائف، مما يدل على اخـتالل التـوازن وانعـدام املـساواة                  
  .بني الرجل واملرأة يف اجملال السياسي

وحيظر التمييز على أساس نوع اجلـنس عنـد التعـيني للعمـل يف اخلدمـة العامـة وهيئـات                     
  . وأثناء العملاحلكم احمللي الذايت،

ورؤساء اهليئـات احلكوميـة وهيئـات احلكـم الـذايت احمللـي ملزمـون بكفالـة املـساواة يف             
إتاحة إمكانية حصول املواطنني على وظائف اخلدمة العامة وهيئات احلكم الذايت احمللـي، وفقـا         

  .للمؤهالت والتدريب املهين ومبعزل عن نوع جنس مقدم الطلب
ــد تــش     ــتعني أن تكفــل عن ــلء شــواغر الوظــائف    وي ــاطي مل ــوظيفي االحتي كيل املــالك ال

احلكومية والوظائف يف هيئات احلكم الـذايت احمللـي، وكـذلك الترقـي الـوظيفي ألفـراد املـالك،                   
  .واملساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل

وُيــسمح باختــاذ إجــراءات إجيابيــة مــن أجــل حتقيــق تــوازن متثيــل املــرأة والرجــل يف            
  .ئف احلكومية، ووظائف هيئات احلكم الذايت احمللي، حسب الفئات الوظيفية للعاملنيالوظا

وعــالوة علــى ذلــك، تقــوم املديريــة العامــة للخدمــة املدنيــة يف أوكرانيــا بــإجراء حتليــل     
جنساين ملالك موظفي هيئات الـسلطة التنفيذيـة املركزيـة واحملليـة، فـضال عـن العـاملني يف هـذا                     

  .القطاع
ــا رادا”م إىل قُــد  - ١٠ ــا، يف ) برملــان(“ فريخوفن ، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١أوكراني

بـشأن إدخـال تعـديالت وإضـافات علـى بعـض القـوانني              ”مشروع القانون األوكـراين املعنـون       
فيمــا يتعلــق بــضمان املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني املــرأة والرجــل يف العمليــة  (األوكرانيــة 
  .“)االنتخابية
وجــب مــشروع القــانون املــذكور إدخــال تغــيريات علــى القــوانني األوكرانيــة وُيزمــع مب  
ــة املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني املــرأة والرجــل   ”القــانون املعنــون : التاليــة ، “بــشأن كفال

ــواب الــشعب ”والقــانون املعنــون  بــشأن انتخابــات ”، والقــانون املعنــون “بــشأن انتخابــات ن
 القرم ذات احلكم الـذايت، واجملـالس احملليـة؛ واملمـثلني علـى              مجهورية) برملان(“ فريخوفنا رادا ”

  .“مستوى القرى واألرياف واملدن
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ووفقا ملشروع القانون، تدرس األحزاب السياسية والكتـل االنتخابيـة، متثيـل اجلنـسني                
يف القوائم االنتخابيـة، لـيس فحـسب عنـد الترشـيح لعـضوية جملـس النـواب األوكـراين، ولكـن             

مجهوريــة القــرم ذات احلكــم الــذايت،  ) برملــان(“ فريخوفنــا رادا”رشــيح لعــضوية أيــضا عنــد الت
  .واجملالس احمللية

  .وتتحتم عندئذ كفالة متثيل اجلنسني يف مخسة مرشحني تضمهم القائمة االنتخابية  
  .ومل ينظر الربملان األوكراين حىت اليوم يف مشروع القانون املشار إليه  

 امرأة وظائف ثابتة يف املؤسـسات       ٣٦٥، شغلت   ٢٠٠٩توبر  أك/ تشرين األول  ٩ويف    - ١١
وتــشغل .  يف املائــة مــن العــدد الكلــي للعــاملني٢٠التابعــة لــوزارة اخلارجيــة يف اخلــارج، بنــسبة 

 امــرأة وظــائف إداريــة ١٨٢ امـرأة منــهن وظــائف يف الــسلك الدبلوماســي، بينمــا تــشغل  ١٧٨
  . نساء وظائف خدمات٥وفنية، وتشغل 

  
 مطية الناألفكار

 بقضايا النـهوض   بأنشطة إعالمية متعلقة   احلكومية يف أوكرانيا     اإلعالم طوسائتضطلع    - ١٢
 هــذه  دورن، أبــشكل عــام التأكيــدميكــن و. الوضــع االجتمــاعي للمــرأة يف اجملتمــع األوكــراينب

. يةنا دميقراطيـة جنـس    جمـال صـياغة    يف   املاضـية الـسنوات   بمقارنـة    بـشكل كـبري   تعـاظم    الوسائط
 ، املـساواة  عـن  مفـاهيم تكـوين إىل اليت هتـدف   ة، والتلفزيونية اإلذاعي والربامج ملنشوراتوتوفر ا 
 للجهــود الراميــة إىل إزالــة األفكــاردعم والــ واالحتــرام املتبــادل بــني الرجــل واملــرأة، ،والتعــاون

ث علـى شاشـات     تزال تبَ إذ ال   ف،  ا ك العمل غري ولكن هذا   .  يف اجملتمع   املرأة النمطية عن دور  
 . املرأةيف حقتضمن العنف والتمييز اجلنسي إعالنات تلفزيون الت

 ةالــسلطأجهــزة  مــع ا،أوكرانيــيف تعمــل وزارة شــؤون األســرة والــشباب والرياضــة   و  
الوضـع يف سـوق     الرقابـة علـى     ممارسـة   املناطق، علـى     احلكومية يف دارات  اإلالتنفيذية املركزية و  

 ودعايـات   إعالنـات وضـع   بربـاب العمـل      أل من أجل عدم السماح    اإلعالم طيف وسائ و ،العمل
علـى    والرجـل  بـاملرأة فيمـا يتعلـق      متييـزي وتتـسم بطـابع     ،  الـسارية تطلبات التشريعات   مب تفيال  

  . حد سواء
 .املعلومات غري متاحة  - ١٣

  
  املرأةالعنف ضد     

 العنف على أساس نـوع اجلـنس؛      ، مبا يف ذلك      يف مجيع مظاهره    العنف يصنف  - ١٥-١٤
 .تهاك للقانون تترتب عليه مساءلة قانونيةعلى أنه ان
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 احليـاة والـسالمة    اليت تطـال  اجلرائم  ” املعنون  األوكراين، من القانون اجلنائي   ينص اجلزء الثاين  و
ــة ــردالبدني ــساءلة علــى “ للف ــيت   امل ــن اجلــرائم ال ــال ع ــواد ( احليــاة تط ، ١٢٠ إىل ١١٥مــن امل
هتـدد  و،  )١٣٣  و ١٣٠واملادتان  ،  ١٢٧ إىل   ١٢١املواد من   (والسالمة البدنية   ،  )١٢٩ واملادة
ن الثالـث والرابـع مـن       االفرعـ وحيـّدد   ). ١٣٧ إىل   ١٣٤  مـن  املـواد  (الفرد وسالمته البدنية  حياة  

ــائي  ــانون اجلن ــسؤولية  األوكــراين،الق ــة امل ــ املتعلق ــة  ب ــة ضــد حري ــرداجلرائم املرتكب  ه وشــرف الف
ــهوكرام ــن   (ت ــواد م ــة   ، وكــذلك اجلــرائم امل )١٥١ إىل ١٤٦امل ــة ضــد احلري واخلــصوصية رتكب

 ).١٥٦ إىل ١٥٢املواد من (للفرد  اجلنسانية

 اجلنــائي األوكــراينقــانون ال مــن ١٥٢املــادة الــذي ُتحــدَّد فيمــا يتعلــق باالغتــصاب، و  
القائمة بـني الـضحية      العالقات   طبيعة بغض النظر عن     ،عترب هذا جرمية  ُيف،  عنه  اجلنائية املسؤولية

 .ا أو قانونيامدنيالقائم بينهما  الزواج ة ما إذا كانوخباص ومرتكب اجلرمية؛

 القانونيــــة عــــنقــــانون املخالفــــات اإلداريــــة علــــى املــــسؤولية مــــن  ،١٧٣٢املــــادة وتــــنص 
العــائلي رتكــب العنــف م عــدم خــضوع أو ألوامــر احلمايــة أو عــدم االمتثــال العــائلي، العنــف

 .عالجي ربنامجب

ــات،  يف ،٦٧ادة  مــن املــ ٧ إىل أن الفقــرة ،وجتــدر اإلشــارة    ــانون العقوب  تــنص علــى  ق
 ظرفـا   يـشكل  ،محـل ذات   أهنـا   قبـل ارتكـاب الفعـل      يعرف اجلـاين  جرمية ضد امرأة     ارتكاب أن

 .للعقوبةمشددا 

ارتكـاب   قبل يعرف اجلاين اليت تستهدف القتل املتعمد المرأة      ومتثل األفعال اإلجرامية      
ــل  ــاالفع ــوانني العمــل  ذات محــل، انتــ  أهن ــق  هاكا صــارخا لق ــا يتعل ــ فيم ــلب  أو األم ،املرأة احلام
ويــصنف مــواد خمــدرة أو مــؤثرات عقليــة  ؛قــل عمــره عــن أربعــة عــشر عامــايلــديها طفــل  الــيت
إنـزال  شاهبها بصورة غري مشروعة يف جسم امرأة حامـل يف فئـة منفـصلة، ويترتـب عليـه                 ما أو

 َزْرق و ،وانني العمـل  صارخ لقـ  الـ نتـهاك   اال و  العمـد،   القتـل  ميـة عقوبة أشد من العقوبـة علـى جر       
 بـصورة غـري مـشروعة يف املعـايري الـيت             يف اجلـسم   ا شـاهبها  مـ مـؤثرات عقليـة أو       وأ خمـدرة    مواد

  ).ألوكراينا من القانون اجلنائي ،٣١٤ و ١٧٢ و ١١٥املواد  (حتّددها

منــع العنــف بــشأن ” ملعنــونا وكــرايناألقــانون لحكــام األ العنــف ضــد املــرأة وخيــضع  
ــائلي ــي ، وال“الع ــام ما س ــادةأحك ــه٣ امل ــزة  ” من ــشأن األجه ــيت  ب ــا   واملؤســسات ال ــع عليه تق
  “العائليمنع العنف الرامية إىل تدابري الذ ي تنفمسؤولية

تقع مـسؤولية تنفيـذ التـدابري الراميـة إىل منـع العنـف العـائلي علـى األجهـزة التاليـة، يف                     - ١
 :حدود الصالحيات املمنوحة لكل منها
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  كلف مبنع العنف العائلي، من أجهزة السلطة التنفيذية؛اجلهاز املختص امل  )١(  
دائرة مفتشي أقسام الشرطة ودوائر الـشرطة اجلنائيـة املعنيـة بـشؤون األطفـال                 )٢(  

  التابعة ألجهزة وزارة الداخلية؛
  هيئات الوصاية والرعاية؛  )٣(  
مراكــز ملعاجلــة األزمــات    : املؤســسات املتخصــصة لــضحايا العنــف العــائلي       )٤(  

ــراد األســرة املعرضــني للخطــر احلقيقــي للعنــف العــائلي      مــن أجــل ضــحايا العنــف العــائلي وأف
  ؛)غليها يف ما يلي مبراكز األزمات يشار(

  .مراكز التأهيل الطيب واالجتماعي لضحايا العنف العائلي  )٥(  
هيئـــات الـــسلطة التنفيذيـــة وهيئـــات احلكـــم الـــذايت احمللـــي والـــشركات واملؤســـسات   - ٢

بغـض النظـر عـن اجلهـة الـيت تنتمـي إليهـا، والتنظيمـات األهليـة؛ وكـذلك فـرادى                      واملنظمات،  
  .املواطنني، إذ ميكن أن يسهم اجلميع يف تنفيذ تدابري منع العنف العائلي

 املتعلـق  احلكـومي ربنـامج  الخطـة عمـل   مـن   ،٣٦ إىل ٣٢مـن   البنـود ومن أجـل تنفيـذ       
 : يزَمع ما يلي،٢٠١٠حىت عام ترة املمتدة للفباملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع األوكراين 

 مبــشاركة ،تنظــيم حلقــات دراســية ودورات تدريبيــة واجتماعــات مائــدة مــستديرة        •  
ــايل أســاتذة مؤســسات  ــيم الع ــة،  التعل ــوزارة الداخلي ــة ل ــشي مل  التابع ــسام الــ فت شرطة أق

مدارس الشرطة، وعقد دورات تدريب أساسي لتأهيل العـاملني يف          ) طالب(  متدريبو
  لشرطة يف جمال الوقاية من العنف ضد املرأة والرجل على حد سواء؛ا

  اهلاتفيــة،طــوط املــساعدةخ وشــبكة “ساخنالــاتفي اهلــط اخلــ”  عمــلاســتمراركفالــة   •  
 ؛على أساس نوع اجلنسلعنف ل للتصدي

علـى أسـاس    مكافحـة العنـف      قضايا تثقيفية بشأن إعالمية  التوعية وأنشطة   تنفيذ تدابري     •  
 ؛نوع اجلنس

أسـاليب  وكـذلك   ،  عـائلي حتسني أساليب التحقيق يف اجلرائم اليت تنطوي علـى عنـف              •  
   أجهزة وزارة الداخلية؛العاملني يف تدريب

إعداد وإنتاج كتيبات وملصقات ومنـشورات وتوزيعهـا؛ وكـذلك إنتـاج أفـالم، ضـد                  •  
  .العنف والتمييز على أساس نوع اجلنس

ــضمت وزارة شــؤون ا    ــشباب وان ــ يف  والرياضــةألســرة وال ــاز، بوصــفها اأوكراني  اجله
ــة مــن العنــف  بقــضايا  املخــتص ــة مكافحــة العنــف ضــد املــرأة  إىل، العــائليالوقاي ة دعــد املت محل
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 يف املتحـــــدة الـــــسيد بـــــان كـــــي مـــــون لألمـــــممـــــني العـــــام  األأطلقهـــــاسنوات، الـــــيت الـــــ
 .٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٥

ــدأت   ــاوب ــار١٥ يف ، يف أوكراني ــام  / أي ــايو مــن هــذا الع ــة ،م ــوا العنــف أ” محل  ،“!وقف
اليــوم الــدويل للقــضاء علــى العنــف ضــد   ( ٢٠٠٩ نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٢٥تــستمر حــىت سو

 : اآليتيف “!أوقفوا العنف”أهداف محلة وتتمثل ). املرأة

  القانوين ملكافحة العنف؛األساس استكمال  •  

 العــام علــى تــشجيع القيــادات االجتماعيــة والشخــصيات البــارزة املــؤثرة علــى الــرأي     •  
  املستوى الوطين على االعتراف خبطورة جرمية العنف؛

 وعي اجلمهور بأن العنف انتهاك حلقوق اإلنسان؛زيادة   •  

 السكان؛  فئاتالعنف، لدى مجيع   إزاءالتسامحغرس ثقافة عدم   •  

 .يهرتكبوم، العائلي العمل مع ضحايا العنف  •  

ــد يف    ــول ٢٥واعُتمــ ــبتمرب /أيلــ ــانونال، ٢٠٠٨ســ ــرايناأل قــ ــونا وكــ ــشأن ” ملعنــ بــ
ــى بعــض   إدخــال ــصكوكتعــديالت عل ــشريعية ال ــاألو الت ــشريعات  ل ةكراني ــة تحــسني الت املتعلق

، العـائلي  العنـف    مـرتكيب  علـى العمـل مـع        ة خاصـ   بـصفة   الذي ينص  ،“العائليكافحة العنف   مب
ة عـدم املـشارك   عـن   املـسؤولية اإلداريـة     ة، وعلـى حتملـهم      ربامج إصـالحي  ل خضوعهمما   سي الو
  ).املخالفات اإلداريةاألوكراين املتعلق بقانون من ال ١٧٣املادة  يف ٢الفقرة ( الربامج ههذ يف

 منـاطق منوذجيـة يف تنفيـذ مـشروع لوضـع            ٤وتشارك الوزارة مع املنظمات العامـة يف          
  .توصيات منهجية للربامج اإلصالحية ملرتكيب العنف العائلي

 إطـار هـذه احلملـة، تبـث قنـوات التلفزيـون             وألغراض تنوير مجيـع فئـات الـسكان، يف          
  .األوكراين إعالنات اجتماعية عن املسائل املذكورة

ــائلي         ــة مــن العنــف الع ــة بعمــل كــبري يف جمــال الوقاي ــة األوكراني وتقــوم وزارة الداخلي
ونتيجــة لــذلك العمــل، يتزايــد يف كــل عــام عــدد املــسجلني لــدى أجهــزة األمــن     . ومكافحتــه

  ).١اجلدول ( أفعال عنف عائلي الداخلي بسبب ارتكاب
  

  ٢٠٠٩ أشهر من عام ٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  السنة 

  ٩٠ ٥٦٣  ٨٥ ٠٨٥  ٨٧ ٨٣١  ٨٥ ١٧٨  ٨٤ ١٥٥  العدد
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وتوضـح البيانـات    ). ٢اجلـدول   (ويشكل الرجال غالبية مرتكيب أفعال العنـف العـائلي            
ملعروفـات لـدى الـشرطة بـسبب        ، اخنفاضا مطـردا يف عـدد النـساء ا         ٢٠٠٥اإلحصائية منذ عام    

أفعال العنف العائلي، سواء من حيث األرقام املطلقة أو النسبة املئويـة؛ يف حـني يتزايـد يف كـل                 
وتؤكـد هـذه البيانـات      . عام عدد املسجلني لدى الشرطة بـسبب ارتكـاب أفعـال عنـف عـائلي              

  .السمة اجلنسانية للعنف العائلي
  

  ٢اجلدول 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  السنة 
 أشــــهر مــــن عــــام   ٨

٢٠٠٩  

  ٨٢ ٨٢٩  ٨ ٧٦٠  ٧٧ ٦٦٤  ٧٤ ٥٧١  ٧٢ ١٩٤  عدد الرجال
  ٧ ٣٣٥  ٨ ٧٦٠  ٩ ٠٩٨  ٩ ٢٨٤  ١٠ ٦٣٨  عدد النساء

جممـــــوع عــــــدد األشــــــخاص  
املسجلني لدى الشرطة بسبب
  ٩٠ ٥٦٣  ٨٥ ٠٨٥  ٨٧ ٨٣١  ٨٥ ١٧٨  ٨٤ ١٥٥  ارتكاب أفعال عنف عائلي

    
داث املـسجلني بـسبب ارتكـاب أفعـال عنـف      ويتراجع يف كل عام كذلك، عدد األحـ         
  .، تراجعا ملموسا من حيث األرقام املطلقة أو النسبة املئوية)٣اجلدول (عائلي 

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  السنة 

 أشــــهر مــــن عــــام   ٨
٢٠٠٩  

جمموع عدد املسجلني لدى الـشرطة
  ٩٠ ٥٦٣  ٨٥ ٠٨٥  ٨٧ ٨٣١  ٨٥ ١٧٨  ٨٤ ١٥٥  بسبب ارتكاب أفعال عنف عائلي

ــؤالء ــن بــــني هــ ــال مــ ــدد األطفــ عــ
  ٣٩٩  ٥٧٥  ١ ٠٦٩  ١ ٣٢٣  ١ ٣٢٣  األشخاص

    
 يف كل عام عدد القضايا املتعلقة بوقائع العنف العائلي اليت تنظر فيهـا احملـاكم؛             ويتزايد  

  ).٤اجلدول (مما ُيعد مؤشرا على نشوء دينامية إجيابية يف هذا اجملال 
  

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  السنة 
  أشــــهر مــــن عــــام  ٨

٢٠٠٩  

  ٦٧ ١٩٤  ٩٠ ٥٥٦  ٨٨ ٢٩٦  ٨٢ ٧٨٤  ٨٠ ١٧٦  عدد القضايا اليت تنظر فيها احملاكم
    

. ومتثل الغرامات األغلبية املطلقة من بني أنواع العقوبات اإلدارية الـيت تطبقهـا احملـاكم                
ــاالت      ــاب اإلداري يف حـ ــسي للعقـ ــنمط الرئيـ ــا الـ ــات، باعتبارهـ ــة فـــرض الغرامـ ــد سياسـ وتعـ
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لي، أداة سلبية وغـري فعالـة إىل حـد كـبري؛ ألهنـا عقوبـة تطـال األسـرة كلـها ولـيس                        العائ العنف
  .اجلاين فحسب

 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  السنة 
 أشــــهر مــــن عــــام   ٨

٢٠٠٩  

            أنواع العقوبات اإلدارية 
  ٥٥ ١٢٤  ٧٤ ١٦٩  ٧٢ ٠٨٠  ٦٦ ٨٧٣  ٦١ ٧٣٧  الغرامات

  ٩ ٢٣١  ١٠ ٣٤٢  ٩ ٧١٨  ٩ ٣٣٤  ١٠ ٦١٥  االعتقال اإلداري
  ٢ ٢٦٥  ٥ ١٠٤  ٥ ٥٥٤  ٥ ٨٢٢  ٧ ١٥٧  اإلنذار

  ١١٥  ٣٥٠  ٤١٢  ٣٧٥  ٣٤٩  العمل اإلصالحي
  ٤٥٩  ٥٩١  ٥٣٢  ٣٨٠  ٣١٨  التجريد من املسؤولية اإلدارية

  ٦٧ ١٩٤  ٩٠ ٥٥٦  ٨٢ ٧٨٤  ٨٢ ٧٨٤  ٨٠ ١٧٦  اجملموع  
    

، لــصاحل تعــديل القــانون  ٢٠٠٩ســبتمرب / أيلــول٢٥وصــوت الربملــان األوكــراين، يف    
/  كـانون الثــاين ١وبــدأ نفـاذ التعــديالت يف  . “بــشأن منـع العنــف العـائلي  ”األوكـراين املعنـون   

ــاير  ــادة    . ٢٠٠٩ين ــانون امل ــذا الق ــشأن ١١وحــذفت مــن ه ــضحية ”، ب ؛ وحــذف “ســلوك ال
  . يف هذا القانون١من املادة“ سلوك الضحية”كذلك تعريف 

 .املعلومات غري متاحة  -  ١٦    

  البغاءهلن يف االجتار بالنساء واستغال    
ــسق  - ١٧ ــشباب والرياضــة  شــؤون وزارة  تن ــا يفاألســرة وال ــسلطات   ، أوكراني عمــل ال

 .املشار إليه احلكوميربنامج التنفيذ  يف جمال التنفيذية املركزية واحمللية

 هلـذا   وفقـا ة،  يـ دود الدول  احلـ  شـؤون  األمـن، وإدارة     رةئوداوزارة الداخلية،    مثلوُت  
ــامج ا ــة زةَ األجهــاحلكــومي،لربن ــة،  يف ا املركزي ــسلطة التنفيذي ــل ــات تنظــيمسؤولة عــنامل   عملي

اجلماعـات   حتديـد  و هـا؛ والكـشف عنـها والتحقيـق في       بالبـشر     اجلرائم املتصلة باالجتـار    اكتشاف
 .تفكيكهاو  املنظمة الضالعة يف االجتار بالبشراإلجرامية

 للربنـامج   لـرئيس  ا املـسؤول التنفيـذي   هـي   ف  االجتماعيـة  اتوزارة العمل والسياس   أّما  
 العــاطلني عــن  تأهيــللتــدريب املهــين، وإعــادة    تنظــيم افيمــا يتعلــق بتنفيــذ تــدابري   احلكــومي 

  .وتشغيلهم العمل
تنفذ وزارة اخلارجية أعمـال وقائيـة، وتقـدم مـساعدة حمـددة لـضحايا االجتـار بالبـشر،                     

  .بغرض إعادهتم إىل أوطاهنم



CEDAW/C/UKR/Q/7/Add.1  
 

09-60080 23 
 

ــد      ــوم، ووزارة الع ــيم والعل ــوىل وزارة التعل ــة   وتت ــسياحة، واللجن ــة وال ل، ووزارة الثقاف
احلكومية للتلفزيون والبث اإلذاعي تنفيذ األنشطة اإلعالمية والتثقيفية، وإعداد وسائل تعليميـة            

  .مناسبة، وتنفيذ اإلجراءات وتسليط الضوء على القضايا املثرية لالهتمام عرب وسائط اإلعالم
 التنفيذية يف جمـال مكافحـة االجتـار    وألغراض تنسيق جهود اهليئات املركزية للسلطات   

، اجمللـس املـشترك بـني اهليئـات املعـين بـشؤون األسـرة         ٢٠٠٧سـبتمرب   /بالبشر، أنـشئ يف أيلـول     
قرار جملس وزراء أوكرانيا رقـم      (واملساواة بني اجلنسني ومناء السكان ومكافحة االجتار بالبشر         

ــؤرخ يف ١٠٨٧ ــول٥، امل ــون ٢٠٠٧ســبتمرب / أيل ــشأن ا”، املعن ــشارية املعنيــة   ب هليئــات االست
ويف هــذا . “بــشؤون األســرة واملــساواة بــني اجلنــسني ومنــاء الــسكان ومكافحــة االجتــار بالبــشر

  .٢٠٠٨الصدد، ُعقدت جلستان مواضيعتان يف عام 
ــة مكافحــة          ــات وزارة الداخلي ــا هليئ ــيت حــددها جملــس وزراء أوكراني ــام ال ــل امله وجتع

  . األولوية يف عمل هذه اهليئاتاالجتار بالبشر أحد االجتاهات ذات
ولذلك تداوم وزارة الداخلية األوكرانية على تنفيـذ تـدابري تنظيميـة وعمليـة ترمـي إىل                   

  .منع وقوع هذه اجلرائم وكشفها وقمعها
، إىل اكتـــشاف ٢٠٠٩ أشـــهر يف عـــام ٩وأدى عمـــل هيئـــات وزارة الداخليـــة ملـــدة   
االجتـار  ( من القانون اجلنائي األوكراين      ١٤٩ جرمية يعاقب عليها القانون، مبوجب املادة      ٢٦١

؛ وكـشف القـانون اجلنـائي عـن وجـود           )بالبشر أو أي اتفاق آخر غري قـانوين متعلـق باإلنـسان           
 مـن القُـصر، ومتـت إعـادهتم إىل أوكرانيـا؛            ٤٠ ضحية من ضحايا االجتار بالبـشر، منـهم          ٣٢٦

  . مجاعات منظمة ضالعة يف هذه اجلرائم٨جبانب تصفية 
/ يف آذار (دت بصفة عامة، منذ النص على املسؤولية اجلنائية عـن االجتـار بالبـشر               وحد  
: ١٩٩٩جرميتـان،  : ١٩٩٨: ( جـرائم، تفاصـيلها علـى النحـو التـايل     ٢ ٦٠٥، )١٩٩٨مارس  
 ٢٨٩: ٢٠٠٣ جرميـة،    ١٦٩: ٢٠٠٢ جرمية،   ٩٠: ٢٠٠١ جرمية،   ٤٢: ٢٠٠٠ جرمية،   ١١

 ٣٥٩: ٢٠٠٧ جرميـة،    ٣٧٦: ٢٠٠٦،   جرميـة  ٤١٥: ٢٠٠٥ جرميـة،    ٢٦٩: ٢٠٠٤جرمية،  
  ). جرمية٢٦١: ٢٠٠٩ أشهر من عام ٩ جرمية، و ٣٢٢: ٢٠٠٨جرمية، 
بنــاء علــى ذلــك، أقــرت الــسلطات بــأن عــدد مــواطين أوكرانيــا الــذين وقعــوا ضــحية      

:  ضـحايا، تفاصـيلهم علـى النحـو التـايل          ٢ ٩٠٤، يبلـغ    ٢٠٠١لالجتار بالبـشر، بـدءا مـن عـام          
ــحية، ١٦٥: ٢٠٠١  ٣٧٧: ٢٠٠٤ ضـــــحية، ١٩٨: ٢٠٠٣ ضـــــحية، ٣٠٠ :٢٠٠٢ ضـــ

ــحية،  ــحية، ٤٤٦: ٢٠٠٥ضـ ــحية، ٣٩٣: ٢٠٠٦ ضـ ــحية، ٣٦٦: ٢٠٠٧ ضـ : ٢٠٠٨ ضـ
  . ضحية٣٢٦: ٢٠٠٩ أشهر من عام ٩ ضحية، و ٣٤٢
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ــة  ٣٠٠وكــان مــن بينــهم     مــن ضــحايا االجتــار  ( مــواطن أوكــراين دون الــسن القانوني
ــايل   ــشر، تفاصــيلهم علــى النحــو الت  ضــحية، ١٤: ٢٠٠٢ ضــحية، ٢٢ :٢٠٠١يف عــام : بالب

 ضــــحية، ٤٠: ٢٠٠٦ ضــــحية، ٣٩: ٢٠٠٥ ضــــحية، ١٥: ٢٠٠٤ ضــــحية، ٤٠: ٢٠٠٣
  ). ضحية٤٠: ٢٠٠٩ أشهر من عام ٩ ضحية، و ٣٧: ٢٠٠٨ ضحية، ٥٥: ٢٠٠٧

ويشري حتليل اجلهود الرامية إىل حتديد قنـوات اجتـذاب املـواطنني األوكـرانيني ونقلـهم                  
 أن البلـدان الرئيـسية الـيت ينقـل إليهـا ضـحايا االجتـار بالبـشر               إىل اخلارج بغرض اسـتغالهلم، إىل     

االحتــاد الروســي، وتركيــا وبولنــدا، وإســرائيل، واجلمهوريــة التــشيكية، وإســبانيا،  : اليــوم، هــي
  .واإلمارات العربية املتحدة، وإيطاليا، واليونان، ولبنان، وأملانيا

مـــارس / آذار٧ املـــؤرخ ،٤١٠وألغـــراض تنفيـــذ قـــرار جملـــس وزراء أوكرانيـــا رقـــم    
اعتمـاد الربنـامج احلكوميـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر للفتـرة حـىت عـام                  ”، الصادر بشأن    ٢٠٠٧
، نفذت وزارة الداخلية األوكرانية سلسلة من التـدابري التنظيميـة والعمليـة اهلادفـة إىل                “٢٠١٠

وكــشفها، وإىل حتديــد حتــسني فعاليــة األنــشطة املتعلقــة مبنــع اجلــرائم املتــصلة باالجتــار بالبــشر    
مرتكبيها من اجلماعات اإلجرامية واألفراد، فضال عن تقدمي املساعدة لضحايا هـذا النـوع مـن                

  .األنشطة غري املشروعة
ــزوت    علــى هتيئــة الظــروف الالزمــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر       ةد الرئيــسيو اجلهــترك

الكشف عن هـذه اجلـرائم      ب لقة املتع عمالاأل، وزيادة كفاءة     به واألنشطة اإلجرامية ذات الصلة   
 . يف اجملتمع بالبشراالجتارضحايا إدماج  معاجلة مسألة وكذلك ؛ومرتكبيها

 حتـــسني آليـــة ة إىلألوكرانيـــا أنـــشطة وزارة الداخليـــة تباإلضـــافة إىل ذلـــك، هـــدفو  
ــة   ــشر؛ االجتــار مكافحــة الناظمــة لقــضايا القــوانني املعياري ــ وبالب ــددتق  االجتــار لــضحاياعم مي ال

، والتعـاون مـع      بالبـشر   والتعاون مع مراكز التأهيل اليت تقدم املساعدة لـضحايا االجتـار           ؛شربالب
  بالبــشرمنــع االجتــارجمــال  يف اخلــربة الدوليــة االســتفادة مــنيــة والدوليــة، واالجتماعاملنظمــات 
 . هذه اجلرمية ضحيةيقعون ومحاية حقوق األشخاص الذين ؛ومكافحته

بوضـع   املعـين  بـني اإلدارات  املـشترك اخلـاص    مـل ا الع ريـق  الف يضم،  ويف الوقت احلاضر    
ــونا ألوكــرايناقــانون المــشروع  ــة الــضحايا  بــشربــشأن مكافحــة االجتــار بال ” ملعن يف “ ومحاي

 .تشكيله ممثال لوزارة الداخلية

 تنظــيم مجيــع جوانــب مكافحــة االجتــار بالبــشر، مبــا يف ذلــك  املــذكور  القــانونعــاجلوي  
 خيـول وينبغي أن   .  وما إىل ذلك   ؛آليات التعاون و ،دعم هلم الملساعدة و  الضحايا وتقدمي ا   حتديد

 حتديـد هويـة   أيـضا سـلطة      خـرى األ لمؤسـسات لبـل و   إنفاذ القـانون،     هليئاتالقانون ليس فقط    
ــشر   ــار بالب ــأن  وأال  ؛ضــحايا االجت ــراف ب ــرن االعت ــشخص  يقت ــعال ــشرط  ضــحية وق ــار ب  لالجت
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ــة أو حماكمــة دعــوىاملــشاركة يف  ــع    أنذا القــانونن هلــوميكــ . جنائي ــدة علــى مجي  يعــود بالفائ
 . بالبشرالجتارل أهنم ضحايا حتددالذين شخاص األ

 املغـادرة والعمالـة يف اخلـارج، وتقـدمي          يف قـضايا   تقدمي املشورة إىل الـسكان       ألغراضو  
 يف وزارة   مت املـواطنني،     مـن  املعلومـات   ورود ، وكـذلك تعزيـز     بالبـشر  املساعدة لضحايا االجتار  

ــةالداخ ــرف باســـم  . خـــط هـــاتفي تـــشغيل   األوكرانيـــةليـ  ييـــوميف و .“هـــاتف الثقـــة ”يعـ
 االتصال بنا علـى الـرقم  يستطيع املواطنون  ،٠٠/٢٠ إىل ٠٠/١٦ الساعة    من ،اجلمعةو ثالثاءال

تقدمي معلومـات   ل وكذلك،  والشروح ة املناسب املشورةاحلصول على   أجل   من ٢٥٤-٧٦-٠٤
 .ارتكبت أو جار ارتكاهباجرمية  عن

دينـة  مل احلكوميـة  اإلدارة مبـساعدة   األوكرانيـة؛ وزارة الداخليـة  تـنظم ا، وفضال عن هـذ     
ــف ــذ إطــار  يف ،كيي ــشطة األتنفي ــة الن ــتاإلعالمي ــةة ثقيفي ــع الرامي ــسكان درجــة وعــي  إىل رف  ال

، واسـعة النطـاق   إعالميـة تثقيفيـة      محلـة    املتجـرون بالبـشر؛   واألساليب اليت يستخدمها     لوسائلاب
 .“!البشرب االجتار  لوقفمعاً” بعنوان

 األنـشطة ، وتعزيـز    بالبـشر   الـدويل   مكافحـة االجتـار    ألغراضعلى وجه اخلصوص،    مت  و  
 يف إطــار ، املــساعدة القانونيــة الالزمــة هلــم مي وتــوفري احلمايــة الكافيــة للــضحايا وتقــد ،يــةئالوقا

 ة مـساح ١٠٠ حـوايل ختصيص  ، يف كييف، من هذا العام   هيوني/ يف حزيران  احلملة املشار إليها،  
معلومـات  تتـضمن  ، و“!وقـف االجتـار بالبـشر     ل معـاً ” شـعارات    حتمـل ،  )ة إعالنية لوح(إعالنية  
 “هـاتف الثقـة   ”  علـى  ةوكرانيـ األوزارة الداخليـة     االتـصال بـ    مكانيـة إ للمـواطنني حـول      أساسية

 .٢٥٤-٧٦-٠٤رقم 

 تـساهم  الـيت ة الدوليـ  احلكوميـة غـري   املنظمات ،العملهذا دور هام يف جمال   ب وتضطلع  
ــة احلقــوق واملــصاحل املــشروعة  يف  ــوفر ف االجتــار الــدويل بالبــشر،  لــضحايامحاي ــدعم يف  هلــمت ال
 .الطيبو والدعم املايل والنفسي ،التأهيلو اإلدماج التجما

املنظمة الدوليـة للـهجرة يف أوكرانيـا،      مكتب   وزارة الداخلية بشكل وثيق مع       اونعتوت  
حلمايـة  الـدويل   املركـز   و،   وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        ومنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا،      

 .وجهات أخرى شبيهة، “أوكرانيا - سترادا”ملرأة احقوق 

املنظمـة  مكتـب   مبـساعدة  ،حمافظـات  على وجه اخلصوص، يف مخسة مراكـز     ،  نشئتأُو  
ل ونوبـ تري و أوديـسا  ( بالبـشر   مراكز تأهيل لضحايا االجتـار الـدويل       ،الدولية للهجرة يف أوكرانيا   

 ).فوكييف ولف وخاركوفو
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 هـذه  احلـصول علـى مثـل     بالبـشر، ضحايا االجتـار  ويستطيع من يتم التعرف عليهم من   
 توفريهـــا احلكوميـــة ةالـــسلط يف هـــذه املراكـــز، وهـــي مـــساعدة ال تـــستطيع هيئـــاتاملـــساعدة 
ة املـساعد تقـدمي   و هم؛تأهيلـ  و الـضحايا يف إعـادة إدمـاج      ،  بـصفة رئيـسية   ،  تتمثلهي  و. لألسف
التـدريب املهـين، واملـساعدة يف إجيـاد     و الـدمج  وتـوفري املـأوى وإعـادة       ؛الطبية والنفـسية  املادية و 

 .ما إىل ذلك و،فرص العمل

 مراكـز   تنـشئ و. ضحايالـ  لتقدمي املساعدة الطبيـة ل     ا خاص ااهتمام  هذه املنظمات  يلوتو  
اإلحالـــة  ســـعافات األوليـــة، و  اإليلعنـــف تلقـــ الـــضحايا فيهـــا  ميكـــن  ومالجـــئ  استـــشارية

 .العالج لتلقي

 املختـــصة باملراحـــل التمهيديـــة لـــهيئاتل ، أن تـــوفر هـــذه املنظمـــات عـــادةتـــستطيعو  
ركـز التأهيـل، وطبيعـة اإلصـابات        بالبـشر مل  الجتار  اضحية  مراجعة  واد اليت تؤكد    امل،  للمحاكمة

 إثبــات بــصفة أدلــة اســتخدامها  ميكــنوهــي أشــياءاألعمــال غــري املــشروعة، هــذه النامجــة عــن 
 . اجلرميةرتكابال

توفرهــا الــيت التغطيــة املنتظمــة أيــضا  ،رفــع مــستوى الــوعي العــام للــسكانوتــساهم يف   
تـساعد علـى    و ،تـائج األنـشطة يف هـذا اجملـال        لناإلعـالم   ط   وسـائ  عرب ةألوكرانيا الداخلية   وزارة

  . لدى املواطننيبالبشر لجرائم املتصلة باالجتارمضاد لتشكيل موقف 
  

 مكافحـة االجتـار باألطفـال يف        عن حالةة  ألوكرانيا وزارة الداخلية    إحصاءات توضحو  - ١٨
  متـصلة باالجتـار بالبـشر     ةميـ  جر ٤٠٠، أكثـر مـن      ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥ شهد عاما حيث  . أوكرانيا

ميــة مــن هــذا النــوع؛   جر٣٥٩ ســوى ٢٠٠٧طــوال عــام مل يــسجَّل يف العــام الواحــد، بينمــا  
مــن  ١٤٩ب عليهــا مبوجــب املــادة عاقَــة يميــجر ٣٢٢شفت ُتــكفقــد ا ،٢٠٠٨خــالل عــام  أّمــا

 ؛)باإلنــسان متعلــق قــانوين غــري أي اتفــاق آخــر أو البــشرب االجتــار( وكــرايناأل اجلنــائي القــانون
ــى  ومت ــن ضــحايا االجتــار  ضــحية  ٣٤٢ التعــرف عل ــشرم ــه بالب ــال٣٧ م، من ــدوا إىل  طف  وأعي

  .ناشطة يف هذا اجملال منظمة ة مجاع١٨أوكرانيا؛ ومتت تصفية 
  األوكـراين املعنـون    قانوناليق العامل مشروع    الفر أعدَّعاجلة هذه املشاكل    موألغراض    - ١٩

 .“بشأن مكافحة االجتار بالبشر”

وأن نـع االجتـار بالبـشر،       مب احلكوميـة املتعلقـة    اتسياسالـ قـانون   لأن حيدد هـذا ا     وينبغي  
 :من خاللتنفذ هذه السياسات 

 اهلجـرة، وتنفيـذ املبـادرات    الرقابـة علـى  و، يـة تثقيفيـة  أنـشطة إعالم ( وقائية  تنفيذ تدابري   -  
  ؛) وما شابه ذلك،االقتصادية - االجتماعية
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البـشر  ب الوقاية من اجلـرائم املتعلقـة باالجتـار     من خالل تدابري  (اختاذ تدابري إلنفاذ قانون       -  
 ؛)ومكافحتها؛ وما إىل ذلك

 اسـترداد  واإلدمـاج االجتمـاعي و     مثـل التأهيـل   (تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبـشر         -  
ــ و؛والتعــويض، قــوقاحل مثــل االحتياجــات اخلاصــة لفئــات معينــة مــن الــضحايا،   ة تلبي
 ).وغريهمألطفال ا

متثــل ، الــيت األنــشطة التثقيفيــةالبــشر تنفيــذ ب اجلوانــب اهلامــة ملكافحــة االجتــار تــشملو  
  .أوكرانيا يف ة األسرة والشباب والرياض شؤونوزارةل املهام ذات األولوية إحدى

 ، قامـت مكافحة االجتار بالبـشر  قضايا   املشاركة يف الندوات الدولية املتعلقة ب      ويف إطار   
 ، بالتعـاون مــع املنظمـة الدوليــة للــهجرة  اأوكرانيــ يف وزارة شـؤون األســرة والـشباب والرياضــة  

حلكوميـة   ا املؤسـسات  عـرب الفيـديو بـني ممثلـي           بتنظـيم وعقـد مـؤمتر      ؛وسفارة الواليات املتحـدة   
قـضايا مكافحـة هـذا النـشاط اإلجرامـي       فيـه  نوقشتواملنظمات العامة يف أوكرانيا وجورجيا،      

 . منهوتأهيل املتضررين

 ةمراكـز اخلـدمات االجتماعيـة لألسـر       جبانـب    ؛ احملليـة   اهليكليـة  أقسامها ، الوزارة نفذتو  
 ،قـضية االجتـار   بأوكرانيـا   الـسكان يف     وعـي    درجـة رفـع   إىل   دفتـدابري هتـ   واألطفال والـشباب    

 إعالنات اخلدمة العامة علـى      بثإنتاج مواد إعالمية، و   ( من خالل احلمالت اإلعالمية      ،شربالب
 ،دورات تدريبيـة  تنظـيم   و،   حماضـرات  ؛ وإلقـاء  )لتلفزيـون واإلذاعـة   الوطنيـة ل    املؤسـسات  قنوات

 .“مستديرةمائدة  اجتماعات”عقد  و،وحلقات دراسية

عـرب النـشرات     ، املـشاهدين  طـالع على ا  ،نية األوكرانية  التلفزيون الوط   مؤسسة تداومو  
.  والعمالة غـري الـشرعية يف اخلـارج         بالبشر  اجلرائم املتصلة باالجتار   على ،ةاإلخباريوالتحليالت  

 .هذه املواضيع “ملشاهدونا”عي يضاربنامج املوال و،“األخبار” اإلخباريالربنامج يغطي و

ــة ل     ــاة الدولي ــسلط القن ــة لللمؤســسة األوكوُت ــون راني ــي تلفزي ــث اإلذاع  املؤســسة بوالب
 “ُبلْـس ”: يف براجمهـا اإلخباريـة   البـشر بالضوء على قضايا االجتار اإلذاعة  لتلفزيون و احلكومية ل 

ــديال - ُبلْــس” و ؛النــبض ــاج ســبِ- ُبلْــس” و ؛)األســبوع - نــبض (“ني  نــبض (“تس ريبورت
 .)لتقرير اخلاصا

مــع املكاتــب التابعــة  احملافظــاتواإلذاعــة يف  املؤســسات احلكوميــة للتلفزيــون تتعــاونو  
جبانـب مـا تنتجـه       اخلدمـة العامـة،      إعالنات على نشر   األسرة والشباب والرياضة    شؤون لوزارة

 .مواردها الذاتيةمنها باستخدام 
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 كسك الـ  مـن خـالل هيئـة     ،ا أوكرانيـ  يف عمـوم    محلة إعالمية ملكافحـة اهلجـرة      نظمتو  
ــةاحلديد ــي ــشرت خال، ة األوكراني ــاُن ــصقات م هل ــةل ــاهلجرةوضــوعات ذات صــلة مل إعالني  يف  ب

.  الــسفر بالقطــارزعــت منــشورات إعالميــة مــع تــذاكر  وُو؛ والقطــارات الكهربائيــةالقطــارات
 مطبوعـة،  ة يف نـشرات  مـاد  ١٥ ، اإلعـالم  طوكـراين مـن خـالل وسـائ       األدائـرة األمـن      نشرتو

أفـالم   ٩  عـرض  يفترع وشـ ؛ علـى اإلنترنـت   نشرة٤١ عرضت و ا؛ تقريرا إذاعي  ١٣ وأنتجت
 . على شاشات التلفزيونفيديو

 : التاليـة   للقنـوات التلفزيونيـة    فيلمـا تلفزيونيـا    ٢٢ة  يدود الدول احل شؤونإدارة  وأعدت    
يف  ة مـاد  ٦٠٠ ما يربو على   وأصدرت ؛ІСТV ، وقناة نترقناة إ الوطنية األوىل، و  والقناة  ،  ١+١
  .نترنت اإل شبكةعلىات شرن و،شرات مطبوعةن

لتنفيــذ  غــريفن ٢٧٠ ٠٠٠بلــغ اعتمــادات مبأوكرانيــا يف يف املوازنــة العامــة للدولــة ت وُخصــص
األنـــشطة  علـــى غريفنـــا، ٢٦٥ ١١٥ أُنفـــق منـــها مبلـــغ ؛٢٠٠٨ يف عـــام  احلكـــوميلربنـــامجا

ــة  ــة الدولي ــة واإلعالمي ــصفة خاصــة التربوي ــتم .  ب ــربامج  وي ــذ ال ــاليم تنفي  مــن علــى مــستوى األق
.  غـريفن  ١ ٥٠٠ ٠٠٠مبلـغ   ،  ٢٠٠٨عـام   ل  امليزانيـات احملليـة    خـصص يف  و.  احمللية االعتمادات

 ال يـزال  مليزانيـات احملليـة،     وفق مواصفات معينـة يف ا     ختصيص املوارد   در اإلشارة إىل أن      جت لكن
 . املقام األوليف املعنية ليب احتياجات املنطقةي وينبغي أن ،تحسنيالاجة إىل املزيد من حب

،  أطفال الـشوارع   : وهم ؛“طراخل جمموعة”عداد   صنفني يف املوجيري العمل حثيثا مع       - ٢٠
ن غــري ونخفض، واملهــاجرملــاي  التعليمــىستواملــ والــسكان ذوي، الرعايــةمؤســسات وأطفــال 

 . والنساء واألطفال الذين تعرضوا للعنف،ن عن العملو، والعاطللشرعينيا

 ، هـيكال  شباب لألسـر واألطفـال والـ       املوجهـة  نظام مراكز اخلدمات االجتماعيـة     ميثلو  
  . لتوفري اخلدمات االجتماعية لضحايا االجتار بالبشراقوي

 ، اخلـدمات االجتماعيـة لألسـرة واألطفـال والـشباب          دائـرة  ،يف أوكرانيـا اليـوم    وتعمل    
لألســر واألطفــال املوجهــة مراكــز اخلــدمات االجتماعيــة مركــز مــن  ١ ٥٠٠ ومــا يزيــد علــى

يــشار إليهــا يف مــا يلــي  (واألريــافالقــرى و يــاءعلــى مــستوى املنــاطق واملــدن واألحوالــشباب 
 ).املراكزب

 ألســر ابيانــات ل مــصارفيقــوم العــاملون يف هــذه املراكــز، بإنــشاء     بوجــه خــاص  و  
ــدان   فيهــاغــادر الــيت احلــاالتمــة، مبــا يف ذلــك  وأزامل ــدالوال   عــاميفو.  للعمــل يف اخلــارجالبل

 ن االجتـــار بالبـــشر الـــذيضحايالـــلة مـــستقاالحتفـــاظ بـــسجالت شـــرعت املراكـــز يف ، ٢٠٠٨
 ).فرادألعام للديها سجل ( مساعدةراجعوها طلبا لل
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 تقـدمي املـساعدة     يف بالبـشر  االجتـار    ملكافحـة  القـضايا الرئيـسية      إحدى أهـم  تتمثل  و  
 ايامراكــز إعــادة إدمــاج ضــحوتقــوم .  بالبــشرالجتــارا املتــضررين جــراءللنــساء واألطفــال 

 .لضحاياهلؤالء اساعدة دور مهم يف توفري املب االجتار بالبشر

املنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة يف مكتـــب دعم مـــايل مـــن بـــ،  احلاضـــريف الوقـــتتعمـــل و  
مـن  منطقـة   مركـز واحـد يف كـل        ، و أوديـسا منطقـة   يف  مركـزان   ( من هذه املراكـز      ٨ ،أوكرانيا
- طـيب مركـز   ( كييـف    نةي، ويف مد  فوفولني، ولف ، و خريسون، و يتومري وج تشرينيفتسمناطق  
ىل تـوفري احلمايـة القانونيـة لـضحايا االجتـار بالبـشر،             إدف أنشطة هذه املؤسـسات      وهت). يتأهيل

 مــن املقــرر أن تــنظمو. املــساعدة االجتماعيــة والنفــسية تــوفريســرية الفحــص الطــيب، ووتــأمني 
العمـل الحقـا   تـأمني فـرص    هبـدف  ،تنفذ أنشطة فرديـة  برامج إعادة اإلدماج دورات تدريبية، و     

 . واملمتلكاتالسكن مسائل، وتقدمي املساعدة العملية هلم يف معاجلة ر بالبشلضحايا االجتار

 االلتزامــات الــيت أحــدضــحايا االجتــار بالبــشر إلحالــة إنــشاء آليــة وطنيــة فعالــة  وميثــل   - ٢١
 ملكافحـة االجتـار      األمـن والتعـاون يف أوروبـا،       تعهدت هبا أوكرانيا يف إطار خطـة عمـل منظمـة          

 ).٢٠٠٣لعام  (بالبشر

يف أوكرانيــا، ودعــم مــن منــسق  ألســرة والــشباب والرياضــةشــؤون ا مــن وزارة بــأمرو  
 يفريـق مـن االستـشاريني املـستقلني يف عـام     قـام   ، يف أوكرانيـا ،مشاريع منظمة األمن والتعـاون  

 ضـحايا   إلعـادة توجيـه   وطنيـة   الآللية  ااحتياجات  تقييم  ” عنبإجراء دراسة   ،  ٢٠٠٨  و ٢٠٠٧
ــا   ــشر يف أوكراني ــى  و .“االجتــار بالب ــاء عل ــني    ة الدراســنتيجــةبن ــشترك ب ــا اجمللــس امل ــيت أقره  ال

ــ اإلدارات ــمنــاء و،بــني اجلنــسنياملــساواة  و،شؤون األســرةاملعــين ب االجتــار مكافحــة  وسكان ال
ــشر  ــوز ٣يف بالبـ ــه /متـ ــدمت، ٢٠٠٧يوليـ ــؤون  وزارة تقـ ــة شـ ــشباب والرياضـ ــرة والـ   يفاألسـ
 مــشروع مبقتــرح إلعــداد ، يف أوكرانيــامنظمــة األمــن والتعــاون مــشاريع  منــسق، إىلأوكرانيــا

 يف  ويزَمـع . “ ضـحايا االجتـار بالبـشر يف أوكرانيـا         إلعـادة توجيـه   وطنيـة   الليـة   اآلإعادة هيكلـة    ”
ــة أمــور  ــذ  ، يف إطــارمجل ــشاءهــذا املــشروع،  تنفي ــة إن ــات للتعــاون بــني   بــني مــشتركة آلي اهليئ

يف منطقـتني منـوذجيتني       بالبـشر،  تقدمي املساعدة لضحايا االجتار     يف جمال  اتؤسسنظمات وامل ملا
 :من خالل قيامها باآليتوطنية الآللية لبأوكرانيا، لتكون مبثابة أساس 

 ؛هاوطنية وتعديلالآللية ا  عملجالمب املتصلة القوانني املعياريةنصوص مراجعة  - 

اهليكـل املؤسـسي يف املنطقـتني       اعتمـاد    و ،التصديق على الصكوك القانونية ذات الصلة       -  
 ؛موذجيتنيالن

 وطنية؛اللية اآلات املشاركة يف ؤسستقييم احتياجات تعزيز مهارات ممثلي امل  -  
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نطقــــتني امل املهــــارات يف  تعزيــــز تــــدريس مناســــبة واختبــــار بــــرامجإعــــداد وســــائل  -  
 ؛النموذجيتني

 . على الصعيد الوطينهذه اجلهودعرض   -  

 :يفهذا املشروع تنفيذ النتائج املتوقعة من تتمثل و

 ؛همإدماج وإعادة حايا االجتار بالبشر يف أوكرانياض خلدمات تأهيل دقيقوضع نظام   •  

 واالســتغالل األمثــل ؛ املؤســسات العامــة واملنظمــات غــري احلكوميــة حــشد إمكانيــات  •  
 ض؛اغر األهللموارد املالية اليت ستخصص هلذ

ذه املـشكلة   تـساعد علـى حتديـد أبعـاد هـ         لحصول على بيانـات     ل الالزمةهتيئة الظروف     •  
 .قعلى حنو أد

ــان منطقواخــتريت   ــان ت ــذ  لمنوذجيت ــتنفي ــة :  مهــا،شروعامل ــشرينيفتسمنطق ة منطقــو ،ت
 .نيتسكاد

ة علـى   ميـ وكاحل الرقابـة  تعزيـز    يفشر  بـ البأحد اجلوانب اهلامـة ملكافحـة االجتـار         ويتمثل    - ٢٢
ألوكـرانيني يف   لمـواطنني ا  ل بتأمني فـرص عمـل    خيص  الشركات الوسيطة، اليت لديها تر    اأنشطة  
 .اخلارج

 ا مرخـص  ااري جت  كيانا ٧٥٩، يف أوكرانيا،    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ١٥  حىت جلوُس  
نفـذت وزارة العمـل   و. عمـل يف اخلـارج   فـرص    لتـأمني  بـأداء دور الوسـيط    من وزارة العمل    له  

، هبــدف رصــد االمتثــال لــشروط    ٢٠٠٨خــالل عــام   والــسياسات االجتماعيــة يف أوكرانيــا  
إلغـاء  ب ات قـرار  تواُتخـذ  ؛يةاقتـصاد أنشطة   على كيانات ذات      عملية تفتيش  ٣١٦ ،الترخيص

لتكف عن ارتكـاب املخالفـات    جتارية  متارس أنشطة كياناتل اأمر ١١٥ وصدر ، ترخيصا ٤٣
 .اًترخيص ٤٢ أقر إلغاءو. مهلة حمددةخالل 

فمرب نـو /تـشرين الثـاين    ١٩ املـؤرخ    ،١٠١٣ جملس وزراء أوكرانيا القـرار رقـم         أصدرو  
ــون٢٠٠٨ ــشأن ” ، املعن ــرارب ــايري إق ــت مع ــةميقي ــة   ةطرخــا امل درج ــن ممارس ــشطة النامجــة ع  أن

الرقابـة   اختـاذ تـدابري    وترية   وحتديد ، يف اخلارج  وظائفلشغل  الوساطة  أنشطة  متصلة ب اقتصادية  
معــايري واضــحة لتقيــيم  املعيــاري  التــشريعي الــنص هــذا حــددو. “)راقبــةامل (احلكوميــة املقــررة

أصـحاب التـراخيص ذوو    األفـراد يف حـق   يرتكبـها الـيت    الحتيـال  ا عمليـات النامجة عن    راملخاط
طر اخمـ  و عـدميي الـضمري؛    جانـب األ عمـل ال ربـاب النوايا السيئة، وعن األعمال غـري املـشروع أل        

  . يف البشرالجتارا يف براثن الوقوع
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 التعليم     

ــل ي - ٢٤-٢٣ ــامعم ــوطين  نظ ــيم ال ــار   ضــمنالتعل ــستند إط ــانوين ي ــتور ق ــا إىل دس  أوكراني
 التعلـيم  بـشأن ”والقانون املعنون  ؛“ التعليمبشأن”القانون املعنون : التالية ةوكرانياألوانني  القو

 بـشأن ”والقـانون املعنـون    ؛“يقبـل املدرسـ    التعلـيم بـشأن ”والقـانون املعنـون     ؛“الثانوي العـام  
 املعنــونقــانون ال و؛“ملهــينواالفــين  التعلــيم بــشأن”والقــانون املعنــون  ؛“التعلــيم غــري النظــامي

بـشأن  ”القـانون املعنـون      و ؛“محايـة الطفـل   بـشأن   ”  املعنـون  قـانون ال و ؛“التعليم العـايل  بشأن  ”
 .وطنية لتطوير التعليمالعالوة على جمموعة املبادئ  ؛“تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة

بـين   ،األفـرع ومتعـدد    جـدا    متقـدم تعليمي  منوذج    أوكرانيا أن لدى وجتدر اإلشارة إىل      
 مــستويات  املؤشــرات الكميــة والنوعيــة حيــثمــنيــضاهي  احلديثــة، اتعلــى أســاس التــشريع

 .األورويبساحة التعليم املنافسة يف يستطيع  وة النمو؛ املتقدميف دول العامل التعليم

اليت تتـشكل يف جوهرهـا مـن املـساواة يف فـرص          عملية حتديث قطاع التعليم،     وتستمر    
الــدميقراطي، الطــابع إضــفاء ، والتركيــز علــى اهلويــة، و ة جيــد ذي نوعيــةماحلــصول علــى تعلــي

  الدائمــةالحتياجــاتا تلبيــةعامليــة، والتعليميــة اللبيئــة يف ا  لألشــخاصوضــمان القــدرة التنافــسية
 .التغري للفرد واجملتمع

 . على التعليم اإلناثحصولقيود على ة  أيهاأوكرانيا وقوانين دستورتوجد يف ال و  

  اجلـنس  نـوع علـى أسـاس  “خفي”متييز حاالت  وزارة بيانات عن وجود     ال ىلدليس  و  
 .لبنني والبناتل يف التعليم متمايز لفكرة اتباع هنج فعليدعم وجود   أو،يف النظام التعليمي

  عـام  حلصول على تعلـيم ثـانوي     لكفالة إمكانية ا  الالزمة  يف أوكرانيا الشروط    وتستوىف    
 التعلـيم الثـانوي   لنظـام املهمـة الرئيـسية     وتتمثـل   . ةالدراسـ  سـن    يفالـاليت   نوعيـة للفتيـات     جيد ال 
 .واجملتمعاألفراد  احتياجات تلبيةوقادر على  جيدةنوعية ذي  تعليم توفري يفالعام 

ــتوعبت مؤســسات     ــانوي العــام  واس  ،٢٠٠٨/٢٠٠٩ يف العــام الدراســي  ،التعلــيم الث
 حـوايل   نثلميـ ،  ) سـنة  ١٨ إىل   ت سـنوا  ٦مـن   ( يف سـن الدراسـة       فتـاة  مليـون  ٢,٦ يزيد علـى   ما
 . من جمموع عدد الطالب يف املائة٥٢

املؤسـسات  التعلـيم يف  احلـصول علـى    يف  الـصبيان   فـرص  مـع الفتيـات   وتتساوى فـرص      
 الظـروف املواتيـة لتنميـة       فيهـا تتـوفر    الـيت    املؤسـسات التعليميـة   مبا فيها   أنواعها،  ميع  جب التعليمية

جمتمــع يف ظــل ظــروف  تيــةاحليان علــى حتقيــق طموحــاهتم  امللكــات اإلبداعيــة لألفــراد القــادري 
ــات ــدد املاملعلوم ــلةتع ــسبة  .  العوام ــد ن ــاتوتزي ــذ   الفتي ــني تالمي ــة   ب ــيم احلديث مؤســسات التعل
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ــة ( ــدارس ثانويـ ــة مـ ــازيوم” علميـ ــة ؛“جيمنـ ــدارس ثانويـ ــة  ومـ ــسيه” حكوميـ ــات؛“ليـ   وكليـ
 . يف املائة٥٠على ) “كوليج”

علــى الــرغم مــن و. صــعبةبــشرية  يف ظــروف تنميــة عمــل نظــام التعلــيم يف أوكرانيــاوي  
ــادة معــدالت اخلــصوبة   ــوالدات زاد حيــث (زي ــام يف  عــدد ال ــى عــددها يف   ٢٠٠٨ع ــامعل  ع

خنفـاض  ، نتيجـة ا   تنـاقص  يف   االلتحـاق بـالتعليم   معـدل    ال يـزال   ،)ألف طفل  ٣٨ مبقدار   ٢٠٠٧
ونتيجـة  . ا جـراء ذلـك    واملنـاطق الريفيـة هـي األشـد تـضرر         . معدل املواليد يف السنوات الـسابقة     

 جديـدة لتحـسني شـبكة       سـبل جياد  ترمي  إىل إ    تدابريتخذ وزارة التعليم    ت ، السكاين الوضع هلذا
وُيعـد  . املـساواة يف فـرص التعلـيم      كفالـة    ، مـن أجـل     يف املنـاطق الريفيـة     مؤسسات التعليم العـام   

الـشرط األساسـي   الدراسـة،  تعليم الشامل لألطفال يف سن    لل املؤسسات مثالية من  شبكة   إنشاء
 .نوعية يف املناطق الريفيةجيد التعليم توفري ل

ــرار جملــس وزراء  و   ــا عمــال بق ــمأوكراني ــؤرخ  ف، - ٦٨٥ رق ــران ١٧امل ــه/حزي  يوني
ــة  بــشأن ”  املعنــون،٢٠٠٩ ــة االجتماعي االقتــصادية  - التــدابري الالزمــة ملعاجلــة مــشاكل التنمي

 ؛ احلكـم الـذايت    ذاتوالعلوم يف مجهورية القـرم      وزارة التعليم   تقوم   ،“ الريفية للمناطق السكنية 
العمـل علـى   ب ،سيفاسـتوبول وكييـف  لبلـدييت   يف اإلدارات احلكوميـة      والعلوم التربيةمديريات  و

ــة،       ــاطق الريفي ــة يف املن وضــع خطــط لتحقيــق االســتفادة املثلــى مــن شــبكة املؤســسات التعليمي
 . التقنية - املاديةقاعدهتا حتديث و

 واملــردود  االقتــصادي لعمــل حتــسني نوعيــة التعلــيمكفالــةُ عمليــات وينبغــي أن تــؤدي   
مــع  الــشبكة التعليميــة وتكييــف  النوعيــة؛فــرص احلــصول علــى تعلــيم جيــد املــدارس؛ وزيــادة 

 إىل  الـيت تقـدمها املؤسـسات التعليميـة       كفالة تنوع اخلـدمات      و ها؛وخصائصاملناطق  احتياجات  
 وزارة يوصــتملعاجلــة هــذه القــضايا، و .األمثــلالوصــول بــشبكة هــذه املؤســسات إىل املــستوى 

 :، وعلى وجه اخلصوصالعام مؤسسات التعليمخمتلفة لتحسني شبكة التعليم باتباع طرائق 

: خمتلفـة ذات مراحـل   مؤسـسات   إىل   وحتويلـها  ، جديـدة  عامة مؤسسات تعليمية إنشاء    -  
  ومؤسسات تعلـيم   ؛الثالثةإىل  ومراحل من األوىل    ،  ومرحلتني أوىل وثانية  ،  مرحلة أوىل 

 ؛“ةياألســـر - املدرســـة”مـــدارس مـــن منـــط  وتعليميـــة منفـــصلة؛ ذات مراحـــل عـــام
ومـدارس ثانويـة حكوميـة       متخصصة؛رس  ا ومد ؛كامليوم   بدوام   تعليمية ساتسؤوم
فـتح فـروع    و ؛“كـوليج ”وكليـات    ؛“جيمنـازيوم ”ومدارس ثانوية علمية     ؛“ليسيه”
  مللكية، وما إىل ذلك؛ اشكل، وتغيري وُشعب فرعية هيكلية أقسامو

 مبوافقـة  ،)قليـل مـن الطـالب   العـدد  وذات الغري الواعدة   (مؤسسات التعليم العام   إلغاء  -  
  ىل مدارس أخرى؛إنقل التالمذة اجملتمعات احمللية وعمل الترتيبات ل
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للمعلومــات واملـــوارد ذات  مراكـــز (عـــن بعــد  م تعلّللــ إنــشاء مراكـــز تعليميــة ونظـــم     -  
 ُبعد، على غرار معاهـد الدراسـات التربويـة العليـا يف احملافظـات؛               إمكانيات للتعلم عن  

  ؛)وتعليم غري نظامي  عاممهين وتعليم - تعليم فينعال وتعليم مؤسسات و
  ؛)األحياءبني املدارس وبني مشتركة (إنشاء دوائر تعليمية   -  
 وتعزيـز   ؛)مـوارد مراكـز   ( التعليمية   عام ضمن الدوائر  التعليم  ارتكاز لل مؤسسات   تعيني  -  

مرافـق ومطـاعم وصـاالت    تـشييد   (ملؤسـسات التعلـيم العـام        املادية - يةقاعدة التعليم ال
 ، وشـراء حـافالت    ،دراسـية فـصول    وجتهيـز    منـها؛ مـا يوجـد     تـرميم   و،  رياضية جديـدة  

ــة “اإلنترنــت”وربطهــا بــشبكة ، للحواســيب يةســادرقاعــات و ــاء مــواد تعليمي  ، واقتن
  ؛) وما إىل ذلكوكتب، وحشد مصادر متويل إضافية،

دارة واحلكـــومي والعـــام إل الـــدميقراطي الطـــابعترســـيخ ( التعلـــيم نظـــام إدارةحتـــديث   -  
ــيم ــز ؛ التعلــ ــشاركة وتعزيــ ــِدينمــ ــورالوالــ ــات؛  واجلمهــ ــذه العمليــ ــال   يف هــ وإدخــ

 العلـوم التربويــة   منجـزات دارة، واالســتفادة مـن عمليـة اإل يف  املعلومـات تكنولوجيـات  
 ).وما إىل ذلكوالنفسية، 

 إجـراء   النوعيـة،  لضمان تكافؤ فرص احلصول على تعليم جيـد       وتشمل الشروط اهلامة      
أضـخم حـدث   وهـو     العـام؛  ملؤسـسات التعلـيم    التعليمي لطـالب     التحصيلتقييم مستقل لنتائج    

   .نظام التعليم األوكراين يف السنوات األخرية يشهده  طابع استراتيجيذي

املـساواة  لكفالـة    احلكـومي ربنـامج   اليشتمل عليهـا    وحتظى بأمهية خاصة بني املهام اليت         
 إعالميـة ضـرورة تنفيـذ أنـشطة       ،  اليت يعمل نظام التعليم علـى حلـها       و ا،بني اجلنسني يف أوكراني   

 هتدف إىل تسليط الـضوء علـى قـضايا املـساواة بـني               من الشباب؛  طفال والطالب األ مع تثقيفية
 .أة على حد سواءر واملرجلالعلى العنف ممارسة  ومكافحة ،اجلنسني

مؤسـسات  كـربى يف    التثقيـف القـانوين بأمهيـة        و ،مسألة املـساواة بـني اجلنـسني      حتظى  و  
 .التعليم العام

املساواة بني اجلنسني، ومنط احلياة الـصحي، والتثقيـف         تلقني مبادئ   يتم  بصفة عامة،   و  
 ،“ة الـــصحمبـــادئ” شـــرح مـــوادالدراســـة، يف ســـياق يف ســـن للتالميـــذ اجلنـــساين، الوقـــائي 

 وعلـم الـصحة   األحيـاء،   علـم    و ؛“ سـالمة احليـاة    احلفـاظ علـى    ”، و “الـصحة احلفاظ على   ” و
 .العلوم االجتماعية، ومقرر العامة
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املــواد مقــررات يف  حقــوقهم  عــناالبتدائيــةاملــدارس تالميــذ عناصــر معــارف تــدَمج و  
 إدمـاج ل مـن خـالل      قوق الطفـ  ن التالميذ املعارف املتعلقة حب    يتلقعلى سبيل املثال،    و. األساسية

 ).للصفوف من األول إىل الرابع (“أنا وأوكرانيا”مادة قانونية يف الرف اعامل

علــم ” أخــرى مثــل اد دراســية حمتــوى مــومــن خــالل التعلــيم األساســييف ويــتم ذلــك   
وعلـى  . ، واجلغرافيـا  ، وتاريخ أوكرانيا، وتاريخ العـامل     )اخلامس والسادس : للصفني (“األخالق

ملعـــارف ف الـــسادس ص للـــ“علـــم األخـــالق ”ص جـــزء مـــن مقـــرر   ســـبيل املثـــال، خـــص  
 .الطفل حقوق

مــادة ) الــصفني التاســع والعاشــر( يف املدرســة الثانويــة “القــانون مبــادئ”وتعــد مــادة   
  .تفصيليةبصورة   حقوق اإلنسان فيهادرسُت إلزامية

 مــساقات دراســية العــام مؤســسات التعلــيم تقــّدم ولتعميــق معرفــة الطــالب حبقــوقهم   
ــةاخ ــلتياري ــم ” :، مث ــانون عل ــيالق ــامنلــصف ل( “العمل ــا حنــن ” و؛)الث لــصف ل( “نوملواطن

 اهـا يـشمل حمتو  الـيت    ؛)مـن التاسـع إىل احلـادي عـشر        : للـصفوف  (“التربية املدنية  ”؛ و )التاسع
 .دراسة حقوق الطفل ومحايتها

 بــرامج وكتــب مدرســية(منــهجي كامــل تعليمـي  دعم بــ املــساقاتمجيــع هــذه وحتظـى    
 ). تعليميةووسائل

س ودر تقليـدا سـنويا بإعطـاء     ،  ٢٠٠٧ منـذ عـام      استحدثت مؤسسات التعليم العـام،    و  
 الـشباب   ية لـدى  ناالصور النمطية اجلنـس   حمو   و اجلنساينلتحيز  اإهناء  دف   هب ،الثقافة اجلنسانية يف  

ام ويقـ  . وتعزيز املساواة يف احلقوق والفرص بـني الرجـل واملـرأة يف اجملتمـع األوكـراين                ؛والكبار
  والرجـل، التـابع    ةبـني املـرأ   قـوق   احل الفـرص و   املـساواة يف  كفالـة     برنامج  بدعم من  هذا النشاط 

 .ربنامج األمم املتحدة اإلمنائيل

ــة     ــساواة بــني اجلنــسني   ويف إطــار هــدف تربي ــى أســاس امل ــصوحمــو ، األطفــال عل ر وال
بـادرة مـشتركة   ومب ،تمـع لمرأة والرجل يف اجمل ل يدور االجتماع باليتعلق    يف ما  يةناالنمطية اجلنس 

مكتــب بــدعم مــن ووزارة شــؤون األســرة والــشباب والرياضــة، و والعلــوم، التعلــيممــن وزارة 
 ،“ملــساواةأجبــديات ا”املعنــون كتــاب ال ،٢٠٠٨يف عــام صــدر  يف أوكرانيــا اإلمنــائيربنــامج ال

. “ونساوتـ م و خمتلفـون ”من التاسع إىل الثاين عشر، بعنوان         لطالب الصفوف  وكتاب دراسي 
الـيت يراعـى فيهـا      التربية   ملهام   مالئمةورسوم للتوعية اجلنسانية،    على نصوص    انحيتوي الكتاب و

  .املنظور اجلنساين
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  سياسـات املـساواة بـني اجلنـسني        من أجـل تطبيـق    عمل منهجي   االضطالع ب ألغراض  و  
ساواة يف  املـ كفالـة    برنـامج     باالشـتراك مـع    ،وزارة التعليم والعلوم  تعكف   ،يف اجملتمع األوكراين  

كــانون  منــذ  لربنــامج اإلمنــائي،  ل، التــابع يف أوكرانيــا الفــرص واحلقــوق بــني املــرأة والرجــل     
تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف قطــاع  لذ مــشروع جديــد يــنفتعلــى  ،٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
تعلـيم  الحل  ا املعايري واملناهج التعليمية ملر    بفحص اء خرب ةفرقتقوم أ ،  الوقت احلاضر يف  و. التعليم

  توافقهـا مـع مبـادئ   مـن حيـث   الفـين،  - املهـين التعلـيم   و، والعـايل الثانوي العـام و يقبل املدرس 
  بنـاء علـى    التوصـيات املناسـبة   صدر  ستو. لرجلبني املرأة وا   املساواة يف احلقوق والفرص      كفالة

 .نتائج هذا املشروع

ــك،      ــى ذل ــالوة عل ــسألة ترســيخ أســس    وع ــل م ــسني يف  متث ــني اجلن ــساواة ب ــع امل  اجملتم
ــسائل األوكــراين  ــوي يف  يف جمــال  إحــدى أهــم امل ــام العمــل الترب ــيم الع ــد . مؤســسات التعل فق

، “مؤســسات التعلــيم العــامطــالب لاألساســية املوجهــات التربويــة ”برنــامج وضــعت الــوزارة 
الفــصل يف رأة لرجــل واملــبــني ا احلقــوق والفــرص املــساواة يفوأدرجــت قــضايا كفالــة . هوأقرتــ

  .“ةالتربويطوط الرئيسية لألنشطة اخل”املعنون 

 ،متنوعـة تثقيفيـة   - أنـشطة تربويـة وإعالميـة    ، الدراسـة أوقات خارج ،لطالبلوتنظم    
مائـدة  ”اجتماعـات    ومناقـشات و   تربويـة ات  جلـس :  وتتضمن انيةثقافة اجلنس ال تعزيزهتدف إىل   
تعليميـة  طة  أنـش دورات تدريبيـة و   ولصقات، وندوات   امل  وإعداد رسملل، ومسابقات   “مستديرة
 قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني       ُتبحـث فيهـا     عمليـة،    - قـراءة، ومـؤمترات علميـة     حلقات  وفنية و 
 .املرأةالعنف الذي ميارسه الرجل ضد وإهناء 

ــااملفوضــيةممثلــي باالشــتراك مــع  تظمــُنو   ــة يف أوكراني  ٢٠٠٧ام وعــاأل يف ، األوروبي
ــسابق٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ــصفوفطــالب  لرســملل ات، م ــدن ال ــضية  عــن يا،ال ــني  ق ــساواة ب امل

ــة  يف التــصفيات وشــارك. اجلنــسني ــد علــى  للمــسابقةالتأهيلي ــا يزي ــذ    م ــذ مــن تالمي ألفــي تلمي
كـان مـن    و.  عامني على مدى النهائية  التصفيات  يف  الفوز   أطفال من أوكرانيا  أحرز  و. املدارس

التابعـة  دينـة تالنويـه     مـن م  ذات العشرة أعـوام،      شيت   اهذا العام، دارين   بني الفائزين يف املسابقة   
علــى دلــيال  املنظــور اجلنــساين، إجــراء مــسابقة للرســم عــن موضــوعيعــد و. تــشريكاس ملنطقــة

 يف أذهــان “انيةاجلنــس”املفــاهيم ترسـخ  ومحاســهم، وعلــى  املتنافـسني  لــدى اإلبداعيــةاملواهـب  
 .  سنوات١٠ و ٨األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

 يف اجملتمــع رأةلرجـل واملــ بــني اة يف احلقــوق والفـرص  املــساواواكتـسبت مــسألة كفالـة     
مناقـشة اجتماعـات    يف   أمهيـة  ،القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف         وكذلك  األوكراين،  
 .ملؤسسات التعليماإلدارة الذاتية لقيادات  اعموم أوكرانياجتماعات واحملافظات 
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-  يف التعلـيم املهـين      تكافؤ الفرص  اتسياسسبيل دفع   خذت خطوات هامة يف     قد اتُ و  
  .الفنية - املهنيةاملدارس طالب ن يف املائة م ٤٠ الفتيات تبلغ نسبة  حيث، إىل األمامالفين

تكــافؤ بكفالــة املتعلقــة  األحكــام القانونيــة مــن اعــدد وزارة التعلــيم والعلــوموصــاغت   
 ملختلـف   الفـين  -  املهـين   التعلـيم  الفرص والعدالة االجتماعية للطالب واملتـدربني يف مؤسـسات        

  : مبا يف ذلك ووجهت بتنفيذها من قبل السلطات التنفيذية احملليةالفئات،
ــالة  -   ــة  رس ــة توجيهي ــبإدخــال متعلق ــة يف    اتسياس ــة االجتماعي ــرص والعدال ــافؤ الف  تك

 العـام   مؤسسات التعلـيم   يف   التربوية -  التعليمية ة والعملي اإلنتاجية، - يةالتعليمالعملية  
   يف أوكرانيا؛الفين - املهينوالتعليم 

ــة  -   ــام متعلقـ ــال  أحكـ ــة   بإدخـ ــة االجتماعيـ ــافؤ الفـــرص والعدالـ ــة تكـ ــة سياسـ يف العمليـ
 العـــام التربويـــة يف مؤســـسات التعلـــيم - اإلنتاجيـــة، والعمليـــة التعليميـــة - التعليميـــة
  الفين يف أوكرانيا؛ - املهينوالتعليم 

ــة   -   ــام متعلقـ ــسق بامل أحكـ ــين بنـ ــرص والعدا املعـ ــافؤ الفـ ــة  تكـ ــة االجتماعيـ ــة لـ يف العمليـ
 العـــام التربويـــة يف مؤســـسات التعلـــيم - اإلنتاجيـــة، والعمليـــة التعليميـــة - التعليميـــة
 .الفين يف أوكرانيا - املهينوالتعليم 

مؤسـسات   فقـد بلـغ عـدد        . التعلـيم العـايل    نظـام  مـن العمـل يف       قدر كبري تنفيذ  جيري  و  
التأهيـل،   درجـات  مجيـع    مـن  ة مؤسـس  ٨٨١،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩التعليم العايل يف العـام الدراسـي        

 . يف املائة٥٤,٤بينهم  نسبة النساءتبلغ  ألف شخص، ٨٧٣ و نان مليوالدراسة فيهايتلقى 

توسـيع   إىل    نوعيـة التعلـيم العـايل،      حتسنيبغرض  وزارة  اليت تقوم هبا ال   نشطة  األهتدف  و  
ــسكانفــرص حــصول  ــساء،  ، ال ــيهم الن ــيم العــايل، وحتــسني ن علــى  مبــن ف ــةالتعل اخلــدمات  وعي

جمــاالت العلــوم االجتماعيــة واإلنــسانية     يف احلكوميــة  اتسياسالــ، وتنفيــذ  املقدمــةالتعليميــة
 .العايل التعليم  شبكة مؤسساترفع مستوىوواالقتصادية والقانونية والتربوية والتقنية، 

نظام التعلـيم   يف  تغيريات هيكلية كبرية    يف هذا السياق من أجل إحداث       جيري العمل   و  
والعمـل   ،األوروبيـة على حنو يـستويف املتطلبـات        األنشطة التعليمية    وحتديثلعايل يف أوكرانيا،    ا

 .عملية بولونيابتعليم العايل يف أوكرانيا الجبد على تنفيذ برنامج ربط 

 يف عـام    ،وزارةطبقـت الـ    ، التعلـيم العـايل    فـرص احلـصول علـى      حتقيق تكافؤ وألغراض    
لتعلـيم  يف مؤسـسات ا القبـول والقيـد     المتحانـات    جديـدة     اختبارات شـاملة، ومبـادئ     ،٢٠٠٨
التعلــيم العــايل مــن خــالل دعــم   فــرص احلــصول علــىاملــساواة يف ويــتم توســيع نطــاق . العــايل

 .نشر تقنيات الدراسة عن ُبعدجمال مؤسسات التعليم العايل يف 
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يف عـايل،   ال  التعلـيم   مؤسـسات  دراسة املسائل املتعلقة بالسياسات اجلنسانية يف     رج  تندو  
  ة،اإلنــــسانيالعلــــوم  ملــــساقات واملنــــاهج الدراســــية  ، املهنيــــة-التعليميــــة  الــــربامج عــــداد

ــ الثقافيــة والعلــوم  علــم الــنفس : مثــلمــواددراســة عنــد ، اصــةخبو ة؛االقتــصادي - ةواالجتماعي
 . من املواد وغريها،والقانون والفلسفة وعلم االجتماع

الطبيعيــة يف ، يف منــاهج العلــوم يةنااجلنــسات  املــسائل املتعلقــة بالــسياسوجتــري دراســة  
 دراسـة مــادة ضــمن ، “القـانون ” جمــاليف تؤهــل االختـصاصيني  الـيت  مؤسـسات التعلـيم العــايل   

 .“القانونالدولة ونظرية ”

اب يف جمـال قـضايا املـرأة        أول برنامج للكتّ  ،  ١٩٩٣ عام   منذواعتمدت وزارة التربية،      
  .أوديسا يف الغذائيةيف مناهج أكادميية التكنولوجيات أدرج الربنامج و، )مسور. للمؤلف ل(

نظريـة  ال أسـس ”املعنـون   ساسـي   األ املـساق التعليمـي   ، برنـامج    ٢٠٠٣يف عام    ،ووِضع  
ومتعـدد التخصـصات،   جامعـا  منظـورا   باعتبارهـا  املنظور اجلنساين،  الذي طُّبق فيه  ،  “يةنااجلنس
والتخــصص، مــستوى املؤهــل العلمــي  حــسب املــساقهــذا لتكييــف  املرونــة الالزمــة أتــاحممــا 
 يف هلـــذا املـــساقأعـــد  ،٢٠٠٤يف عـــام و.  املعنيـــة التعلـــيم العـــايلةمؤســـساختـــصاص جمـــال و

 .“انيةنظرية اجلنسالأسس ”  دراسي بعنوانكتابمؤسسات التعليم العايل، 

 أُجــري ،“ يف أوكرانيــاانية اجلنــسالتربيــة” احلكــومي املعنــون إعــداد التقريــر  إطــاريفو  
التعلـيم اجلنـساين املتاحـة يف اجملـاالت         دراسـة مـوارد     مـن أجـل      ،ؤسسات التعلـيم العـايل    مسح مل 
جمـال   عنصرا من عناصـر العمليـة التعليميـة يف           ا بوصفه ،املؤسسيةاملنهجية والبشرية و   - العلمية

 .التعليم العايل

، متــنح مؤســسات التعلــيم العــايل يف أوكرانيــامــن  مؤســسة ١٥٨ يف املــسح توشــارك  
 جممــوع مــن املائــة  يف  ١٨نــسبة  تــشكل (مــن الدرجــة األوىل إىل الرابعــة   ت علميــة مــؤهال

 ).يف أوكرانيامؤسسات التعليم العايل 

الــيت متــنح مــؤهالت علميــة مؤســسات التعلــيم العــايل مؤســسة مــن  ١١٥يف وأعــدت   
وغـري  ة  ختياريوا إلزامية  مقررات ) يف املائة من مؤسسات التعليم العايل      ٧٢,٨أي نسبة   (خمتلفة  

 . بشأن هذه القضاياياتاملستوخمتلفة مواد تعليمية صيغت أو / وإلزامية عن موضوعات جنسانية؛

تعليميـة   مـساقات   فيهـا  سدرَّتـ  مؤسـسات التعلـيم العـايل الـيت          تبلغ نسبة بصفة عامة،   و  
  يف املــــسحةشاركالتعليميــــة املــــ املؤســــساتعــــدد مــــن جممــــوع  يف املائــــة ٤٦,٢ يةناجنــــس

بلغت نسبة املؤسسات التعليمية اليت أعـد مدرسـوها كتبـا دراسـية، ووسـائل               و. )مؤسسة ٧٣(
تعليميــة، وأنتجــوا مــصنفات وحبــوث أخــرى عــن املــسائل اجلنــسانية، فــضال عــن إعــداد بــرامج 

، ومـا إىل ذلـك،   ة حمـدد يةنا قـضايا جنـس  عـن املساقات ذات الصلة، وحتضري سلسلة حماضرات    
 ).املؤسسات املشمولة باملسح عددجمموع  مية منمؤسسات تعلي ١٠٥أي  (يف املائة ٦٧,٧
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 يف اجلامعـة الوطنيـة       القـضايا اجلنـسانية    عنتعليمية   تدّرس مساقات على سبيل املثال،    و  
جامعـة سـومي    و؛  ) مـساقا غـري إلزامـي      ١٢ و،  مساقا دراسـيا   ١٤ (“كييفموهيال ب  أكادميية”

إلزامـي،   - مساق واحـد ، منها قامسا ١٢( ماكارينكو .س. اسم أ اليت حتمل    للتربية   احلكومية
 والعلـوم   التعلـيم وزارة  لـ  التابعـة الوطنيـة    زاباروجيـه  جامعـة و؛  ) غري حمـدد   ها وضع مساقات ٣ و

 التربويـة العليـا    لدراسـات لجيتومري  ومعهد منطقة    ؛)إلزامي، نصفها   مساقات ١٠(يف أوكرانيا   
ــساقات ٦( ــ، مـ ــةامجيعهـ ــف   و ؛) إلزاميـ ــة نيكوالييـ ــد منطقـ ــات لمعهـ ــةلدراسـ ــا التربويـ  العليـ
متـنح  وهـي مؤسـسة تعليميـة        -  وكلية الطب يف زاباروجيـه     ؛)مجيعها غري إلزامية  ،  مساقات ٦(

 القــضايا عــن مــساقات ٦ فيهــا أيــضاس األوىل والثانيــة، تــدرَّمــؤهلني علمــيني مــن الــدرجتني  
 .غري إلزاميةها مجيع، انيةاجلنس

مـن   ،علـى األقـل    واحـدة    سـسة مؤيف  جيـري     أنـه  إىل ،الوقـت نفـسه   وجتدر اإلشـارة يف       
إعـداد وتـدريس مـساقات تعليميـة        تقريبـا،   ة  وكرانيـ األيف مجيع املناطق     لتعليم العايل ا مؤسسات

الـيت تتمتـع    املناسـبة   والبـشرية   التعليمية   -  العلمية القدراتيدل على   ا  ، مم انيةنساجل قضاياالعن  
 .هبا املناطق املختلفة

 علـى   ،يةنا جنـس  مساقات اليت تعد وتدرس فيها      مؤسسات التعليم العايل  توجد غالبية   و  
منطقـــة وكييـــف يف كـــل مـــن مدينـــة  و؛) مـــساقات٧( يف منطقـــة زاباروجيـــه :النحـــو التـــايل
).  مــساقات٥(نيتــسك ا دنيربوبيتروفـسك ود يتمــنطقويف كـل مــن   ؛) مــساقات٦(خـاركوف  

ات احلكـم  مؤسسات تعليم عال يف كل من مجهوريـة القـرم ذ         ٤ يف   مساقات جنسانية  وتدرَّس
 مؤسـسات تعلـيم عـال يف كـل          ٣  يف تدّرس مساقات مماثلـة    يف حني    ؛وغانسكمنطقة ل  و الذايت

 .يكوالييفنراد وغتشرينيفتس وكريوفوويفانوفرانكوفسك وإ زاكارباتيا: من املناطق التالية

ــة     ــيم العــايل وتــصنف غالبي ــواد  بإعــداد الــيت يقــوم مدرســوها   مؤســسات التعل هــذه امل
يف كــل مــن مــنطقيت    و؛)مؤســسة ١٢(نيتــسك ا د منطقــة يف: النحــو التــايل  علــى،التعليميــة

  ذات احلكـم الـذايت     القرمويف كل من مجهورية     ،  ) مؤسسات ٨(ركوف ودنيربوبيتروفسك   اخ
 هروجيــــايف منطقــــة زابو ؛) مؤســــسات٧(غانــــسك لوو افــــاتبول يتمــــنطقكييــــف وومدينــــة 

 ).مؤسسات ٦(

 مؤسـسات التعلـيم     يف يـا جنـسانيا   حبثو اميـ تعليمركـزا    ١٢باإلضافة إىل ذلـك، هنـاك       و  
طق امجهوريـة القـرم ذات احلكـم الـذايت، ومنـ     هـي   ،أوكرانيايف وحمافظات تسعة مناطق  بالعايل  

 .ومدينة كييف؛ لوغانسكوفينيتسا وسومي وزاكارباتيا  وخاركوف ويتومريج

ــا و   ــضطلع ب ــة إىل   جلهودي ــة الرامي ــس املنهجي ــة جن ــشكيل ثقاف لــب  القواومكافحــة يةنات
  ومنــع العنــف؛يف اجملتمــع كــل منــهما دور املــرأة والرجــل ومكانــةبــ التقليديــة املتعلقــةالنمطيــة 
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التربويــة كييــف للدراســات منطقــة معهــد  وأدرج . العليــاالتربويــةلدراســات ا د معهــاين؛اجلنــس
  الـيت  ؛لمعلمـني التطـوير املهـين ل     منـاهج حمتـوى   يف   انية اجلنـس  عـن القـضايا   منوذجا تعليميا   العليا،  
 الدراســات وآفــاق تنميــة ، يف مــرآة التــاريخانيةاجلنــساملــسائل ” بعنــوان حماضــرة هــا براجمتقــدم
 ؛“ للفـرد  الـذايت تحقيـق    وال انيةاجلنـس اجلوانـب   ” ودرسا عمليا بعنـوان    ؛“ يف أوكرانيا  يةنااجلنس

 .“عجلة  التمييز”تعليمية بعنوان  يةتدريبدورة و

 العليا الـضوء بـشكل مـستمر علـى قـضايا            يةالتربولدراسات   ل ويسلط معهد زاكارباتيا    
 .لتطـوير املهـين  لدورات التعليم اجلنساين عند تلقي معلمـي مؤسـسات التعلـيم العـام يف املنطقـة        

التربويـة  التكنولوجيات  ”املعروف باسم خمترب     التربوي -  العلمي  املختربُ أيضا، عملَال ويواصل
وتـشمل  . يةنااجلنـس التربيـة   املعنيـة بقـضايا   يـة ربوورشـة الت ال بنجـاح    الـذي تعمـل فيـه     ،  “ديثةاحل
 :ني مهـــاعوموضـــ ونـــواهبم  املـــدارسللتطـــوير املهـــين ملـــديريعية يضـــااملو - لتعليميـــة اطـــطاخل
، “ يف إدارة مؤســـسات التعلـــيم العـــام  للمنظـــور اجلنـــساين التربويـــة  - اجلوانـــب النفـــسية ”
 .“ؤسسات التعليمية يف إدارة املينا اجلنساملنظورلتطبيق  االجتاهات الرئيسية” و

ــد معهــد الدراســات   و   ــابع جلالعليــا التربويــة عق ــة سيفاســتوبول للعلــوم    الت امعــة مدين
 مؤسـسات التعلـيم   التطبيقـي يف   الـنفس الختـصاصيي علـم   ة للجمعية املنهجيـ   ااإلنسانية اجتماع 

وقـد  . “ النمطيـة  فكاراأل يف   جيايبإلالنهج  ل اجلوانب اجلنسانية ” موضوع   بشأن ،دينةامل يف العام
املـسائل  اجلـنس و نوع ” مقرر ختصصي بعنوان على   املدرسني ية إلعداد تدريبالدورة ال اشتملت  
ــس ــة” موضــوع عــنألقيــت دروس و. “يةنااجلن  يف إطــار “ املــدارس لتالميــذيةنا اجلنــسالتربي

 قاعدة بيانـات عـن أعـضاء هيئـة التـدريس الـذين              ئتنشوأ .مدرسة إعداد الشباب املتخصصني   
 . املدارسلطالب يةنا اجلنس التربيةبرنامج يطبقون

ــد    ــد وأعـ ــسكي ”معهـ ــيلي سوخوملينـ ــات “فاسـ ــة  للدراسـ ــا يفالتربويـ ــة  العليـ منطقـ
منـع العنـف   ”:  املواضيع التالية  عنسلسلة من احملاضرات والدروس العملية      وقدم   ،كريوفوغراد

حمــو و، نيةااجلنــس الثقافــة” و؛ “القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة” و ؛“العــائلي
 .“القوالب النمطية اجلنسانية

علــى  ،علمــنيالعليــا للمالتربويــة تــشريكاس للدراســات منطقــة  معهــد ويلقــي مدرســو  
، “للفـرد التكيـف االجتمـاعي     ” عن حماضرات   جمموعة،  يف دورات التدريب املستمر    املدرسني
هيـة منهجيـة بعنـوان      مبـادئ توجي  عهـد   امل أعّد ،٢٠٠٩مايو  /يف أيار و. يةنانساجلقضايا  التتناول  

  .“ألطفال واملراهقنيل يةنا اجلنسالتربيةص ائخص”
 اًمـساق  و،فنـ و منطقـة ر   يف مساقات التـدريب املـستمر للكـوادر التربويـة        نظام  ويتضمن    
 وحـدات اليـشتمل   “يف أوكرانيـا احلديثـة  للكـوادر التربويـة     انيةاجلنـس التربيـة   ”  بعنوان اًختصصي
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التـسامح  روح   غـرس  قـضية  ”و ؛“ور اجلنـساين يف جمـال التعلـيم        املنظـ  قـضية ” :التاليةالتعليمية  
ــساين ــدى طـــالب  اجلنـ ــدارسلـ ــور ت ”و ؛“ املـ ــةطـ ــسالتربيـ ــاانية اجلنـ ــا ، يف أوكرانيـ  وجوهرهـ

 للتربيــةبــادئ املبتكــرة  املو األشــكال واألســاليب  ”و ؛“ احلديثــةالعــام  التعلــيماتمؤســس يف
 .“النظرية واملمارسة: يةنااجلنس

ملـــساقات دورات عية ياملواضـــ -التعليميـــة خلطـــط ا تـــشمل ،نيغوفيف منطقـــة تـــشريو  
العــام يف و. “النظريــة واملمارســة: انيةالتربيــة اجلنــس”عنــوان ة ب حماضــر،للمــرّبني التطــوير املهــين

مقارنــة فــرداً  ٣٣٥ أي بزيــادةفــرداً،  ١ ٨٠٢ الطــالب، بلــغ عــدد ٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراســي 
 ١٧ التطوير املهـين  طالب دورات   أعد   ،ثالث األخرية السنوات الدراسية ال  يف  و. العام املاضي ب

منطقـــة  معهــد  يففريــق اإلبـــداعي  اليواصـــل و. يةنانــس اجلقـــضايا ال عــن  ا فرديـــا إبــداعي عمــال 
ــشرينيغوف ــة  للت ــادراســات التربوي ــى  ، العلي ــساملنظــور” موضــوع العمــل عل  إدارة يف اين اجلن

 . مبشاركة مديري هذه املؤسسات“املؤسسات التعليمية

يتـومري  منطقـة ج  ملعهـد   التعليمية   اخلططيف  “ يةنا اجلنس التربيةأسس  ”موضوع  درج  وأُ  
 .العليا دراسات التربويةلل

وإذ أدركت وزارة التعليم والعلوم أن املهمة الرئيسية للتربية اجلنسانية هي الوقايـة مـن               
يا قــضاب وعــي الــشباب رفــع مــستوىاملظــاهر الــسلبية يف التواصــل بــني اجلنــسني، مــن خــالل   

 مقترحـات   توضـع و ،“!العنـف  وقفـوا أ” محلـة    ت إىل انـضم فقـد   املساواة بني الرجل واملـرأة،      
 .“!وقفوا العنفأ” ةملة الوطنياحلمنهاج عمل تنفيذ املتعلقة ب العململشروع خطة 

مبـادئ القـانون    جبانـب     األوكـراين،   من الدسـتور   ٢٤  و ٢١ن  ااملادتتنص   - ٢٧-٢٦-٢٥
 علـى أن    ،أوكرانيـا الـيت أبرمتـها     املعاهدات الدولية   كذلك  ا عامليا، و  املعترف هب معايريه  والدويل  

مارسة هـذه احلقـوق    ملئةتكافمفرص يتمتعان ب وات،ن يف احلقوق واحلري   يا متساو املرأةرجل و ال
فـال ميكـن مـنح      . غـري قابلـة للتـصرف     وأهنـا    هحقـوق اإلنـسان وحرياتـ     واحلريات؛ وعلى صـون     

الدينيـة   وأالـسياسية    املعتقداتأو    البشرة؛ لون وأ العنصر قيود على أساس      فرض  أو ،امتيازات
 أو الثـروة    ؛االجتمـاعي  رقـي أو   أو األصل العِ   ؛اجلنسنوع   أو   ؛ األخرى من املعتقدات غريها   وأ

 .أي أساس آخرعلى  أو ؛غةللاأو مكان اإلقامة أو 

ساوية  مـ  ا فرصـ  املـرأة  مـنح :  عـن طريـق    ملـرأة والرجـل   بـني ا  احلقوق  املساواة يف   كفل  تو  
 أهيـل التعلـيم والت  يف احلصول على     و ؛السياسية والثقافية  و  الرجل يف األنشطة االجتماعية    لفرص
  العمـل سـالمة لـضمان  تـدابري خاصـة   مـن خـالل اختـاذ     واملقابـل لـه؛  األجـر  يف العمل و و ؛املهين

 الظـروف الـيت     هتيئـة اسـتحقاقات املعاشـات التقاعديـة، و      وكفالـة حـصوهلا علـى       ملـرأة،   اوصحة  
احلمايـة القانونيـة والـدعم املـادي واملعنـوي         تـوفري    و ؛األمومـة وكن املرأة من اجلمع بني العمل       مت
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 األخـــرى واالمتيــازات دفوعـــة األجــر  امل اتجــاز مــنح اإل ل، مبــا يف ذلـــك  اطفــ  واألهــات لألم
  .نساء ذوات األطفاللحوامل والل

ــ   حقــوق اة يف املــساو  البلــدواطينملــألوكــراين اقــانون العمــل   مــن١-٢ضمن املــادة وت
 يرقــ أو األصــل الِع، أو املركــز االجتمــاعي أو الثــروةالنــسب،  بغــض النظــر عــن،فــرص العمــل

العـضوية   وأ أو املعتقـدات الدينيـة،       ،اجلـنس، أو اللغـة، أو اآلراء الـسياسية        نـوع   القومي، أو    أو
 .قامةاإل مكان و وطبيعتها، أنوع املهنة وألمواطنني، ل أخرى احتاداتأو  مهنية يف نقابات

 متتـع  علـى أن هتيـئ الدولـة الظـروف مـن أجـل        أوكرانيـا   مـن دسـتور    ٤٣تنص املـادة    و  
 تكافؤ الفرص يف اختيار املهنة ونوع العمـل، وتنفيـذ      وكفالةق يف العمل،    باحلملواطنني الكامل   ا

 . وفقا الحتياجات اجملتمعهم املستمر،تدريبواملوظفني إعداد  والفين، - برامج التعليم املهين

دســتور مبوجــب  ال ُيــسمح، ة،ألوكرانيــا العمــل نيانو قــ مدونــة مــن٢٢وفقـا للمــادة  و  
حتديـد مزايـا   أو ، حلقـوق ا أي نوع من أنـواع    فرض قيود مباشرة أو غري مباشرة على         ،أوكرانيا

ــد العمــل  مباشــرة أو غــري مباشــرة   ــرام عق ــد إب ــ وأ عن ــهوإهناه أو تعديل ــىئ ــَسب  أســاس، عل  الن
 أو اآلراء  ،اجلـنس أو اللغـة    أو نوع     القومي  أو األصل الِعرقي الثروة أو   املركز االجتماعي أو     أو

 ؛ أخـرى للمـواطنني    احتـادات  أو    مهنيـة  العـضوية يف نقابـات     وأ أو املعتقدات الدينية،     ،السياسية
 .مكان اإلقامةأو  تهاطبيع واملهنةنوع أو 

 ترقيـة والتـدريب    التوظيـف وال   لـدى  ، يتعني على أرباب العمـل     ،وفقا للمعايري الدولية  و  
، موظفـو القطـاع العـام      املـوظفني، مبـن فـيهم        فـصل ساعات العمـل وشـروطه، و     حتديد  ، و املهين

ــاة ــشريع مراعــ ــات التــ ــة املتعلقــــات متطلبــ ــقوق واحل بــ ــساء والرجــــال ذوي  الــ ضمانات للنــ
 .العائلية املسؤوليات

 النـساء   بشأن كفالة املساواة يف احلقـوق والفـرص بـني         ”  املعنون قانون أوكرانيا وينص    
 هذا نفـ بـدأ ي ذ، الـ )٢٠٠٥سـبتمرب  / أيلول٨ رابعا، املؤرخ - ٢٨٦٦رقم القانون   (“والرجال

 .، على املساواة يف احلقوق بني الرجل و املرأة٢٠٠٦ يناير/ كانون الثاين١يف 

 “بـشأن العمالـة   ”  املعنـون  وكـراين األقـانون   ال بتعـديل  املتعلـق قـانون   المـشروع   وينص    
  :على ما يلي) ٢٠٠٨مارس / آذار٥ بتاريخ ،٢١٧٣رقم بسجل ملا) ( اجلديدةالنسخة(

 ، أو الوضـع االجتمـاعي     النسب تكافؤ الفرص جلميع املواطنني، بغض النظر عن         كفالة  
،  أو املعتقدات الـسياسية    ، اجلنس أو السن    نوع  أو ،أو القومي ي  رقالِع ، أو األصل  املمتلكاتأو  
 ، وفقــا لقــدراهتمالعمــل  يف االختيــار احلــر لنــوعإعمــال احلــقجمــال يف املوقــف جتــاه الــدين،  وأ

  كفالــةتعزيــزو االجتماعيــة؛ مالشخــصية واحتياجــاهتمــصاحلهم مــع مراعــاة  املهــين،وتدريبــهم 
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  املــشاريع؛شــروط جديــدة لتطــوير  عمــل وإجيــاد فــرص و، البطالــةمكافحــةالعمالــة الفعالــة، و
ــوع    و ــة ون ــار املهن ــشجيع العمــل الطــوعي، واختي ــرفض  و؛ مهــاريأو تغيالعمــل ت ــة مــن ال احلماي

تقـدمي  وظ بالعمـل؛  ا فـضال عـن املـساعدة يف االحتفـ    ؛املعلَّل للتوظيف والطرد غـري القـانوين    غري
ــ ــةاجملساعدة امل ــوظيفي   ، عمــل مناســب يف إجيــاد اني ــسيب ال ــا ويف التن ــول ولوفق ــدراتاللمي  ق

ــدريب ــع  ال و املهــينوالت ــيم، م ــاةتعل ــة مراع ــع اجب و االحتياجــات االجتماعي لوســائل املتاحــة،  مي
 . املستمروالتدريب ذلك التوجيه املهين يف مبا

لنــساء ل العمالـة  متوسـط معــدل  بلــغ ،لإلحـصاءات  ةوكرانيــاأل احلكوميـة وفقـا للجنــة  و  
 ٥٤,٢ ،٢٠٠٩  عـام   خالل النـصف األول مـن      ، عاما ٧٠  و ١٥ اللوايت تتراوح أعمارهن بني   

عند الرجـال   املعدل  يف حني بلغ     (يف املائة  ٦٣,٢سن العمل   اللوايت بلغن   بني النساء   و يف املائة؛ 
 ).على التوايل يف املائة، ٦٦,٠  ويف املائة، ٦١,٦

 ٢٠٠١عـام   الفتـرة املمتـدة مـن        يف   ،لرجـال والنـساء   لمؤشرات العمالـة والبطالـة      وترد    
 .١ اجلدول يف ،٢٠٠٩ من عام األولالنصف إىل 

نـسبة   ،٢٠٠٩ألول مـن عـام       علـى مـدى النـصف ا       ،املـرأة  بطالـة    معـدل متوسط   بلغو  
ــسكان  ٧,٣ ــن الـ ــة مـ ــصادياً،   يف املائـ ــطني اقتـ ــارهم بـــني   الناشـ ــراوح أعمـ ــذين تتـ ــنة ١٥الـ سـ
 ١٠,٨ لرجـال املعـدل ل  وبلـغ   ( سـن العمـل       الـسكان الـذين يف      بني املائةيف   ٨,٢ و ؛سنة ٧٠ و
 ).على التوايل يف املائة، ١١,٣ ، واملائة يف

مــن خــالل  يف جمــال البحــث عــن عمــل معــدالت أعلــى مــن الرجــال النــساءتــسجل و  
إذ اســـتعملت خـــدمات املكتـــب، خـــالل الفتـــرة مـــن كـــانون   . املكتـــب احلكـــومي للتـــشغيل

ــاين ــاير إىل آب/الث ــام  /ين ــسطس ع ــساعدته    ٨٨٠ ٦٠٠، ٢٠٠٩أغ ــهن مب ــت من ــرأة، ووظفّ  ام
  . امرأة٢٢٧ ١٠٠

بعــض تــشغيل ل إضــافية ضــمانات “بــشأن العمالــة” املعنــون وكــرايناألقــانون اليــوفر و  
ــات ال ــيت فئ ــة ال ــة االجتماعي ــاج إىل احلماي ــستطيع  و،حتت ــسة يف ســوق العمــل ال ت ــضم . املناف وت

 واألمهـات العازبـات   سـن الـسادسة؛   دونالفئة من املواطنني النساء اللوايت لـديهن أطفـال       هذه
ــ ــال دون ســن  والل ــديهن أطف ــا١٤ايت ل ــة أو أطفــال ، عام ــوفو. ذوو إعاق ــضمانات هــذه  رتت ال
. الوظـــائف يف الـــشركات واملؤســـسات واملنظمـــاتلتخـــصيص يـــد حـــصص خـــالل حتد مـــن
 .٢٠٠٩ عامل  وظيفة٩ ١٠٠هلؤالء النساء خصصت  وقد

،  ألـف امـرأة    ٥٧التحقـت    ،حتسني القدرة التنافسية للمرأة يف سـوق العمـل        ألغراض  و  
مــــن فتــــرة الخــــالل  تــــدريب مهــــيندورات بــــ مــــن املكتــــب احلكــــومي للتــــشغيلتوصــــية ب

ــانون ــا/الثـــاين كـ ــا املهـــن الـــيت يـــشتد الطلـــب وتتمثـــل . ٢٠٠٩ أغـــسطس/آبإىل  يرينـ  عليهـ
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، والطهـي  احلديثـة،    يةربامج احلاسـوب  الـ باملعـايري الدوليـة و    اإلملام   مع   ،ةمهنة احملاسب يف  النساء   بني
 .، وما إىل ذلكواملبيعاتتصفيف الشعر، و، احللويات وصنع

، مهنيــة وعالميــةإخــدمات علــى  التــشغيلالــاليت يــراجعن مكتــب   النــساء حتــصل و  
تقـدم  و،  احمللـي سـوق العمـل     تراعـي فيهـا ظـروف        املهنـة،  متعلقـة باختيـار   وخدمات استـشارية    

تعزيـز  ل احللقـات، اهتمـام خـاص        هـذه يـوىل يف    و. لمشاركة يف حلقـات دراسـية     إليهن الدعوة ل  
بقـــدرهتا ، و بنفـــسهاعلـــى البحـــث عـــن العمـــلقـــدرهتا  واهـــا الذاتيـــةقوب وهابنفـــس ثقـــة املـــرأة

فتــسترد .،ق نتــائج إجيابيــةيــقحت  إىل هــذا العمــلؤديويــ. ، ومــا إىل ذلــكمهاراهتــا سويقتــ علــى
اصــة خبولــى العمــل، عاحلــافز يــستعدن وة بقــواهن الذاتيــة، ثقــال عــن العمــل تعــاطالالنــساء ال
 . مدة طويلةعن عملدام حبثهن  إذا

العامــة الفعاليــات مــن خــالل  ،العمــلاختيــار جمــال النــساء مــساعدة كــبرية يف وتتلقــى   
املناسـبات  ، و العمـل فـرص   و الـشواغر    معـارض : هـي  و املكتب احلكـومي للتـشغيل،     يقيمها اليت
ــوفتامل ــدة امل”اجتماعــات واملؤســسات التعليميــة،  يف  ةح مناســبات العــرض،  ، و“ستديرةاملــائ

 .خلاسابقات، وامل، ومزادات العمل

،  العـاطلني عـن العمـل       وتقدمي الدعم املادي للمـواطنني     ، العمالة املؤقتة  توفريألغراض  و  
 شـاركت وقـد   .  بتنظـيم أشـغال عامـة      ،مع السلطات بالتعاون  ،  للتشغيل املكتب احلكومي  يقوم
ــرأة ١٠١ ٧٠٠ ــذهيف امــ ــة،   هــ ــغال العامــ ــرةال يف األشــ ــن  فتــ ــاين مــ ــانون الثــ ــاير/كــ إىل  ينــ
  .٢٠٠٩ أغسطس/آب

 نيت لـديه  لـوا  ال للنـساء لـضمانات واملزايـا الـيت توفرهـا تـشريعات العمـل             فيما يتعلق با  و  
تقـل   الـاليت لـديهن أطفـال         واألمهات العازبـات   ؛)أعوام ٦ (أعوام ٣أطفال تقل أعمارهم عن     

يتولون تربيـة   نطبق أيضا على اآلباء الذين      فهي ت ،  ةقاعذوو إ أو أطفال    عاما،   ١٤أعمارهم عن   
  ).طبيةحتت الرعاية الطويلة مدة  األم  مكوثمبا يف ذلك حالة (هاتأمأطفال بدون 

 مــأذون وعمليــات تفتــيشهيئــات  ،مراقبــة االمتثــال لتــشريعات العمــلقــوم برصــد ووت  
ينطبـق هـذا علـى إدارة       و. بوجـه خـاص، وتتمتـع باالسـتقالل يف عملـها عـن أربـاب العمـل                 هلا

مبوجـب قـرار    أُقـر تعمل وفقـا لنظامهـا األساسـي الـذي     وهي  العمل، قانون احترامعلى  الرقابة  
  .٢٠٠٣ يناير/ثاين الكانون ١٨ املؤرخ، ٥٠ جملس الوزراء رقم

ــوىل    ــاماإلشــراف ويت ــى الع ــرام عل ــشريعات العمــل وتطبيق احت ــا ت ــا  ه  ا،صــحيحتطبيق
 .مكاتب االدعاء التابعة لهوكرانيا وأل العام النائبمكتب 
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 مــن ٤١ملــادة انص وتــ. الــشعبيةرقابــة ال  مبهــامنقابــات العمــال واحتاداهتــا أيــضاوتقــوم   
على فرض غرامات على املسؤولني عند خمالفة معـايري قـانون العمـل             ،  قانون املخالفات اإلدارية  

علــى اجلهــات الفاعلــة   و؛اجلهــة الــيت تتبــع إليهــا املؤســسة  بــصرف النظــر عــن  يف املؤســسات، 
يف املائـة    ١٠٠و   ٣٠الغرامـات بـني      تتـراوح و. املواطنني الذين ميارسون النـشاط التجـاري       من
 .خل للفردالد  من ضريبةاملعفى األدىن حلدمن ا

لبيانـــات اللجنـــة احلكوميـــة وفقـــا  )املـــستخدمون(يـــشكل الـــسكان العـــاملون و - ٢٩-٢٨
ــام اإلحــــصائية  ــهمنــــسمة ٩٧٢ ٣٠٠ و ا مليونــــ٢٠ ،٢٠٠٨لعــ   رجــــال،٨٥٨ ٨٢٥ ؛ منــ

 .امرأة ١٩١ ٢٤١ و

ــغ    ــواردة أمســاؤهم يف ســجل العــاملني    املــوظفني مــالكعــدد متوســط ويبل ــدائمني ال ال
ــصحة  يف ــام وزارة الـ ــام ( نظـ ــا؛١ ٠٥٠ ٠٦٦) ٢٠٠٨لعـ ــ موظفـ ــرأة، ٨٥٨ ٨٢٥ هم منـ  امـ
 . رجال١٩١ ٢٤١ و

ر و األجــ لنظــام حــسب الــشروط النافــذة  القطــاع،  هــذا األجــر يف يتوقــف حتديــد  و  
وزارة الـصادر عـن   ، ٢٠٠٥أكتـوبر  / األولتـشرين  ٥ املـؤرخ  ٣٠٨/٥١٩رقم  مر  وجب األ مب(

 أجــور العــاملني يف املؤســسات مشــروط نظــا بــشأن تعــديل” املعنــون والعمــل ووزارة الــصحة
ومـدة خدمتـه   ، الوظيفة اليت يـشغلها املوظـف     على   ،)“الصحية ومؤسسات احلماية االجتماعية   

علــى مــا إذا كــان مكــان العمــل مــصنفاً ضــمن الفئــة الــيت تنطــوي علــى ظــروف عمــل    وفيهــا؛
املتعلقـة  القـوانني املعياريـة   فإن نصوص وبالتايل، .  املوظف  جنس نوعبصرف النظر عن    ضارة،  

 .تطلبات املساواة بني اجلنسنيمب تفيالعمل معايري األجور وب

ــة،    وزارة نظــام العــام حــسب جــر األمتوســط إىل أن  وتــشري البيانــات اإلحــصائية احلالي
 .غريفنا ١١٦٥,٨ رأةبينما بلغ متوسط أجر املغريفنا،  ١ ١٦٧,٧بلغ  ،)٢٠٠٨لعام  (الصحة

ظـام الرعايـة    مؤسـسات ن  يف حالـة      يف مكان العمل،   السالمةاملتعلقة ب لوائح  النص  تال  و  
 .باملرأة على ختصيص ظروف عمل خاصة ومنشآته، ودوائرهالصحية 

يبلـغ  ،  ٢٠٠٩ينـاير   / الثـاين  كـانون  ١ بتـاريخ الصادرة  حصائية  اإلبيانات  الاستنادا إىل   و  
هم ، منـــــ فـــــردا١٩٦ً ١٩٨ ، يف القطـــــاع الـــــصحي يف أوكرانيـــــاعـــــدد األطبـــــاء العـــــاملني

ــا، ٧٧ ٢٦٦ ــة١١٨ ٩٣٢ و طبيبـ ــني   ؛  طبيبـ ــدد املمرضـ ــغ عـ ــردا٤٣٠ً ٠٩٠ويبلـ ــ فـ  هم، منـ
 . ممرضة٤٠٣ ٢٣٤ و  ممرضا٢٦ ٨٥٦

 تكافؤ فرص االلتحاق لإلناث والذكور، عنـد اجللـوس المتحانـات القبـول يف               وُيكفل  
ــيم العــايل  ــاث بــني الطــالب يف     . مؤســسات التعل ــذكور واإلن وتظهــر اإلحــصاءات أن عــدد ال

  :يم العايل الطبية موزع على النحو التايلمؤسسات التعل
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 ؛ امرأة٣٣ ٢٤٢ و  رجال،١٣ ٨٨٤: كاملدوام ب الدراسة  

 ؛امرأة ١٠ ٧٨٤ و،  رجال١ ٣٢٨ :الدراسة باملراسلة  

 . امرأة١٢٠  رجال، و٣٠ :دوام مسائيالدراسة ب  

طــالب البكــالوريوس واجملــاالت التخصــصية للــشباب عــدد الــذكور واإلنــاث بــني  أمــا  
  :مؤسسات التعليم العايل الطبية فموزع على النحو التايل يف

 ؛امرأة ٩٨٢ و  رجال١٥٨ :كاملدوام دراسة بال

 . نساء٢١٠  رجال و٤٧: الدراسة باملراسلة

  :يف املعاهد الطبية املتوسطة عدد الذكور واإلناث بني الطالبيتوزع و  
 ؛ نساء٥٨ ٧٠٤ و  رجال٨ ٥٦٨ :كاملوام راسة بدالد

 ؛ امرأة٢ ٤٨٧  و رجال٩٤ :مسائيوام الدراسة بد

 . امرأة١ ١٨١ و  رجال٥٦ :الدراسة باملراسلة

 محلة شـهادة الـدكتوراه يف الطـب        و الدكتوراهطالب   بني   ويبلغ عدد الذكور واإلناث     
 ):الباحثني(التقنية  - العلميةاملشاركني يف البحوث العلمية والبحوث 

شـهادة  ومحلـة   ،  ٢٠ -  من الذكور   العايل  التعليم مؤسسات يف   الدكتوراهمحلة شهادة     
ــدكتوراه ــاث مــن ال ــدكتوراهطــالب و؛ ٩ - اإلن ــذكور  ال ــدكتوراه طــالب و؛ ٤١ - مــن ال ال

 ؛٧٢ - اإلناث من

 وعـدد ،  ٧٧ مـن الـذكور   البحث العلمـي      يف معاهد  همحلة شهادة الدكتورا  ويبلغ عدد     
وعـدد  ، ١٣٧ الـذكور  الـدكتوراه مـن   عـدد طـالب     و؛  ٣٥ اإلنـاث  مـن    همحلة شهادة الدكتورا  

 .١٩٨ طلبة الدكتوراه من اإلناث

 إقـرار بـشأن   ” املعنونوزراء  اللس  جم  مشروع قرار  شاركت وزارة الصحة يف صياغة    و  
ــالرب ــة   احلكــوميامج االجتمــاعي ن ــق بكفال ــسني يف اجملتمــع األوكــراين    ااملتعل ــني اجلن ــساواة ب مل
 .والرياضةي وضعته وزارة شؤون األسرة والشباب ذ، ال“٢٠١٠عام  حىت

 كــانون ٧ؤرخــة  امل٢٢/٣١٣٨-٠١-٠٨رســالة رقــم اليف  ،زارة الــصحةكلفــت وو  
ــسمرب /األول ــسات ، ٢٠٠٨ديـ ــايل مؤسـ ــيم العـ ــة التعلـ ــصيدالنية( الطبيـ ــاة ) الـ ــساواة مبراعـ املـ
 العلميــــة ومــــؤمترات الطــــالب لألحبــــاث يــــة الطالباملــــسابقات عنــــد إجــــراءاجلنــــسني  بــــني

 .الشباب والعلماء
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 األكـادمييون  يقـدمها  األطروحات الـيت   وضع خمططات  عند   يةنانب اجلنس وااجلوتراعى    
.  املاجـــستري والـــدكتوراهب وطـــالطـــالب الدراســـات العليـــا و،يلامؤســـسات التعلـــيم العـــيف 

ــة والقانون  وتتطـــرق  ــاع، والدراســـات الثقافيـ ــةحماضـــرات علـــم االجتمـ دراســـات الطـــب  و،يـ
 .حلقوق والفرص بني املرأة والرجلمسألة املساواة يف اإىل على الدوام ، االجتماعي

ــرار   و   ــصحةاعتمــدت مبوجــب ق ــاأل وزارة ال ــم ةوكراني ــؤرخا ٦٨٧ رق ــشرين ٢٧ مل  ت
 التعلــيم العــايل  مؤســساتبــشأن حتــسني العمــل التربــوي يف ”، املعنــون ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

ات  ومؤســسة، الرابعــمــن الدرجــة األوىل إىل الدرجــةالــيت متــنح مــؤهالت الطبيــة والــصيدالنية 
الـيت   العمـل خطـة   “  الـصحية  واملؤسـسات   العلمـي،   ومؤسسات البحث  ، العايل  اجلامعي التعليم

اختـصاصيي   حـّس قـانوين لـدى      لتكـوين  الطـالب    يف صـفوف    تربـوي  عمـل القيـام ب   تنص علـى  
، ومـا   ايناجلنـس  العنـف منع ممارسـة    و،  اإلنسانية العامة قيم  ال غرس و ؛ الصحي  اجملال  يف املستقبل
 .إىل ذلك

 حـىت عـام      املمتـدة   للفتـرة  ،“الصحة اإلجنابية لألمـة   ”  احلكومي املعنون  ربنامجالوينص    
ــاملو (٢٠١٥ ــهافـ ــب  ق عليـ ــس  مبوجـ ــرار جملـ ــقـ ــمالـ ــؤرخ ١٨٤٩ وزراء رقـ ــانون ٢٧، املـ  كـ
 : على ما يلي،)٢٠٠٦ديسمرب /األول

 مومة آمنة؛أل  الالزمةهتيئة الظروف  -  

  تنظيم األسرة؛نظامحتسني   -  

 .حة اإلجنابية للسكاناحلفاظ على الص  -  

 إمكانيـة الدراسـة   البحوث العلميـة،  ثناءأ إليها تدرجيياجيري التوصل  اليت   النتائجوتتيح    
يف املمارسة الـسريرية    رية  األسملشورة  ا وإدخال ؛ وتنظيم األسرة   األسرة قضايا صحة ل التدرجيية

  العوامـل  ودراسـة ،  ارانيأوك يف    التوليد وأمراض النساء    العالجية والوقائية يف قطاع    لمؤسساتل
 الوظيفـة   عنـد املـصابات باضـطرابات      املبكـرة  اتالـوالد و  املتكـرر  جهـاض إل العقم وا  إىل املؤدية
 اتيـ تقن وتطـوير    ،تكنولوجيـات املـساعدة علـى اإلخـصاب        مـن    قـائم  ما هـو     حتسنيو ،اإلجنابية
قبـل  ملرحلـة مـا      ة متكاملـ  ية وسـائل تشخيـص    واسـتحداث  إلخـصاب؛ لذلك النوع مـن ا     مبتكرة
 مرحلـة تحـسني مؤشـرات     ل و ؛ع الرضّـ  عنـد قيـة   لْلوقايـة مـن التـشوهات اخلَ      مـن أجـل ا    و ،الوالدة

الوصــول  و؛ األمهــاتعنــدوالوفيــات اإلصــابة بــاألمراض  وخفــض معــدالت ؛الــوالدةقبــل  مــا
 اللـوايت يعـانني   ما بعد الوالدة إىل املستوى األمثـل للمريـضات           و توليد احلمل وال  مراقبةخبدمات  

 سـريرية لتـشخيص اضـطرابات    ووضـع مبـادئ توجيهيـة وحماضـر    ، يةوظيفة اإلجناب الاضطرابات  
 .هاوعالج اجلهاز التناسلي
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ات  دراسـ  ُتجـرى  سلبا على الصحة اإلجنابية للرجـل،        ةؤثراملدراسة العوامل   ألغراض  و  
 .لفحص والعالجلمعايري بغرض وضع الصحة اإلجنابية للرجل، على 

مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني إىل  ،ابيــة يف املنــاطقعمــل مراكــز الــصحة اإلجنيــستند و  
ــرأة الرجـــل عنـــد العقـــم ملعاجلـــة عيـــادات( ــا، ومعاجلـــة واملـ املنقولـــة جنـــسيا، االلتـــهابات  معـ
ــالالفحوصــات و ــسيةالوظــائف اضــطرابات جمــال  يف ة املتخصــصةطبي ــائر  و). اجلن ــاوت وت تتف

 .برياًتفاوتاً ك أوكرانيا  املختلفة منناطقامليف تسجيل العقم 

 - فــريوس نقــص املناعــة البــشريةباالصــابة  لوقايــة مــن انتقــالبا  متعلقــةأنــشطةوتنفَّــذ   
ــالاملــصابني ألطفــال لاالجتمــاعي  والطفــل، وتــوفري الــدعم الطــيب إىل األم مــن اإليــدز  فريوس ب

 . املساواة بني اجلنسنيمع مراعاة ،يدزإلومرضى ا

 صـدر  ،توصيات منظمة الصحة العامليـة  لى  بناء ع وفقا ملبادئ املساواة بني اجلنسني، و     و  
، ووزارة شؤون األسرة والشباب والرياضـة وزارة التربية والعلم،    و،  ة الصح لوزارة مشترك   أمر
ــل، وزارة و ــةوالعمـــــــ ــقوزارة اخلارجيـــــــ ــام  ب ، متعلـــــــ ــذ األحكـــــــ ــامتنفيـــــــ  ذات األرقـــــــ

، ٢٠٠٧نـــوفمرب / الثـــاينتـــشرين ٢٣ بتـــاريخالـــصادرة  أ، ٤٧٠/١٠٣٠/٤١٥٤/٣٢١/٦١٤
مـن األم   نقـص املناعـة البـشرية       بشأن التدابري املتعلقة بتنظيم الوقاية من انتقال فـريوس          ” وانبعن

 بفــــريوس املخمــــوجنيطفــــال لأل والــــدعم االجتمــــاعي  ، والرعايــــة الــــصحية ،الطفــــلإىل 
 .“وأسرهم ،اإليدز

 املتحـدة للطفولـة     األمـم  منظمـة مكتـب     بـدعم مـن    ،تواصل وزارة الصحة األوكرانية   و  
ضــمان  مــن أجــل ،“العيــادة، الــصديقة للــشباب” تنفيــذ مــشروع ، يف أوكرانيــا)فاليونيــسي(

 الــصحة  واحلفــاظ علــى يف ســن املراهقــة، لتــوفري الرعايــة الــصحية لألطفــالحديثــة اتبــاع ُنهــج
  لــدى الــسلوك املــسؤول يف العالقــات اجلنــسية كــوين، وت الواعيــةألبــوةلالتحــضري و اإلجنابيــة،
 .الصحي احلياة وغرس أسلوبالشباب، 

االجتماعيـة   - اخلـدمات الطبيـة  فيهـا  م عيادات تقدَّاملختلفة تعمل يف مناطق أوكرانيا     و  
 .منظمة الصحة العاملية الذي أوصت به الوديهج َنال على أساسلألطفال والشباب 

 يف اُتخــذ أوكرانيــا العديــد مــن الــصكوك الدوليــة، مبــا يف ذلــك القــرار الــذي   تأيــدو  
 .١٩٩٤ يف عام ،قد يف القاهرة ُعيذ والتنمية ال للسكانالدويلاملؤمتر 

 ، والرجـل املـرأة   املتساوية لكل منيدعو برنامج عمل مؤمتر القاهرة إىل توفري الفرص       و  
 واحلـصول  ات؛لـوالد بني االفواصل الزمنية و ؛ األطفال يف األسرةيقرر كل منهما بنفسه، عدد  ل

 .خلإ لتنظيم األسرة، عالية اجلودة ائلوسعلى صول احلإمكانية  و،على املعلومات ذات الصلة
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 كفالة تعمـيم إتاحـة    حتظى  ،  )٦، اهلدف رقم    ٢٠٠٦(وفقا لألهداف اإلمنائية لأللفية     و  
 .اعتمدت هذه األهدافبلدان اليت باألولوية لدى ال خدمات الصحة اإلجنابية

للـسكان،  تعزيز منـط احليـاة الـصحي للحفـاظ علـى الـصحة اإلجنابيـة                تفعيل  ألغراض  و  
 :ما يليُنظم   األوكرانية،بادرة من وزارة الصحةومب

مبشاركة كبار األخـصائيني    عن قضايا الصحة اإلجنابية للشباب       ةفي صح اتمؤمتر  -  
 ،املعنيــــةواإلدارات  عــــن الــــوزارات  ني، وممــــثلةوكرانيــــاأل وزارة الــــصحة يف

 ؛الدوليةو  العامةواملنظمات

ــسلة   -   ــصاصيون عــرب وســا   حماضــراتسل ــا اخت ــز روح  ناإلعــالم عــ ئط يلقيه تعزي
ــاء ودعــم األســرة؛    ــة مــن أمــراض اجلهــاز التناســلي  املــسؤولية لــدى اآلب  ؛والوقاي

 منة؛اآل واألمومة ؛ وتنظيم األسرة؛صحيالياة احلأسلوب و

 رفــاه األســرة األوكرانيــة”: اجتماعـات طاولــة مــستديرة عــن املوضــوعات التاليــة   -  
األمومـة   ”؛ و “ألسرة األوكرانية ا متنظي ”؛ و “الصحة اإلجنابية  ”و ؛“ قوي بلد

 ؛“األمومة املسؤولة ”و؛ “اآلمنة

 ، واألمومــة اآلمنــة، الــصحة اإلجنابيــةبقــضايا متعلقــة أنــشطة، وحلقــات دراســية،  -  
 .ودعم األسرة

ــانون ال  علـــى وزارة الـــصحةوافقـــتو   ــرايناألقـ ــموكـ ــ - ٨٦٢  رقـ ــؤرخسادسـ  ا، املـ
ن التــصديق علــى االتفاقيــة األوروبيــة املتعلقــة  بــشأ”  املعنــون،٢٠٠٩ينــاير / الثــاينكــانون ١٤

  .“ الزوجيةكنفبالوضع القانوين لألطفال املولودين خارج 
 . متاحةرياملعلومات غ  - ٣٠

  
 نساء األقليات والفئات الضعيفة من النساء    

 . متاحةرياملعلومات غ  - ٣١
  

 ٢٠ من املادة ،١ البندتعديل     

  . متاحةرياملعلومات غ  - ٣٢
  


