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 اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز       
     ضد املرأة

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
 لى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء ع

  
 جلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع للدول األطرافاالتقرير     

  
 *أوكرانيا    

 
  

 .رير رمسييصدر هذا التقرير دون حت  *  
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  األسرة والشباب والرياضةوزارة    
  

 املعهد احلكومي لتنمية األسرة والشباب    
  

  للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   تقريــر بــشأن تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة      
 ضد املرأة

  
 )التفاقية من ا١٨املقدم مبوجب املادة ( التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع

  
 ٢٠٠٦كييف 
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 مقدمة    
 اتفاقية األمم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مبثابـة ِشـرعة                       تعّد  

بــني املــرأة والرجــل احلقــوق يف  تتــضمن املعــايري الدوليــة لتحقيــق املــساواة  حيــثحلقــوق املــرأة
) ١٩٨٠منـها أوكرانيـا يف عـام        ( دولـة    ٩٤، كانـت    ١٩٨٨يوليـه   /وحبلول متوز . داخل اجملتمع 

  مـن شـأهنا     بالـسعي إىل انتـهاج سياسـة       وتعهـدت قت عليهـا،    قد انـضمت إىل االتفاقيـة أو صـدّ        
يـة بالقـضاء علـى      تقـدمي تقـارير إىل جلنـة األمـم املتحـدة املعن           ب و ،القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة        

 .التمييز ضد املرأة بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذه السياسة

 الـذي   ،وهذه الوثيقة عبـارة عـن مـشروع التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـسادس والـسابع                   
.  مـن االتفاقيـة  ١٨ إىل األمني العام لألمم املتحـدة مبوجـب املـادة    أن تقدمه يتعني على أوكرانيا    

عـد يف ضـوء توصـيات األمـم         وقـد أُ  ). ٢٠٠٦-١٩٩٩(إلبـالغ    فتـرات ا   من اثنتني وهو يغطي 
ــدمي التقــارير مبو    ــة، وتوصــيات منظمــة رصــد حقــوق املــرأة     جــاملتحــدة بــشأن تق  ،ب االتفاقي

للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة              والتوصيات الصادرة عـن ا    واملالحظات اخلتامية   
 .تقريرين الدوريني الرابع واخلامسعقب نظرها يف تقرير أوكرانيا اجلامع لل

اخلـصائص  : ويتضمن اجلزء األول مـن مـشروع التقريـر معلومـات عامـة عـن أوكرانيـا                  
وعـدد   االنتخـايب،  والنظـام اجلغرافية الـسياسية للبلـد، والترتيبـات اإلداريـة احلكوميـة والوطنيـة،         

، ومعـايري   مياتالقو من حيث  وتكوينه   ،حسب نوع اجلنس  للسكان   العمري   اهليكلو السكان
 األعــداد(تماعيــة وجغرافيــة عــن البلــد جيتــضمن بيانــات اكمــا . التعلــيم واللغــة واحلالــة الدينيــة

 الرئيـسية للحالـة     والـسمات ) والتكوين واهليكـل العمـري حـسب نـوع اجلـنس ومعـايري التعلـيم              
ض الدميغرافيــة الراهنــة، فــضال عــن اإلبــالغ عــن صــحة الفتيــات والنــساء واســتعرا   /االقتــصادية

 املساواة يف احلقوق وتكـافؤ الفـرص بـني    اليت تكفلاملبادئ الرئيسية الستخدام اآلليات الوطنية    
علـى أسـاس     لتنفيذ االتفاقية    ا اجلزء الثاين من مشروع التقرير استعراض      ويتضمن. الرجل واملرأة 

 .كل مادة على حدة

احلكوميـة   مشروع التقرير إحصاءات ومعلومات أخرى مقدمـة مـن اإلدارة            ستخدموي  
 واللجنـة احلكوميـة     ، واللجنـة اإلحـصائية احلكوميـة      ،مـارك احلكوميـة   اجل ودائرة   ،احلدودلدائرة  

، واللجنـة احلكوميـة املعنيـة بالقوميـات واهلجـرة،      وتنظـيم املـشاريع  املعنية بالسياسات التنظيميـة    
 والـــسياحة، ووزارة الــسياسة الزراعيــة، ووزارة الداخليـــة، ووزارة اخلارجيــة، ووزارة الثقافــة    

ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والسياسة االجتماعيـة، ووزارة النقـل،             
 وإدارات األســرة ،ووزارة األســرة والــشباب والرياضــة، ووزارة العــدل، وهيئــة األمــن الــوطين  

 .مدينيت كييف وسيفاستوبولاملقاطعات ويف يف لسلطات احمللية ل التابعةوالشباب 
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 علـــم دكتـــور يفاســـيمينكو، ريج. ف.ج: شـــارك يف إعـــداد التقريـــر كـــل مـــن  قـــدو  
وكـل  لوبانوفـا،   . س.ل ليونتيفـا، و  . أ. ل كريوتكوف؛ و . ب .إ غوساك؛ و . أ .ن قتصاد؛اال

ــورا  ــصاد  همنــهم دكت ــسي. م .أ و ؛يف علــم االقت ــور يفكو، نلوت ــاريخ؛ و دكت . ب .ف  علــم الت
. م.ر ســـفيارتنينكو؛ و . ف .ف لـــم التربيـــة؛ و  عدكتـــوران يف نـــور، . م .أ نوفيتـــسكايا؛ و

ــوران يفســيمينيتس،  ــصاد؛ و دكت ــم االقت ــستوكوروفا، . ف .أ سولودشــوك؛ و. أ .س  عل تول
 يبلونـسكايا،  .م .ت  علـم االقتـصاد؛ و  دكتور يفشيفشوك، . أ .ب  علم اللغة؛ و دكتوران يف 
 . علم النفسدكتور يف
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 معلومات عامة  - ١اجلزء     
  السياسية ألوكرانيااجلغرافيخصائص ا  ١- ١  

 جنـوب شـرق     سـهل  يف   الواقعة أوكرانيا بلد من بلدان جنوب شرق أوروبا         - املوقع اجلغرايف 
 .ها إىل اجلنوب البحر األسود وحبر أزوفّدحي. أوروبا

  كيلومتر مربع٦٠٣ ٥٠٠    :املساحة

 ا كيلومتر١ ٣١٦ - من الغرب إىل الشرق   :الطول والعرض

 ا كيلومتر٨٩٣ - اجلنوبمن الشمال إىلو      

 ا كيلومتر٧ ٦٤٣ -اجملموع     :طول احلدود

 ا كيلومتر٥ ٦٨٤ -الرب       

 ا كيلومتر١ ٩٥٩ - البحر      

 ) شرنيهيفمقاطعة( بيتروفكا -يف الشمال     :أبعد النقاط

 )احلكم الذايتاملتمتعة بمجهورية القرم  (تش كيب ساري-يف اجلنوب       

 )اكارباتيا زمقاطعة( شوب -يف الغرب       

 ) لوهانسكمقاطعة( كراسنايا زفيزدا - يف الشرق      

  بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا- الغرب إىل    :املتامخةالدول 

  مولدوفا-  اجلنوب الغريبإىل      

  روسيا-  الشرقإىل      

  بيالروس-  الشمالإىل      

ويف اجلبـال   )  من املنطقة   املائة  يف ٩٥( قاري معتدل داخل سهل جنوب شرق أوروبا         - املناخ
بعـض خـصائص املنـاخ      وتـسود   ؛  )يف املائـة مـن املنطقـة       ٥ (مالكارباثية األوكرانية وجبـال القـر     

  .شبه املداري يف الشواطئ اجلنوبية ملنطقة القرم
ــا دولــة اشــتراكية - نظــام الدولــة  وحتكمهــابالدميقراطيــة   تأخــذذات ســيادة  مــستقلة أوكراني
  .سيادة القانون

 . مبوجب دستورهاهوريةمجيا وأوكران  
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 . يف الدولةاملصدر الوحيد للسلطةهو صاحب السيادة ووالشعب هو   

 ).أغسطس/ آب٢٤( يوم االستقالل و ه الرئيسيوالعيد القومي  

ينتخبـه مواطنـو أوكرانيـا      و.  هـو رئـيس اجلمهوريـة الـذي يتـصرف باسـم الدولـة              رئيس الدولة 
 ملـدة مخـس سـنوات وملـا ال          ،سـري  تـصويت يف  باشـر   على أساس االقتراع العـام واملتكـافئ وامل       

 .يزيد على واليتني متتاليتني

.  اجمللـس األعلـى ألوكرانيـا   -  للـسلطة التـشريعية هـي الربملـان         اهليئة الوحيدة  - اجمللس األعلى 
جيـري انتخـاهبم    الـذين    نائبا من نواب الشعب      ٤٥٠ اجمللس األعلى من      يتألف ووفقا للدستور، 

ــراع   ــع ســنوات     علــى أســاس اقت ــرة مــدهتا أرب . عــام ومتكــافئ ومباشــر يف تــصويت ســري لفت
وينتخب اجمللس األعلى رئيسه والنائب األول للرئيس ونائب الرئيس من بني أعـضائه، ويوافـق               

 . من بني نواب الشعبرؤساءهاعلى قائمة جلان اجمللس األعلى، وينتخب 

ــوزراء  ــوزراء هــو أعلــى  - )احلكومــة(جملــس ال ــة  يفجهــاز جملــس ال ــسلطة التنفيذي .  نظــام ال
مث ويتألف من رئيس الوزراء ونائب أول لرئيس الوزراء ومخسة نواب آخرين لرئيس الـوزراء،               

والـرئيس هـو    .ءاجملـس الـوزر  شؤون وزير إضافة إىل ) ٢٠٠٦ يف عام   ٢٠بلغ عددهم    (وزراء
ا بـني   ، بـدأت حمادثـات فيمـ      ٢٠٠٦ويف أعقـاب انتخابـات عـام        .  يعينـهم مجيعـا ويقيلـهم      الذي

حــرزت أوىل  وأُ.ع بــشأن إنــشاء حتــالف موّســ،القــوى الــسياسية الرئيــسية الــيت دخلــت الربملــان
 دورة االنعقـاد اتفاق بشأن إنشاء حتالف للقوى الدميقراطيـة يف  ’’توقيع على   صوب ال اخلطوات  

ــا  وعمــال هبــذا االتفــاق، يــشارك أعــضاء التحــالف يف   . ‘‘اخلامــسة للمجلــس األعلــى ألوكراني
 يف الـيت أجريـت   ويف توزيع املناصب وفقا لنتـائج االنتخابـات الربملانيـة      ائتالفكومة  تشكيل ح 

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٦

وتــشمل واليــة احملــاكم .  إقامــة العــدل يف أوكرانيــااتتــوىل احملــاكم حــصر - الــسلطة القــضائية
 . تنشأ يف أوكرانياقدمجيع العالقات القانونية اليت 

احتـرام  وض حقوق اإلنسان التابع للمجلس األعلى برصد  يقوم مف - مفوض حقوق اإلنسان  
وقـد أنـشئ هـذا املنـصب يف         . حقوق اإلنسان واحلريات وحقوق املواطنني اليت يقرها الدستور       

 .١٩٩٦عام يف دستور ال

 يعرب الشعب عن إرادتـه مـن خـالل االنتخابـات واالسـتفتاءات واألشـكال                - النظام االنتخايب 
يف جـو مـن      السلطات املركزية واحملليـة      ألجهزةاالنتخابات  تتم  و. شرةاألخرى للدميقراطية املبا  

وتكفـل احلريـة    .  وجتري على أساس االقتراع العام واملتكافئ واملباشر يف تصويت سـري           احلرية
 وفقا للنظـامني    ٢٠٠٦أجريت انتخابات عام    قد  و. تعبري عن إرادهتم  للرجاال ونساء   للناخبني،  
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وكرانيـا  أل وانُتخب نـواب الـشعب       .األغلبيةوعلى  حلصص التناسبية   االنتخابيني القائمني على ا   
احلكم الــذايت، وأعــضاء اهليئــات احملليــة    املتمتعــة بــ ونــواب اجمللــس األعلــى جلمهوريــة القــرم     

 ومـدينيت كييـف وسيفاسـتوبول وفقـا         واحملافظـات  احلـضرية والبلـدات      واملقاطعـات  للمقاطعات
 وجمــالس القــرى ورؤســاء املنــاطق الريفيــة اجملــالس خــب أعــضاءوانُت. م احلــصص التناســبيةالنظــ

 . والقرى والبلدات وفقا لنظام األغلبيةالريفية

 مبـدأي وحـدة إقلـيم الدولـة وسـالمته           إىلتستند إدارة أوكرانيا     - الترتيبات اإلدارية الوطنية  
ر ينــاي/ كــانون الثــاين١وحــىت . لدولــةل الالمركزيــةالــسلطة املركزيــة وسلطة الــمــزيج مــن  وإىل

املتمتعــة  مجهوريــة القــرم : وهــي منطقــة إداريــة٢٧، كــان اإلقلــيم الــوطين مقــسما إىل  ٢٠٠٥
 و مقاطعـة إداريـة      ٤٩٠وتوجـد   .  ومدينيت كييف وسيفاسـتوبول    حمافظة ٢٤ و ،كم الذايت باحل

. ريفيــــة  مــــستوطنة٢٨ ٥٨٩وقريــــة  ١٠ ٢٨٠  مــــستوطنة حــــضرية و٨٨٥ و بلــــدة ٤٥٤
 .انتهاك حرمته دوده احلالية ال يقبل جتزئته أوحبأوكرانيا وإقليم . وحدويةوأوكرانيا دولة 

تكفـل   كمـا  من الدستور على أن األوكرانية هي اللغـة الرمسيـة للدولـة              ١٠تنص املادة    - اللغة
وتـشجع  . حرية تطـوير واسـتخدام ومحايـة اللغـة الروسـية واللغـات األخـرى لألقليـات القوميـة                  

، عــضوا يف جملــس أوروبــا أوكرانيــا  أصــبحت عــد أنبو .الدولــة دراســة لغــات اجملتمــع الــدويل 
ديـسمرب  / كانون األول  ٩قت عليها يف    وصّد،  االتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية    عت  وقّ

 أوكرانيــا فيمــا عهــد هبــامجيــع االلتزامــات الــيت تت وتتــضمن التــشريعات احملليــة القائمــة .١٩٩٧
ــإ ــةا حقــوق قراريتعلــق ب واالجتماعيــة والثقافيــة وذات الــصلة  منــها ة  الــسياسي،ألقليــات القومي

 .باللغة

ولكـل مـواطن   . يتمتع مجيع مواطين أوكرانيا باحلرية واملساواة يف حقـوقهم وحريـاهتم      - الدين
املنظمــات ومثــة فــصل بــني . لعــامل ومعتقداتــه الدينيــةتكــون لــه نظرتــه اخلاصــة إىل اأن احلــق يف 

وقـد خلقـت    .  عـن الكنـائس    بـصورة مـستقلة   دارس  املتعمل    وفيما الدولةوبني  الدينية األخرى   
وهـذه نقطـة مهمـة      . اأنشطتهحرية ممارسة   جلميع املنظمات الدينية    اليت تتيح   أوكرانيا الظروف   

ــة ــن    للغايـــــ ــر مـــــ ــشمل أكثـــــ ــد يـــــ ــو   ٢٨ ٤٠٠، ألن البلـــــ ــل حنـــــ ــة متثـــــ ــة دينيـــــ    طائفـــــ
 يقـل    ديـرا وآالف الكنـائس ومـا ال        ٣٧٨ ويوجـد .  واالجتاهـات  والقناعـات األديـان   من   ١٠٠
فــضال عــن أكثــر مــن  ،  مــن مــدارس األحــد١٢ ٠٣٩ ومؤســسة للتعلــيم الروحــي  ١٧٣عــن 
 . منشور ديين٢٠٠
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 البيانات االجتماعية والدميغرافية  ٢- ١  

 ، بلــغ جممــوع الــسكان املقــيمني يف أوكرانيــا    ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين ١ يف - الــسكان
 ٢١ ٤٣٤ ٩٠٠و) ائـــة يف امل٥٣,٩( امـــرأة ٢٥ ٠٣١ ٠٠٠ نـــسمة، منـــهم ٤٦ ٤٦٥ ٧٠٠

 يف ٦٧,٨ (٣١ ٥٢١ ٨٠٠وبلــغ جممــوع ســكان املنــاطق احلــضرية ). يف املائــة ٤٦,١(رجــال 
ــة ــة  ) املائ ــاطق الريفي ــة٣٢,٣ (١٤ ٩٤٣ ٩٠٠وســكان املن ــسكان  وبلغــت).  يف املائ ــة ال  كثاف

  ثالثة ماليني نـسمة    قداراخنفض عدد السكان مب   قد  و.  نسمة يف الكيلومتر املربع    ٧٧) املقيمني(
 ٤٩ ٩١٨ ١٠٠ كـان عـدد الـسكان        ١٩٩٩يف عام   و. (منذ بداية الفترة املشمولة هبذا التقرير     

 مليـون نـسمة   ٣٣,٧ امرأة؛ وكان عدد سكان املناطق احلـضرية       ٢٦ ٥٨١ ٤٠٠نسمة، منهم   
 ). مليون نسمة١٦,٢وسكان املناطق الريفية 

، كــان ٢٠٠٧ ينــاير/ كــانون الثــاين١ يف - اهليكــل العمــري للــسكان حــسب نــوع اجلــنس 
 يف املائـة مـن الـسكان املقـيمني، وكـان      ١٥,٥ نـسبة   ميثلـون  السادسة عـشرة  األطفال حىت سن    

األشـخاص يف سـن التقاعـد نـسبة         ميثـل    يف املائة و   ٦٠,٦األشخاص يف سن العمل ميثلون نسبة       
ــة٢٣,٩ ــسرعة  .  يف املائ ــا ب ــزداد شــيخوخة ســكان أوكراني ــة عــام  . وت ، كــان ٢٠٠٧ويف بداي

 يف املائــة مــن جممــوع ٢٠,٣ فمــا فــوق ميثلــون نــسبة ســنة ٦٠بــالغون مــن العمــر األشــخاص ال
 سـنة  ٦٥ر  ومنذ بداية الفترة املشمولة بالتقرير، زاد عدد األشخاص البالغني من العمـ           . السكان

 املواليـد  دوكل عام يزيـد عـد  ). ١٩٩٩ يف املائة يف عام ١٣,٩( يف املائة ٣فما فوق بأكثر من    
 ٢٩واليد اإلناث، غري أن عدد اإلناث بدأ يتجاوز عدد الذكور بعـد سـن               الذكور على عدد امل   

 . مجيع الفئات العمريةمنبسبب ارتفاع معدل الوفيات يف أوساط الذكور سنة 

مــن  ١١٠ يعــيش يف اإلقلــيم األوكــراين أكثــر مــن  -  القوميــاتمــن حيــثتكــوين الــسكان 
لـسكان أن العالقـة بـني       ل األخريين   نيتعدادالويتضح من مقارنة    . العرقية واجلماعاتقوميات  ال

 ١٩٨٩ كان األوكرانيـون يـشكلون يف عـام    ففيما:  بعض الشيء تالقوميات الرئيسية قد تغري   
تــشكل  يف املائــة و٢٢,١  نــسبةالــروسيــشكل  يف املائــة مــن جممــوع الــسكان، و ٧٢,٧نــسبة 

 أن  ٢٠٠١  عـام   مـن تعـداد    املـستقاة  يف املائـة، أظهـرت البيانـات         ٥,٢  نسبة القوميات األخرى 
 يف حـــني اخنفـــضت نـــسبة الـــروس إىل ، يف املائـــة٧٧,٨نـــسبة األوكـــرانيني قـــد ارتفعـــت إىل 

يف املائــة ومل تــتغري كــثريا نــسبة املــواطنني األوكــرانيني املنحــدرين مــن قوميــات أخــرى     ١٧,٣
 رق األوكـراين  مـن العِـ   املنحـدرين    الزيادة يف عدد األشخاص      هذهو.  يف املائة  ٤,٩ بلغتحيث  

عـودة األشـخاص    :  مهـا   إىل عـاملني   ية أساسـ  بـصورة ُتعزى   الفترة ما بني التعدادين األخريين       يف
املنتمني إىل عرق أوكراين يف النصف األول مـن التـسعينات عقـب إعـالن االسـتقالل؛ وتنـامي                   
ــسابق       ــوا يف التعــداد ال ــذين أعلن ــة، وخباصــة يف أوســاط األشــخاص ال ــة األوكراني ــوعي باهلوي ال
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وينتمـي  ). وفقا ملبدأ تقرير املصري وقـت إجـراء التعـداد         (ق الروسي   ْر إىل العِ  ءهمانتما) ١٩٨٩(
ينتمــي بينمــا  و، إىل قوميــة واحــدة، مليــون أســرة١٤ وعــددها ،ثالثــة أربــاع األســر األوكرانيــة

 يف املائـة مـن األسـر        ٨١  نـسبة   األوكـراين  قْرالعِـ ومتثـل األسـر ذات      . قوميات خمتلطة إىل  ربعها  
 يف املنــاطق الريفيــة حيــث بدرجــة أكــربوتــسود هــذه اخلاصــية .  قوميــة واحــدةالــيت تنتمــي إىل

 .التقاليد الوطنيةحيث تسود تكوين السكان أكثر جتانسا و

 احلالــة الدميغرافيــة يف أوكرانيــا علــى مــدى الــسنوات الثمــاين   اتــسمت - )١(احلالــة الدميغرافيــة
جل اخنفـاض حـاد يف معـدل        سُـ : نتكـاثر الـسكا   منـط   عشرة املاضية بظهور اجتاهـات سـلبية يف         

فكــان أن وازدادت حــدة هــاتني الظــاهرتني يف التــسعينات،  .  ارتفــاع معــدل الوفيــات املواليــد
 .متواصلةأزمة دميغرافية تطور األمر إىل 

 يف عـام    ٣٧٦ ٥٠٠ إىل   ١٩٨٩ يف عـام     ٦٩١ ٠٠٠ من   املواليدعدد   إمجايلواخنفض    
 بنــسبة املواليــدواخنفــض معــدل . ٢٠٠٦  يف عــام٤٦٠ ٤٠٠ إىل ارتفععــاد فــ، لكنــه ٢٠٠١
 املواليـد ، اخنفـض عـدد      ٢٠٠٦-١٩٨٩يف الفتـرة    و.  بأكملها الفترة يف املائة على مدى      ٣٣,٤

 ٢٢٠ ٠٠٠ ويف املناطق الريفية مـن حنـو    ،٣٠٧ ٠٠٠ إىل   ٤٧١ ٠٠٠يف املناطق احلضرية من     
ــايل واخنفـــض . ١٥٤ ٠٠٠إىل  ــدل إمجـ ــدمعـ ــل  (املواليـ ــسمة١ ٠٠٠لكـ ــن )  نـ  إىل ١٣,٣مـ

يف املائـة ويف املنـاطق    ١٠,٣ إىل ١٣,٦مـن  يف املناطق احلضرية حيث اخنفض   : يف املائة  ١٠,٣
يف  املواليـد ، اخنفـض معـدل    ١٩٨٩وباملقارنـة مـع عـام       . يف املائـة   ١٠,٣ إىل   ١٢,٩ الريفية من 

 يف مجيـع الفئـات العمريـة للنـساء يف كـل مـن املنـاطق احلـضرية والريفيـة، باسـتثناء                  ٢٠٠١عام  
وحىت هذا الـرقم ارتفـع       (فما فوق  سنة   ٤٥حالة النساء يف املناطق احلضرية البالغات من العمر         

ــة بــ ــه )صورة طفيفــة للغاي ــع عــام   عــاود لكن ــزال يف ٢٠٠٥ االرتفــاع جمــددا حبلــول مطل  وال ي
 .تصاعد

 تزايـد درجـة التـسامح إزاء هـذا     مـع  بالتراضـي   الـيت تـتم  ويساهم ارتفاع عدد الزجيات    
 يف اجملتمع األوكراين، إضافة إىل حتسن احلماية االجتماعية املتاحة لألمهـات            لزجياتاالنوع من   

، جتـاوزت نـسبة   ٢٠٠٦ويف عـام  .  يف تشجيع الـوالدات خـارج إطـار الـزواج          غري املتزوجات 
 .١٩٩٩يف املائة يف عام  ١٧,٤ يف املائة، مقابل حنو ٢١,١هذه الوالدات 

 الــوالدة إىل حــدوث اخنفــاض يف معــدل وفيــات  وأدى حتــسن الرعايــة الطبيــة يف فتــرة   
 .٢٠٠٦ يف عام ١٧,٤ إىل ٢٠٠١ مولود حي يف عام ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٢٣,٩األمهات من 

__________ 
الرجــال  للجنــة اإلحــصائية احلكوميــة بعنــوان  مــن املنــشور األخــريمــستقاةاملعلومــات الــواردة يف هــذا اجلــزء   )١(  

  .٢٠٠٤الباقي بعام فيما يتصل  ٢٠٠٥، حيث يتعلق بعض األرقام بعام )٢٠٠٥ ( أوكرانيايفوالنساء 
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ويف النــصف األول مــن التــسعينات، بلــغ معــدل االخنفــاض يف متوســط العمــر املتوقــع     
، ٢٠٠٤-١٩٩١ويف الفتـرة    . لألوكرانيني أعلى مـستوياته خـالل الـسنوات اخلمـسني املاضـية           

  ســنة٦٨,١إىل ) ١٩٩٢-١٩٩١  الفتــرةيف (ســنة ٦٩,٣اخنفــض متوســط العمــر املتوقــع مــن 
 ٧٤,٢لنـساء مـن   فيمـا يتعلـق با  وبالرغم من اخنفاض هذا املؤشر  ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥الفترة  يف  (

، إال أنـه اسـتعاد      )١٩٩٦-١٩٩٥  الفترة يف (سنة ٧٢,٧إىل  ) ١٩٩٢-١٩٩١  الفترة يف (سنة
، فلـم   الرجـال أمـا . ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة   يف   سنة ٧٣,٩صل إىل حنو    معظم النقاط املفقودة لي   

 حيـث اخنفـض املؤشـر       ،هذه الفعاليـة  ثل   لألسف من استعادة متوسط عمرهم املتوقع مب       يتمكنوا
  يف الفتــــرة(ســــنة ٦١,٤إىل ) ١٩٩٢-١٩٩١يف الفتــــرة ( ســــنة ٦٤,٢املتعلــــق هبــــم مــــن   

 سـنة يف الفتـرة   ٦٢,٤تقر عند  صعودا وهبوطا لكنه اس بعد ذلكتأرجحمث  ،  )١٩٩٦-١٩٩٥
٢٠٠٦-٢٠٠٥. 

، كانــت الفجــوة يف متوســط العمــر املتوقــع بــني الرجــال   ١٩٩٢-١٩٩١ويف الفتــرة   
وتبـدو  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥ سـنة يف الفتـرة       ١١,٧حدا أقـصى هـو       سنوات، وبلغت    ١٠والنساء  

بة فبالنـس .  سـنة  ٤٠ و ٢٥  فـئيت العمـر    أوجه تفاوت هذا املؤشـر بـني اجلنـسني أكثـر حـدة بـني              
 مـرات  ثـالث  مـرات إىل     مبقـدار ثـالث   للرجال، يزيد احتمال الوفـاة يف بعـض الفئـات العمريـة             

 التفــاوت  أوجــهعــزىُتو. ونــصف مقارنــة باحتمــال الوفــاة يف أوســاط النــساء مــن نفــس العمــر
تتمثـل  و.  معـدالت الوفيـات أساسـا إىل أسـباب ذات طـابع اجتمـاعي              يف بني اجلنـسني     دةاملتزاي

 حبكــم احلــوادث والتــسمم وارتفــاع معــدل اإلصــابات  يفة لوفيــات الــذكور األســباب الرئيــسي
 يف اجلــرائم والتعــرض  الــضلوعمث يف األنــشطة الــصناعية اخلطــرية  االســتخدامارتفــاع مــستوى 

ــصحية  األحلــوادث الطــرق واالنتحــار و  ــاة ســاليب غــري ال ــان الكحــول واملخــدرات  (للحي إدم
 . يف اإلجهاد العصيب واجلسدي فتتمثلنساءاألسباب الرئيسية لوفيات الأما  .)والتبغ

بتعـاطي   من السكان ألسباب تـرتبط مباشـرة         ١٠٠ ٠٠٠ وارتفع معدل الوفيات لكل     
الكحــويل ف الكبــد والتــسمم  وتلّيــالكحــويلإدمــان الكحــول والــذهان  (املــشروبات الروحيــة

ــارض ــن ) الع ــام ١٨,٢م ــام ٥٩,٣ إىل ١٩٨٩ يف ع ــن ، يف أوســاط الرجــال ٢٠٠٤ يف ع  وم
ــساء ١٤,٢ إىل ٣,٥ ــاس .  يف أوســاط الن ــتم قي ــذا ومل ي ــرة    ه ــستقلة يف الفت ــصورة م  املؤشــر ب

: اإليــدز/ويتزايــد عــدد الوفيــات النامجــة عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   . ٢٠٠٦-٢٠٠٥
، فقـد  ٢٠٠٦، أمـا يف عـام   ١٩٩٦ حالـة وفـاة بـسبب هـذا املـرض يف عـام              ٤٢ ُسجلتحيث  

  .حالة وفاة ٣ ٩٩٥ بلغ هذا العدد
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 اخنفــضت معــدالت اإلجهــاض املطلقــة والنــسبية يف أوكرانيــا علــى  .صــحة الفتيــات والنــساء
مدى العقد املنصرم، مبا يف ذلك املعدالت املتعلقة باملراهقات، بفضل سياسـات الدولـة حلمايـة                

فعلـى سـبيل    . األمهات واألطفـال والعمـل التثقيفـي املـضطلع بـه علـى مـستوى عامـة اجلمهـور                  
 لكـل  ٢١,١ إىل ٦٦,٧ مـن  ٢٠٠٤-١٩٩٣عدد حاالت اإلجهاض يف الفتـرة  املثال، اخنفض   

 ١٧ و ١٥ فيمـا يتعلـق بالفتيـات مـا بـني سـن       ٦ إىل ٣١ومن ( امرأة يف سن اإلجناب   ١ ٠٠٠
مـن  ) مبا يف ذلك حاالت االسـقاط     ( والدة   ١٠٠واخنفض عدد حاالت اإلجهاض لكل      ). سنة
، اقتـــرن اخنفـــاض عـــدد ٢٠٠٠م ومنـــذ عـــا. ٢٠٠٤ يف عـــا م ٦٨ إىل ١٩٩٥ يف عـــام ١٥٠

 ٢٠٠٤ مولـود يف عـام       ٤٢٦ ٠٠٠حيـث ُسـجلت     : حاالت اإلجهاض بزيادة يف عدد املواليد     
ويتـبني مـن مقارنـة معـدالت اإلجهـاض والوفيـات            . ٢٠٠٠ مولود يف عـام      ٣٨٥ ٠٠٠مقابل  

واحلمل أن عدد املواليد الناجم عن جممل حاالت احلمل يف تصاعد، يف حني أن نسبة حـاالت                 
. جهــاض يف تنــاقص؛ وبعبــارة أخــرى، اخنفــضت حــاالت إهنــاء احلمــل بواســطة اإلجهــاض   اإل

ففي منتصف التسعينات، كانـت     : وتبني مؤشرات احلمل غري املرغوب فيه اخنفاضات ملموسة       
 امــرأة يف ســن االجنــاب، ١ ٠٠٠ لكــل ٤٥نـسبة حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيــه تــصل إىل  

ومـع ذلـك، يظـل معـدل احلمـل غـري            .  حالـة  ١٦الـرقم   ، فلـم يتجـاوز هـذا        ٢٠٠٤يف عـام     أما
  .املرغوب فيه مرتفعا إىل حد ما وهو ما يدل على قصور التدابري الوقائية

وقد طرأ حتسن خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير علـى مؤشـرات األمـراض املنقولـة عـن                     
ن ، كــان عــدد املريــضات الالئــي ُشخــصت حالتــه١٩٩٥ففــي عــام : طريــق االتــصال اجلنــسي

؛ ووفقــا ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ١١٣,٣علــى أهنــن يعــانني مــن داء الزهــري ألول مــرة يف حيــاهتن   
وطــرأ اخنفــاض مــواز يف حــاالت  . ٤٦,٥، اخنفــض املعــدل إىل ٢٠٠٤للبيانــات املتعلقــة بعــام  
ــسيالن مــن   ــرأة إىل ١٠٠ ٠٠ مــن احلــاالت املشخــصة ألول مــرة لكــل   ٥٩,٨اإلصــابة بال  ام

  .٢٠٠٤ يف عام ٢٤,٣
. عدالت االعتالل واإلهناء املبكر للحمل يف أوساط احلوامل مرتفعة للغايـة          لكن تظل م    

 يف املائــة يف عــام ٢٠,٤فعلــى ســبيل املثــال، ارتفعــت نــسبة احلوامــل املــصابات بفقــر الــدم مــن 
؛ وارتفعـــت نـــسبة اإلصـــابة بالتـــسمم يف مرحلـــة ٢٠٠٤ يف املائـــة يف عـــام ٣٦,٤ إىل ١٩٩٣

 إىل  ٦,٥يف املائـة؛ ونـسبة األمـراض البوليـة التناسـلية مـن               ١٠,٤ إىل   ٧,٣احلمل األخـرية مـن      
اخنفـاض  : ومثة أسباب عديـدة لتـدهور صـحة املـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل منـها                 . )٢( يف املائة  ١٦,٥

مستوى املعيشة وتدين نوعية احلياة؛ ونقص وقصور خدمات الصحة اإلجنابيـة؛ وعـدم التـرويج           
__________ 

  )٢(  )S.I, Pirozhkov, E.M. Libanova, N.S. Vlasenko and other, Kompleksnoye demograficheskoye 

issledovaiya v Ukraine (edited by members of NANU and Professor E. M. Libanova). Ukrainian Centre 

for Social reforms, 2006, 188 pp.(.  
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وتــساهم احلالــة غــري املرضــية للــصحة . يــاة الــصحييكفــي للتوصــيات املتعلقــة بأســلوب احل مبــا
وجيـري  . البدنية للحوامل يف زيادة خطر اإلهناء املبكر للحمل ويف املضاعفات املتصلة بـالوالدة            

ولكــن تــشهد هــذه ). ٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٣٦,٢(ثلــث الــوالدات تقريبــا بــشكل طبيعــي  
ة عـن حالـة التـسمم يف املرحلـة األخـرية            النسبة تناقصا بسبب زيادة يف نسبة املـضاعفات املترتبـ         

 حالـــة يف عـــام ٩٨,٥ إىل ١٩٩٣ والدة يف عـــام ١ ٠٠٠ حالـــة لكـــل ٧٠مـــن (مـــن احلمـــل 
). ٢٤٨,١ إىل ١١٦,٤مــن (ويف نــسبة حــدوث مــشاكل يف جهــاز الــدورة الدمويــة ) ٢٠٠٤

الدة بعـد الـو   ، ارتفعت مؤشرات املضاعفات أثناء فترة احلمـل وفتـرة مـا           ١٩٨٩وباملقارنة بعام   
وأصـبحت مـشكلة    . ١,٥، ومؤشرات التـشوهات اخللقيـة مبعامـل         ٢٠٠٤ يف عام    ١,٦مبعامل  

اإلهناء املبكر للحمل تكتسي خطورة خاصة يف أوكرانيا يف سياق اخنفاض معدل املواليـد؛ ألن               
حاالت اإلهناء املبكـر للحمـل تعـين خـسائر إجنابيـة مباشـرة، تتعلـق يف معظـم األحيـان بأطفـال                       

ــيهم  ــذي أظهــره معــدل اإلهنــاء املبكــر للحمــل يف      . مرغــوب ف ــسليب ال ــالرغم مــن االجتــاه ال وب
ــسعينات  ــن  (التـ ــع مـ ــام ٧,٣حيـــث ارتفـ ــة يف عـ ــام ١٠,٢ إىل ١٩٩٠ يف املائـ ــة يف عـ  يف املائـ

  .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٦,٧، فقد استقر يف السنوات األخرية ليقف عند )١٩٩٦
امت أوكرانيا بإنشاء شبكة خلـدمات تنظـيم   وسعيا إىل حتسني حالة الصحة اإلجنابية، ق   

ــتح : األســرة وخــدمات أمــراض النــساء املوجهــة للطفــالت واملراهقــات     مركــزا ٤٧حيــث افُت
 من مراكـز تنظـيم   ٥٠٠لتنظيم األسرة على مستوى البلدات واملقاطعات، إىل جانب أكثر من   

وفر التثقيـف اجلنـسي      مكتبا يـ   ٣٦األسرة لتقدمي خدمات أمراض النساء املوجهة للمراهقات و         
وتقــدم اخلــدمات الطبيــة للمراهقــات يف ســبعة مراكــز للــصحة اإلجنابيــة اخلاصــة    . للمراهقــات
مجهوريـــة القـــرم ذات احلكـــم الـــذايت ومقاطعـــات دونيتـــسك وأوديـــسا ولفيـــف (باملراهقـــات 

وتـستفيد املراهقـات مـن العـالج الـذي يقدمـه خـرباء              ). ولوهانسك وزابوريزيا ومدينـة كييـف     
ون يف كل من مركز رعاية األمهات واألطفـال يف املستـشفى الـوطين لألطفـال، ومعهـد                  مقتدر

طــب األطفــال والتوليــد واألمــراض النــسائية التــابع ألكادمييــة العلــوم الطبيــة، وإدارة األمــراض   
النسائية للطفالت يف معهد الرعاية الصحية للطفلة واملراهقـة يف خـاركيف، ومركـز دونتـسك                

، ُزودت مجيع املراكـز اإلقليميـة لتنظـيم األسـرة           ٢٠٠٥ويف عام   . م والطفل اإلقليمي لصحة األ  
  .مبعدات تقنية متطورة لتشخيص األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي

ومـن مث   . وحتسنت حالة الصحة اإلجنابية نوعا ما نتيجة تنفيـذ تـدابري حمـددة األهـداف                
  ويف الفتــرة.  االخنفــاض منــذ التــسعينات  أخــذ املعــدل اإلمجــايل لوفيــات األمهــات ينحــو إىل     

، اخنفــض عــدد الوفيــات النامجــة عــن حــدوث مــضاعفات أثنــاء فتــرة احلمــل،  ٢٠٠٤-١٩٩٠
 إىل  ١٩٩٠ مولـود حـي يف عـام         ١٠٠ ٠٠٠ لكـل    ٣٢,٤والوالدة وفترة مـا بعـد الـوالدة مـن           

ة ويف الفتــر. كمــا ُســجل اخنفــاض مماثــل يف وفيــات األطفــال الرضــع   . ٢٠٠٤ يف عــام ١٣,٥
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   لكـــل١٢,٨ شـــهرا مـــن ١٢، اخنفـــض معـــدل وفيـــات األطفـــال دون ســـن  ٢٠٠٢-١٩٩٠
 مولـود حـي   ١ ٠٠٠ لكـل  ١٠ (٢٠٠٤ يف عام   ٩,٦ إىل   ١٩٩٠ مولود حي يف عام      ١ ٠٠٠

، ممـا يتـيح دلـيال آخـر علـى النجـاح الـذي حتقـق بفـضل طـب                   )٢٠٠٥يف تسعة أشهر من عام      
  .الصحة اإلجنابية وخدمات تنظيم األسرة

ميثـل النـاتج احمللـي اإلمجـايل أهـم مؤشـرات النـشاط االقتـصادي يف نظـام                    ‐ قتـصادية احلالة اال 
ويف . احلسابات القومية؛ ويعد منو الناتج احمللي اإلمجايل مؤشرا إجيابيـا ألداء النظـام االقتـصادي              

، سجلت أوكرانيا أول زيادة هلا يف الناتج احمللي اإلمجـايل منـذ تـسع               ٢٠٠٠يناير  /كانون الثاين 
، ٢٠٠٥مث شهدت السنوات الالحقـة منـوا مطـردا للنـاتج احمللـي اإلمجـايل؛ ففـي عـام                    . واتسن

وارتفـع النمـو احلقيقـي للنـاتج الـصناعي بنـسبة            . ٢٠٠٤ يف املائـة مقارنـة بعـام         ٢,٦زاد بنسبة   
  . يف املائة٣,١

 وتتمثل السمة الرئيسية للتغريات اهليكلية اليت شهدها القطاع الصناعي، اليت بـدأت يف              
ــا يف عــام  ــادة يف حــصة الــصناعة الثقيلــة مــع اخنفــاض حــاد يف اهلندســة    ١٩٩٣أوكراني ، يف زي

ــالتقرير  . امليكانيكيــة والــصناعة اخلفيفــة  . واســتمرت هــذه االجتاهــات طــوال الفتــرة املــشمولة ب
 يف املائـة مـن الـرقم        ٩٥ نـسبة    ٢٠٠٥ووفقا للمؤشـرات الرمسيـة، بلـغ النـاتج اإلمجـايل يف عـام               

  . السابق على األزمة١٩٩٠ عام املسجل يف
، كـان مؤشـر نـصيب    )االسـتثمار الرأمسـايل  (وفيما يتعلق باالستثمار يف األصول الثابتة        

. للبلـد بأسـره  ) ١٩٨٤بقيمـة عـام   ( هريفنيـا  ٢ ٠٠٠ ينـاهز يف املتوسـط   ٢٠٠٥الفـرد يف عـام   
املائـة يف عـام      يف   ٦,٨وبلغ متوسط معدل البطالة علـى حنـو مـا حتـدده منظمـة العمـل الدوليـة،                   

وارتفعــت . ٢٠٠٦ يف املائــة يف هنايــة عــام  ٢,٧وبلــغ معــدل البطالــة املــسجلة رمسيــا  . ٢٠٠٦
لكـن التـضخم أدى إىل      . ٢٠٠٥ يف املائـة مقارنـة مبـستوى عـام           ١٨,٣األجور احلقيقية بنـسبة     

فعلــى ســبيل املثــال، شــهدت الفتــرة مــن كــانون . بعـض االخنفــاض يف الــدخل احلقيقــي لألفــراد 
ــاير إىل تــشرين الثــاين /الثــاين ، ارتفاعــا يف الــدخل الشخــصي اإلمســي مبعــدل   ٢٠٠٦نــوفمرب /ين
وزاد الـدخل الفعلـي الـذي ميكـن لألفـراد           . ٢٠٠٥ يف املائة مقارنة بنفس الفترة يف عام         ٢٨,١

 يف املائة، يف حني ارتفع الـدخل احلقيقـي، مـع    ٢٦,٥استخدامه لشراء السلع واخلدمات بنسبة     
  . يف املائة١٦,٣سعار، بنسبة مراعاة عامل األ
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  اآللية الوطنية لتحقيق املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل  ٣- ١  
  األساس النظري للسياسات اجلنسانية للدولة    

وفقا ملنهاج عمل بـيجني، تتمثـل األهـداف األساسـية لآلليـة الوطنيـة لتحقيـق املـساواة            
ذها ورصــدها وتقييمهــا وتعميمهــا وحــشد بــني اجلنــسني يف وضــع الــسياسات وتعزيزهــا وتنفيــ

ويتمثل اهلدف الرئيسي لآللية الوطنية يف كفالة سن تشريعات تتعلـق باملـساواة بـني               . التأييد هلا 
اجلنــسني ورصــد تطبيقهــا، فــضال عــن كفالــة األداء الفعــال للمؤســسات املــسؤولة عــن تنفيــذ    

 بــرامج ومــشاريع وخطــط ويــتعني عليهــا أيــضا أن تكفــل وضــع. الــسياسات اجلنــسانية للدولــة
  .عمل خاصة من أجل إجراء البحث والتدريب يف جمال املساواة بني اجلنسني

وترد املعامل العامة هلـذه اآلليـة الوطنيـة يف قـانون املـساواة يف احلقـوق والفـرص، الـذي                       
ينــاير / ودخــل حيــز النفــاذ يف كــانون الثــاين ٢٠٠٥ســبتمرب /اعتمــده اجمللــس األعلــى يف أيلــول 

مع ذلـك، فمـا زال يـتعني اختـاذ ترتيبـات أكثـر تفـصيال لتنفيـذ هـذا القـانون بـالرغم                      و. ٢٠٠٦
مت يف احلقبة السوفياتية من بدء مناقشة احلاجة إىل حتـسني وضـع املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني                      مما

  .اجلنسني يف أوكرانيا
ة اعتمـاد   وعقب إعالن استقالل أوكرانيا، مت عند أعلى املستويات التشريعية والتنفيذيـ            

عــدٌد مــن الورقــات املفاهيميــة والــربامج اخلاصــة لكفالــة املــساواة بــني اجلنــسني داخــل اجملتمــع؛  
وتستند هذه الـسياسة إىل عـدد       . حيث شكلت أساسا لصياغة اآللية الوطنية للسياسة اجلنسانية       

  :من الوثائق واالتفاقات الدولية
  ؛)١٩٤٨(اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   •  
 ؛)١٩٥٠(فاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية االت  •  

 ؛)١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   •  

 ؛)١٩٦٦(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   •  

 ؛)١٩٩٣(إعالن وبرنامج عمل فيينا   •  

  التمييز ضد املرأة؛اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  •  

 إعالن القضاء على العنف ضد املرأة؛  •  

إعالن ومنهاج عمل بيجني والوثائق اخلتامية األخرى املعتمدة يف املؤمتر العـاملي الرابـع                •  
 ؛)١٩٩٥بيجني (املعين باملرأة 
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  اتفاقية؛١٨٣ثالث ومخسون من اتفاقيات منظمة العمل الدولية البالغ عددها   •  

االتفاقيـة املتعلقـة بالعمـال ذوي املـسؤوليات          (١٥٦منظمة العمل الدوليـة رقـم       اتفاقية    •  
 ؛)األسرية

 ؛٢٠٠٠سبتمرب /إعالن األلفية الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول  •  

 .اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالها االختياريان  •  

ىل الـصكوك الدوليـة التاليـة عمـال         وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، انضمت أوكرانيا إ        
  :بأحكام االتفاقية املتعلقة بتنفيذها من جانب الدول األطراف

، وقعت اتفاقية مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة وصـدقت عليهـا                 ٢٠٠٢يف عام     -  
بروتوكــــول منــــع وقمــــع االجتــــار  :  مــــع بروتوكوليهــــا اإلضــــافيني٢٠٠٤يف عــــام 

طفـال، واملعاقبـة عليـه؛ وبروتوكـول مكافحـة هتريـب            باألشخاص، وخباصة النساء واأل   
  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو؛

، وقعــت الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  ٢٠٠٢يف عــام   -  
 ؛٢٠٠٣أشكال التمييز ضد املرأة، وصدقت عليه يف عام 

يف األمم املتحـدة، بـأن تنفـذ    ، تعهدت أوكرانيا، بوصفها دولة عضوا       ٢٠٠٣ويف عام     -  
، األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة احملــددة يف إعــالن األلفيــة، الــيت تتعلــق ٢٠١٥حبلــول عــام 

وبــصورة حمــددة، يطــرح . النقطــة الــسادسة منــها بتحقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل
انيـا إىل   ، احملـال مـن رئـيس أوكر       ‘‘أوكرانيا: األهداف اإلمنائية لأللفية  ’’التقرير املعنون   

 خـالل انعقـاد الـدورة الثامنـة         ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٣األمني العام لألمم املتحدة يف      
واخلمسني للجمعية العامـة، هـدف القـضاء علـى عـدم املـساواة بـني اجلنـسني يف كافـة            
مستويات التعليم، ويصف املؤشرات اإلضافية لعمالة املرأة والدرجـة النـسبية ملـشاركة         

 .ئات املنتخبة والنيابيةاملرأة يف عمل اهلي

ــر / شــباط٤ويف   -   ــم   ٢٠٠٤فرباي ــانون رق ــان الق ــد الربمل ــون  - ١٤٣٣، اعتم ــا املعن  رابع
ــة        ’’ ــرب الوطنيـ ــة عـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــى اتفاقيـ ــصديق علـ التـ

ــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة    (والربوتوكــولني املكّملــني هلــا   بروتوكــول من
ل، واملعاقبة عليـه، وبروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق                النساء واألطفا 

 ؛)الرب والبحر واجلو
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ــباط٢١ويف   -   ــر / شــ ــة   ٢٠٠٥فربايــ ــل املعنونــ ــة العمــ ــى خطــ ــا علــ   ، وقعــــت أوكرانيــ
 منـها  ٩، اليت تتنـاول الفقـرة   ‘‘سياسة اجلوار األوروبية .  االحتاد األورويب  -أوكرانيا  ’’

 نسني يف أوكرانيا؛مسألة حتقيق املساواة بني اجل

، وقعـت أوكرانيـا اتفاقيـة جملـس أوروبـا بــشأن      ٢٠٠٥نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٧ويف   -  
. إجراءات مكافحة االجتار باألشخاص، اليت قامـت أوكرانيـا بـدور فعـال يف صـياغتها               

وفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام البلـدان األعـضاء يف اجمللـس أثنـاء اجتمـاع                   (
 ).٢٠٠٥مايو /الث املعقود يف وارسو يف أيارالقمة الث

ويعــد إعــالن املبــادئ العامــة لــسياسة الدولــة يف جمــال األســرة واملــرأة، الــذي اعتمــده      
، مـن أهـم الوثـائق الـصادرة لـصياغة هنـج الدولـة إزاء                ١٩٩٩مـارس   / آذار ٥اجمللس األعلى يف    

مــور، إشــراك املــرأة يف مجيــع  ويتــوخى اإلعــالن، يف مجلــة أ. معاجلــة مــشاكل املــرأة األوكرانيــة 
العمليــات اإلمنائيــة للمجتمــع احلــديث، ويف وضــع واختــاذ القــرارات االقتــصادية والــسياسية         
واالجتماعية والقانونية على مجيع مستويات احلكومة املركزيـة واحملليـة، وتوسـيع دور املـرأة يف                

مجتمع كجـزء مـن عمليـة بنـاء          الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والروحية لل     -التنمية الوطنية   
  .دولة مستقلة

 وثيقـــة بعنـــوان ٢٠٠٠مـــايو / أيـــار٢٤واعُتمـــدت مبوجـــب مرســـوم رئاســـي مـــؤرخ   
، وهـي حتـدد املبـادئ األساسـية         ‘‘٢٠٠٤التوجيهات الرئيسية للسياسة االجتماعية حىت عام       ’’

  :للسياسة اليت تتبعها الدولة من أجل املرأة خالل تلك الفترة، ويف مقدمتها
ضــمان مــشاركة املــرأة مــشاركة حقيقيــة يف كافــة أشــكال األنــشطة ومتتعهــا حبقــوق       •  

  متكافئة مع الرجل يف سوق العمل؛
إجــراء حبــوث يف جمــاالت الوقايــة وانتــشار األمــراض وغــري ذلــك مــن البحــوث الطبيــة    •  

 بشأن محاية صحة األطفال والنساء والرجال؛

ية لتوفري الرعايـة لـصحة املـرأة، واحملافظـة          تطوير واستخدام أحدث التكنولوجيات الطب      •  
عليها، واتباع سبل جديدة لتشجيع أسلوب صحي للحيـاة، وإجنـاب أطفـال أصـحاء،               

 وتنشئة مواطنني يتمتعون بالصحة البدنية والثراء الروحي؛

تعزيز الوعي القـانوين لـدى األسـر والنـساء واألطفـال والـشباب فيمـا يتعلـق حبقـوقهم                      •  
 الشخصية؛

 ع البطالة يف أوساط النساء والشباب من خالل إجياد فرص جديدة للعمل؛من  •  
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توفري الدعم احلكومي للمنظمات التطوعية واخلريية املعنية بالنساء والشباب واألطفـال             •  
 .اليت تشارك يف العمل االجتماعي

 وسعيا لتطبيق هذه املبادئ على صعيد املمارسة، اعتمد جملس الوزراء، مبوجب القـرار              
 مـن أجـل     ٢٠٠٥-٢٠٠١، خطة العمل الوطنية للفترة      ٢٠٠١مايو  / أيار ٦ املؤرخ   ٤٧٩رقم  

وحتـدد هـذه الوثيقـة االسـتراتيجيات        . النهوض باملرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع            
: األساسية لتنمية الدميقراطية اجلنسانية يف اجملتمع األوكـراين خـالل تلـك الفتـرة، بوسـائل منـها                 

م االعتبارات والـربامج واملـشاريع اجلنـسانية ضـمن صـياغة الـسياسات احلكوميـة؛ وحظـر                  تعمي
ــسيب الــوظيفي والترقــي يف الوظيفــة؛          ــز بــني اجلنــسني يف ســوق العمــل، ويف جمــال التن التميي
وصياغة برامج ملساعدة النـساء الالئـي عـانني نتيجـة إعـادة هيكلـة االقتـصاد، إىل جانـب اختـاذ                      

اكل بطالة اإلنـاث وهتيئـة الظـروف املواتيـة لتنميـة األنـشطة التجاريـة للمـرأة؛                  تدابري ملعاجلة مش  
ووضع برامج تعليمية بشأن حقوق اإلنسان والقـانون اإلنـساين الـدويل مـن املنظـور اجلنـساين؛                  
ــق        ــرار فيمــا يتعل ــسلطة ويف صــنع الق ــة مــستويات ال ــرار علــى كاف ــرأة يف صــنع الق وإشــراك امل

 للخطــة الــسابقة تــنص خطــة العمــل األخــرية حتديــدا، علــى إدخــال    باملــشاكل البيئيــة وخالفــا 
بيد أن اخلـرباء الـوطنيني يعترفـون بـأن اخلطـة           . تغيريات وابتكارات تراعي االعتبارات اجلنسانية    

هتدف أساسا إىل بلوغ اهلدف التقليدي املتمثل يف النهوض باملرأة؛ ونتيجـة لـذلك، فـإن النـهج              
  .عد طابع البديهياتاجلنساين يف اخلطة مل يكتسب ب

، أُدرج عــدد مــن املــسائل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف برنــامج ٢٠٠٢ويف عــام   
وكانـت تلـك أول مـرة يف تـاريخ          . ‘‘االنفتاح والفعاليـة والنتـائج    ’’عمل جملس الوزراء املعنون     

ملـسائل الـيت   أوكرانيا املستقلة ُتدرج فيها احلكومة مـسألة حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ضـمن ا                
وقد جاء ذلـك نتيجـة جهـود التوعيـة هبـذه املـشاكل        . تستدعي اهتماما فوريا يف برنامج عملها     

مــن جانــب األوســاط النــسائية يف أوكرانيــا، وال ســيما جلنــة الــسياسات اجلنــسانية املنبثقــة عــن  
  .املنظمة الوطنية اليت حتمل اسم املنتدى العام للمرأة يف أوكرانيا

ــران   ــه يون/ويف حزي ــشأن     ٢٠٠٤ي ــة ب ــسات اســتماع برملاني ــى جل ــد اجمللــس األعل ، عق
، وحبث خالهلا واقع املرأة األوكرانيـة وحـدد ُنهجـا           ‘‘الواقع واآلفاق : حالة املرأة يف أوكرانيا   ’’

استراتيجية وسياسات ذات أولوية الختاذ املزيد مـن اإلجـراءات الراميـة إىل حتـسني حالـة املـرأة                   
 ومل يكن عقـد هـذه اجللـسات دلـيال علـى االهتمـام املتزايـد الـذي                 .يف البلد والنهوض بوضعها   

توليه الدولة ملشاكل املرأة فحسب، وإمنا ساهم أيـضا يف حتديـد مـسؤولياهتا جتـاه اجلـزء األكـرب                    
وأعلنـت الدولـة أن مـن مهامهـا ذات األولويـة مـا يتمثـل يف هتيئـة مجيـع                     . من اجملتمع األوكراين  

أجــل حتقيــق ذاهتــا بوصــفها عنــصرا فــاعال يف النــشاط املهــين        الظــروف املواتيــة للمــرأة مــن    
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وفوق هذا كله، سـيتطلب حتقيـق ذلـك هتيئـة ظـروف مواتيـة للتوفيـق                 . واالجتماعي والسياسي 
بني متطلبات األمومة وبني تقدم املرأة يف الـسلك املهـين، واالعتـراف باألمومـة بوصـفها مهمـة             

يف التـــشريعات، مبـــا يف ذلـــك تلـــك املتعلقـــة مفيـــدة اجتماعيـــا وإدراج الـــتغريات ذات الـــصلة 
وشـهدت اجللـسات حتلـيال ملـسألة هجـرة العمالـة الـيت تـؤدي إىل ظـواهر              . باملعاشات التقاعدية 

. من قبيل االجتار بالبشر، وأُعرب عن القلق إزاء انتشار ظواهر العنف املـرتيل واملعاملـة القاسـية           
اختـذه اجمللـس األعلـى بـشأن التوصـيات          وأسفرت اجللـسات الربملانيـة عـن اعتمـاد قـرار خـاص              

  .النامجة عن اجللسات وصدور أمر يوازيه يف هذا الشأن عن رئيس الوزراء
ــشباب والرياضــة يف         ــة، قامــت وزارة األســرة وال ــسات الربملاني ــرارات اجلل ــذا لق وتنفي

 بصياغة خمطط عام لربنامج حكـومي مـن شـأنه تأكيـد املـساواة               ٢٠٠٦النصف األول من عام     
، وهـو املخطـط الـذي وافـق عليـه         ٢٠١٠-٢٠٠٦اجلنسني يف اجملتمع األوكراين يف الفتـرة        بني  

ــؤرخ     ــراره امل ــوزراء مبوجــب ق ــه / متــوز٥جملــس ال ــى يف  ٢٠٠٦يولي  ومث اعتمــده اجمللــس األعل
ــسمرب /كــانون األول ٢٧ ــة    . ٢٠٠٦دي ــة ذات األولوي ــسياسات التالي ــة ال وأعلنــت هــذه الوثيق

  :نيلتعزيز املساواة بني اجلنس
  صياغة وتنفيذ سياسات حكومية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع؛  •  
اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواءمة التشريعات األوكرانية مع تـشريعات االحتـاد األورويب              •  

 يف جمال املساواة بني اجلنسني؛

نني واألنظمـة   إعداد تقارير قانونيـة للخـرباء بـشأن التـشريعات القائمـة ومـشاريع القـوا                 •  
 املتعلقة بالقضايا اجلنسانية؛

ــرأة         •   ــني الرجــل وامل ــساواة يف احلقــوق والفــرص ب ــسائل امل ــشأن م ــشريعات ب صــياغة ت
 وإنشاء آلية قانونية وطنية لتطبيقها؛

 صياغة وتنفيذ برامج حكومية حمددة األهداف لتحقيق املساواة بني اجلنسني؛  •  

ــادرات اجملتمــ    •   ــدعم ملب ــة ســبل ال ــساين    هتيئ ــوعي اجلن ــة ال ــة ثقاف ــة إىل تنمي ع املــدين الرامي
 والقضاء على القوالب النمطية املستمرة بشأن دور املرأة ومكاهنا يف اجملتمع؛

رصد امتثال السلطات املركزية واحمللية ملبدأ املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـايل التوظيـف                   •  
 والسياسات املتعلقة بشؤون املوظفني؛

 األكادميية واخلرباء اآلخرين بإجراء حبوث بـشأن مـسائل املـساواة يف             تكليف األوساط   •  
 احلقوق والفرص بني الرجل واملرأة؛
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إشـراك الرابطـات التطوعيـة واهليئـات غـري احلكوميـة الدوليـة يف مجيـع جمـاالت صــياغة            •  
 السياسات اجلنسانية؛

 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين لدى وضع ميزانية الدولة؛  •  

ــى أســاس         ت  •   ــز عل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــة وتثقيفي ــيم محــالت إعالمي نظ
 .اجلنس نوع

، عقـد الربملـان جلـسات مقـررة بـشأن مـسألتني             ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢١ويف    
املــساواة يف ’’؛ و‘‘احلالــة الراهنــة واإلجــراءات العاجلــة املطلوبــة ملنــع العنــف اجلنــساين   ’’: مهــا

  .‘‘الواقع واآلفاق: وكرانيااحلقوق والفرص يف أ
  

 األساس التشريعي والتنظيمي    

صياغة التشريعات الالزمة هي نقطة االنطالق يف إنشاء آلية فعالة لتحقيـق املـساواة يف       
 ويف اختـاذ طائفـة مـن التـدابري ملمارسـة حقوقهمـا واالسـتفادة مـن                  ،احلقوق بـني املـرأة والرجـل      

أوائـل البلـدان يف العـامل الـيت أدرجـت يف دسـتورها              من  ا  أوكراني وتعد   .الفرص املتاحة أمامهما  
تنص صراحة على املساواة يف احلقوق وتكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل يف               ) ٢٤املادة  (مادة  

ــاة  ــع جمــاالت احلي ــواد   .مجي ــا أن امل ــساواة    ٥١ و ٢١ و ٣كم ــسألة امل ــاول م  مــن الدســتور تتن
 .اجلنسني بني

يف احلقوق بني املرأة والرجـل يف الدسـتور، فإنـه يـرد             ة  املساوا وعالوة على ورود مبدأ    
؛ وقـانون اإلجـراءات     ومدونة قوانني العمـل   قانون الزواج واألسرة؛     :أيضاً يف تشريعات أخرى   
؛ االســتخداماإلداريــة؛ وقــانون اجلــرائم املدنيــة؛ وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة؛ وقــانون أصــول  

ــانون اخلد    ــة؛ وقـ ــات التقاعديـ ــانون املعاشـ ــة     وقـ ــات التقاعديـ ــانون املعاشـ ــسكرية؛ وقـ ــة العـ مـ
 .؛ وقانون العمل)للعسكريني ومسؤويل وموظفي وزارة الداخلية(

ضــمن حقــوق املــرأة وحرياهتــا إمــا بــصورة مباشــرة أو   تتنــاول وهنــاك قــوانني أخــرى   
؛ وقـانون  )األسـس القانونيـة  (قانون الرعايـة الـصحية    : القواننيهذه  قواعد وأحكام عامة، ومن     

؛ وقــانون الــدفاع املــدين؛ وقــانون احلــبس االحتيــاطي؛ ) الدولــةةإعانــ(أطفــاالً تعيــل  الــيت األســر
؛ وقـانون   )احلمايـة االجتماعيـة األساسـية     (املتقاعدين وغريهم مـن كبـار الـسن         العاملني  وقانون  

ــاذ العقوبــات   ــوز٢٧املــؤرخ  VR-137/94رقــم (إنف تعــديالت وإضــافات  ) (١٩٩٤يوليــه / مت
ــسبة  ــشبالن ــواد املخــدرة      )ريعاتإىل الت ــانون امل ــة؛ وق ــن احملاكم ــانون االحتجــاز ره ــع (؛ وق من

 .؛ وقانون العمل اإلصالحي)االستخدام غري القانوين
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ضــد املرتكبــة مــواد تتنــاول اجلــرائم اجلديــد ويتــضمن بنــد مــستقل يف القــانون اجلنــائي  
اإلشــباع  (١٥٣دة ؛ واملــا)االغتــصاب (١٥٢املــادة  :احلريــة اجلنــسية والــسالمة اجلنــسية للفــرد

ــسري  ــة الق ــة  للرغب ــسية بوســائل غــري طبيعي ــادة )اجلن ــل     (١٥٤؛ وامل ــى ممارســة فع اإلكــراه عل
 ).األحـداث إفـساد   (١٥٦؛ واملـادة   )ممارسة عالقات جنسية مع قاصر     (١٥٥؛ واملادة   )جنسي

أكثــر بوصــفها محايــة حقــوق املــرأة، إىل اجلنائيــة علــى هــذه اجلــرائم أساســاً تقــصد العقوبــات و
ــسياسة    قــد و .لضحايا عرضة النتهاك حقوقهاا ــة تطبيقــاً لل اعتمــد عــدد مــن الــصكوك القانوني

 رئـيس   قـرار  :العامة للدولة يف جمال املساواة بني اجلنسني؛ وفيما يلي بعض أهم تلك الـصكوك             
تعـــيني مـــسؤولني عـــن املـــسائل اجلنـــسانية يف مجيـــع الـــوزارات   بـــشأن  ٢٠٠٣عـــام ل الـــوزراء

الـسلطات  بشأن حتـسني األعمـال الـيت تـضطلع هبـا             ٢٠٠٥ م الرئاسي لعام  واإلدارات؛ واملرسو 
 .املركزية واحمللية يف جمال املساواة يف احلقوق والفرص بني املرأة والرجل

، اليت قدمتها إىل حكومة أوكرانيا اللجنة املعنية بالقضاء علـى        ٢٨٤ويف ضوء التوصية     
بــضرورة ، وتقــضي اهتــا وتوصــياهتا اخلتاميــة يف إطــار مالحظ٢٠٠٢التمييــز ضــد املــرأة يف عــام 

تعزيز احلكومة لآللية الوطنية احلالية للنهوض باملرأة، جرى اعتماد عدد من الصكوك والتـدابري              
لـصياغة وتنفيـذ التـشريعات    الالزمـة  التنظيمية خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير لتهيئـة الظـروف             

 .املتعلقة بالشؤون اجلنسانية

أبريـل  /أصـدر رئـيس أوكرانيـا يف نيـسان        وعمال بأحكـام االتفاقيـة،      ل،  فعلى سبيل املثا   
هتيئـة ظـروف أفـضل تكفـل     اسـتهدف   ،عىن بتحسني وضع املرأة االجتماعي    ، مرسوماً يُ  ٢٠٠١

 .مع الرجل إلشراكها يف احلياة السياسية واالجتماعية للبلدمتكافئة للمرأة حقوقاً وفرصاً 

ينــاير / كــانون الثــاين١فــرص، الــذي بــدأ نفــاذه يف احلقــوق والاملــساواة يف أمــا قــانون  
حيــاة نــواحي ، فغايتــه كفالــة حــصول املــرأة علــى وضــع يعــادل وضــع الرجــل يف مجيــع ٢٠٠٦

والقـضاء علـى التمييـز القـائم        إقرار حقوق وفرص متساوية للمـرأة والرجـل،         اجملتمع من خالل    
الفـرص بـني     الـذي يـشوب      االخـتالل لتـصحيح   مرحلية  على نوع اجلنس، واختاذ تدابري خاصة       

 .ممارسة حقوقهما بالتساوي حسبما منحها هلما الدستور والقواننيمن أجل املرأة والرجل 

بـدور  ليضطلع   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٢ املؤرخ   ٥٠٤قرار جملس الوزراء رقم     صدر  و 
ــارير         ــدل بإصــدار تق ــب وزارة الع ــه طال ــانون، إذ أن ــذا الق ــذ ه ــام يف تنفي ــة ه ــن  فني ــة ع قانوني

املـساواة  شريعات والنظم اجلنسانية القائمة اليت متس حقوق اإلنسان وحرياتـه، وفقـاً لقـانون               الت
تقـارير  الوبـدأت    ).٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ٨ املـؤرخ    ٢٨٦٦رقـم   (الفرص  تكافؤ  احلقوق و يف  

ومبساعدة من برنامج تكافؤ الفرص وحقوق املرأة التابع لربنـامج األمـم             .تصدر فعلياً املذكورة  
 ميكن القـول إن     من هنا، و . اإلمنائي، صاغت وزارة العدل التوصيات املنهجية الالزمةاملتحدة
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اإلمكانيــات وســعت إىل حــد كــبري  تــشريعات أوكرانيــا، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــد
 .األوكراين تحقيق التوازن اجلنساين يف اجملتمعالكفيلة بالقانونية 

  
ة الوطنيــة املعنيــة بتحقيــق املــساواة يف احلقــوق بــني   إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى اآلليــ     

 والرجل  املرأة

ــانون    ــاً لق ــساواة يف وفق ــرص،  امل ــوق والف ــضطلع احلق ــة  ت ــسؤولية باملؤســسات التالي امل
ــة املتعلقــة بــصياغة الــسياسات اجلنــسانية وتنفيــذها  تــسيري جهــود الرئيــسية عــن  اجمللــس  :الدول

ع للمجلـس األعلـى؛ وجملـس الـوزراء؛ والوكالـة      األعلى؛ ومكتب مفوض حقوق اإلنسان التـاب   
تكـافؤ  احلقـوق و  املساواة يف   إرساء مبدأ   فيما يتعلق ب   سلطات خاصة    خولةاحلكومية املركزية امل  

 كـل منـها أحـد       لالفرص بني املرأة والرجل؛ والوكـاالت احلكوميـة املركزيـة واحملليـة الـيت خـوّ               
ولكــل  .؛ ومنظمــات اجملتمــع املــدين )وناملنــسق( مــسؤولية خاصــة عــن هــذه املــسائل  يهــاموظف

واحــدة مــن هــذه املؤســسات أثــر يف إدارة الــسياسات اجلنــسانية يف حــدود اختــصاصها الــذي   
 .ولوائحهاحيدده دستور أوكرانيا وقوانينها 

إعـالن  بعـد   وقد بدأ تشكيل الوكاالت احلكومية ملعاجلة مشاكل املساواة بني اجلنسني             
 مل يكـن ينظـر إىل هـذه املـشاكل     ٢٠٠٠-١٩٩٩أنه حىت فترة ، ولو    مباشرة استقالل أوكرانيا 

 .على وجه التحديديف أغلب األحيان بوصفها مشاكل خاصة باملرأة 

فقد أنشئت اللجنة املعنية بشؤون النـساء واألمهـات واألطفـال التابعـة ملكتـب الـرئيس              
 املتعلقـة بكفالـة      إليهـا املهـام ذات األولويـة       ت وأسـند  ،على أعلى مستوى يف احلكومة املركزيـة      

توفري احلماية االجتماعية لألسرة واألطفال، والقضاء على تأنيث الفقـر، ومحايـة صـحة النـساء                
تـضم  ، حولت مهام اللجنة إىل وزارة األسرة والشباب اليت كانـت            ١٩٩٦ويف عام   . والفتيات

 .مكتباً لشؤون املرأة

لرعايـــة الـــصحية دائمـــة معنيـــة باجلنـــة ، صـــار للمجلـــس األعلـــى ١٩٩٨ومنـــذ عـــام  
 . واألطفال؛ فوضعت هذه اللجنة تدابري للنهوض بوضع املرأة يف اجملتمـع األوكـراين     مهاتاألبو

الربنـامج الـوطين     :واختذت مبادرة لوضع عدة برامج وطنية مرتبطة مبـسائل وضـع املـرأة، وهـي              
، ٢٠٠٢ ويف عــام. الطفــلللنــهوض بــاملرأة؛ والــربامج الوطنيــة املعنيــة بتنظــيم األســرة وشــؤون  

مهامهــا إىل اللجنــة الفرعيــة املعنيــة بالوضــع القــانوين للمــرأة واألســرة وأحيلــت ُحـلـّـــت اللجنــة 
 وقـد صـاغت     .التابعـة للجنـة حقـوق اإلنـسان واألقليـات القوميـة والعالقـات الدوليـة               والطفل،  

أن رغم  بـ وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه         .اللجنة الفرعية تشريعاً بشأن الوصاية على األطفال وتبنـيهم        
ــة للمــساواة بــني       ــة أجنــزت فعــالً املهمــة احلامســة املتمثلــة بوضــع األســس القانوني اللجنــة الفرعي

وهلـذا، حولـت     .اجلنسني، إال أن جمال عملها كان أضيق بكثري من جمـال عمـل اللجنـة الدائمـة                
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ي  لتـصبح اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بالـسياسة اجلنـسانية، وهـ              ٢٠٠٥هذه اللجنة الفرعيـة يف عـام        
 .تتناول اليوم بصورة مباشرة مسائل الدميقراطية اجلنسانية يف اجملتمع األوكراين

، استعرض الفريق العامل املعين بوضع الترتيبات النعقـاد اجللـسة           ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار  
األوىل للمجلــس األعلــى يف دورتــه اخلامــسة قائمــة اللجــان الــيت ســتعرض علــى اجمللــس األعلــى 

جلنـة  أن تـدرج بالقائمـة      ، اقتـرح الفريـق العامـل        مناقـشاهتا وبنـاء علـى      .للتصويت على إقرارهـا   
وأيدت منظمات اجملتمـع املـدين يف البلـد إنـشاء تلـك              .تعىن بشؤون األسرة والسياسة اجلنسانية    

حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني داخــل اجملتمــع الــسعي حنــو أنــشطتها كــان مــن شــأن اللجنــة الــيت 
 .نيني األوكرانيني مل يؤيدوا ذلك االقتراحإال أن الربملا .األوكراين

التابع للمجلس األعلى قد أنـشئ      ) أمني املظامل (وكان منصب مفوض حقوق اإلنسان       
ــتمكني ١٩٩٧يف عــام  ــان ل ــرام  مــن اإلشــراف   الربمل ــى مــدى احت ــة عل ــواطن  ومحاي حقــوق امل
وعمـالً بقـانون     .ضاملفـوّ هـذا   عمل   م قانون مفوض حقوق اإلنسان    نظّ؛ ويُ الدستوريةوحرياته  

احلقوق وتكافؤ الفرص، يتوىل املفوض املهام التاليـة يف جمـال اإلشـراف علـى مـدى                 املساواة يف   
يف احلقوق والتكافؤ يف الفـرص     املساواة  رصد حتقيق    :احترام حقوق اإلنسان وحريات املواطن    

؛ اجلــنسع القــائم علــى نــوبــني املــرأة والرجــل؛ والنظــر يف الــشكاوى املتعلقــة حبــاالت التمييــز  
ــق   ــاول مــسائل حتقي ــساواة وتن ــاريره     امل ــرأة والرجــل يف تق يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص بــني امل

 إال ثالثـة تقـارير تتنـاول        ، مل يعـدّ   ) سـنوات  ٩منذ  (بيد أن املفوض، منذ إنشاء منصبه        .السنوية
 .املرأةتؤثر على مسائل 

لـسياسة اجلنـسانية يف   وفيما يتعلق بالسلطات املركزية، كانـت املـسؤولية عـن مـسائل ا             
ــرة مــن   ــة الــصحية    ٢٠٠١ إىل ١٩٩٣الفت ــة الرعاي ودراســة  مناطــة بوحــدة تعــىن بتحليــل تنمي

مشاكل األسر والنساء واألطفال، وكانت تعمل ضـمن إدارة الـسياسة الداخليـة التابعـة جمللـس                 
رمـي  ية   للـسياسة احلكوميـ    جديـد جهـاز   إنـشاء   يف  الرئيسية هلذه الوحدة    املهام  ومتثلت   .الوزراء

تكــافؤ إىل حتــسني وضــع املــرأة االجتمــاعي واالقتــصادي، وتعزيــز حتقيــق املــساواة يف احلقــوق و
الفرص بني املرأة والرجـل يف مجيـع جمـاالت حيـاة اجملتمـع، وحتليـل التـشريعات القائمـة لكفالـة                      

ــة   ــة املطــاف ممــا    .اتــساقها مــع املعــايري اجلنــسانية الدولي ــه كــانإال أن الوحــدة ألغيــت يف هناي  ل
وجيــري  .يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسنياملتبعــة علــى تنفيــذ الــسياسة احلكوميــة عواقــب ســلبية 

 . نشاء جملس تابع جمللس الوزراء يعىن بالتنمية الدميقراطية واملساواة بني اجلنسنيإلالعمل حالياً 

كـل مـن وزارة العمـل والـسياسة االجتماعيـة ووزارة            تـضم   وعلى مستوى الوزارات،     
وخـالل الفتـرة املـشمولة      . والطفـل  ةواألسـر املـرأة   ة مكاتـب ووحـدات تتنـاول مـشاكل          الصح

 .بــالتقرير، اســتحدثت وزارة الداخليــة منــصب مستــشار حلقــوق اإلنــسان واملــسائل اجلنــسانية  
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وحىت اليوم، تعد هذه احلالة الوحيدة اليت تنشئ فيها إحـدى الـوزارات وظيفـة رمسيـة مـن هـذا                     
وســيكون مــن املفيــد أن تقتــدي وزارات أخــرى هبــذا املثــل ، إدارةرئــيس النــوع علــى مــستوى 

 .ن القاعدة التشريعيةسيحّس مما

 بـشأن تعـيني     ٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ١٢ل األمر الذي أصدره رئيس الوزراء يف        وشكّ 
 خطــوة هامــة حنــو األمــام ،عــين باملــسائل اجلنــسانيةُي يــا رمسمجيــع الــوزارات واإلدارات مــسؤوال

 وتعزيــز تفهــم املــشاكل ،ة وطنيــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف أوكرانيــا باجتــاه وضــع آليــ
يتبــع كــل مــن أولئــك املــسؤولني نائــب  وفقــاً لــذلك األمــر، و. احلكوميــةالــدوائر اجلنــسانية يف 

وشـكلت تلـك اخلطـوة إحـدى احملـاوالت األوىل للحكومـة للقيـام، عـرب                  .الوزير يف كل وزارة   
 .اآللية الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني تطويروسائل إدارية، بتنشيط 

 مبوجـب مرسـوم رئاسـي هبـدف         ١٩٩٦أنشئت وزارة األسـرة والـشباب يف عـام          قد  و 
يف هـذا اجملــال؛ وهـذه الــوزارة هـي املؤســسة احلكوميـة الرئيــسية     نظـام اإلدارة املركزيــة  حتـسني  

مجيـع  األسرة واملرأة والشباب يف     املسؤولة عن تنفيذ سياسة احلكومة املتعلقة باملسائل اليت متس          
عــن حتديــد الوســائل الرئيــسية لتعزيــز دور املــرأة يف اجملتمــع    اإلقلــيم الــوطين، وكــذلك  أرجــاء 

، أعيـد تنظـيم هـذه       ١٩٩٨ويف عـام     .وممارسة دور قيادي يف هذا اجملال والـسهر علـى تطـويره           
 أصـبحت   ١٩٩٩يف عـام     و -عنية بشؤون األسرة والـشباب      املكومية  لتصبح اللجنة احل  الوزارة  

 أصـبحت وزارة   ٢٠٠٤اللجنة احلكومية لـسياسة الـشباب والرياضـة والـسياحة، ويف عـام              هي  
يوليـه  / متـوز  ٣٠ الـصادر يف     ٨٥٢حـدد املرسـوم الرئاسـي رقـم          مث   .األسرة والشباب والرياضـة   

وزارة األسرة والشباب والرياضة هذه الـوزارة بوصـفها املؤسـسة الرائـدة ضـمن               بشأن   ٢٠٠٤
ة يف جمـال املـساواة يف احلقـوق         سياسـة احلكومـ   كة الوكاالت احلكومية املـسؤولة عـن تنفيـذ          شب
ويفترض وفقاً هلذا املرسوم توسيع صالحيات هـذه الـوزارة           .الفرص بني املرأة والرجل   تكافؤ  و

علـى مـستوى   مث لتمكينها مـن القيـام، علـى مـستوى الـوزارات والوكـاالت املركزيـة األخـرى            
ــة ــسلطة احملليــ ــع   الــ ــساواة بــــني اجلنــــسني يف اجملتمــ ــة بتحقيــــق املــ ــدابري الكفيلــ ــسيق التــ  ، بتنــ

 .تنفيذها وضمان

ــوزارة    ــة املهــام وتــؤدي هــذه ال جتــري  :اضــطالعها بالواجبــات املناطــة هبــا  لــدى التالي
حتليالت جنسانية بشأن وضع املـرأة والرجـل علـى املـستوى الـوطين، وتقـدم تقريـراً سـنوياً إىل                     

ــشأن   ــوزراء ب ــسانية؛  جملــس ال ــسياسات اجلن ــذ ال ــن      تنفي ــا م ــوزارات وغريه ــشطة ال ــسق أن وتن
الوكــاالت التابعــة للحكومــة املركزيــة هبــدف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع جمــاالت     

 اإلعالم بشأن مسائل املساواة بـني اجلنـسني؛         ل محالت إعالمية وتثقيفية يف وسائ     وتنظم احلياة؛
الفرص بني املـرأة والرجـل يف مجيـع         تكافؤ  املساواة يف احلقوق و   الكفيلة بتحقيق   تدابري  وتتخذ ال 
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وترصد مدى تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيـع الـربامج واملـشاريع      جماالت حياة اجملتمع؛  
وتعـد خطـة العمـل الوطنيـة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني، وترصـد مـدى                .االجتماعية اهلامـة  

لية ملقتضيات املساواة بني اجلنسني يف القـرارات الـيت تتخـذها يف             امتثال السلطات املركزية واحمل   
جمال شؤون املوظفني؛ كما تنظم دورات تدريبية ملوظفي اخلدمة املدنية عن حتقيـق املـساواة يف                

 .الفرص بني املرأة والرجلتكافؤ احلقوق و

سؤولية املـ  ولسنوات عديدة، كانت إدارة شؤون األسرة التابعة للوزارة هي اليت تتوىل            
ــة املتعلقــة باألســرة واملــرأة    عــن  ــسياسات احلكومي ــوزارة يف جمــال صــياغة وتنفيــذ ال  .أعمــال ال

 جمـاالً أساسـياً     اأمهية املساواة بني اجلنسني بوصـفه     على وعي ب  احلكومة  أصبحت  ولكن، عندما   
ام ويف عــ .سياســاهتا، أعيــد تنظــيم هيكــل الــوزارة بطريقــة تراعــي املبــدأ اجلنــساين مــن جمــاالت 

، أسندت مهمة صياغة وتنفيـذ الـسياسات احلكوميـة املتعلقـة باألسـرة واملـرأة إىل إدارة                  ٢٠٠٦
 .شــؤون األســرة والــسياسة اجلنــسانية، وهــي شــعبة داخــل وزارة األســرة والــشباب والرياضــة   

ــع هــذه اإلدارة عــدة وحــدات   ــة؛ و   وحــدة:ويتب ــسياسة الدميغرافي ــسياسة وحــدة األســرة وال ال
ــسانية؛  ــادرات اجملتمــع املــدين؛ و    ووحــدةاجلن ــة ودعــم مب ــة والقانوني ــة االجتماعي وحــدة احلماي

ــه  ــصحية والترفي ــة ال ــاون هــذه   .الرعاي ــسام وتتع ــسائية   األق ــشاط مــع املنظمــات الن ــة بن التطوعي
تقـدم خـدمات اجتماعيـة لألسـر واألطفـال      الـيت  الوكاالت احلكومية مع واألحزاب السياسية و 

تـــشركها يف صـــياغة اخلطـــوط العريـــضة ملـــشاريع كمـــا ، والـــشباب، واملؤســـسات األكادمييـــة
إعداد تقارير دوريـة    يف  السياسات العامة والربامج املعنية بقضايا املرأة واملساواة بني اجلنسني، و         

.نـسانية اجلسياسة  الـ عن تنفيذ االتفاقية يف أوكرانيا، وإجـراء أحبـاث عـن وضـع املـرأة وصـياغة                  
 والــشباب مبوجــب قــرار صــادر عــن جملــس   ، أنــشأت وزارة األســرة١٩٩٧ويف عــام  

منظمـات  عناصـر متثـل      مؤلفـاً مـن      -  جملـس تنـسيق شـؤون املـرأة        هـو الوزراء، كياناً استـشارياً     
إقامة عالقة تعـاون بـني الـسلطات املركزيـة          عن  عمل هذا اجمللس     وأسفر   .نسائية وطنية ودولية  

تماعاتـه مـشاريع الـربامج الوطنيـة        وقد ناقش اجمللس يف اج    . التطوعيةواجملتمع املدين واملنظمات    
 ومسائل التعاون فيما بـني الـسلطات املركزيـة          ،واخلطوط العريضة للسياسة العامة والتشريعات    

والتمـاس  والسلطات احمللية واملنظمات النسائية اخلريية من أجل إعمال حقوق املـرأة ومحايتـها،       
 . املرأة االجتماعي واالقتصاديأشكال من الشراكة االجتماعية حلل املشكالت املتعلقة بوضع

ــتمكن مــن   هــذا اجمللــسولكــن  مجيــع املــسائل املتعلقــة بــصياغة األســس   البــّت يف  مل ي
وزارة األسـرة والـشباب، يف      اسـتحدثت   وهلذا،   .تحقيق املساواة بني اجلنسني   الالزمة ل القانونية  

 -) جلنـسانية جملـس الـشؤون ا  ( جملـس تكـافؤ الفـرص    -، هيئـة حتليليـة واستـشارية     ١٩٩٨عام  
مــن الــوزارات واملؤســسات األكادمييــة ومؤســسات التعلــيم  رفيعــي املــستوى تــضم أخــصائيني 

ومشلت مهـام جملـس الـشؤون اجلنـسانية األساسـية            .العايل والشركات ومنظمات اجملتمع املدين    
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ال اتـساقها مـع املعـايري الدوليـة املعمـول هبـا يف جمـ              مبـا يكفـل     حتليل التشريعات القائمـة      :ما يلي 
الفرص بني املـرأة والرجـل؛ وإعـداد مقترحـات بـشأن أي تغـيريات           تكافؤ  يف احلقوق و  املساواة  

ــزم   ــد يل ــاأو إضــافات ق ــسانية؛    إدخاهل ــسياسة اجلن ــشاركة يف صــياغة ال ــشريعات؛ وامل ــى الت  عل
هــج وتــصميم آليــات إلشــراك املــرأة يف عمليــة اختــاذ القــرار علــى مجيــع املــستويات؛ وصــياغة نُ  

وقــد أصــبح اليــوم لــدى الــوزارة هيئــة   . فهــم دور املــرأة ومكانتــها يف اجملتمــعجديــدة لتحــسني
 .ةمشاكل األسرجملس تنسيق املسائل اجلنسانية و: حتليلية واستشارية جديدة هي

ليلّبــي  بالنـساء واألطفـال   االجتـار جمللـس الــوطين املعـين مبنـع    اجـاء إنـشاء أوكرانيـا    قـد  و 
مية ومنظمـات اجملتمـع املـدين العاملـة يف جمـال مكافحـة              تنسيق أنشطة الوكاالت احلكو   أغراض  
 .تضح أن هذا اجمللس غري قـادر علـى النـهوض باملهـام املوكلـة إليـه            ولكن ا  . باألشخاص االجتار

-٢٠٠٢للفتــرة جتــار باألشــخاص عتمــاد الربنــامج املتكامــل ملنــع االوبنــاء علــى ذلــك، وبعــد ا
الــدوائر جملــس التنــسيق املــشترك بــني هــي  ، أنــشئت هيئــة جديــدة تابعــة جمللــس الــوزراء٢٠٠٥
 . باألشخاص وهو يعمل اليوم بصورة رمسيةاالجتار هبدف مكافحة ،احلكومية

ويتطلب إنشاء آلية حكومية للنـهوض بـاملرأة تأسـيس هيئـات حمليـة خمتـصة إضـافة إىل                    
لـبالد،  يف ا سلطات اإلداريـة التابعـة للبلـديات واملقاطعـات          ت الـ  وقـد أنـشأ    .الوكاالت املركزية 

ــب أو وحــدات   ــشباب  ملعاجلــة مكات ــرأة وال ــضايا امل ــعب ،ق ــا ش ــة   ا باعتباره ــة تابع ــة هيكلي  فرعي
كما أنشئت هيئـات مماثلـة علـى         .استوبولفنيت كييف وسي  يمدلسلطات   و اتقاطعامللسلطات  

وتتوىل مكاتب ووحدات السلطات احمللية مسؤولية التنفيذ احمللـي للـسياسات            .مستوى املناطق 
احلقـوق والفـرص    ملتعلقة بوضع املرأة وتوسيع دورها يف اجملتمـع وحتقيـق املـساواة يف              احلكومية ا 

 .املشاركة يف مجيع جماالت احلياة يف اجملتمعمع الرجل من حيث 

، اجلــنسبالقــضاء علــى التمييــز القــائم علــى تتعلــق ومــن أجــل تنفيــذ سياســات إقليميــة  
 تنفيــذ بــرامج املــساواة بــني ٢٠٠٣عــام  بــدأت اللجنــة احلكوميــة املعنيــة باألســرة والــشباب يف 

وبالتعـاون مـع برنـامج تكـافؤ الفـرص التـابع لربنـامج األمـم                 .اجلنسني على مستوى املقاطعـات    
املتحدة اإلمنائي، أبرمت اللجنة احلكوميـة مـذكرات تفـاهم ثالثيـة مـع الـسلطات احملليـة ألربـع                    

 هبـدف اسـتخدامها كأسـاس    )وهـي زاكارباتيـا، وكريسـن، وفينيتـسيا، ولوهانـسك         (مقاطعات  
ــصياغة  ــامج الل ــاظر لكــل مقاطعــة حــسب   املربن ــيت جــرى  االحتياجــات ن ــا  ال يف الوقــوف عليه

هذه الربامج التجريبية جتربة فريدة لتطبيق ممارسات جديـدة مثـل           أتاحت  وقد   .دراسات حمددة 
عــن ميزانيــات املقاطعــات،  خــرباء  للمقاطعــات، وإصــدار تقــارير  “جنــسانيةنبــذات ”جتميــع 

جنـسانية يف اإلدارات التابعـة للمقاطعـات، وتنفيـذ بـرامج حمليـة حمـددة                مرجعيـة   وإنشاء مراكز   
ويف ضــوء نتــائج تنفيــذ هــذا   .مــن املمارســات ذلــك محــالت إعالميــة، وغــري وتنفيــذ اهلــدف، 
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مـع برنـامج األمـم املتحـدة        باالقتران  الربنامج احملدد، أعدت وزارة األسرة والشباب والرياضة،        
ــائي، ــداد   اإلمنـ ــشأن إعـ ــددة بـ ــة حمـ ــيات منهجيـ ــرح  توصـ ــافؤ الفـــرص  وطـ ــامج معـــين بتكـ برنـ

 .املقاطعات يف

 ٢٠٠٥يوليـه   / متوز ٢٦بتاريخ   ١١٣٥وكان اهلدف من إصدار املرسوم الرئاسي رقم         
حتسني عمل السلطات املركزية واحمللية من أجل حتقيق املساواة يف احلقوق والفـرص بـني   بشأن  

ياغته، هــو تعزيــز فعاليــة الــسياسات تولــت صــرة العــدل هــي الــيت املــرأة والرجــل، وكانــت وزا
ملهـام الـيت    باتضمن هذا املرسوم قائمـة عمليـة        قد  و .احلكومية وإقامة تعاون بني تلك السلطات     

وصــدرت تعليمــات إىل  .يــتعني علــى املــسؤولني تنفيــذها هبــدف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 
املتعلقــة املهــام تنفيــذ ب ه أحــد نوابــكــل منــهمكلــف يأن رؤســاء الــسلطات املركزيــة واحملليــة بــ 
ونــص املرســوم أيــضاً علــى ضــرورة أن يقــوم مــسؤولو    .بتحقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل 

، يف إطار صـالحيات كـل منـهم، بتنظـيم عمـل             املهامالسلطات املركزية واحمللية املوكلون هبذه      
 .بني اجلنسني يف جماالت أنشطتهماملساواة عنصر الوكاالت املعنية بطريقة تكفل تعميم 

إطــار هيكـل الــسلطة  ســواء ضـمن  وتعـد املنظمـات والرابطــات غـري احلكوميــة العاملـة      
اآللية الوطنية لتحقيق املـساواة بـني       من عناصر   وكاالت مستقلة عنصراً فعاالً     بوصفها  احمللية أو   
كوســيلة أساســية أنــشطة الوكــاالت احلكوميــة،  فــضال عــن إذ ينظــر إىل أنــشطتها،  .اجلنــسني
 . فيه كل من الرجـل واملـرأة بفـرص متكافئـة           ، الذي يتمتع  تمعي يف أوكرانيا  اجملنموذج  الإلقامة  

ــادة   ــريد يف املـ ــة     ) ج (٧وسـ ــات األوكرانيـ ــات والرابطـ ــل املنظمـ ــصيالً لعمـ ــر تفـ ــف أكثـ وصـ
  .احلكومية غري
  

  اجلنسنيتكنولوجيا املعلومات واملوارد املنهجية لآللية الوطنية للمساواة بني    

املـرأة  ”ية للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمـم املتحـدة املعنونـة           تاموفقاً للوثائق اخل    
لـدورة  ل، و ‘‘املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين          : ٢٠٠٠عام  

بـيجني بعـد مـضي     إعـالن   ”نتدى املـرأة    ملالتاسعة واألربعني للجنة األمم املتحدة لوضع املرأة، و       
ــسالم    :  ســنوات١٠ ــة وال ــضامن مــن أجــل املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي ــذي عقــد يف  “الت  ال
كرانيا عدداً من التدابري التنظيميـة والعمليـة للقـضاء          و يف نيويورك، قدمت أ    ٢٠٠٥مارس  /آذار

 .على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

 قيـام كـراين  ودمة لتنميـة ثقافـة جنـسانية يف اجملتمـع األ    وتشمل الوسائل الرئيسية املستخ   
 للمـؤمترات واملوائـد املـستديرة واحللقـات      بعقـد الوكـاالت احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين     

ــل يف    الدراســية ومــدارس   ــق أهــداف تتمث ــادة، وذلــك لتحقي وضــع االســتراتيجيات  إعــداد الق
 مبــا خيــدم مــصلحةالقانونيــة والـسياسية   جــراءاتهج الــيت تكفــل إدخــال تعـديالت علــى اإل والـنُ 
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 التغلب عليها لتحسني وضع املـرأة االجتمـاعي    من ال بد املرأة ومواجهة املصاعب اجلديدة اليت      
 ملـشاكل العالقـات    ة جديـد  رؤيـة  الـدليل علـى      جلـى وقـد يت  , قوقهـا املدنيـة   حوضمان ممارسـتها    

 : التاليةخالل تنظيم الفعالياتاجلنسانية من 

حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنـسني يف سـياق         ”املؤمتر الدويل بشأن    / الدولية حلقة العمل   -  
 ؛)٢٠٠٢ديسمرب /كييف، كانون األول (“التغيريات االجتماعية واالقتصادية احلالية

هـج الدولـة إزاء الـسياسات     تنفيذ نُ ”بشأن  اليت عقدت   احللقات الدراسية   /حلقة العمل   -  
ــسانية ــشرين األول  (“اجلنـ ــف، تـ ــو/كييـ ــاء  )٢٠٠٣ ربأكتـ ــواب رؤسـ ــصة لنـ ، املخصـ

: هــج الدولــة إزاء الــسياسات اجلنــسانيةتنفيــذ ُن”وكــاالت احلكومــة املركزيــة وبــشأن 
، ولنـــواب رؤســـاء إدارات  )٢٠٠٣ديـــسمرب /كـــانون األول (“املـــستوى اإلقليمـــي 

 املقاطعات؛ 

ة األعمــال التجاريــة والــسياسات االجتماعيــ   جمــال املــرأة يف ”املــؤمتر الــدويل بــشأن     -  
 ؛)٢٠٠٥سبتمرب /كييف، أيلول (“وأنشطة اجملتمع املدين

جتربـة  : اجلوانـب اجلنـسانية يف القـانون األورويب   ”بـشأن  الـيت عقـدت     احللقة الدراسـية      -  
 /كييــــف، تــــشرين األول  (“ أوروبــــا وســــط وشــــرق تعــــديل تــــشريعات بلــــدان  

 ؛)٢٠٠٥ أكتوبر

 تنفيـذ قـانون احلقـوق       آفـاق ”ن  الـيت عقـدت بـشأ     جلنة اجمللس األعلى األوكـراين      دورة    -  
 ؛)٢٠٠٥ديسمرب /كييف، كانون األول (“املتساوية والفرص املتكافئة

 الثقافـة ”: ة باملواضيع اجلنـسانية   عنيالدورات التدريبية امل  /احللقات الدراسية من  جمموعة    -  
مراعـاة تعمـيم    : الثقافـة اجلنـسانية   ” ؛ و “فـرص القـوق و  احل:  من أجل اجلميع   ةانياجلنس

خاركيف وتـشرينيفيغراد، النـصف      -“ جلنساين يف النظام التعليمي األوكراين    املنظور ا 
 ؛)٢٠٠٦األول من عام 

اجلانـب  : األمـن القـومي والـدفاع   ”عن طريـق الفيـديو بـشأن    الذي عقد املؤمتر الدويل    -  
 .)٢٠٠٦مارس /كييف، آذار (“اجلنساين

ــد    ــا     وق ــاين لعمــوم أوكراني ــسائي الث ــؤمتر الن ــد امل ــيجني”(عق ــف، يف ) “٦ + ب يف كيي
ويعـود الفـضل يف ذلـك أوالً        ة،  كوميـ سلطات احل مـن الـ   ، مببـادرة    ٢٠٠١أكتوبر  /تشرين األول 

لــدول األعــضاء يف وحــدة األســرة والــشباب التابعــة للجنــة احلكوميــة املعنيــة بالــسياسة جلهــود ا
عمــل نظــرت الوفــود املــشاركة يف املــؤمتر يف تنفيــذ خطــة القــد و, والرياضــة والــسياحة للــشباب

 وناقــشت مــشروع التقريــر املتعلــق بتنفيــذ     ٢٠٠٠-١٩٩٧  للفتــرةالوطنيــة للنــهوض بــاملرأة  
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 إعـادة إنـشاء الـوزارة      احلاجـة إىل   وكـان املوضـوع الرئيـسي للمـؤمتر هـو         , االتفاقية يف أوكرانيـا   
لغيت أثناء اإلصـالحات     أُ وهي وزارة كانت قد   املسؤولة عن معاجلة مشاكل املرأة األوكرانية،       

 ة والعالقـة  املنتدى النسائي يف توجيـه اهتمـام اجملتمـع إىل املـشاكل امللحّـ             هذا  وقد جنح   , ريةاإلدا
 .اليت تواجهها املرأة األوكرانية

أمهيـة كـبرية ملواصـلة حتـسني آليـة          بتنفيذ الربامج واملشاريع الدولية يف أوكرانيـا        ويتسم    
التـابع لربنـامج    املتكافئـة   فـرص   بوجه خاص على برنـامج ال     ذلك  وينطبق  , املساواة بني اجلنسني  

املــسائل  ” دراســة منهجيــة معنونــة   ،٢٠٠٣ يف عــام ،وقــد أعــدت , األمــم املتحــدة اإلمنــائي  
 مـع اللجنـة   شـتراك  حتـت إشـراف هـذا الربنـامج باال        “فـرص الشاكل و امل: اجلنسانية يف أوكرانيا  

-٢٠٠١ة للفتـرة  تنفيـذاً خلطـة العمـل الوطنيـ      ويـأيت ذلـك     احلكومية املعنية باألسـرة والـشباب،       
 شاكلاملـ  مواصلة البحث املنـهجي بـشأن        ز الذي يدفع إىل   افاحل ووفرت هذه الدراسة  ؛  ٢٠٠٥
 . يف أوكرانياانيةاجلنس

متــضمنا يف ذلــك ملــساعدة برملــان أوكرانيــا،  املخــصص برنــامج جامعــة إنــديانا  يعــد و  
ــصر ال ــسايناجلعن ــشروع،ن ــا م ــسري   ا دولي ــوىل تي ــة  آخــر يت ــشريعات  عملي ــسوضــع ت يف انية جن

العمل ضـمن إطـار هـذا الربنـامج بـشأن إدراج املـسائل اجلنـسانية يف مجيـع                    يتواصلو, أوكرانيا
 للربنـامج املتمثـل يف تنفيـذ هـذا          يواهلـدف الرئيـس   , جماالت تعـاون اجلامعـة مـع اجمللـس األعلـى          

ــسني      ــساواة بــني اجلن ــادئ امل ــال ملب ــى االمتث ــشجيع عل ــصر هــو الت ــادين العمــل  العن ــع مي  يف مجي
 .لتشريعيا

ــة        ــربامج الطوعيــ ــة والــ ــة املاحنــ ــات الدوليــ ــدم اجلهــ ــالل   وتقــ ــبرية إلحــ ــسامهة كــ مــ
  “وينــــروك إنترناشــــيونال”مؤســــسة : مــــن ضــــمنهااجلنــــسانية يف أوكرانيــــا، و الدميقراطيــــة

)Winrock International ( الـيت ترمـي   تنفـذ عـدداً مـن املـشاريع      عـدة سـنوات  منـذ  اليت أخذت
ــع اال إىل ــخاص؛ منــ ــار باألشــ ــة جتــ ــسة الكنديــ ــ-  واملؤســ ــسانية ة األوكرانيــ ــسائل اجلنــ    للمــ
)Canada-Ukraine Gender Foundation( لتنفيــذ عــدة الالزمــة ت املــساعدة املاليــة قــدم، الــيت

مـــشاريع لتعزيـــز التكـــافؤ بـــني اجلنـــسني يف اجملتمـــع األوكـــراين؛ ومؤســـسة املـــرأة األوكرانيـــة  
)Ukrainian Women’s Foundation (  ديــة نح لــدعم ومتكــني اجلماعــات املنا  الــيت قــدمت املــ

ي ذالـ ) Heifer Project International(؛ ومـشروع هـايفر الـدويل     والرجـل ملـرأة ا باملـساواة بـني  
 املنفـذة   ةنـشط األمراعاة تعميم املـساواة بـني اجلنـسني يف          ” مشروعاً بعنوان    ٢٠٠٦نفذ يف عام    
 .“يف أوكرانيا

عمـل مـن    اللجنـة اإلحـصائية احلكوميـة علـى ال         من االتفاقية، دأبت     ١٨وتطبيقاً للمادة     
أصـبحت املـسائل اجلنـسانية مدرجـة،        هبـذا   و, جتميع اإلحـصاءات اجلنـسانية    حتسني عملية    أجل
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 إحصاءات الـسكان والعمـل والـصحة والتعلـيم والـضمان االجتمـاعي              ضمنل،  اثعلى سبيل امل  
سهم، تـصنف مقتطفـات     تقدمي صورة أمشل لتقييمات األشخاص أنف     لو, واإلحصاءات القانونية 
اهليئــات اإلحــصائية احلكوميــة واملعــد مــن جانــب  االجتمــاعي احملــدد - مــن البحــث الــدميغرايف

 جلمــع بيانــات عملــها، بــدأت اللجنــة احلكوميــة ١٩٩٦ويف عــام , حــسب جــنس املــستجيبني
لرجـل يف حيـاة الدولـة       وا املـرأة    ة النـسبية لكـل مـن      شاركمـدى املـ   بـشأن   أكثـر مشـوال     إحصائية  

, ) املـرأة والرجـل يف أوكرانيـا       إصدار اجملموعة اإلحـصائية األوىل بعنـوان      وهذا يشمل   (تمع  واجمل
ــصدر  و ــرة كــل ثــالث ســنوات   ظلــت ت ــة م ــشورات مماثل ــشر حيــث . من ــولهاأحــدثن  / يف أيل

 .٢٠٠٥ سبتمرب

أن أوكرانيا قد أحرزت تقدماً واضـحاً يف إنـشاء آليتـها للمـساواة             ميكن القول ب   وهلذا،  
 مـن  ال بـد  بيـد أنـه     , بوجـه عـام    وفقاً ملعايري حقـوق اإلنـسان الدوليـة املتفـق عليهـا              بني اجلنسني 

بــأن مواقــف أوكرانيــا الرمسيــة إزاء وضــع املــرأة والرجــل يف اجملتمــع مل تــتغري بعــد وفــق التــسليم 
ويـشري اخلـرباء الوطنيـون املعنيـون باملـسائل اجلنـسانية       ,  معاجلة هذه املسألةيفاالجتاهات العاملية  

املتكافئة بني املـرأة    والفرص  املتساوية  احلقوق  بشأن   تنفيذ سياسة الدولة     الوعي لضرورة إىل أن   
 ، اليت تشمل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني عوضـاً عـن التمـسك مبفهـوم النـهوض بـاملرأة            والرجل

و منحى فكري غـري قـائم    الوكاالت احلكومية أو اجملتمع املدين وه      فكرصبح بعد جزءاً من     ت مل
الـيت  وهذا يفسر إىل حـد كـبري املـشاكل األساسـية            , وزارة التخطيط والشباب والرياضة   إال يف   

 .داء اآللية الوطنية لتحقيق املساواة يف احلقوق ولتكافؤ الفرص بني املرأة والرجليصادفها أ
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 علـــى أســـاس كـــل مـــادة   اســـتعراض تنفيـــذ االتفاقيـــة يف أوكرانيـــا - ٢اجلـــزء     
 حدة على

  
 ولاجلزء األ    

 ١املادة     

 أي تفرقـة أو اسـتبعاد       “التمييز ضـد املـرأة    ” عبارة عينتحتقيقاً ألغراض هذه االتفاقية،       
أو تقييد يـتم علـى أسـاس اجلـنس ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه، تـوهني أو إحبـاط االعتـراف                          

ة للمــرأة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف امليــادين الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــ   
والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو تـوهني أو إحبـاط متتعهـا هبـذه احلقـوق أو ممارسـتها                      

 .هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

 إىل معاهـدات حقـوق اإلنـسان         أوكرانيـا  وفقاً لاللتزامات الدولية الناشئة عـن انـضمام         
تقــدم تقــارير دوريــة عــن تنفيــذ أحكامهــا إىل هيئــات األمــم املتحــدة  فهــي  املتعــددة األطــراف،

وقـد نظـرت اللجنـة املعنيـة        , املنشأة مبعاهـدات ذات الـصلة الـيت تعمـل بوصـفها آليـات للرصـد               
 يف تقريـر أوكرانيـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني           ٢٠٠٢بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف عـام          

 معلومات عن حالـة املـرأة يف تقريـر أوكرانيـا الـدوري الـسادس            كما أدرجت , الرابع واخلامس 
ذها للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، الــذي قــدم إىل اللجنــة املعنيــة يــعــن تنف

ومبـا أن التقريـر احلـايل هـو مـشروع لتقريـر جـامع للتقريـرين             , ٢٠٠٥حبقوق اإلنـسان يف عـام       
 .)٢٠٠٦-١٩٩٩(فترتني لإلبالغ  غطيردة فيه تالسادس والسابع، فإن املعلومات الوا

، اختــذت دولــة أوكرانيــا عــدداً مــن اخلطــوات  لإلبــالغوخــالل هــذه الفتــرة املزدوجــة   
مـا قدمتـه     اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مـن مالحظـات                    أبدتـه ا  ملـ لالستجابة  
بـع  يرهـا اجلـامع للتقريـرين الرا      إثر تقدمي أوكرانيا تقر   العمل على تنفيذها، وذلك     مع  وتوصيات  

 .واخلامس بشأن تنفيذ االتفاقية

القـانون األوكـراين    ”أن  بـ   الـيت تفيـد    الحظـة املوضعت يف اعتبارها بشكل خـاص       قد  و  
ــذ      ال ــة للتنفي ــدابري فعال ــرأة وال يتــضمن أي ت ــز ضــد امل  ومت, “يــنص علــى تعريــف حمــدد للتميي

 يف  الـصادر قـوق املتـساوية والفـرص املتكافئـة          مـن قـانون احل     ١هلذه املالحظـة يف املـادة       التطرق  
 اجلنس، الـذي يوصـف       نوع  تعريفاً ملفهوم التمييز على أساس     يطرحو ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٨

نـوع  بأنه فعل أو امتناع عـن فعـل يـؤدي إىل أي متييـز أو اسـتبعاد أو امتيـاز يقـوم علـى أسـاس                     
وق اإلنــسان واحلريــات للمــرأة الغــرض منــه تقييــد أو منــع االعتــراف حبقــعنــدما يكــون اجلـنس  

قــصد وعمـالً بأحكــام هـذا القــانون، يُ  , والرجـل واســتعماهلا أو ممارسـتها علــى أسـاس املــساواة   
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تقـدمي امتيـازات علـى أسـاس        وأ ،مببدأ املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجـل عـدم وضـع قيـود             
 ملمارسـة   متكافئـة  نوع اجلنس، ويقصد مببـدأ تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل تـوفري ظـروف                  

 . متساويةااملرأة والرجل حقوق

 بــني املــرأة والرجــل يف املكانــة  ضــمنايــوحي مفهــوم املــساواة بــني اجلنــسني باملــساواةو  
اجلنــسني كــال وبإتاحــة فــرص متكافئــة هلمــا تعزيــزاً هلــذه املكانــة، مبــا يــسمح لألشــخاص مــن    

 .باملشاركة على قدم املساواة يف مجيع جوانب حياة اجملتمع

غــري أن اخلــرباء الــدوليني يعتقــدون أن قــانون احلقــوق املتــساوية والفــرص املتكافئــة لــن   
أوالً، ال يــنص القــانون علــى آليــة : التمييــز ضــد املــرأة يف أوكرانيــا لألســباب التاليــةحالــة يغــري 

وعالوةً علـى ذلـك، سـيحتم اعتمـاد       , حقيقية لتنفيذه؛ وثانياً، ال ينص على عقوبة لالنتهاكات       
وعلى قانون العمـل والقـانون      وكرانيا املدنية   أ قوانني   على القانون إدخال تعديالت إضافية      هذا

ذا الغــرض، قامــت وزارة العــدل بإعــداد هلــو,  حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسنياجلنــائي مبــا يــضمن
قـوق  احل  املـساواة يف   مشروع قانون يتعلق بتعـديل تـشريعات حمـددة ذات صـلة باعتمـاد قـانون               

 .والفرص
  

 ٢املادة     

تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتتفق على أن تنتـهج، بكـل                 
الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة، وحتقيقـا لـذلك               

 : تتعهد بالقيام مبا يلي

أو تــشريعاهتا إدمــاج مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف دســاتريها الوطنيــة     )أ(  
املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمج فيها حىت اآلن، وكفالة التحقيـق العملـي هلـذا                   

 ؛املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة

اختاذ املناسب من التدابري، تشريعية وغـري تـشريعية، مبـا يف ذلـك مـا يناسـب                   و  )ب(  
 ؛ملرأةمن جزاءات، حلظر كل متييز ضد ا

فـرض محايـة قانونيـة حلقـوق املـرأة علــى قـدم املـساواة مـع الرجـل، وضــمان          و  )ج(  
احلمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن طريــق احملــاكم ذات االختــصاص واملؤســسات العامــة األخــرى يف 

 ؛البلد، من أي عمل متييزي

 االمتناع عن مباشرة أي عمل متييزي أو ممارسـة متييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة                و  )د(  
 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛ 
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اختاذ مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مـن جانـب أي                      و  )هـ(  
 ؛شخص أو منظمة أو مؤسسة

اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريعي منــها، لتغــيري أو إبطــال  و  )و(  
 ؛نظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأةالقائم من القوانني واأل

 .إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأةو  )ز(  

 بإعمـال حقـوق متـساوية وتـوفري فـرص متكافئـة بـني               ة املتعلقـ  ة التـشريعي  تستند العملية   
زء غــري قابــل للتــصرف مــن إىل مبــدأ مفــاده أن حقــوق اإلنــسان للمــرأة هــي جــ املــرأة والرجــل

ــا؛     , حقــوق اإلنــسان بوجــه عــام  ــز شــرعي معلــن ضــد املــرأة يف أوكراني ولــيس هنــاك مــن متيي
ــوح    توجــد  وال ــواد أو قواعــد ت ــى م ــنص عل ــة ت ــرأة،   صــكوك قانوني ــالتمييز ضــد امل ي ضــمناً ب
 . أثناء الفترة املشمولة بالتقريرمن هذه الصكوكيعتمد أي صك  ومل

علــى وباحلريــة  األشــخاص متتــعاء دولــة دميقراطيــة، وعلــى ويؤكــد الدســتور علــى إنــش  
الدسـتور   ومـن هـذا املنطلـق، يتـواءم       , األسس السياسية والقانونية العامة للمساواة بني اجلنسني      

أنـشطة جملـس أوروبـا      ”بأكمله مع املعايري الدولية اليت تنص عليها صكوك دوليـة كـثرية، مثـل               
ة بـني املـرأة والرجـل واملتـصلة باألهـداف االسـتراتيجية              يف جمال املساوا   ١٩٩٥منذ عام    املنفذة

 ٢١  و ٣(وعمالً مبواد الدسـتور     , )٢٠٠٠مايو  /أيار (“الواردة يف منهاجي عمل بيجني وفيينا     
اعيـة  م الرجـال والنـساء معـاً بطائفـة كاملـة مـن احلقـوق واحلريـات االجت        يتمتع ،)٥١  و ٢٤ و

وضع التـشريعات األوكرانيـة،   ازات املهمة لدى ومن اإلجن. واالقتصادية والسياسية والشخصية  
 حق املرأة والرجل يف املساواة أمام القانون ضـمن حقـوق اإلنـسان وحرياتـه              أن يتجلى بالذات    

شـكل ذلـك خطـوة    قـد  و, باعتباره حقاً أساسياً مستقالً من حقوق اإلنسان املمنوحة لكل فرد     
 .رئيسية حنو إرساء الدميقراطية اجلنسانية يف أوكرانيا

 :يضاً طريقة ضمان إعمال هذا احلقأوحيدد الدستور   

اعيـة والـسياسية والثقافيـة،      م للرجل يف األنشطة االجت    نحاملرأة ذات الفرص اليت مت    مبنح    •  
  ويف التدريب التعليمي واملهين ويف العمل واألجر لقاء العمل؛

   تنفيذ تدابري خاصة حلماية عمل املرأة وصحتها؛وب  •  
  حقاقات التقاعد؛توفري استوب  •  
  ن املرأة من التوفيق بني العمل واألمومة؛تهيئة ظروف متكّوب  •  
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تـوفري احلمايــة القانونيــة والــدعم املــادي واملعنـوي لألمهــات واألطفــال، مبــا يف ذلــك   وب  •  
 .اإلجازة املدفوعة واالستحقاقات األخرى للحوامل واألمهات

ة املنـصوص عليهـا يف دسـتور أوكرانيـا           حقـوق املـرأ    يت تقّيد سس ال األويف الواقع، تقل      
 . الواردة يف بعض الصكوك الدوليةعن األسس

واألسس القانونية للمساواة بـني اجلنـسني يف أوكرانيـا أسـس واردة يف التـشريع الـذي                    
 ويكفل منع التمييز القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس وفقـاً لقواعـد                  ،ينظم العالقات االجتماعية  
ويتــضمن هــذا التــشريع قــانون األســرة والقــانون اجلنــائي وقــانون , لةالقــانون الــدويل ذات الــص

 والتثكـل  لألمومـة  يوقانون التأمني احلكومي اإللزام) ٢٠٠١(العمل وقانون منع العنف املرتيل     
 .)٢٠٠١) (العجز املؤقت وما يرتبط به من نفقات(

لتـشريعية  ومل تضع أوكرانيا بعد أي تشريعات تنص على عقوبات النتـهاك األحكـام ا               
 .املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

تـضمن حكمـاً واحـداً جيـسد     ي  أن التـشريع األوكـراين ال     رغـم  من التسليم بأنـه      ال بد و  
ط، فإن اإلعالن عن املـساواة يف احلقـوق بـني    االتمييز ضد املرأة يف أي جانب من جوانب النش 

وتــدل التجربــة , قيقيــةاحلساواة  اإلمكانيــة لتكــريس املــ بعــديــتحاملــرأة والرجــل يف الدســتور مل 
تنتـهك علـى أرض   غالبـاً مـا   األخرية على أن املساواة بني اجلنسني املنصوص عليها يف الدستور         

ومثـة دليـل علـى حـاالت        , بوجـه عـام   مـستترا   مييز ضد املرأة قائم حىت وإن كـان         تالواقع وأن ال  
 القتــصادا ســيما يف قطــاع وال( نــوع اجلــنس يف اســتقدام اليــد العاملــة  أســاسمتييــز قائمــة علــى

 يعمـل علـى أنـه غالبـاً مـا        دليل أيـضاً   مثةو, )وىل يف أوكرانيا  األحله  ااخلاص الذي ما برح يف مر     
األعمـال التجاريـة اخلاصـة، علـى     تلك اليت تربمها أصحاب العمل أثناء إبرام العقود، وال سيما       

مل تـستخدم العقوبـات املتاحـة       و,  إجـازة استنـسابية    حتـصل علـى   تعهد من املرأة بأهنا لـن       انتزاع  
 اإلعـالم،  لوتوجد يف أحيان كثرية حاالت متييز مـستترة يف وسـائ  , هؤالءعمل  الضد أصحاب   

ــى التحيــز ألحــد اجلنــسني        ــات القائمــة عل ــيما يف اإلعالن ــات الوظــائف وال س  ويف ويف إعالن
 . والتمييزية، وما إىل ذلكلغة تقوم على القوالب النمطيةاستخدام 

ت أي امرأة للعنـف اجلنـسي، ميكـن هلـا أن تطلـب املـساعدة القانونيـة                  رضعتويف حال     
وكــاالت بــأن  أيــة ضــمانات  ال يكفــلالتــشريع احلــايلولكــن , مــن وكــاالت اجلهــاز القــضائي

 .عن ارتكاب أفعال تنم عن التمييزستمتنع الدولة 

نخفض يـ و,  كـبرية يف أوكرانيـا      املرأة والرجل مشكلةً   يف الدخل بني  زال التفاوت   ال ي و  
 عـن الـدخل الـذي حيـّصله        يف املائـة     ٣٠ املرأة العاملة يف قطاع االقتصاد احلكـومي بنـسبة           دخل
,  عمـا هـي عليـه يف القطـاع العـام           وهذه الفجوة هي أوسع نوعاً ما يف القطاع اخلـاص         , الرجل
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 مبفردهـا شـؤون أسـرهتا   حيـث يـتعني عليهـا أن تـدير          وتعمل املرأة سـاعات أطـول مـن الرجـل،           
ورغــم أن القــانون حيظــر اســتخدام املــرأة العاملــة يف املهــن  , عملــها الرئيــسيجانــب إىل  بــاًتقري

يف ظـروف  مـا تعمـل   كره املرأة يف بعض األحيان على العمل يف هـذه املهـن، وغالبـاً           اخلطرية، تُ 
التنميطـات  يف   متأصـل يف الـوعي العـام و        املـستتر  أيضاً التـسليم بـأن التمييـز         ويتعني. غري صحية 

أنـشطة  ويف حـني تقتـصر       حـصراً مـع األسـرة،        هـا ودور  املرأة موقعسانية احملافظة اليت تربط     اجلن
 .احلياة العامة على الرجال

قت أوكرانيـا    صـدّ  ، لتوصيات اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            واستجابةً  
لقـى وتنظـر يف      على الربوتوكول االختياري لالتفاقية الذي خول اللجنـة بـأن تت           ٢٠٠٣يف عام   

 وأن تتخـذ اإلجـراء املناسـب بـشأهنا وحتقـق      ،واردة مـن أشـخاص طبيعـيني     الـ فردية  الى  وشكاال
ــهاكات اخلطــرية   ــة واملنتظمــةيف حــاالت االنت ــيحوي,  ألحكــام االتفاقي ــة هــذا الترتيــب  ت  إمكاني

يـة  حلماية املرأة علـى املـستوى الـدويل مـن أعمـال التمييـز يف حـال اسـتنفدت مجيـع الـسبل احملل                       
 .للدفاع عن حقوقها

 أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير       قطعت أشواطا واسعة  وميكن بالتايل القول بأن أوكرانيا        
بيــد أنــه تبقــى , يف حتــسني وضــع وتطبيــق الــسياسات املتعلقــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة

بـني اجلنـسني يف      املسؤولية عن انتـهاك مبـادئ املـساواة          إلقرارصياغة واعتماد تشريعات    عملية  
  .الدولة واجملتمع أمراً ضرورياً

  
 ٣املادة 

ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة   تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال   
واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، لكفالـة تطـور املـرأة وتقـدمها                 

 حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية والتمتــع هبــا علــى الكــاملني، وذلــك لتــضمن هلــا ممارســة
 .أساس املساواة مع الرجل

ال يزال التشريع األوكراين اهلادف إىل حتقيـق املـساواة يف احلقـوق والفـرص بـني املـرأة                     
وقد كان حمل تعـديل وحتـسني متواصـلني علـى مـدى الفتـرة الـيت                 . والرجل يف مرحلة التشكيل   

ت السنوات األخـرية، علـى وجـه اخلـصوص، تغـريات كـبرية علـى                وشهد. يشملها هذا التقرير  
ــا     ــسني يف أوكرانيـ ــساواة بـــني اجلنـ ــة باملـ ــشريعية املتعلقـ ــام التـ ــستوى األحكـ ــى  مـ ، وذلـــك علـ

 :التايل النحو
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    ٢٠٠١ 

ــاين ١٨يف    ــانون الثــ ــاير / كــ ــ٢٠٠١ينــ ــم  ، وقّــ ــوم رقــ ــرئيس املرســ  ٢٠/٢٠٠١ع الــ
تفـاء األشـخاص وحتـسني تنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا              التدابري اإلضافية اهلادفـة إىل منـع اخ        بشأن

 . املختفنيتقّصي أثرالدولة هبدف أجهزة  إنفاذ القانون وغريها من أجهزة 

 القـانون املتعلـق   )تعديل ()الربملان(اجمللس األعلى  ، اعتمد   ٢٠٠١مارس  / آذار ٢٢ويف    
. ٢٠٠٢ينـاير   /نون الثـاين   كا ١ دخل حيز النفاذ يف      املعيلة ألطفال، وقد  ر  سمبساعدة الدولة لأل  

 حـق  احلمـل والـوالدة    حـاليت وينص هذا القانون على أن احلصول على مساعدة مـن الدولـة يف       
التــأمني يف إطــار نظــام الــضمان مــن ن ستفدالالئــي ال يــ) مبــن فــيهن القاصــرات(جلميــع النــساء 

 .احلكومي اإلجبارياالجتماعي 

ــسان   ــل /ويف ني ــا  ٢٠٠١أبري ــان قانون ــاذ    ، اعتمــد الربمل ــز النف ــدا دخــل حي ــا جدي جنائي
 ويتضمن أحكاما جديدة متاما تتعلق بـاملرأة، مبـا يف ذلـك تعريـف               ،٢٠٠١سبتمرب  /أيلول ١ يف

 .املطبقة بشأنهلالجتار باألشخاص وحتديد للجزاءات 

، أصـــدر الـــرئيس مرســـوما بـــشأن حتـــسني املركـــز      ٢٠٠١أبريـــل / نيـــسان٢٥ويف   
ــك    ــا، وذل ــرأة يف أوكراني ــا يف اجملتمــع    االجتمــاعي للم ــز دوره ــاملرأة وتعزي ــهوض ب . هبــدف الن

 نفـس الفـرص     مـن احلـصول علـى      لـتمكني املـرأة      أنـسب ويهدف هذا املرسوم إىل هتيئة ظروف       
احليــاة الــسياسية والعامــة للدولــة، باعتبــار ذلــك واحــدا مــن أهــم  املتاحــة للرجــل للمــشاركة يف

 .رأةجماالت تطبيق سياسات الدولة لصاحل امل

ــوزراء  جمكمــا وافــق    ــار٦ بقــرار مــؤرخ  ،لــس ال  خطــة العمــل  ، علــى٢٠٠١مــايو / أي
.  للنــهوض بــاملرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملتمــع      ٢٠٠١/٢٠٠٥الوطنيــة للفتــرة  

ن مـــع أكادمييـــة العلـــوم القانونيـــة ، بالتعـــاوبـــأن تقـــوم  اخلطـــة الوطنيـــة وزارة العـــدلوتكلّـــف
 املـساواة يف احلقـوق      حيثنية عن تشريعات البلد من      إعداد تقارير ف  بومنظمات اجملتمع املدين،    

، بغيـة مواءمـة تلـك التـشريعات مـع املعاهـدات             )تقـارير جنـسانية   (والفرص بني املـرأة والرجـل       
 .الدولية وغريها من الصكوك

نــص ؛ وهــو ٢٠٠١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٥ يف املــرتيلمــد قــانون منــع العنــف  واعُت  
 واملؤسـسات املـسؤولة     األجهـزة  وحيـدد    املـرتيل ظيميـة ملنـع العنـف       يضع الترتيبات القانونية والتن   

 .هذا النوع من العنفوقوع ملنع الالزمة عن اختاذ التدابري 
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 االسـتعباد القـسري      وضـع  مـن التـدابري ملكافحـة     اً   الدولة عدد  طرحت،  ٢٠٠٢يف عام     
 . باألشخاصواالجتار

 برنــامج شــامل ملنــع االجتــار  ٢٠٠٢ه يونيــ/ حزيــران٥علــى ســبيل املثــال، اعُتمــد يف  و  
 .٢٠٠٢/٢٠٠٥باألشخاص يف أوكرانيا للفترة 

ــسمرب / كــانون األول٢٥ويف    ــم     ٢٠٠٢دي ــرار رق ــوزراء مبوجــب الق ــشأ جملــس ال ، أن
 بــصفته هيئــة ، جملــس التنــسيق املــشترك بــني اإلدارات املعــين مبنــع االجتــار باألشــخاص   ١٩٦١

 .استشارية حكومية دائمة
  

٢٠٠٣ 

 جملــس الــوزراء، مبوجــب القــرار رقــم وافــق، املــرتيلإىل احلجــم املتزايــد للعنــف بــالنظر   
 املتعلقـة  بالغـات إجـراء للنظـر يف الـشكاوى وال   علـى  ، ٢٠٠٣أبريـل  / نيـسان ٢٦ املؤرخ   ٦١٦

ــالعنف  ــة هبــذا النــوع مــن العنــف   املــرتيلب ــة العظمــى   .  أو التهديــدات الفعلي ــا كانــت الغالبي ومل
القــرار املوافقــة علــى هــذا  تعــد مــن النــساء واألطفــال، ميكــن أن فاملــرتيل تتــأللــضحايا العنــف 

 . هلاوهتيئة ظروف عيش آمنةاملرأة خطوة هامة حنو األمام حلماية 

 ٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٠ يف   رئـيس الـوزراء    الذي أصدره    ١٤٤٥٤ويطلب القرار رقم      
ــن ــن   م ــوزارات وغريهــا م ــة، و وكــاالت ال ــن اإلدارة املركزي ــة القــرم  جملــس وزراء مجهورم ي
ــوم،        ذات ــتوبول، أن تقـ ــف وسيفاسـ ــن كييـ ــل مـ ــة يف كـ ــسلطات البلديـ ــذايت، والـ ــم الـ احلكـ
 اإلدارة املركزيـة، وكبـار أعـضاء        أجهزةتوزيع املهام الرمسية على نواب الوزراء، ورؤساء         حني

احلكم الـــذايت، ورؤســـاء الـــسلطات احملليـــة، بإســـناد بـــ املتمتعـــةجملـــس وزراء مجهوريـــة القـــرم 
 . اهليئاتتلكعن مسائل املساواة بني اجلنسني إىل أحد نواب رؤساء املسؤولية 

 قيــام رؤســاء الــسلطات املركزيــة واحملليــة     اشــتراط األخــرى اخلطــوات املهمــة مــن و  
تعزيز ذلك بتحميلـهم املـسؤولية الشخـصية      و،  الباإلبالغ عن العمل الذي ينجزونه يف هذا اجمل       

 .باملساواة بني اجلنسنيلصلة ذات ا الوفاء بالتزاماهتم تقاعس عنعن أي 
  

٢٠٠٤ 

 علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة     صدر قانون يقضي بالتـصديق     ،٢٠٠٤فرباير  / شباط ٤يف    
بروتوكـول منـع    (ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، والربوتوكولني املكملـني هلـا            
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يــه، وبروتوكــول مكافحــة وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقبــة عل
 ).هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو

ه يونيــ / حزيــران٢٩رابعــا املــؤرخ   - ١٩٠٤الربملــان، مبوجــب القــرار رقــم    وافــق و  
حالـة  ”جلـسات االسـتماع الربملانيـة يف موضـوع          اليت أسـفرت عنـها      التوصيات  على  ،  ٢٠٠٤
ت خالهلـا العديـد مـن نقـاط النقـاش امللحـة الـيت               ، الـيت أثـري    “فاقاآلواقع و ال: أوكرانيا املرأة يف 

ملــشاكل اجلنــسانية يف أوكرانيــا، وأســباب احلالــة احلرجــة الــيت تعيــشها املــرأة يف  ا ةتتعلــق حبقيقــ
جمـاالت احليـاة العامـة، وضـرورة التـصدي للمـشاكل الرئيـسية يف هـذا اجلانـب مـن                       من العديد

 .الجتماعية وحلهاا العالقات

ري تنفيــذه بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة ا الفــرص اجلــكــافؤتويف إطــار برنــامج   
إعـــداد تقـــارير فنيـــة عـــن التـــشريعات بـــشأن اإلمنـــائي، وضـــعت وزارة العـــدل مـــشروع أمـــر 

سـبتمرب  / أيلـول ١٩ املـؤرخ  ١٠٢/٥ بوصفه األمر رقـم    صدر(منظور املساواة بني اجلنسني      من
لـصكوك الدوليـة    مع ا  اتساقهالتحقق من   وا ة القائم ة الداخلي ات، هبدف حتليل التشريع   )٢٠٠٤

أسفر هـذا العمـل     و. يف جمال حقوق اإلنسان من حيث إعمال حقوق املرأة والرجل وممارستها          
 .جملس الوزراء إىل لتشريعات األوكرانيةيف ا اجلنساين انبمقترحات لتحسني اجل طرح عن
  

٢٠٠٥ 

القـانون  ) (تعـديل ال(عـدد    ألمهـات األسـر الكـثرية ال        تقاعدية ينص قانون منح معاشات     
ألمهــات ذوات األســر الكــبرية    اعلــى أن ) ٢٠٠٥يونيــه  / حزيــران ١٦ املــؤرخ  ٢٦٥٨رقــم 
 ، هلـن )سـن الثامنـة يف الـسابق   (سـن الـسادسة   مل يتجـاوزوا  أطفـال  يقمـن برعايـة     الالئي   ،العدد

 اجلـــدارة اخلاصـــة واحلـــصول املبكـــر علـــى   تقاعديـــة عـــناحلـــق يف احلـــصول علـــى معاشـــات 
 .شيخوخةال معاش

ــول ٨ويف    ــانون  ٢٠٠٥ســبتمرب /أيل ــان ق ــساواة يف احلقــوق والفــرص ، اعتمــد الربمل  امل
 هذا القانون اسـتجابة ملالحظـات       وصدر. ٢٠٠٦يناير  /الذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين      

يف الـوارد  وتوصيات األمم املتحدة وجملس أوروبا وغريمها من املنظمـات الدوليـة، علـى النحـو            
: حالــة املــرأة يف أوكرانيــا” جلــسات االســتماع الربملانيــة بــشأن الــيت أســفرت عنــهاالتوصــيات 

يونيـه  / حزيـران  ٢٩رابعـا املـؤرخ      - ١٩٠٤ها الربملان يف قراره رقم      يد أ وقد،  “فاقاآلواقع و ال
 بـني املـرأة والرجـل يف كافـة جمـاالت احليـاة              التكـافؤ ويهدف هـذا القـانون إىل حتقيـق         . ٢٠٠٤

 تــشريعات تكفــل املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف احلقــوق والفــرص، ق ســّناجملتمعيــة عــن طريــ
 خاصـة لتـصحيح حالـة     مرحليـة تـدابري األخـذ ب والقضاء على التمييز القائم على نوع اجلـنس، و      



CEDAW/C/UKR/7  
 

08-66186 39 
 

تحقيق املساواة يف احلقـوق املخولـة هلمـا         ل التوازن يف اإلمكانات املتاحة للمرأة والرجل        اختالل
 .نوحبكم الدستور والقان

 بـشأن حتـسني عمـل الـسلطات املركزيـة           ٢٠٠٥وقد نص مرسـوم رئاسـي صـدر عـام             
 علـى وجـوب قيـام    ،بني املرأة والرجلوالفرص بتحقيق املساواة يف احلقوق ذات الصلة واحمللية  

 باختـــاذ ، املـــساواة بـــني اجلنـــسني هـــذهمـــسؤويل الـــسلطات املركزيـــة واحملليـــة املعنـــيني بكفالـــة
 املركزية واحمللية علـى حنـو       األجهزة تنظيم أنشطة    هتدف إىل صه،  خطوات، كل يف جمال اختصا    

 .ال املعيناجمليكفل تعميم املساواة بني اجلنسني يف 
  

٢٠٠٦ 

ل مبوجبـه القـانون اجلنـائي هبـدف         ينـاير قانونـا يعـدّ     / كانون الثاين  ١٢اعتمد الربملان يف      
:  البغـاء  وتـسهيل ممارسـة   ألشـخاص   االجتار با املترتبة على   املسؤولية  اليت تتناول   حتسني األحكام   

 .مواءمتهما مع القواعد الدوليةمن أجل  ٣٠٣  و١٤٩قد ُعدلت املادتان و

قـرار  بفعالية، من خـالل   لكفالة تنفيذ هذا القانون واسعة احلكومة خطوة  كما اختذت   
ــوزراء يف   ــسان١٢اختــذه جملــس ال ــل / ني ــسائل    ٢٠٠٦أبري ــة عــن امل ــارير فني ــق بإعــداد تق  يتعل

 إىل حد بعيد تطوير الدميقراطيـة واالمتثـال ملعـايري حقـوق اإلنـسان          حيث ييسر ذلك  نية،  اجلنسا
، علــى وجــه التحديــد، كــشف مــواطن  الفنيــةوُيــراد مــن هــذه التقــارير. األوروبيــة يف أوكرانيــا

 .يف اختيار كبار موظفي السلطات املركزية االختالل

، ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ٥اريخ   بت ١٨٨جملس الوزراء حتت الرقم     اختذه  ومبوجب قرار     
ــرة      مت إقــرار اخلطــوط العريــضة لربنــامج حكــومي يهــدف إىل منــع االجتــار باألشــخاص يف الفت

٢٠٠٦/٢٠١٠. 

ــرقم         ــوزراء حتــت ال ــس ال ــرار اختــذه جمل ــاريخ ٢٤٤ومبوجــب ق ــسان٢٧ بت ــل / ني أبري
، مت إقـــرار اخلطـــوط العريـــضة لربنـــامج حكـــومي بـــشأن الـــصحة اإلجنابيـــة للفتـــرة         ٢٠٠٦
ــة      ٢٠٠٦/٢٠١٠ ــة واالجتماعيــ ــساعدة الطبيــ ــدمي املــ ــامج تقــ ــذا الربنــ ــات هــ ــن أولويــ ؛ ومــ

 .الشابات األمهات إىل

ــار    ــايو، /ويف شــهر أي ــامج     وضــعتم ــشباب والرياضــة مــشروع برن وزارة األســرة وال
 الربنامج من جمموعـة مـن التـدابري املترابطـة           ويتألفته للنظر العام،    طرححكومي لدعم األسر و   

 تقـدمي الـدعم االقتـصادي إىل     مـن أجـل   تتخـذها الدولـة   ربرة على حنو واف كلـي       املتوازنة وامل و
 .اعيةماألسر وكفالة محايتها االجت



CEDAW/C/UKR/7
 

40 08-66186 
 

اخلطــوط العريــضة  باعتمــاد  جملــس الــوزراء قــرارا   ختــذ، ا٢٠٠٦يوليــه / متــوز٥ويف   
 يرمـــــي إىل حتقيـــــق املـــــساواة بـــــني اجلنـــــسني  ٢٠٠٦/٢٠١٠لربنـــــامج حكـــــومي للفتـــــرة 

 . رايناألوك اجملتمع يف

وزارة العـدل، بنـاء علـى تعليمـات مـن جملـس             صـاغت   ويف النصف األول مـن الـسنة،          
الوزراء، مـشروع قـانون بـشأن تعـديل بعـض التـشريعات ذات الـصلة باعتمـاد قـانون املـساواة               

منـها  احلقوق والفرص؛ واهلدف من ذلك هو إدخال ما يلزم من تعـديالت علـى تـشريعات                  يف
، ٧املـادة   (، وقـانون العقـود واالتفاقـات اجلماعيـة          )، اجلـزء الثـاين    ١٢ة  املـاد ( قانون العمل    مثال

ــاين؛   ــزء الثـ ــادة واجلـ ــاين ٨املـ ــزء الثـ ــانون )، اجلـ ــى  ) مفـــوض(، وقـ ــادة (اجمللـــس األعلـ ، ١٣املـ
 ).، اجلزء الثاين١٨املادة و؛ ١٣ الفقرة

 بأمهيــة ومــا فتئــت التــشريعات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني يف احليــاة العامــة حتظــى   
وميكــن اليــوم القــول بــأن مبــادئ الدميقراطيــة اجلنــسانية املنــصوص  . األخــريةاآلونــة متزايــدة يف 

 سياســات تعــىن باملــساواة يف الفــرص بــني املــرأة رســاء واســعة إلآفاقــاعليهــا يف الدســتور تفــتح 
لتكـافؤ  ن احملـرز يف هـذا اجملـال، يظـل ا        التقـدم البـيّ    ولكـن بـرغم   . والرجل يف مجيع مناحي احلياة    

وإذا كـان املـراد هـو حتقيـق املـساواة           . بانتظـار التحقـق يف املـستقبل      على أرض الواقـع     اجلنساين  
الـيت تـشهدها   تغريات ال بـ ووضعهاينبغي ربط تغريات حالة املرأة      فإنه  اجلنسني يف أوكرانيا،     بني

شريعية  التـ النـصوص وباإلضافة إىل ذلك، فإن مـسألة احلاجـة إىل مواءمـة جممـوع      . حالة الرجل 
 جــدول مــا زالــت بانتظــار إدراجــه ضــمنمــع املبــدأ الدســتوري القائــل باملــساواة بــني اجلنــسني 

علـى أرض   وكمـا يقـول خـرباء الـشؤون اجلنـسانية، يـتعني للقـضاء علـى مـا يالحـظ                     . األعمال
 العمليـة    سـياق   اجلنـساين مباشـرة يف     املنظـور  إدماج   ،الواقع من انتهاكات للدميقراطية اجلنسانية    

 للقوانني والتشريعات الفرعيـة القائمـة عـن طريـق استعراضـات             حصروذلك بإعداد   : ريعيةالتش
 العامــل مـع وضـع  يقـوم هبـا اخلـرباء؛ وصـياغة مبـادئ وقواعـد قانونيــة حمـددة مناهـضة للتمييـز؛          

 النظـر يف أي مـشروع مـن مـشاريع القـوانني؛ وإنـشاء       عنـد اجلنساين يف احلسبان بصورة كاملة    
التأهيــل إلجــراء استعراضــات جنــسانية لكــل مــن القــوانني القائمــة ومــشاريع  رفيعــةهيئـة عامــة  

 .القوانني اجلديدة
  

 ٤املادة 

ال يعتـــرب اختـــاذ الـــدول األطـــراف تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة تـــستهدف التعجيـــل   - ١  
باملساواة الفعلية بـني الرجـل واملـرأة متييـزا بـاملعىن الـذي تأخـذ بـه هـذه االتفاقيـة، ولكنـه جيـب                          

تبع، على أي حنو، اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو منفصلة، كما جيـب وقـف العمـل             يست أال
  .هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة
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ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة تــستهدف محايــة األمومــة،           - ٢  
 .اء متييزياذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجر يف مبا

 املـساواة الفعليـة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع، قـدمت إىل الربملـان                 بإنذارمن أجل التعجيل      
ــرة يف ــق باملــ     ٢٠٠٠/٢٠٠٥ الفت ــانون يتعل ــشروع ق ــدة صــيغ مل ــرأة؛   سع ــني الرجــل وامل اواة ب

 حتقيـق  يقتـضيه تـدبري خـاص مؤقـت    ك األخـذ بنظـام احلـصص االنتخابيـة         صيغواقترحت هذه ال  
منت التوصـــيات ضوباإلضـــافة إىل ذلـــك، تـــ   .ني اجلنـــسني يف احليـــاة الـــسياسية  املـــساواة بـــ 

أســــفرت عنــــها جلــــسات االســــتماع الربملانيــــة بــــشأن حالــــة املــــرأة، والــــيت أجريــــت  الــــيت
، اقتراحـا للربملـان كـي يـسمح بـالنظر يف مـشروع قـانون يـنص علـى                    ٢٠٠٤يونيـه   /حزيران يف

 أن تأخـذ  يقتـرح   كي  االنتخابية لألحزاب، أو     على القوائم     للنساء  يف املائة  ٣٠  حصة ختصيص
غـري أن هـذين     . نتخبوا ممـثلني للـشعب هبـذه احلـصة االنتخابيـة           مرشحني ليُ  تطرحاألحزاب اليت   

وعــالوة علــى ذلــك، ال يتــضمن قــانون املــساواة    .االقتــراحني مل حيظيــا بتأييــد أعــضاء الربملــان 
ــني ــول     ب ــان يف أيل ــده الربمل ــذي اعتم ــرأة ال  أي أحكــام ذات صــلة  ٢٠٠٥تمرب ســب/الرجــل وامل

 .باحلصص االنتخابية

ــة          ــن اتفاقي ــا م ــة أوكراني ــصادرة إىل حكوم ــي اإلشــارة إىل أن التوصــية ال ــذلك ينبغ ول
هبـدف إعمـال    ... تدابري خاصة مؤقتـة     ” تنفذ   كيالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

العليــا ستويات يف املــصفة خاصــة، حــق املــرأة يف املــشاركة يف كافــة جمــاالت احليــاة العامــة، وبــ 
 . كل من الدولة واجملتمع املدينبذهلا مل ُيعمل هبا رغم اجلهود اليت “صنع القرارل

وخيص عدد من النصوص التشريعية املرأة بأحكام تفـضيلية مـن حيـث ظـروف العمـل                   
زمـة  قـانون متال  ( للرجـل     متـنح  الـيت ال  اإلضـافية   والضمان االجتمـاعي وغريمهـا مـن االمتيـازات          

مـساعدة  (؛ وقـانون    )الوقاية من اإلصابة، واحلماية االجتماعية للسكان     (نقص املناعة املكتسب    
وغريهـم مـن    عـن العمـل     لمتقاعدين  ل؛ وقانون احلماية االجتماعية     املعيلة ألطفال األسر  ) الدولة

ــار الــسن   ــة  (املــواطنني كب ــة املقدمــة مــن الدول ــادئ األساســية للحماي ــانون اإلجــازا)املب  ت؛ وق
؛ وقـانون  ) التقاعديـة مـنح املعاشـات   (؛ وقانون اخلـدمات اخلاصـة املـسداة ألوكرانيـا           والعطالت

  )).العجز املؤقت والنفقات ذات الصلة (والتثكل لألمومة جباريالتأمني احلكومي اإل
الـذي  ) التأمني االجتماعي احلكومي اإلجباري   (فعلى سبيل املثال، ينص قانون البطالة         

 فـرص عمـل إضـافية عـن طريـق           إجيـاد  علـى    ٢٠٠١ينـاير   / كـانون الثـاين    ١يف  دخل حيز النفاذ    
تقدمي منح ألصحاب العمل كي يوظفوا العاطلني عن العمل، وعلى مـنح تعـويض عـن البطالـة                  

 ،يـنص قـانون العمالـة     كمـا   .  مـشاريع خاصـة هبـم      بـدء يدفع مرة واحدة لـتمكني العـاطلني مـن          
 الـذين حيتـاجون     العـاملني لتوظيـف فئـات معينـة مـن          حتديدا، على ضمانات إضـافية       ٥املادة   يف
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إىل احلماية االجتماعية، وال ميلكون القـدرة علـى املنافـسة يف سـوق العمـل علـى قـدم املـساواة                      
وتــشمل هــذه الفئــات النــساء اللــوايت لــديهن أطفــال دون الــسادسة، واألمهــات    . مــع غريهــم

عــزز هــذه وُت. يهن أطفــال معوقــون الرابعــة عــشرة أو لــددونالعازبــات اللــوايت لــديهن أطفــال 
 يف املائــة مــن مجيــع الوظــائف يف الــشركات واملؤســسات واملنظمــات ٥الــضمانات بتخــصيص 

  .هلذه الفئات
خطة العمـل الوطنيـة     : ونفذت أوكرانيا خطيت عمل خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير          

 العمل الوطنيـة للفتـرة    للنهوض باملرأة وتوسيع دورها يف اجملتمع؛ وخطة١٩٩٧/٢٠٠٠للفترة  
وأولت اخلطة الوطنيـة    .  للنهوض باملرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع        ٢٠٠١/٢٠٠٥
تنــشئة أطفــال صــغار الــسن،    علــى  عنايــة خاصــة بالنــساء القائمــات    ١٩٩٧/٢٠٠٠للفتــرة 

نــاء وأث. واألمهــات ذوات األســر الكــبرية العــدد، واألمهــات القائمــات برعايــة أطفــال معــوقني 
 مقاطعـات  الـسلطات احملليـة ومراكـز التوظيـف يف معظـم             خصـصت تنفيذ هذه اخلطة الوطنيـة،      

ــرص     ــن ف ــد حــصة ســنوية م ــائفالبل ــسبتها الوظ ــال    ٥ ن ــديهن أطف ــوايت ل ــساء الل ــة للن  يف املائ
الــسادسة، واألمهــات العازبــات اللــوايت لــديهن أطفــال دون الرابعــة عــشرة أو أطفــال          دون

وُبــذلت . تفــضيليةالشروط الــلئــك النــساء يــشكلن فئــات تــستفيد مــن   أو أنمعوقــون، باعتبــار
جهود ملساعدة النساء يف تعلم مهن عليهـا طلـب يف سـوق العمـل، مث لتمكينـهن مـن احلـصول                 

وقُدمت املساعدات يف شكل قـروض معفـاة مـن الفائـدة مـن الـصندوق املخـصص               . على عمل 
واختــذت ترتيبــات .  صــغريةجتاريــة  مــشاريعإنــشاء فــرص العمــل تــشجيعا للنــساء علــى  إلجيــاد

لصاحل النساء العائدات إىل العمل بعد قضاء إجازة لرعاية األطفـال حـىت يـتلقني تـدريبا إضـافيا                   
وقامت دائرة التوظيف احلكوميـة والـسلطات احملليـة         . احلرف اليت ينخرطن يف سلكها    أو يغرين   

 وكتيبـات وكراسـات ومـا إىل    نـشرات (بتنظيم أعمال للنفع العام وبإعداد ونشر مواد إعالميـة      
  .ملساعدة النساء على تلمس طريقهن يف سوق العمل احلديثة) ذلك

 تعــد تتعــرض مل ٢٠٠١/٢٠٠٥بيــد أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن اخلطــة الوطنيــة للفتــرة    
 أن احلــصص وممـا يوضـح  . احلاجـة إىل ختـصيص حـصص مـن فـرص العمـل للـشباب أو النـساء        

  . لكفالة املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل إال كتدبري خاص مؤقتتستخدم مل
وحيــث إن التــدابري اخلاصــة الــيت هتــدف إىل محايــة األمومــة ال ينبغــي اعتبارهــا تــدابري      

 أوكرانيـا يف أواخـر   الدميوغرافية السلبية اليت عاشتهامتييزية مبوجب االتفاقية، وبالنظر إىل احلالة    
لعقد األول مـن القـرن احلـادي والعـشرين، فـضال            عقد التسعينيات من القرن العشرين وأوائل ا      

ت احلكومــة تــشريعات خاصــة وأنظمــة وبــرامج  عــن تــدهور احلالــة الــصحية للمــرأة، فقــد ســنّ 
  .حلماية صحة األم والطفل
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. ويتجلــى اهتمــام الدولــة حبالــة األمهــات مــن خــالل تــشريعات العمــل يف املقــام األول  
 الـيت تـنص علـى محايـة النـساء اللـوايت لـديهن               فقانون العمـل يتـضمن سلـسلة كاملـة مـن املـواد            

 شـروط مـنح إجـازة إضـافية للعـاملني           ١-١٨٢  و ١٨٢إذ تـنظم املادتـان      . أطفال صغار السن  
غـري أن هـذا التـشريع خيـول هـذه االسـتحقاقات             . الذين لـديهم أطفـال مـن أصـالهبم أو بـالتبين           

 النـساء اللـوايت لـديهن     ١٨٣ة  ومتنح املـاد  . لألمهات فقط وال يشمل إمكانية استفادة أزواجهن      
 إضــافية  فــسحة شــهرا، فــضال عــن أوقــات الراحــة واألكــل العاديــة، أو  ١٨أطفــال دون ســن 

 على إلزام إدارة املؤسسة، عنـد االقتـضاء، مبـنح احلوامـل        ١٨٥لتغذية الرضع، بينما تنص املادة      
 األجـــر واألمهـــات اللـــوايت لـــديهن أطفـــال دون الرابعـــة عـــشرة فتـــرات إقامـــة غـــري مدفوعـــة  

  .املصحات أو املنتجعات يف
 ١٧٢فاملـادة   . ويتضمن القانون اجلنائي اجلديد أحكامـا بـشأن محايـة األمومـة واألبـوة               

ــشريعات العمــل  ( ــهاكات اخلطــرية لت ــّر) االنت ــة ألســباب     جت ــة غــري قانوني ــل بطريق ــصل عام م ف
 صــاحب العمــل، فــضال عــن أي انتــهاك خطــري آخــر لتــشريعات العمــل؛  مــن جانــبشخــصية 

ــى ظــروف المــن  وُيعــد ــدام عل ــشّددة اإلق ــا طفــل     امل ــرأة حامــل أو أم هل ــال ضــد ام  هــذه األفع
االمتنـاع عـن دفـع     (١٦٤ املـادة  تتسم هبـا  أمهية خاصة   مثةو. الرابعة عشرة أو طفل معوق     دون
ألن الغالبية املطلقـة مـن األطفـال ميكثـون مـع أمهـاهتم بعـد الطـالق، وفـق                    )  األطفال  إعالة نفقة
  .إلحصاءاتتورده ا ما

 االتفاقيـة علـى أنـه ال يعتـرب اختـاذ الـدول األطـراف                يف من هـذه املـادة       ٢وتنص الفقرة     
تـــدابري خاصـــة تـــستهدف محايـــة األمومـــة، مبـــا يف ذلـــك التـــدابري الـــواردة يف هـــذه االتفاقيـــة، 

  .متييزيا إجراء
وضـوع  األمومـة م ف. وتأخذ الدولـة بالفعـل بتـدابري خاصـة غـري متييزيـة حلمايـة األمومـة           

محاية يف أوكرانيا من قبل الدولة حىت عندما ترتكب األم املعنية فعال يقـع حتـت طائلـة القـانون                    
 بالـشغل ستبعد إمكانيـة احلكـم      تـ  مـن القـانون اجلنـائي، علـى سـبيل املثـال،              ٥٧فاملادة  . اجلنائي

الـسجن   (٦٤وال تنطبـق املـادة      . إجـازة لرعايـة طفـل     ب قائمـة العقايب على امرأة حامل أو امـرأة        
وتـصنف  . على املرأة اليت كانـت حـامال وقـت ارتكـاب اجلرميـة أو عنـد النطـق بـاحلكم               ) املؤبد
وقـف   (٧٩ويف املـادة    .  احلمل ضمن ظروف التخفيف ملن ترتكب جرمية من النساء         ٦٦املادة  

 بالوضـع حتـت املراقبـة بالنـسبة للنـساء احلوامـل ومـن هلـن أطفـال                   واالستعاضة عنه تنفيذ احلكم   
 بالوضـع حتـت املراقبـة بالنـسبة         واالستعاضـة عنـه   وقف تنفيذ احلكم     (٨٣واملادة  ) سابعةدون ال 

يف حـال صـدور حكـم علـى امـرأة حامـل       ”أنـه  ) للنساء احلوامل ومـن هلـن أطفـال دون الثالثـة          
يقــضي بتقييــد حريتــها أو حرماهنــا منــها، ] الــسابعة أو الثالثــة[امــرأة لــديها طفــل دون ســن  أو
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 ثــالث ســنوات الرتكاهبــا جرميــة تتجـاوز عليهــا باحلرمـان مــن احلريــة ملــدة  مل يكــن حمكومــا  مـا 
 سواء كان عقوبـة رئيـسية   ،خطرية أو شديدة اخلطورة، جيوز للمحكمة أن توقف تنفيذ احلكم      

أو تكميليـة وتــأمر بتطبيـق فتــرة مراقبــة يـسمح خالهلــا للمـرأة املعنيــة بأخــذ إجـازة مــن العمــل،      
ويف حـال   . “ أو الوالدة، إىل حني بلـوغ طفلـها سـن الـسابعة             احلمل على أساس للقانون،   وفقا

 قبيـل صدور حكم بتقييد احلرية أو احلرمان منها علـى امـرأة كانـت حـامال أو وضـعت محلـها                     
ارتكــاب اجلرميــة، مــا مل يكــن حمكومــا عليهــا باحلرمــان مــن احلريــة ملــدة تفــوق مخــس ســنوات   

لمحكمــة أن توقــف تنفيــذ احلكــم ملــدة الرتكاهبــا عمــدا جرميــة خطــرية أو شــديدة اخلطــورة، ل 
 احلمـل  بـسبب تزيد علـى املـدة الـيت خيـول فيهـا القـانون للمـرأة أن تأخـذ إجـازة مـن العمـل              ال
  .الوالدة إىل حني بلوغ طفلها سن الثالثة أو

ــات أخــف           ــى عقوب ــائي عل ــانون اجلن ــواد مــن الق ــنص عــدة م ــك، ت وباإلضــافة إىل ذل
نص، مــن ناحيــة أخــرى، علــى عقوبــات أشــد ملــرتكيب  تــفيمــاترتكــب جرميــة مــن النــساء،  ملــن

، علــى ســبيل املثــال، تــصنف ضــمن ظــروف تــشديد العقوبــة  ٦٧فاملــادة . جــرائم ضــد النــساء
ارتكاب جرمية ضد امرأة حامل مع علم اجلاين حبملها قبل ارتكـاب الفعـل، وارتكـاب جـرائم                  

ة أو غـري ذلـك مـن        ضد أشخاص يعتمدون علـى اجلـاين مـن الناحيـة املاديـة ومـن حيـث اخلدمـ                  
على أن قتل امرأة حامل مع علـم اجلـاين حبملـها    ) القتل العمد  (١١٥وتنص املادة   . االعتبارات

 جناية تشملها ظروف التـشديد ويعاقـب عليهـا باحلرمـان مـن احلريـة ملـدة                  ،قبل ارتكاب الفعل  
ــني   ــراوح ب ــع مــصادرة املمتلكــات يف احلــاالت احملــد     ١٥  و١٠تت ــاة، م دة  ســنة أو مــدى احلي

 على أن القتل العمد الذي يرتكبـه اجلـاين وهـو            ١١٦وتنص املادة   .  من تلك املادة   ٦الفقرة   يف
ــصاب           ــة اغت ــرض جلرمي ــن التع ــشأ فجــأة م ــذي ين ــشديد ال ــايل ال ــاج االنفع ــن االهتي ــة م يف حال

 أو التحقري السافر من جانب القتيل، ُيعاقب عليـه بتقييـد احلريـة أو احلرمـان     املنتظمالتحرش   أو
 علــى أن دفــع شــخص إىل  ١٢٠وتــنص املــادة ). تــصل إىل مخــس ســنوات (ا ملــدة أقــصر منــه

ترتب عليه مسؤولية جنائية، وُيعاقـب عليـه بتقييـد احلريـة أو احلرمـان               ي ة ضمني بصورةاالنتحار  
  .منها ملدة تصل إىل مخس سنوات

  
 ٥ املادة    

  :يلي ما لتحقيق املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ 

 علـى  القـضاء  هبـدف  واملرأة، الرجل لسلوك والثقافية االجتماعية األمناط تغيري   )أ( 
ــة والعــادات التحيــزات ــ االعتقــاد علــى القائمــة األخــرى املمارســات وكــل العرفي  مــن أي أنب
 ؛واملرأة للرجل منطية أدوار على أو اآلخر، من أعلى أو أدىن اجلنسني
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 وظيفــة بوصــفها لألمومــة ســليما فهمــا األســرية التربيــة أن تتــضمن كفالــة   )ب(  
 أن علـى  األبـوين،  بني مشتركة مسؤولية وتربيتهم األطفال تنشئة بكون واالعتراف اجتماعية،

 .احلاالت مجيع يف األساسي االعتبار هي األطفال مصلحة أن مفهوما يكون

 املــشاكل مــناحملافظــة هــي  اجلنــسانية النمطيــة القوالــب مــشكلة أن البحــوثتوضــح و 
 .املهنيــة الــدوائر يف املــشكلة لتلــك أثــر أقــوىيتجلــى و .أوكرانيــا يفيف الوقــت احلاضــر  لحــةامل
 زوجـة  شـيء،  أي وقبـل  أوال تكـون،  أن جيـب أهنا   املتعلمة املرأة نع التقليدي   صورتال زال وما
 سـوأ أهـي    املـديرة  املرأة أن، بل   الثانية املرتبةيف   األخرى االجتماعيةا، ومن مث تأيت أدوارها      وأم
 ومـن  . أساسا رجالال يشغلهاكان   اليت املهنية الفئات يف سيما ال نفسه،املنصب   يف الرجل من
 وقـد  .املـديرة  املـرأة إزاء   إجيـايب  موقـف  الختـاذ  الـراهن  الوقـت  يفاملاسـة    اجملتمـع  حاجة تنبع هنا

 تـرتبط  اخلطـوات  هـذه  أن بيـد  .املـشكلة  هـذه  ملعاجلـة  ملموسـة  خطـوات  بالفعل الدولة اختذت
 وعلـى  .األب وضـع ُمنـاظر ل   دعمالعمل على تقدمي     دون املرأة وضع بتعزيز األسف، مع عادة،
 وضـع  وهـو  ،دون أن يكون هنـاك عيـد مماثـل لـألب          “ األم بعيد” أوكرانيا حتتفل املثال، سبيل
 قـانون  ضـع ُو وقـد  .والرجـل  ملـرأة لكـل مـن ا     التقليديـة  األدواريف رسـم     النمطيـة  القوالـب  يعزز

 ،٢٠٠٥ ســبتمرب/أيلــول ٨ يف األوكــراين الربملــان اعتمــده الــذي والفــرص احلقــوق يف املــساواة
 القـانون  مـن  ١٣ املادة وتنص .جملتمعبا احلياة جماالت مجيع يف اجلنسني بني التكافؤ حيقق حبيث
 نـوع  علـى  القـائم  التمييز أشكال مجيع على للقضاء متواصلة ودعائية إعالمية محالتشن   على

 ترتيبـات  باختـاذ  املتعلقـة  املـشاكل  أن املؤسف ومن .األهايل بني اجلنسانية قافةالث ونشر ،اجلنس
 ،تـتم عمليـا املعاقبـة علـى حـاالت التمييـز            فلـم  :حـىت اليـوم    قائمـة  زالت ما القانون هذا لتطبيق
 منـها  يتعلـق  مـا قلما ختضع للمراجعة مـن أجـل إزالـة         عالم اإل وسائلتقدمها   اليتاملواد   أن كما

  .اجلنسانية لنمطيةا بالقوالب

 تعزيـز  أجـل  من إعالمية محالت آلخر، وقت من للدولة، التابعة اإلعالم ل وسائ تنفذو 
 هــذه دور نإ عامــة، بــصفة القــول، وميكــن .األوكــراين اجملتمــع يف لمــرأةاالجتمــاعي ل وضــعال

 تـساعد و .الـسابقة  باألعوام مقارنة ملحوظ بشكل زاد اجلنسانية الدميقراطية إرساء يف لالوسائ
 األفكـار  تنـشر  كـي  صـممت  الـيت  ، والتلفزيـون  اإلذاعـة  بـرامج الصادرة، فضال عـن      املنشورات

القـضاء علـى     يف والرجـال،  النـساء  بني املتبادل واالحترام والتعاون احلقوق يف باملساواة املتعلقة
 بـأن  فاالعتـرا  ينبغـي  ذلـك  ومـع  .اجلنـسني  لكـال  االجتماعية باألدوار املتعلقة النمطية القوالب
 النــسل، تنظــيم :التقليديــة املوضــوعاتعنــد تنــاول  غالبــاتظهــر  زالــت مــا اجلنــسانية املــشاكل
 ل وسـائ  تقـوم  مـا  كـثريا  ذلـك،  علـى  عـالوة  .وغريهـا  زل،ـاملنـ  وإدارة الطفل، ورعاية والصحة،
 علــى يــساعد ممــا جنــسانية، منطيــة قوالــباملوضــوعات الــيت تــشتمل علــى  بــث بإعــادة اإلعــالم
 .ترسيخها
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 سلــسلة  إذاعــة يف الــوطين التلفزيــون يف األوىل القنــاة  بــدأت ٢٠٠٦مــايو /ويف أيــار 
 تنفيـذ  يف احملـرز  بالتقـدم  املـشاهدين  تعريـف  إىل هتـدف  “موضوع غـري مـريح    ” بعنوان حلقات
 كـبري إىل حـد   الـربامج تـسهم هـذه   و اجلنـسني؛  بـني  املساواةبشأن   الدولة تنتهجها اليت السياسة

 سلـسلة  مـن  املـشروع  ويتـألف  .األنـشطة  مجيـع  يف الفرصتكافؤ   ملبدأ عمليال التطبيق تيسري يف
 توجيـه  :ا عمليـا وهـو  هـدف ويتـوخى  . املـرأة والرجـل    بني للعالقات املختلفة اجلوانب عنبرامج  
ــأثري عــن الناجتــة املــشاكل إىلاجلمهــور  اهتمــام ــة للقوالــب القــوي الت ــاألدوار اخلاصــة النمطي  ب

مــع  الشخــصية، العالقــاتيف و األســرةيف و اجملتمــع، يف والرجــل املــرأة مــن لكــل “التقليديــة”
 .املشاكل لتلك شىت حلول اقتراح

 عـن احملافظـة    األفكـار  تبديـد  يف هـام  بـدور  احلكوميـة  غـري  النـسائية  املنظمات وتضطلع 
 علــىتلــك املنظمــات بوضــوح   أنــشطة  وتــدلل.واملــرأة الرجــل مــن لكــل الــسلوكية النمــاذج
 ات مبــسؤوليا اضــطالعهوإمكانيــة القــرار صــنع عمليــات يف املــرأة شاركةملــالواســعة  اإلمكانيــة
 مـن  واملـراهقني  األطفـال صفوف   بني جنسانية ثقافة لتعزيز كثرية جهود وتبذل .الدولة شؤون
 مـع  العمل على الشباب  تدرب دولية، حكومية غري منظمة وهي الفرصتكافؤ   مدرسة جانب

 يف اجلهـود  هلـذه  املركزيـة  الوحـدة  وتتمثـل  .النديـة  مبـدأ  على بناء البالد أحناء خمتلف يفأقراهنم   
 منـها  :املقاطعـات  مـن  العديـد  يف أيـضا  فـروع  هلا توجد لكن كييف، يف الفرصتكافؤ   مدرسة
  .فرانكيفسك - وإيفانو وزيتومري، كريسون، املثال سبيل على

أُنـشئت يف أجـزاء     وتتولّى مراكز التربية اجلنسانية والوحدات االستـشارية املتنقلـة الـيت              
عديدة مـن أوكرانيـا مهمـة نـشر املعلومـات املتعلقـة مبـسائل املـساواة بـني اجلنـسني يف البلـدات                  

وحـدة عاملـة     ٢٢، يضم البلد    ٢٠٠٣ووفقا لألرقام اليت صدرت يف عام       . واملناطق األوكرانية 
ت، ومــن بــني النجاحــات الــيت حققتــها تلــك الوحــدات إصــدار الــدوريا   . لألحبــاث اجلنــسانية

وإنشاء املكتبات وقواعـد البيانـات اإللكترونيـة، وإجـراء مـسابقات للبحـوث لطلبـة اجلامعـات                  
وطلبة الدراسات العليا، وتطوير أساليب ملعاجلة املوضوعات اجلنسانية، وإعداد بـرامج دراسـية             

وقد نظّـم مركـز     . للمدارس، ووضع مفرزات أساسية للتربية اجلنسانية ملؤسسات التعليم العايل        
تقــصد إىل “ عــامل الفتــاة”وث املــرأة يف خركيــف مــسابقة وطنيــة للفنــون اإلبداعيــة بعنــوان  حبــ

ــاه الــشباب إىل مــشكلة اخــتالل       ــه انتب ــة لــدى الفتيــات وتوجي ــة ودعــم القــدرات اإلبداعي تنمي
  . التوازن اجلنساين يف اجملتمع

يف “ ساسـية املعرفـة اجلنـسانية األ  ”وختتلف البداية يف إدراج عناصـر متفرقـة مـن مقـرر         
مؤسسات التعليم العـايل يف البلـد، يف إطـار عمليـة تـضمني ُنهـج ذات توجـه جنـساين يف جمـال                      

النظريـــة اجلنـــسانية ”واعتمـــدت وزارة التربيـــة والعلـــوم الربنـــامج الدراســـي املعنـــون . التعلـــيم
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 ، وقد صدر أول كتاب مقرر موجه ملؤسسات التعليم العايل يف إطار هـذا الربنـامج               “األساسية
وُوضــع هــذا الكتــاب املدرســي حتــت إشــراف برنــامج تكــافؤ الفــرص التــابع   . ٢٠٠٤يف عــام 

  .لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي بدعم مايل من مؤسسة النهضة الدولية بالتعاون مع الوزارة
جمموعـة األحكـام    :  عمل مهـم آخـر يف جمـال املعلومـات هـو            ٢٠٠٦كما ُنشر يف عام       

اواة يف احلقوق والفـرص بـني النـساء والرجـال، وكـان موّجهـا ألعـضاء                 التشريعية املتعلقة باملس  
الــدورة الربملانيــة اجلديــدة حبيــث يــشكل مرجعــا مفيــدا عــن التجــارب الناجحــة للجــان الربملــان 
وتقسيماهتا الفرعية، وللمنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية بشأن التطبيق العملي الفعـال             

  . بني اجلنسنيللمبادئ التشريعية للمساواة
ويساعد نشر اإلحصاءات الرمسية بشأن اختالل التوازن بـني اجلنـسني يف اجملتمـع علـى               

، أثـارت   ٢٠٠٥ و   ٢٠٠١ و   ١٩٩٨ويف أعـوام    . حتطيم القوالـب النمطيـة اجلنـسانية التقليديـة        
اللجنة اإلحصائية احلكومية املـسائل املتعلقـة بـاملرأة والرجـل يف أوكرانيـا فتـضمنت إحـصاءات                  

وقُــدمت اخلالصــات  . ساســية عــن وضــع املــرأة والرجــل يف مجيــع جمــاالت احليــاة بــاجملتمع        أ
  . اإلحصائية بشكل ييسر االطالع عليها مع توزيعها على نطاق واسع

ومن املالمح اخلاصة للحمالت اإلعالمية اليت جـرت يف األعـوام األخـرية، االسـتخدام                 
قـع الـشبكية، الـدوريات اإللكترونيـة، والبوابـات          املوا: الفعال للموارد املختلفـة علـى اإلنترنـت       

اإللكترونيــة، والتوزيــع اإللكتــروين، واملنتــديات اإللكترونيــة، مثــل بوابــة املــرأة األوكرانيــة،         
وجمموعة نشرات املعلومات اإللكترونية، وجريـدة األسـرة واملـساواة بـني اجلنـسني الـيت تـصدر                

شطة تبــادل املعلومــات ســواء علــى الــصعيد علــى اإلنترنــت، إخل؛ وقــد يــّسرت مجيــع هــذه األنــ 
  .اإلقليمي أو الوطين

ومن مث اختـذت الدولـة واجملتمـع املـدين يف الفتـرة املـشمولة بـالتقرير عـددا مـن التـدابري                         
بيـد أن هـذه العمليـة مل تكتـسب بعـد طابعـا       . للقضاء على القوالب النمطيـة اجلنـسانية احملافظـة       

مطيــة اجلنــسانية باالســتمرار، مبــا يف ذلــك يف وســائل   منــهجيا ومــا زال مــسموحا للقوالــب الن 
ــاذج         . اإلعــالم ــشكيل النم ــيا لت ــساء والرجــال شــرطا أساس ــة تفكــري الن ــيري طريق ــل تغ ــا جيع مم

االجتماعية والثقافية املرغوبـة عـن الـسلوكيات اجلنـسانية، ومـا زال هنـاك الكـثري الـذي ينبغـي                     
  . عمله يف هذا الصدد

  
  ٦املادة     

طـراف مجيـع التـدابري املناسـبة، مبـا يف ذلـك التـشريعي منـها، ملكافحـة                   تتخذ الـدول األ     
  . مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
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يعد االستغالل اجلنسي للمرأة، مبا يف ذلك االجتـار هبـا وإكراههـا علـى البغـاء، إحـدى             
زالـت    اختذت أوكرانيا ومـا    وبوصفها طرفا يف االتفاقية،   . املشكالت امللحة الراهنة يف أوكرانيا    

تتخذ، إجراءات صارمة لتنفيذ توصيات اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    
  . فيما يتعلق مبنع االجتار يف النساء أو ممارستهن للبغاء

وملنــع اســتخدام املواطنــات األوكرانيــات يف اخلــارج يف أغــراض جنــسية أو تعرضــهن      
يونيـه  /عزيـز احلمايـة االجتماعيـة هلـن، اختـذ جملـس الـوزراء يف حزيـران        لالستغالل يف العمـل ولت    

 ملنــــع االجتــــار يف ٢٠٠٥-٢٠٠٢ قــــرارا باملوافقــــة علــــى الربنــــامج الــــشامل للفتــــرة ٢٠٠٢
ــة     ــاط التالي ــى النق ــشكل أساســي عل ــع االجتــار يف األشــخاص؛  ) ١: (األشــخاص، ويركــز ب من

  .محاية الضحايا وإعادة دجمهم) ٣(خاص؛ املقاضاة اجلنائية يف حالة االجتار يف األش )٢(
وقد أُنشئ جملـس للتنـسيق املـشترك بـني اإلدارات ملكافحـة االجتـار يف األشـخاص، يف                     

إطار جملس الوزراء، مبا يكفل التنفيذ الفعال لتدابري مكافحة االجتـار وإنـشاء آليـة تابعـة للدولـة                   
  . رة والشباب والرياضةويرأس هذا اجمللس وزير شؤون األس. للتصدي هلذه الظاهرة

، أنشأ جملس الوزراء فريقـا عـامال مـن اخلـرباء ُيعـىن              ٢٠٠٤ديسمرب  /ويف كانون األول    
باإلشراف على التنـسيق العملـي لتـدابري مكافحـة االجتـار؛ ويـضم بـني أعـضائه متخصـصني يف                     

ربنـامج  خمتلف القطاعات هلم صلة مباشرة بتنفيذ واحد أو أكثر مـن التـدابري الـيت نـص عليهـا ال                   
  .الشامل، بيد أن عمل اجمللس أصبح شكليا إىل حد ما يف اآلونة األخرية

وتــضم كــل مقاطعــة يف البلــد جلنــة دائمــة لتنــسيق جهــود منــع االجتــار يف األشــخاص      
ــذا املوضــوع    ــة هب ــات املتعلق ــادل املعلوم ــع االجتــار يف     . وتب ــشارية ملن ــشئت جمــالس است ــا أُن كم
إيڤــانو فرانكيــسك، زاكارباتيــا ومخيلنيتــسكي    (ت األشــخاص، واجتمعــت يف ســبع مقاطعــا   
دعـم أنـشطة جمـالس التنـسيق        ”يف إطـار مـشروع      ) وبولتافا وشرينيهيف وسومي وكريوڤوهراد   

 مقاطعـة   ١٧يف املقاطعات بـشأن منـع االجتـار يف األشـخاص مبـساعدة اجملـالس االستـشارية يف                   
وأسـفرت تلـك االجتماعـات      . لهجرة، وقد ُنفذ مبساعدة مالية من املنظمة الدولية ل        “اأوكرانيب

عن توصيات إىل جمالس التنسيق يف املقاطعـات بـشأن املـسائل املتعلقـة مبنـع االجتـار، روعـي يف                     
ولألسـف فـإن هـذه اجملـالس ال تـؤدي يف الواقـع عملـها                . صياغتها الوضع اخلاص لكل مقاطعة    

 أخــرى، علــى حنــو فعــال حيــث أن عــضويتها تــشمل خــرباء مــن هيئــات تتعامــل مــع مــسائل     
  . يعوق اختاذها إجراءات فعالة مما

ويعـد اســتحداث قاعـدة تــشريعية وتنظيميــة ملكافحـة االجتــار يف األشـخاص مــن أكثــر       
ولتلـك الغايـة قـام جملـس الـوزراء بـصياغة واعتمـاد القـرار رقـم                  . املهام خطورة يف عمليـة املنـع      

ــؤرخ ١٩٦١ ــانون األول٢٥ املـ  اإلدارات،  بـــشأن جملـــس التنـــسيق بـــني ٢٠٠٢ديـــسمرب / كـ
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 الـذي يتـضمن تعليمـات موحـدة بـشأن      ٢٠٠٣يونيـه  / حزيـران ٢٧ املـؤرخ    ٩٨٧والقرار رقم   
  .مراكز تأهيل ضحايا االجتار

وكما أوضح من قبل، فقد انضمت أوكرانيا إىل اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب            
ــرار      ــدة مبوجـــب القـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــدهتا اجلمعيـ ــة، الـــيت اعتمـ ــؤرخ ٥٥/٢٥الوطنيـ  املـ

 قامـت أوكرانيـا بـالتوقيع       ٢٠٠١نـوفمرب   /ويف تـشرين الثـاين    . ٢٠٠٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٥
على الربوتوكول التكميلي بـشأن منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار يف األشـخاص، ال سـيما النـساء                     

، صـّدقت أوكرانيـا     ٢٠٠٥-٢٠٠٢ من الربنامج الشامل للفترة      ٢١واألطفال، وعمال بالفقرة    
وإضـافة إىل ذلـك وقعـت يف        .  على اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة         ٢٠٠٤عام  يف  

. ، وإن مل تصّدق بعد، على اتفاقية جملـس أوروبـا املتعلقـة مبكافحـة االجتـار بالبـشر            ٢٠٠٥عام  
  . وُتعّد وزارة العدل حاليا الصكوك الالزمة للتصديق على االتفاقية املذكورة

ــديل     ــرع يف تع ــد ُش ــة  وق ــشريعات األوكراني ــادتني  ( الت ــدا امل ــن ٣٠٣ و ١٤٩وحتدي  م
ينــاير /ويف كــانون الثــاين. هبــدف تنفيــذ اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة) القــانون اجلنــائي

، أصدر اجمللـس األعلـى قانونـا يعـّدل القـانون اجلنـائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة مـن                      ٢٠٠٦
الجتار يف األشخاص، وعن جتنيـد أشـخاص ملمارسـة البغـاء،           أجل حتديد املسؤولية اجلنائية عن ا     

ووضع مشروع قانون للتعويض عن الضرر الـذي        . والتعيش على اإليرادات املكتسبة من البغاء     
ــام        ــة لع ــة األوروبي ــف، اســتنادا إىل أحكــام االتفاقي ــضحايا جــرائم العن ــشأن ١٩٨٣يلحــق ب  ب

ملــشروع القــانون املــذكور يف تعزيــز ويتمثــل اهلــدف الرئيــسي . تعــويض ضــحايا جــرائم العنــف
ضمانات محاية حقوق ضحايا جرائم العنف املتعمدة مبنحهم مساعدة اجتماعية مـن الدولـة يف    

  . صورة تعويضات مالية
ومت اختاذ عدد من التدابري التنظيمية والعمليـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير لتحديـد                    

ار يف األشـخاص وجتريـدها مـن إمكانـات إضـرارها            عصابات اجلرميـة املنظمـة الـضالعة يف االجتـ         
وقد أحرز تقدم ملحوظ يف هـذا املـسعى، عنـدما أنـشأت وزارة الداخليـة يف أوائـل                   . باآلخرين

أغــسطس مــن العــام  /ويف آب.  وحــدة منفــصلة للجــرائم املتعلقــة باالجتــار بالبــشر ٢٠٠٥عــام 
يتمثل املنطلق الرئيـسي لعمـل      و. نفسه أعيد تنظيم هذه الوحدة لتصبح إدارة حتمل نفس االسم         

هذه اإلدارة يف مكافحة ومنع االجتار باألشخاص، واجلرائم املخلة باآلداب العامة، والتبين غـري              
املــشروع ألغــراض جتاريــة، ونقــل األعــضاء واألنــسجة البــشرية، واســتخدام األطفــال يف إنتــاج 

  .ونشر املصنفات اإلباحية عرب اإلنترنت
 ١٢٤( جرميـة    ٣٧٦الت الشؤون الداخلية عن وقـوع       ، كشفت وكا  ٢٠٠٦ويف عام     
وهــو معــدل (تتــصل باالجتــار باألشــخاص أو غريهــا مــن ترتيبــات نقــل األشــخاص ) مــن اجلنــاة
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مـن   ٣٩٣وكـان هنـاك   ). ٢٠٠٥ مرة عن مثيله يف عام       ٢,١للكشف عن اجلرائم يزيد مبقدار      
 سـيدة   ٣٣٢ن بينـهم    ، مـ  )٢٠٠٥ يف املائـة أقـل مـن عـام           ١١,٩ (٢٠٠٦اجملىن علـيهم يف عـام       

وبلــغ جممــوع العــصابات اإلجراميــة الــضالعة يف االجتــار باألشــخاص الــيت مت        :  قاصــرا٥٢ و
وتطورت أعداد اجلـرائم الـيت      ). ٢٠٠٥ يف املائة أقل من عام       ٣٠( عصابة   ١٠١الكشف عنها   

-٢٠٠٤؛  ٢٨٩-٢٠٠٣؛  ١٦٩-٢٠٠٢؛  ٩٨-٢٠٠١: مت الكشف عنها على النحـو التـايل       
  .٣٧٦-٢٠٠٦؛ ٤١٥-٢٠٠٥؛ ٢٦٩

 مـــسارا لالجتـــار، وأُلقـــي القـــبض علـــى أكثـــر مـــن  ١٨٠وقُـــضي علـــى مـــا جمموعـــه    
شخص من الضالعني يف تنظيم تلـك املـسارات وتـشغيلها؛ ووفقـا لألرقـام الـصادرة عـن                    ٣٠٠

 حماكمة جنائية يف جرائم منصوص عليها يف املـادة          ١٦٠دائرة األمن الوطين، أُجريت أكثر من       
االجتار يف األشخاص وغريها مـن االتفاقـات غـري املـشروعة املتعلقـة        (ي   من القانون اجلنائ   ١٤٩

  ). بنقل األشخاص
، كـشفت املراكـز احلدوديـة األوكرانيـة عـن           ٢٠٠٥وعلى مدى سبعة أشهر مـن عـام           

 شـخص عـربوا احلـدود بـشكل غـري مـشروع ألغـراض العمـل وألقـت القـبض                     ٨٠٠أكثر مـن    
وا مـن حمـال إقامتـهم الـسابقة، واسـتجابت إىل       مواطنا اختف٣٨٩عليهم، وحتققت من حاالت  

طلبــات مــن وكــاالت إنفــاذ القــوانني يف أوكرانيــا بــالتحقق ممــا إذا كــان األشــخاص     ١ ٧٠٩
  .الذين اختفوا من حمال إقامتهم الدائم قد عربوا احلدود من عدمه

كما كشفت السلطات عن قيام أطراف ثالثة بعمليـات نقـل غـري مـشروع ألكثـر مـن                     
 حماولـة نقـل غـري مـشروع         ١٣صر، داخـل أوكرانيـا بـدون موافقـة والـديهم، وعـن               قا ٣ ٢٠٠

 حالــة نقــل قــام هبــا  ٤٠ألغــراض العــالج الطــيب أو الرعايــة الــصحية أو للــسياحة، وأكثــر مــن   
  . أجانب ألحداث مت تبّنيهم بدون استكمال املستندات املطلوبة وغريها من اإلجراءات الرمسية

ة ألنــشطة الــشركات الوســيطة، املــرخص هلــا بإجيــاد فــرص   ويعــد تعزيــز متابعــة الدولــ   
. العمل ملواطنني أوكرانيني يف البلـدان األجنبيـة، عنـصرا هامـا يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص                  

وهذا الرصد هو مـسؤولية وزارة العمـل والـسياسة االجتماعيـة، ودائـرة األمـن الـوطين، وإدارة          
 متعهـدا   ٤٣٤ا الـوزارة، يوجـد يف أوكرانيـا حاليـا           ووفقا لألرقام اليت أصـدرهت    . إيرادات الدولة 

أو شركة حيملون تراخيص خاصة لتقدمي خدمات وسيطة إلحلاق مـواطنني أوكـرانيني بأعمـال           
، قامــت الــوزارة، باالشــتراك مــع الوكــاالت األخــرى إلنفــاذ       ٢٠٠٥ويف عــام  . يف اخلــارج

ج عــن تلــك التحقيقــات قيــام ونــت.  ترتيبــا جتاريــا مــن هــذا القبيــل ١٧٧القــانون، بــالتحقيق يف 
  .  ترخيصا٣٥ أمرا بتصحيح خمالفات، وألغت ١١سلطات منح التراخيص بنقض 
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ومن أكثر املخالفات شيوعا عدم ترمجة الوثـائق األجنبيـة إىل اللغـة األوكرانيـة، وعـدم                
املالءمة بـني شـروط عقـود العمـل وبنـود التـرخيص، وعـدم وجـود عقـود عمـل مـع أصـحاب                         

  .ارج، إخلاألعمال يف اخل
ويتضمن هذا الربنامج رصدا مستمرا للتدابري املتخذة ملنع نقل األشـخاص بـشكل غـري        

  .مشروع من داخل البالد
وتضم املواقع الشبكية للبعثـات الدبلوماسـية واملكاتـب القنـصلية ألوكرانيـا يف البلـدان                  

ــدم املـــشورة الق   ــا أقـــساما تقـ ــة يف أوكرانيـ ــة ووكـــاالت وزارة الداخليـ ــا األجنبيـ ــة للرعايـ انونيـ
األوكــرانيني مبــا يف ذلــك معلومــات عــن بلــدان املقــصد، وتوصــيات بــشأن االلتحــاق بالعمــل،  

  .وإضافة إىل التشريعات األوكرانية أو تشريعات بلدان اإلقامة ذات الصلة
ــم أو مؤقــت يف          ــشكل دائ ــشون ب ــذين يعي ــواطنني األوكــرانيني ال ــر امل ــة أث ــة متابع وبغي

ــة معلومــات موثقــة مــن     اخلــارج، وتكــون حمــال إق  ــة، تطلــب وزارة الداخلي ــهم غــري معروف امت
الوكـــاالت املختـــصة يف البلـــدان األخـــرى، وجتـــري حمادثـــات ومـــشاورات، وتـــربم اتفاقـــات، 
وتستفيد من املساعدة املالية املقدمة من املنظمات الدولية، وتصدر تعليمات لـشركات احملامـاة              

  .الكربى، وتلجأ إىل القناصل الفخريني
ظرا ألن اجلرائم املتعلقة باالجتار يف األشخاص تدخل ضمن فئة اجلرميـة املنظمـة عـرب       ون  

الوطنية، تتخذ الوزارة خطوات إلقامـة تعـاون فعـال بـني وكـاالت إنفـاذ القـوانني يف أوكرانيـا                     
ونظريهتــا مــن الوكــاالت يف البلــدان األخــرى واملنظمــات الدوليــة، ال ســيما منظمــة األمــن          

  . با، ومكتب الشرطة األورويب وجملس أوروباوالتعاون يف أورو
ــاون         ــق، تتع ــا وضــعها كمراقــب يف جملــس دول حبــر البلطي ويف إطــار ممارســة أوكراني

الوزارة على حنو نشط مع أمانة اجمللس يف معاجلة مشكلة األطفـال الـذين يفتقـرون إىل الرعايـة                   
لدوليــة، وتتخــذ تــدابري عمليــة الوالديــة، وتقــوم بــدور فعــال يف املــؤمترات واحللقــات الدراســية ا

  .ملكافحة االجتار باألشخاص واهلجرة غري الشرعية
كما قامت أوكرانيا بدور فعال يف صياغة اتفاقية جملس أوروبا بشأن مكافحة االجتـار                 

. تراسـيوك .  وقّع هذا الصك وزيـر اخلارجيـة ب        ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧بالبشر، ويف   
فربايـر  / يف شـباط ٢٠٠٧-٢٠٠٥ بـشأن جملـس أوروبـا للفتـرة      واعُتمدت خطة عمـل أوكرانيـا     

ومبوجب هذه اخلطة، تتضمن جماالت التعـاون الـيت حتظـى باألولويـة يف دوائـر العـدل                  . ٢٠٠٥
والــشؤون الداخليــة، مــسائل اهلجــرة والترحيــل، ومكافحــة االجتــار باألشــخاص، ومنــع وقمــع   

  .جلنسي لألطفالاستغالل األطفال يف املصنفات اإلباحية واالستغالل ا
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ويعد حتسني الوضع االقتصادي واالجتماعي من عوامـل القـضاء علـى أسـباب االجتـار          
ويــأيت معــدل . يف األشــخاص واهلجــرة غــري الــشرعية وإهنــاء الظــروف الــيت تــشجع علــى ذلــك 

  .العمالة يف مقدمة العوامل االقتصادية واالجتماعية
دة مــن دائــرة العمــل     امــرأة علــى مــساع   ١ ٤٧٩ ٥٠٠، حــصلت  ٢٠٠٦ويف عــام    

 يف املائـة مـن إمجـايل عمليـات اإلحلـاق            ٥٠( منـهن    ٢٨٥ ٨٠٠احلكومية، وأتيح العمل لصاحل     
 امـرأة علـى اسـتحقاقات عمـل         ٢١ ٣٠٠ومـن هـذا اجملمـوع حـصلت         ). اليت قامت هبا اإلدارة   

  .ملرة واحدة فقط كي يبدأن أعماهلن التجارية
ــانون العمــل ضــمانات إضــافية لتوظيــف ف       ــضع ق ــذين    وي ــاملني ال ــن الع ــات حمــددة م ئ

حيتـاجون محايــة اجتماعيــة وال يقــدرون علــى املنافــسة يف ســوق العمــل علــى قــدم املــساواة مــع  
وتشمل تلك الفئات النساء الاليت يرعني أطفاال دون الـسادسة واألمهـات العازبـات              . اآلخرين

ــال دون ســن   ــوقني   ١٤ألطف ــاال مع ــرعني أطف ــا أو ي ــى ختــ   .  عام ــضمانات عل ــنص ال صيص وت
 يف املائـة مـن إمجـايل    ٥حصص من الوظائف يف الـشركات واملؤسـسات واملنظمـات تـصل إىل          

  . امرأة بالعمل وفقا لنظام احلصص٦ ٦٠٠ مت إحلاق ٢٠٠٦ويف عام . قوهتا العاملة للنساء
ــل،      ــوق العمـــ ــرأة يف ســـ ــسية للمـــ ــدرة التنافـــ ــسني القـــ ــيلة لتحـــ ــاقوكوســـ  مت إحلـــ
قـدَّم  وُي. لـدورات التدريبيـة املهنيـة     با)  العـام  من اجملموع  ة يف املائ  ٦٥,٥أي  (امرأة   ١٢٣ ٠٠٠

 . يف سوق العمليكثر عليها الطلبومهارة حرفة  ٤٧٩التدريب وإعادة التدريب املهين يف 

فـي  ف. الـشباب باسـتخدام   وجيري باسـتمرار توسـيع شـبكة املراكـز والوحـدات املعنيـة               
ــاين  ١ ــاير /كــانون الث ــا  ، كــ٢٠٠٦ين ــدى أوكراني ــشغيل    مركــزا ١٣٢ان ل عــامال مــن أجــل ت

ويف . وبـــدء األعمـــال التجاريـــة ألعمـــال التجاريـــةلتـــسيري ا مركـــزا ٩٠وأكثـــر مـــن الـــشباب 
 شـابا، وأجـرت    ٨٩٣ ٤٦٠ لــ    وظـائف الـشباب مـن إجيـاد       تـشغيل    متكنت مراكز    ٢٠٠٥ عام

 تـدريب   ت وأعـاد  تدّربـ كمـا   ،  وإسـداء املـشورة   املعلومـات   التزويد ب  بغرض   ة مقابل ٨٤ ٧٥٠
 .شخصا ١ ٦٢٥

 يــزال التنــسيب الــوظيفي خلّرجيــي املؤســسات املهنيــة والتقنيــة ومؤســسات التعلــيم   الو 
 عامــل ٢٨٩ ٣٠٠ مــا جمموعــه تلقــى التــدريب ٢٠٠٦فــي عــام ف. مــشكلة حــادةميثــل العــايل 

القائمــة علــى  احلــرف أو أكثــر مــن  حــرفتني  منــهم مــؤهلني يف  ١١٤ ٠٠٠مــاهر، وأصــبح  
بوظـائف،   ِحلقـوا  من هـؤالء اخلـرجيني أُ      ٢٦٨ ٦٠٠ أن   ت الرصد وُتظهر نتائج عمليا  . املهارات
 يف املائــة مــن جممــوع ٨٤,٢(تلقــوا فيهــا تــأهيال حبــرف ِحلقــوا  أُ خــريج٢٢٦ ٢٠٠ مــن بينــهم
أفـضل أداء مـن حيـث تنـسيب خرجيـي املؤسـسات املهنيـة والتقنيـة                 اتضح أن   قد  و). املتخرجني

أســوأ أداء أمــا يــا وأوديــسا؛  وزابورجييف مقاطعــات دنيربوبيتروفــسك وخريســون وفــولنيكــان 
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ختتلف مؤشرات تنـسيب    كما  . فرانكيفسك ولفيف وزاكارباتيا وخاركيف    - يف إيفانو فكان  
أفـضل أداء يف مقاطعـة كييـف        أن  ؛ إذ ُوجِـد     ملقاطعـة حـسب ا  خرجيي مؤسسات التعلـيم العـايل       

 ارتفـع إمجـايل عـدد       ٢٠٠٤ويف عام   ).  يف املائة  ٧٨,٢(وأسوأ أداء يف فولني     )  يف املائة  ٩٢,٩(
 شخــصا ٨٧٥بواقــع الرعايــة األبويــة املفتقــرين إىل ليتــامى واألطفــال األعمــال الــيت أُحلــق هبــا ا 

يف كـان   و شخـصا،    ٥ ٠٥١ ،٢٠٠٥يف عـام     بلـغ عـددهم    (٢٠٠٤عـام    باملقارنة مع عـددهم   
 ). شخصا٤ ١٧٦ ،٢٠٠٤عام 

مـرة ألكثـر مـن     ألول وظـائف ، وأتيحـت  ٢٠٠٥ جديدة يف عـام  وظيفةوأنشئت ألفا   
  عاملـة  شـركات اسـتخدمت   ويف العام ذاتـه،     . شاب يف شبكة السكك احلديدية للبلد      ٥ ٠٠٠

عـن  العمـل   ب منـهم    ١ ٤٠٠أكثر من   التحق  ( عامل   ٤ ٩٠٠البحري أكثر من    النقل  يف صناعة   
 أشـخاص   ٢١٠ شاب إىل جانب     ٢ ٠٠٠ّسبت أكثر من    ، ونَ )دائرة التوظيف احلكومية  طريق  

ــة،  ــن ذوي اإلعاقــ ــشأت  مــ ــن  وأنــ ــر مــ ــة ١ ٢٠٠أكثــ ــدةوظيفــ ــر .  جديــ ــن  وعثــ ــر مــ أكثــ
ــة شــخص  ٨ ٠٠٠ ــى وظيف ــة  شــبكة  مؤســسات يف عل ــة للدول ــصاالت التابع ــشاء . االت ومت إن
بتكنولوجيـا  واألخـذ    نتيجة التكليـف ببنـاء مرافـق جديـدة           وظائف جديدة  ٥ ٤٠٤جمموعه   ما

 .املؤسساتجديدة يف هذه 

ــات األشــ    لو  ــل يف املقاطع ــة ســوق العم ــأثرا د دراس ــراء ا ت ــن ج ــار باألشــخاص  م الجت
ــانو  (  - دونيتـــسك ولوهانـــسك ودنيربوبيتروفـــسك وخريســـون ونيكواليـــف وترينوبيـــل وإيفـ

مـع منظمـة   يف شـراكة    املنظمة الدوليـة للـهجرة،      تقوم  ) فرانكيفسك ومخيلنيتسكيي وزاكارباتيا  
رابطـة  إىل  التقنيـة  املـساعدة  ( وبـدعم مـايل مـن املفوضـية األوروبيـة     ،األمن والتعـاون يف أوروبـا     
صاغت استراتيجية هتدف ملـساعدة النـساء       منوذجية  تنفيذ مشاريع   ب،  )الدول املستقلة وجورجيا  

وعوامـل قوهتـا   فـسها  بناهتمام خاص لتعزيز ثقة املرأة   ويوىل  . العاطلني عن العمل  من  والشباب  
ق الـذات،    دون مساعدة من أحد واكتساب مهارات تـسوي        وظيفةتطوير قدرهتا على إجياد     مع  

وأثنـاء املكاملـات اهلاتفيـة وعنـد كتابـة           خـالل املقـابالت مـع أصـحاب العمـل          على سبيل املثـال   
 .السرية الذاتية، وما إىل ذلك

واتُّخذ عدد من اخلطوات لتحديد األشخاص الذين حيتمل أن يـشكلوا أهـدافا لالجتـار       
. فرديــة باالشــتراك معهــم  الوأيــة نهجاملوقائيــة التــدابري البغيــة اختــاذ أمســائهم يف قائمــة وإدراج 

الفئـة املعرضـة للخطـر      املنـتمني إىل    بأمساء األشخاص   ا   موحد ويضم نظام فرعي حموسب سجال    
 .بشأن احلالة السائدة على صعيد البلد بأسرهوملخصا للمعلومات اإلحصائية 

وجيــري إضــفاء حتــسينات علــى عمــل وحــدات إســداء املــشورة الثابتــة منــها واملتنقلــة      
ويف . اجملتمــعلألفــراد األفقــر يف تقــدم املــساعدة القانونيــة اجملانيــة  وهــي لنظــام العدالــة،  عــةالتاب
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حاليــا يوجــد  مــن هــذه الوحــدات تعمــل يف أوكرانيــا؛ ووحــدات ٣٠٩ كــان مثــة ٢٠٠٢ عــام
 . وحدة منها٨٤٢

وحمامون من القطاع اخلاص عمليـات حتقّـق مـستمرة          تابعون للحكومة   وجيري حمامون    
ما ال سـي  غـادرة البلـد، و    ملعنـدما يـستكمل املواطنـون اإلجـراءات الرمسيـة           ستندات  املـ صحة  من  

 علـى مكاتـب التـسجيل       أشـد صـرامة   فُرضـت شـروط     قـد   و. حني يتعلـق األمـر بوجـود أطفـال        
مــن علــى حتديــد األخطــاء يف الوقــت املناســب وإجــراء عمليــات التحقــق الالزمــة  حلثهــا املــدين 
 . البلد األشخاصةمغادر عنداملستندات صحة 

ويف ظــل الــدعم الــذي تقدمــه احلكومــة، أصــدرت منظمــة اهلجــرة الدوليــة كتيــب           
 اجلرميـة موقعـا   مكافحـة إدارة وأنـشأت  معلومات يف أوكرانيا للمواطنني املسافرين إىل اخلارج؛     

باالجتــار باألشــخاص؛ وأنــشئ صــندوق بريــد عــرب اإلنترنــت لالتــصاالت  ُيعــىن علــى اإلنترنــت 
ــة فَْغاملُ ــار        األمســاءل ــرائم االجت ــيم ج ــورطني يف تنظ ــراد املت ــة واألف ــصابات اإلجرامي ــة بالع املتعلق
 .ارتكاهبا يف أو

حيـث تتـوخى    ،   يف مكافحـة االجتـار باألشـخاص       ا هامـ  اعنـصر التثقيـف   محـالت   متثل  و 
وتقـوم وزارة األسـرة والـشباب والرياضـة مبعظـم           . جبميع نواحي املـشكلة   وعي اجلمهور   زيادة  
هذه احلمالت قامـت الوكـاالت التابعـة للـوزارة واهليئـات الـيت              ويف إطار   . ال يف هذا اجمل   العمل

تقـــدم اخلـــدمات االجتماعيـــة لألســـر واألطفـــال والـــشباب بتقـــدمي املعلومـــات عـــن التنـــسيب  
ــة   ــارات املهني ــوظيفي، واخلي ــشغيل  ال ـــ وظــروف الت ــات  ٢٦ ٢٦٠ل ــة شــابا يف فئ ــشمل خمتلف  ت

ق الريفيــة؛ وأفــراد األســر غــري املكتملــة واملفككــة؛  الــشباب الــذي يعيــشون يف املنــاط: يلــي مــا
 شـخص املـساعدة     ٢٥ ٠٠٠وقد تلقى أكثر من     . من أماكن االحتجاز  فرج عنهم   والشباب امل 

بالتعـاون مـع منظمـة اهلجـرة الدوليـة،          اختذت  اليت  والتثقيف،  املعلومات  تقدمي  من خالل تدابري    
ــرأة، و    ــدويل حلقــوق امل ــصليب األمحــر، ورابطــة األخــصائيني   ومركــز الســترادا األوكــراين ال ال

االجتماعيني يف أوكرانيا، ومنظمة بالست الوطنية للكـشافة يف أوكرانيـا، ومؤسـسة كاريتـاس               
اإليــدز ومعاجلتــه، واملراكــز اإلقليميــة الوقايــة مــن حتــاد الــشباب اإلقليمــي، ومراكــز االدوليــة، و

 .لعاملة مع املرأةلتنسيق املعلومات املتعلقة باملرأة، وغريها من املرافق ا

 مع وزارة التعليم والعلـوم،      ، جنبا إىل جنب   تشارك وزارة األسرة والشباب والرياضة    و 
ا مــن الــوزارات واإلدارات، يف تنفيــذ الربنــامج لعمــل والــسياسات االجتماعيــة وغريهــووزارة ا

 .الدويل للقضاء على عمل األطفال يف أوكرانيا

 الوزارة بالتعـاون مـع منظمـات        تتخذيف التسول،   االجتار باألطفال واستخدامهم    ملنع  و 
أوليـاء   أووآبـائهم   لـرتالء مالجـئ األطفـال       تثقيفية  /املدين تدابري وقائية وتدابري معلوماتية     اجملتمع
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 رعايــة تكفلــت هــذه املالجــئ ب٢٠٠٥ إىل عــام ٢٠٠٢املمتــدة مــن عــام ويف الفتــرة  .أمــورهم
،  موظفـو املالجـئ    ودرس . واملتـسولني   طفـال مـن املتـشردين      ١٣ ٤٧٧ طفال، منهم    ٢٣ ٦٧٤

ــاالت،    ــن احلـ ــة مـ ــل حالـ ــيت  يف كـ ــباب الـ ــتاألسـ ــال دفعـ ــشردين  إىل أن باألطفـ ــصبحوا مـ  يـ
ــة إعــادهتم إىل أســرهم   أو إدارات  وتــداوم .متــسولني، والظــروف املعيــشية يف بيــوهتم، وإمكاني

 تــها ّممــناألطفــال املوجــودين حتــت رعايمــسألة حتديــد علــى وضــع مالجــئ األطفــال اإلقليميــة 
وُتبـذَل جهـود لتحديـد ومقاضـاة البـالغني الـذين        . الـدائم وقعوا ضحية لالجتار قيد االسـتعراض     

حتملـهم  أنـشئ مـصرف للبيانـات املتعلقـة باألطفـال الـذين              كمـا    .يستغلون األطفال يف التسول   
فيهـا   واألطفال الذين يعيشون يف أسـر يـرفض   ،يصبحوا مشردين أو متسولني ظروفهم على أن    

 .أداء واجباهتم األبويةاألمور أو أولياء باء اآل

تالميــذ وطــالب منــع االجتــار باألطفــال يف أوســاط بــشأن احلمــالت اإلعالميــة تنفــذ و 
األشـرطة املرئيـة امللحقـة بالـدليل التعليمـي املعنـون        يف مدارس التعلـيم العـام    وُعرضت   .املدارس

 يف املراحــل إىل الطــالبوضــوع دورات تدريبيــة عــن هــذا امل ونظمــت .منــع االجتــار باألطفــال
ــة، ومــع       ــة بالــشؤون الداخلي ــا، إىل جانــب عقــد اجتماعــات مــع أعــضاء الوكــاالت املعني العلي

 .االجتماعيني واملتطوعنيواألخصائيني احملامني، وموظفي إدارات الشباب والرياضة، 

يـا،   وّزع احتـاد نـساء أوكران      ٢٠٠٦فربايـر   / إىل شباط  ٢٠٠٥مايو  / أيار منويف الفترة    
لم يعلى أطفال املـدارس والطـالب مـن الفـ          نسخة   ٨٥٠ من منظمة اهلجرة الدولية،      دعم مايل ب

ــوي  ــة (Destination-lifeالترب ــاة - الوجه ــن  ) احلي ــر م ــل   ١ ٧٠٠وأكث ــن دلي ــسخة م ــز  ن تعزي
 . مبشكلة االجتار باألشخاصالتوعية

 االسـتغالل   شـبكة عمـوم أوكرانيـا ملكافحـة        ٢٠٠٤نـوفمرب   /يف تشرين الثـاين   وأنشئت   
من تنفيذ جمموعـة التـدابري الراميـة إىل    وهي تشكل جزءا     منظمة،   ٢٥تضم  واجلنسي لألطفال،   

 .باألشخاصمنع االجتار 

 وتوعيـة  إعـالم دورات   املـدارس عقـد   ت،  “أطفـال أوكرانيـا   ”ويف إطار الربنامج الـوطين       
الفئـة  مـن   طفـال   منع االجتار باألشخاص، فضال عن إجراء مقـابالت فرديـة مـع األ             عن مشاكل 

معـارض كتـب    بتنظـيم    واملـدارس الفنيـة      اتاملكتبو اتمنظمات اهلواي قامت  و .املعرضة للخطر 
مزودة مبـواد عـن مواضـيع حمـددة، فـضال عـن عقـد حمادثـات وإجـراء             وزوايا  ورسوم توضيحية   

 . املتعلقة هبذا املوضوعالكتابات دراسات استقصائية بيبليوغرافية عن 

حلــصول علــى يطلبــون اراســات إعالميــة علــى األشــخاص الــذين  ع كتيبــات وكُوزَّتــو 
وتقـوم العيـادات النـسائية التابعـة ملستـشفيات           .خـارج الـبالد   إىل  الزمـة للـسفر     الطبية  الوثائق  ال

 القــابالت، وإدارات الطــب العــام /املــساعدين الطبــينيومراكــز املركزيــة، واملنــاطق املقاطعــات 
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للـسفر  نـصائح مفيـدة   : واملعنونة ع املنشورات اإلعالمية بتوزيوالعيادات اخلارجية لطب األسرة  
، وجــواز إىل اخلــارج خــارج الــبالد، وكتيــب معلومــات للمــواطنني األوكــرانيني املــسافرين  إىل

 .فقط، وإذا كنت ختطط لرحلة خارج البالدخيصك سفرك 

ة  ضـحايا ظـاهرة االجتـار باألشـخاص املـشين           من وميثل توفري املساعدة للنساء واألطفال     
وتضطلع مراكز إعادة إدماج األشخاص الذي وقعـوا         .هذه الظاهرة أحد العناصر الرئيسية ملنع     

وهتــدف هــذه املراكــز إىل كفالــة احلمايــة  .الجتــار بــدور هــام يف تــوفري هــذه املــساعدةضــحايا ل
ــضحايا   ــة لل ــى   القانوني ــوفريوالعمــل يف طــي الكتمــان عل ــشورة   ت ــة وإســداء امل  الفحــوص الطبي

تدريبيـة والعمـل مـع فـرادى الـضحايا      الدورات الـ عقـد   تضمن برامج إعـادة التأهيـل  وت .النفسية
الـيت يواجهوهنـا يف     شاكل  حـل املـ   ، فضال عن تقـدمي املـساعدة العمليـة يف           إحلاقهم باجملال هبدف  

 .واملمتلكاتالسكن احلصول على 

 وزارة األسرة والشباب والرياضة خـالل     شاركت  وألغراض مساعدة ضحايا االجتار،      
مراكــز يف إنــشاء ، مــع منظمـة اهلجــرة الدوليــة وسـلطات املقاطعــات ذات الـصلة،    ٢٠٠٥عـام  

يف مقاطعـات زيتمـوير ودنيرببيتروفـسكي وفـولني وشرينيفتـسي            أقاليمية إلعادة تأهيل الضحايا   
 .ويف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت

 الكثري مـن عناصـر الربنـامج        املشاركة الواسعة للمنظمات غري احلكومية يف تنفيذ      تعد  و 
 .الدولة ملعاجلة مشاكل االجتار باألشخاصتتبعه من السمات املميزة للنهج اجلديد الذي 

 ومنظمـة   ، ومنظمـة العمـل الدوليـة      ،الـوزارة مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة         قد تعاونت   و 
األوكـراين  لتعليمي  ا واملركز   ، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     ،السترادا الدولية حلقوق املرأة   

 وسـفارة   ، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحـدة       ، واحتاد نساء أوكرانيا   ،لإلصالحات
اختــاذ علــى  ومؤســسة النهــضة الدوليــة وغريهــا مــن املنظمــات، ،الواليــات املتحــدة يف أوكرانيــا
فـرص التـدريب املهـين    و التـصدي لالجتـار بالبـشر يف أوكرانيـا؛     :تدابري يف إطار املشاريع التاليـة 

عوامـل منـع االجتـار باألشـخاص واحلـد منـه يف ألبانيـا               مـن   والعمالة، وسياسـة اهلجـرة بوصـفها        
وطين ملـساعدة األطفـال مـن ضـحايا االجتـار واالسـتغالل             النظام  الوضع  و وأوكرانيا ومولدوفا؛ 

خاص مـن خـالل     دعم أنشطة جمالس التنسيق الوطنية املعنيـة مبكافحـة االجتـار باألشـ             و اجلنسي؛
صــياغة وتطبيــق بــرامج تعليميــة عــن  ، و مقاطعــة أوكرانيــة١٧اجملــالس االستــشارية املنــشأة يف  
ــالال ســيو(مكافحــة االجتــار باألشــخاص    ــاهج الدراســية  أحــد عناصــر  بوصــفه ) ما األطف املن

 .الفين ومؤسسات التعليم العايل، إخل/ملدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم املهين

ــويل وو  ــا  لســائت ــع االجتــار باألشــخاص  متواصــال  اإلعــالم اهتمام ــاجل و .بقــضية من تع
: املعنيــة باألحــداث اجلاريــة والــيت تبثهــا مؤســسة اإلذاعــة الوطنيــة األوكرانيــة مــن قبيــلربامج الــ
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ب يــمواضــيع متــصلة مبنــع هتربرنــامج رأي أو مبــادرات الــشباب، أو املواســاة، أو وجهــة نظــر  
دعى املدافعون عن حقوق اإلنسان من منظمات اجملتمـع املـدين،           وُي .خارج أوكرانيا إىل  النساء  

ــرة، إخل،    ــاذ القــــانون، وممثلــــو دوائــــر اهلجــ ملــــشاركة يف هــــذه إىل اوأعــــضاء وكــــاالت إنفــ
 .اإلذاعية الربامج

 عــن األســاليب الرئيــسية لالجتــار    منتظمــة اإلعــالم املطبوعــة تقــارير   لوتنــشر وســائ  
التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة يف حـل         عن  دماج، و باألشخاص، وأعمال مراكز إعادة اإل    

. ومـا إىل ذلـك  العثـور علـى عمـل يف اخلـارج،     بـشأن  هذه املشاكل، فضال عن تقدمي توصيات      
وعلى سبيل املثال، قدمت مؤسسة التلفزيـون الوطنيـة األوكرانيـة تقـارير عـن مكافحـة االجتـار                   

 اقتفـاء أثـر األطفـال، ودائـرة اإلنقـاذ           ودائـرة بار،  األخ:  التالية باألشخاص يف الربامج التلفزيونية   
 تقـارير دائـرة العمالـة        املعنونـة  سلسلةتبث ال و .األمن، واجملال األمين  أجبديات  ، و ٠١ - الوطنية
ــة ــامج ، الوطني ــة اإلذاعــة برن التحــاق املــشاكل النامجــة عــن   : ملكافحــة االجتــار باألشــخاص جمل

وأذاع اثنان وعشرون برناجما يف هذه السلـسلة الـيت           .وظائف يف اخلارج  باملواطنني األوكرانيني   
ــشأن االجتــار           ــذيرات ب ــة، حت ــة الوطني ــة األوىل ملؤســسة اإلذاع ــى احملط ــهريا عل ــرتني ش ــث م ُتب

 هيئة البث احلكومية املسماة اهليئة األوكرانية للبـث اإلذاعـي والتلفزيـوين       وأذاعت   .باألشخاص
ــارير عــن مــشاكل مكافحــة االجتــار باألشــخاص يف    ــا تق ــاجمي أوكراني ــة، -  برن  األرض اجملهول

، !لعاجـ : مـن قبيـل   ذات مسات خاصة عن هـذه القـضايا؛         حتقيقات إعالمية   وتوجد   .واحلدود
، ومـشاكل اهلجـرة غـري املـشروعة، وكيـف           الساخناملساعدة  ومنع االجتار باألشخاص، وخط     

يـق األبـيض،    الرقتتجنب الوقـوع ضـحية لالجتـار، واخلـط الـساخن، والتجـارة بالـسلع احليـة، و                 
احلديثة، واحلماية االجتماعية لألطفـال، وجتـارة    الرقيق  مسات جتارة    :نووالقرن احلادي والعشر  

 . احليةعة، والبضا احلديثةاجلنس

 ٢٠٠٢ميكن التأكيد على أن أوكرانيـا واصـلت، بـشكل عـام، يف الفتـرة مـن                  من هنا    
 الـــصعيدكـــل مـــن  ص علـــى  حتـــسني اســـتراتيجيتها ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخا    ٢٠٠٥إىل 

 .والوطين الدويل

  :يف إطار الربنامج 
ــع املقاطعــات جلانــ    -   ــشأت مجي ــع     اأن ــادل املعلومــات عــن من ــسيق اجلهــود وتب  دائمــة لتن

  باألشخاص؛ االجتار
ــة     -   ــة إدارة تنفيذي ــشأت وزارة الداخلي ــها    أن ــق عن ــا ينبث ــع م ــن م ــة الوحــدات م اإلقليمي

  األشخاص؛ملكافحة اجلرمية املتصلة باالجتار ب
بدأ عدد الدعاوى اجلنائية املتعلقـة جبـرائم االجتـار يف االرتفـاع مبجـرد إقـرار املـسؤولية                     -  

  اجلنائية فيما يتصل باالجتار باألشخاص؛
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وهتيئـة  مناقـشات   عقد  دورات تدريبية و   تنظيم   : من قبيل  تتخذ املقاطعات تدابري وقائية     -  
  انية؛املستديرة جلميع الفئات السكاملائدة لقاءات 

  والـدعم املـايل     مع املنظمات غري احلكومية، الـيت تـوفر الـدعم التـشغيلي            فّعالالتعاون  ال  -  
  سواء؛ ال على الكبري

مالجـئ   تـضم  جيري إنشاء شبكة من املراكز األقاليمية إلعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج      -  
  لضحايا االجتار؛

الفنيـــون دعى املوظفـــون  حبـــوث اجتماعيـــة بـــشأن هـــذه القـــضايا، وُيـــى حاليـــاجـــرُت  -  
  للمشاركة فيها؛

معلومــات مــصرف البيانــات املتعلقــة باألشــخاص املعرضــني  يــتم باســتمرار اســتكمال   -  
  للخطر، كما ُتجرى حمادثات ومقابالت فردية؛

  ؛“اخلط الساخن”  و“خط املساعدة السري” وقائية عن طريق ات إجراءُتتَّخذ  -  
ع العـاطالت عـن العمـل علـى بـدء           جََّشوظائف، وتُـ  لشباب على إجياد    تقدم املساعدة ل    -  

  مشاريع جتارية صغرية؛
االستعراض املستمر ألنشطة شركات الـسفر، ووكـاالت الـزواج، واألشـخاص            جيري    -  

  يف اخلارج؛بإحلاق العمالة املتعلقة الوساطة املخولني بتوفري خدمات 
للرعايـا األوكـرانيني املـسافرين      ر خدمات املعلومات واملشورة واملـساعدة القانونيـة         وفَُّت  -  

  إىل اخلارج؛
جيري تنفيذ برنـامج مـشترك بـني اإلدارات لتقـدمي الـدعم االجتمـاعي لألسـر املفككـة                     -  

 .ومنع االجتار باألطفالاملرتيل بغية مكافحة العنف 

 مـشكلة االجتـار باألشـخاص   ألن  يـزال هنـاك الكـثري مـن الـصعوبات؛      فـال ومع ذلـك،     
 .وكرانيابالنسبة ألاستثنائي بشكل ملّحة مشكلة 

املنتهيـة  لفتـرة   لبرنامج حكومي جديد ملكافحة االجتار باألشخاص       قد مت حاليا وضع     و 
؛ ووفقا للتوصيات املقدمة مـن الـسلطات املركزيـة واملنظمـات الدوليـة ومنظمـات                ٢٠١٠عام  

ت واللـوائح،  اجملتمع املدين، يشمل هـذا الربنـامج مـسائل حتـسني الوضـع فيمـا يتعلـق بالتـشريعا                
ــال،    ــع االجتــار باألطف ــات ومن ــادة     وعملي ــل ضــحايا االجتــار وإع ــادة تأهي ــضاء، وإع زرع األع

  .إدماجهم، إخل
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  اجلزء الثاين    
  ٧املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة                   
 : مع الرجل، احلق يف على قدم املساواة خاص،تكفل للمرأة بوجه و، يف البلدالعامة والسياسية 

 وأن تكـــون مؤهلـــةالتـــصويت يف مجيـــع االنتخابـــات واالســـتفتاءات العامـــة،   )أ(  
 مجيع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛ يف النتخاب ل

 وشـــغل ات احلكومـــة وتنفيـــذ هـــذه الـــسياساتاملـــشاركة يف صـــياغة سياســـ  )ب(  
  املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛  مجيعوأداء عامة مناصب

ــاة العامــة       )ج(   ــة واجلمعيــات الــيت تعــىن باحلي املــشاركة يف املنظمــات غــري احلكومي
  . لبلديف اوالسياسية 

. التــصويتيف حقــوق وفــرص  بــني املــرأة والرجــلاملــساواة تــضمن التــشريعات احملليــة   
 أوكرانيـا املـشاركة يف إدارة شـؤون          يف طننيمـوا لل ه حيـق  أنـ على   من الدستور    ٣٨تنص املادة   و

ــة، و ــة،   يف الدول ــة واحمللي ــات الوطني ــة االاالنتخاب ــة ل نتخــاب والترشــيح ويف حري ــهيئات التابع  ل
علــى خــدمات الدولــة،  علــى قــدم املــساواة   احلــصول وحيــق هلــم. احملليــةولــسلطات املركزيــة ل

ــة    ــسلطة احملليـ ــات الـ ــة يف هيئـ ــسب . واخلدمـ ــويكتـ ــومواطنـ ــشاركة يف   أوكرانيـ ــق يف املـ ا احلـ
 يف الترشـح    حقهـم ، يف حـني أن      سـنة  ١٨ التنفيذيـة يف سـن       للهيئاتاالستفتاءات واالنتخابات   

ال تقــل املــواطنني الــذين إذ حيــق انتخــاب : املعنيـة علــى طبيعــة االنتخابــات يتوقــف لالنتخابـات  
أن ، وسـنة  ٣٥ رئـيس اجلمهوريـة عـن        ، وجيب أال يقل عمـر     الربملانإىل   سنة   ١٨ عنأعمارهم  
بـصرف   ،مجيـع املـواطنني   ويتمتـع   . الرمسيـة الدولـة   لغـة   يـتكلم   أن  التـصويت و  يف  ق  احليكون له   

: أيـضا البلـد   يف  التـشريع االنتخـايب     ويـشمل   .  التـصويت  باملـساواة يف حـق     ،النظر عـن جنـسهم    
، ٢٠٠٤لعــام ) نتخــاباال(نــواب الــشعب وقــانون ؛ ٢٠٠٥قــانون اإلجــراءات اإلداريــة لعــام  

رئـيس  قـانون   ، و ٢٠٠٤جلنة االنتخابات املركزية لعـام      وقانون  ؛  ٢٠٠٥ملعدلة يف عام    بصيغته ا 
  .وما إىل ذلكاالستفتاءات احمللية، و ا أوكرانيوقانون عموم ؛)نتخاباال(أوكرانيا 
 من قانون املـساواة يف احلقـوق والفـرص، الـذي دخـل حيـز التنفيـذ              ١٥املادة  وتضمن    

أوكرانيـا  يف ملـرأة والرجـل   كـل مـن ا    ل حقوقا وفرصا متساوية  ،  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١يف  
 األحـزاب الـسياسية وكتـل التـصويت،       ه جيـب علـى    وتنص أيضا علـى أنـ     . يف العملية االنتخابية  

أن ،  ة متعـددة املقاعـد    لـشعب يف دوائـر انتخابيـة وطنيـ        ل ا نوابـ  م املرشحني النتخاهب  تهاعند تسمي 
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ان وتتحمــل جلــ.  يف قــوائم مرشــحيهاســواءالرجــال والنــساء علــى حــد   مــن مرشــحني تــدرج
  . الشرطة اإلشراف على االمتثال هلذا ي مسؤولاتاالنتخاب

 ٧ ٥٩٥ يف املائـة مـن جممـوع         ٨٠,٩  كـان   اللجنـة االنتخابيـة املركزيـة،      ألرقـام وفقا  و  
ومـن  .  يف املائـة مـن النـساء       ١٩,١ الرجـال و     مـن  ٢٠٠٦مرشحا يف االنتخابات الربملانية لعام      

ــز  ــني األح ــة،    ابب ــة االنتخابي ــاركت يف احلمل ــيت ش ــان للحــزب  ال ــتراكي ك ــدميقراطي  االش ال
جـزء مـن   ك( “املـرأة مـن أجـل املـستقبل    ”وحـزب  ،  يني التقـدم  ينيحزب االشـتراك  و،  )املوحد(

حـزب اخلـضر   ويـضم  .  على أسـاس نـوع اجلـنس     حصص حمددة  حزب اخلضر ، و )“!ال”كتلة  
يف  املقاعـد تخـصيص نـصف   بسـته الداخليـة   سياعلـى    مؤكـدا ،  يف قائمتـه  أكرب عدد مـن النـساء       

مـن  عـددا كـبريا مـن النـساء     ناتـايل فيترينكـو   كتلة  و “أوكرانيا لنا ”كتلة  تضم  و. للنساء قائمته
 يف املائـة مـن عـضوية جلنـة          ٢٠مـا نـسبته      وشـكلت املـرأة   . يف قائمتيهمـا   أمسـاء    عـشرة بني أول   

يف الدوائر االنتخابية واللجـان االنتخابيـة        وخاصةاالنتخابات املركزية، واملرأة ممثلة متثيال جيدا       
  ).املناصب يف املائة من ٥٠ما جمموعه (

مـن أجـل التنفيـذ     من التدابري خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،     اأوكرانيا عددواختذت    
 ضـرورة  بـشأن  اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة     من  ٢٨٦ لتوصيةالعملي ل 

، الــيت “ة املــرأة يف صــنع القــرار الــسياسيأمهيــة مــشاركبــشأن يــادة الــوعي القيــام حبمــالت لز”
، وعلـى حنـو حمـدد     .  تنفيذ االتفاقية  بشأن أوكرانيا تقريرها األخري     عندما قدمت لجنة  الطرحتها  

ميكـن أن  ملـرأة يف االنتخابـات الربملانيـة واحملليـة، الـيت      ملـشاركة ا فـرص أفـضل     ومن أجـل إتاحـة      
، مراقبـات  وأأو ناخبـات    النتخابـات   يف ا  ملرشـحني    شـحات أو وكـيالت    مر النـساء  تكون فيها 

  املتحـدة   سفارة الواليـات   الذي تقدمه  يف إطار برنامج املنح الدميقراطية       عقدت مسابقة تنافسية  
إىل  منحـا ربنـامج  وقدم ال. “مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية    ”وضوع  مب تتعلقملشاريع  

 مــستوى الكفــاءة املهنيــة رفــعإىل ذلــك أدى قــد  ومــشاريع؛نفيــذ  غــري حكوميــة لت منظمــة٢٧
كتــب متثيلــي، وكــذلك النــساء األعــضاء يف مؤســسات الدولــة،   مل الــاليت انــتخنبللمرشــحات 

  . وقادة اجملتمع املدين
 ؛ شـبكة وطنيـة    تقيم: أناملنظمات اليت تتلقى منحا     جيب على   ،  املسابقةوفقا لشروط   و  
عــام يف  عــن مــشاركة املــرأة يف االنتخابــات الربملانيــة واحملليــة هاملــكب يغطــي البلــد ا تقريــروتعــد

 البيانـات االنتخابيـة    يفبـه   عوجلـت   علـى حنـو مـا        اجلنـسانية املـسألة   عـن    وجتري أحباثـا  ؛  ٢٠٠٦
لنــساء لوتوزيــع منــشور عــن تقــدمي املــساعدة ؛  االنتخابــاتالــذي يعقــبالوضــع احلزبيــة وعــن 

  اخلــامس يفلمجلــس األعلــىل وبعــد احلملــة االنتخابيــة لوخــال. لــهيئات احلكوميــةلاملنتخبــات 
منظمات اجملتمع املدين الوطنية يف مناقشة املسائل املتعلقـة مبـشاركة           شاركت  وبعدها  أوكرانيا،  
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 هذه املناقـشات يف العديـد مـن         وقد جرت . احملليةواملرأة يف انتخاب أعضاء السلطات املركزية       
) “لمرأة يف احليـاة الـسياسية     ل مثة حاجة هل  ” عندة مستديرة   مائ(بولتافا  : منها،  يف البلد دن  امل

بعـد  نظـرة   : املـرأة والـسلطة   ”موضـوع    عنمائدة مستديرة   (شريكاسي  وأبريل؛  / نيسان ١٤يف  
؛ )“دور املــرأة يف احليــاة العامــة والــسياسية”(تــشرينيهيف ومــايو؛ / أيــار٢٥ ، يف“االنتخابــات

رأة من أجل املشاركة يف صنع القرار الـسياسي يف          استراتيجية للنهوض بامل  ”مؤمتر عن   (لفيف  و
لنتــائج عــرض عــام (مــايو؛ وكييــف / أيــار١٩يف  (“دور املنظمــات النــسائية: سياســات لفيــف

ــشروع  ــة كييـــف  ”مـ ــام لجملـــس مدينـ ــل فُ: ٢٠٠٦عـ ــواباألتحـــت هـ ــام  بـ ــرأةأمـ يف ) “؟املـ
  .أبريل/نيسان ١٧

صـياغة   يف   للنساء والرجـال  اوية  من االتفاقية على املشاركة املتس    ) ب (٧املادة  وتنص    
 مجيع املهام العامة علـى      وأداءيف شغل الوظائف العامة      وحقهم املتساوي   احلكومة اتسياس

  . مجيع املستويات احلكومية
ــسانية بــني املــساواة إن    ــادة   اجلن ــرأة منــصوص عليهــا يف امل ــانون  ١٦ الرجــل وامل  مــن ق

 ٢٠٠٥ يوليـه /متـوز  ٢٦ املـؤرخ وم الرئاسـي     مـن املرسـ    ٢يف املـادة    واحلقوق والفرص املتساوية    
 اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطات املركزيــة واحملليــة لتحقيــق املــساواة يف احلقــوق    مــضاعفة بــشأن

  . والفرص بني املرأة والرجل
هـداف لـضمان    األجملس الـوزراء    حدد  تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،     ب وفيما يتعلق   
 لتقليـل   النيابيـة يف املائة من كـل مـن اجلنـسني يف اهليئـات              ٣٠ نسبة جنسانية ال تقل عن    وجود  

  .  إىل النصفالفجوة بني دخل املرأة والرجل
وتـــشري اإلحـــصاءات إىل أن معظـــم العـــاملني يف اجلهـــاز املركـــزي للـــسلطة التنفيذيـــة   

 مجيـع املـستويات اإلداريـة       عنـد عـدد النـساء قليـل       غـري أن    . مـن النـساء   هـم   والسلطة التشريعية   
  . يف اجملال السياسيوالنساءل ا بني الرجالنسبةدل على اختالل ي مما

ــات  ازداديف حــني و   ــساء املنتخب ــى عــدد الن ــني  يف أعل ــشريعية ب ــة ت ــامي  هيئ  ١٩٩٤ع
 يف املائـة مـن جممـوع أعـضاء          ٤أكثـر مـن     (نواب الشعب   امرأة من    ١٩ - ١٩٩٤( ١٩٩٨ و

اخنفــض نتيجــة فقــد ، )يف املائــة ٨,٤، أي بزيــادة قــدرها ٣٧ - ١٩٩٨و ) الربملــان األوكــراين
 يف املائـة مـن جممـوع        ٥,١(لربملان األوكـراين    فقط ل  امرأة   ٢٣ خبتنُتا: ٢٠٠٢انتخابات عام   

ــا    و، ٢٠٠٦يف عــام و. )األعــضاء علــى الــرغم مــن أن خطــة العمــل املتفــق عليهــا بــني أوكراني
النـساء يف الربملـان    يف املائـة مـن   ١٥نـسبته  أوكرانيا بـضمان مـستوى   ألزمت واالحتاد األورويب   

 يف املائـة مـن مـا جمموعـه          ٨,٤اخلـامس، أي    اجمللـس    امرأة يف    ٣٨ مل ُتنتخب سوى  األوكراين،  
  . مؤخرا عضوا منتخباً ٤٥٠
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 ١٦,٣( قائمـة املناصـب العليـا يف الـسلطات املركزيـة             ضمن امرأة   ١٢٦وجد حاليا   تو  
 ٢٠٠٤ عــام  حكومــةدة يف امــرأة واحــومــع أنــه كانــت هنــاك ).  العــاميف املائــة مــن اجملمــوع 

عـدد النـساء يف صـفوف املـوظفني     فقـد اخنفـض   ، ) شـؤون األسـرة واألطفـال والـشباب        ةوزير(
إىل ممـا يـشري   ، ٩ إىل ١٦األجهزة التنفيذية مـن  مستويات  يف أعلى ٢ و ١ الفئتنياإلداريني يف   

 أقـل بكـثري     بقىويمستوى مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار يف الدولة،          النسيب يف   خنفاض  اال
البلــد، ألول مــرة يف تــاريخ فــ: ٢٠٠٥تغــيريات هامــة يف عــام وطــرأت . مــن املعــايري األوروبيــة

). الثقافـة والـسياحة، وممتلكـات الدولـة    (، وترأست نساء أيضا وزارتـني     كومة امرأة احل ترأست
  .  يف احلكومة احلاليةوزيرة واحدةال توجد و  اللكن

 مـن    عـدد أكـرب بكـثري      يوجـد  األعلى ألوكرانيا صغرية،      نسبة النساء يف اجمللس    ومع أن   
 مــستوى اهليئــة أنــه كلمــا كــان إىل اإلحــصاءات وتــشري. النــساء علــى مــستوى الــسلطة احملليــة 

نـسبة  ، بلغـت  ١٩٩٤بعـد انتخابـات عـام    و. أكـرب مـن النـساء   أتيحت الفرصة لعـدد      ،منخفضا
 اجلنـساين تكـوين  ال يف  حمـددة تغـيريات    لوحظـت وقد  .  يف املائة  ٣٠املمثلني املنتخبني من النساء     

 يف املائــة مــن ٣٨مــا يقــرب مــن : ١٩٩٨لمجــالس احملليــة يف عــام لمــثلني املنتخــبني يف هيئــة امل
 نـسبة النـساء     ، ارتفعـت  ٢٠٠٢بعد انتخابـات عـام      و. حاليا من النساء  هي  مجيع اجملالس احمللية    

 يف املائـة،    ٤١,٧س احملليـة إىل      أعـضاء اجملـال    من ٢٣٠ ٠٠٠ العدد اإلمجايل الذي يزيد على    يف  
 ٢٦,٩ و والبلـدات املناطق الريفيـة والقـرى   جمالس  يف املائة من رؤساء ٢٤,٥كما متثل النساء  

 يف ٩,١  و اهليئات مـن النـساء؛   تلكأمينات يف املائة من     ٩١,٧و  يف املائة من نواب الرؤساء؛      
 يف املائـة مـن نـواب    ٢٢,١  و ضريةاملائة من رؤساء املقاطعات وجمالس املقاطعات واملناطق احلـ        

  . رؤساء هم من النساءال
وتتمتــع املــرأة باملــساواة يف . يف اخلدمــة املدنيــةبــصورة جيــدة أوكرانيــا ممثلــة يف املــرأة و  

ــة وفقــا للقواعــد املنــصوص عليهــا يف املــادة    االلتحــاق بــسلك   مــن الدســتور ٣٨اخلدمــة املدني
 يف املائــة مــن مجيــع مــوظفي  ٧٥,٤ل النــساء حاليــا ومتثــ.  مــن قــانون اخلدمــة املدنيــة ٤ واملــادة

ــة ــا يف اخلدمــة   ١٥ال يــشغلن ســوى  النــساء إال أن. اخلدمــة املدني ــة مــن الوظــائف العلي  يف املائ
وجتـدر اإلشـارة إىل     .  يف املائة علـى مـستوى اإلدارة الوسـطى         ٥٠و  ) ٢ و   ١ املستويان( املدنية

 االجتـاه الـسائد   مع أن أعلى املستويات، إىلد دأبت على التراجع عن الصعو قدأن نسبة النساء  
ــاد يتمثــل يفيف الــسنوات األخــرية  ــةاإلوظــائف اللتعــيني يف ا يف قــوائم عــدد النــساء ازدي . داري

 أكـرب عـدد مـن        أن واتـضح  .مل تتحـسن خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير          اإلمجالية   احلالة   أن إال
، ووزارة العـدل    ) يف املائـة   ٨٢(لدولـة   يف ا ية  اإلحـصائ   للجنـة  يف اجلهـاز املركـزي    يعملن  النساء  

ــة٧٥( ــة ) يف املائـ ــة٦٨,٥(، ووزارة املاليـ ــة٦٢(، ووزارة الـــصحة ) يف املائـ ، ووزارة ) يف املائـ
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ــسياس  ــة اتالعمــل وال ــة٥٨( االجتماعي ــيموزارة و، ) يف املائ ــوم التعل ــة٥٧,٥( والعل ، ) يف املائ
  ).  يف املائة٤٢(ة وزارة اخلارجيو، ) يف املائة٥٣(ووزارة الثقافة 

يف حمـاكم   :  التابعة للسلطة القضائية   اهليئات ني يف وظفاملالنسب التالية من    النساء  ومتثل    
 يف  ٤٦ زهـاء  - يف احملكمة االقتـصادية العليـا ألوكرانيـا          ؛ يف املائة  ٦٠ - االقتصادية   اتاملقاطع
 إال أنـــه.  يف املائـــة١١ - العليـــاكمـــة احمل ويف ؛ يف املائـــة١٤ - يف احملكمـــة الدســـتورية ؛املائـــة
  . اهليئاتمن تلكيات العليا ستواملتوجد امرأة واحدة يف  ال

مــوظفي املنظومــة   مــن جممــوع )  يف املائــة٨٣,٩( امــرأة ٦١٧ ٧٠٠توجــد حاليــا  و  
وظــائف )  يف املائــة٢٥ (امــرأة ٣ ١٠٠ وتــشغل.  موظــف٧٣٦ ٠٠٠ البــالغ عــددهم الــصحية
  ثقافيـة، حيـث  هيئـات يف )  الكلـي  املائة مـن اجملمـوع   يف٦٤( امرأة  ١١٦ ٠٠٠ وتعمل. إدارية

). ١٦٠ ٠٠٠ مـا جمموعـه  (اخلرباء ووظائف  يف املائة من الوظائف اإلدارية    ٧٠,٥ تشغل املرأة 
ــساء     ــدد الن ــإن ع ــارة أخــرى، ف ــامالتوبعب ــة الع ــشؤون الثقافي ــاد  يف يف إدارة ال ــستمرازدي .  م

يف اجلهـاز املركـزي هلـذه اهليئـة         توجـد   ياحة،   صادرة عن وزارة الثقافـة والـس       واستنادا إىل أرقام  
 يرأسـن وهناك مثـاين نـساء      . ة أو وحد  مكتب رئيسة ١٩، و   ورئيستا إدارة ،  نائبتا وزير وحدها  

يف مؤسـسات   و يف املكاتـب احملليـة أيـضا         ة مماثلـ  حالة ومثة. األقاليممكاتب الثقافة والسياحة يف     
  . الفنونومجعيات التعليم 

مـن  أن  االقتـصاد   مـن   القطـاع اخلـاص     يف  نـسبة اجلنـسني     تعلقـة ب  امل وتظهر اإلحـصاءات    
 يف املائـة    ٢٠ بني أصحاب الشركات التجارية الكـبرية، يف حـني أن            أحيانا امرأةاحملتمل وجود   

 ، مـن الواضـح أن   من اجملاالتيف هذا اجملال، كما يف غريهو.  الصغرية متلكها نساء   املشاريعمن  
  .  صنع القراريات مستوتتقدم إىل ونادرا ما لدنيا واملتوسطةااملواقع  بوجه عام تشغلاملرأة 

ات متخصـص   النساء العامالت يف قطاع الصناعات الزراعية مـن االقتـصاد          معظموتعد    
وتعمـل  .  يـشغلن مناصـب إداريـة      نمنـه ضئيال   عددا   إال أن التعليم الثانوي والعايل،    ممن أكملن   

لمـشاريع  ل مـديرات املـؤهالت التخصـصية   ى احلاصـالت علـ   مـن مجيـع النـساء   فقـط   يف املائة    ٥
يــشغل هــذه  اثــننيرجــال واحــدا تقريبــا مــن أصــل ، يف حــني أن )زارعاملــ(الزراعيــة والــصناعية 

 مـع نسبة ضـئيلة فقـط مـن النـساء          إال  كبري األخصائيني الزراعيني    منصب  وال تشغل   . الوظائف
ــرأة  ــدور  أن املـ ــضطلع بـ ــسؤولية  تـ ــر مـ ــفعالوأكثـ ــشاكل يـ ــة مـ ــشاكل  اة يف معاجلـ ــاج واملـ  إلنتـ
  . االجتماعية

 يف القــوات امــرأة ٥٢ ٣٠٧  حاليــاختــدم الــصادرة عــن وزارة الــدفاع، لألرقــاموفقــا و  
 ٨٣٠حاليـا   وتـشغل النـساء     .  يف موقـع املوظـف املـدين       ٤ ٢١٩ نمنـه تعمل  ،  البلداملسلحة يف   

 الـوزارة   د يف إال أنه ال توجـ    . دنيةاملدمة  يف اخل من وظائف اإلدارة     ٩٤٠من ما جمموعه    وظيفة  
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يف الفئـة الرابعـة،     نـساء   وهنـاك سـت     ،  ةالثالثـ إىل   األوىلفئـات   ال مـن نساء يشغلن منصب مدير     
ــسة متخصــصة ٣٧٥ و ــة اخلام ــرأة ٤٢٢ و . يف الفئ ــا   ام ــة ضــابط يف املراتــب العلي ــة ب (برتب رتب
، ٢٠٠١يف عـام  و. وضابط صـف   امرأة برتبة مالزم   ١ ٠٠١و  ) “ضابط قيادة ” أو   “رئيس”

، ٢٠٠٦عــام يف  و، يف املائــة مـن العــدد اإلمجـايل للــضباط  ٠,٧ تـشكل مــا نـسبته  رأة كانـت املــ 
النــساء مــن العــدد اإلمجــايل للــضباط وقــد تــضاعف .  يف املائــة٢,٢٥ كانــت تــشكل مــا نــسبته

مــن النــساء الــضباط وتــؤدي . ٢٠٠٦ يف عــام ١ ١٤٥ إىل ٢٠٠١ يف عــام ٥٩٨تقريبــا، مــن 
 يف ٠,١( أربعـة    -) كـابنت مـن الفئـة األوىل      (عقيـد   : ليـة    التا وحيملـن الرتـب   اخلدمة العـسكرية    

 الفئــة كــابنت مــن    (رائــد؛ ) يف املائــة ٢,٩ (٣٢ -)  الثانيــة الفئــة كــابنت مــن   (مقــدم ، )املائــة
 ٣,٥ (٣٨٨ -، مـالزم أول  ) يف املائـة  ٢,٩ (٣٧٥ - نقيب؛  ) يف املائة  ١,٧( ٢١٦ - )الثانية

 يف ٩,٣ مـن  برتبة مـالزم عدد النساء كما ازداد . ) يف املائة ٣٤ (٣٠ -، ومالزم ثان    )يف املائة 
يف هنايـة عـام   و. ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ١٥,٦ إىل ٢٠٠١يف عـام   اإلمجـايل   املائة من اجملموع    

 يف ١٧,٨ (برتبــة مــالزم ٢١٩٨:  التاليــةحيملــن الرتــبالنــساء يف هــذه الفئــة ، كانــت ٢٠٠٦
 ؛) يف املائــــة٦,١ (زم أقــــدممــــال ٢٥٩ ؛) يف املائــــة٢٩,٢ ( ضــــابط صــــف٢٤٩ ؛ و)املائــــة

 ٤٠,٩ (امرأة مـن هـؤالء النـساء       ٥٢٣وكانت  ).  يف املائة  ١٩,٦ (ضابط صف رئيسي   ٣١ و
 ٧١٧ ات يف املراتـب األدىن     املتخصـص  ، ويبلغ عدد املؤهالت   الليسانسشهادة   حيملن   )يف املائة 

  ). يف املائة١٨,١(
أعــداد أكــرب مــن النــساء   البلــديف القــوات املــسلحة خــارجختــدم حاليــا ،  أوكرانيــاويف  

)  يف املائــة٩,٢ (١ ٤٠٠ أكمــل هــذا اجملمــوع،أصــل مــن و).  يف املائــة٤٣,٤ أو ١٥ ١٣٧(
حيملــن )  يف املائــة٩,٤( ١ ٤٤١ و ؛)تخــصص أو درجــة املاجــستريالمؤهــل  (تعلــيمهن العــايل

اد  مـن أفـر    امـرأة  وأربعـون ان  تـ اثنوشـاركت   ).  الليـسانس  درجة(لتعليم العايل األساسية    درجة ا 
 يعملـن   برتبة ضـابط   مخس: ١٩٩٢لسالم الدولية منذ عام     القوات املسلحة يف عمليات حفظ ا     

ــة مــالزم؛ ، اتمترمجــ ــان برتب ــة رقيــب وجنــدي  ا ٣٥ مت جتنيــد وواثنت  مــرأة بــشكل خــاص برتب
  .ةوكرانياألحفظ السالم كتيبة  يف نساءوجد حاليا يال و). الطيبعامالت يف اجملال (

فـإن عـدد   ، ٢٠٠٦ لعـام    لدولـة االـسلك اخلـارجي ب    ة عـن دائـرة       الـصادر  لألرقاموفقا  و  
 تابعـة للحكومـة املركزيـة تتمتـع مبركـز           باعتبارهـا هيئـة   ،  النساء مـن املوظفـات اإلداريـات فيهـا        

وقــد .  يف املائــة مــن جممــوع مــوظفي الــدائرة٢٥ ، أي قرابــة امــرأة٦ ٥٠٠  يزيــد علــىخــاص،
ويف الوقــت . خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير    أكثـر مـن الـضعف    الـدائرة  عـدد النـساء يف   ازداد 

 امـرأة  ٣ ٥٠٠ زهـاء  حاليـا    وتـؤدي . الـدائرة بني  ثالثة موظف ثوجد امرأتان من بني كل      احلايل،  
يف كـل عـام     آخـذ يف االزديـاد       نعـدده و. لدولـة اخلـارجي ل  الـسلك   يف دائرة   اخلدمة العسكرية   

  .  يف املائة٨ مبعدل ٢٠٠٠  عاممنذ
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املساواة يف متثيـل    يف عدم   يف أوكرانيا اليوم    السائدة   وذجية للحالة النم  السمات وتتمثل  
 االجتمـاعي،   اهلـرم يف املستويات العليـا مـن       و ، صنع القرار  مراكزيف  واملناصب اإلدارية،   باملرأة  

 اجملـاالت  أدىن بـصفة عامـة يف       ويتركـزن ،  واملمتلكـات رئيسية يف توزيع الـسلطة      ال ويف املناصب 
لمـرأة  ل ةجتماعيـ اال الـصورة ومـع ذلـك، فـإن       . حلياة االجتماعيـة واالقتـصادية     ا مناليت يعتّد هبا    
 وميكنـها  ، وقادرة علـى اختـاذ القـرار       ،، ومسؤولة وحساسة،  امرأة عصامية ظهر أهنا   تاألوكرانية  
  . املساواة مع الرجلب االجتماعية األنشطةاملشاركة يف مجيع بشكل عام 

ــادة متــنح    ــرأ االمــن ) ج (٧امل ــة امل ــا مــساوية  تفاقي يف املــشاركة يف الرجــل مــع ة حقوق
   .لبلديف ااملنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية يف احلياة السياسية 

 دوليــة منظمــة ٤٥  منــها نــسائية،منظمــة ٢ ١٣٨ أوكرانيــا، كــان يف ٢٠٠٦يف عــام   
 هـي و. وهنـاك عـدة مئـات مـن املنظمـات النـسائية الـيت تعمـل علـى املـستوى احمللـي                     . وطنية أو

الــسعي لتــأمني مــع الدولــة مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، وآليــة تــساعد علــى حتــسني التــشريعات 
  .  عامال هاما يف تكوين الدولةباعتبارهاركة املرأة املنظمة حبعتراف اال

ــسياسية        ــا ظهــور األحــزاب ال ــسياسية يف أوكراني ــاة ال ــدة يف احلي ــسمات اجلدي  ومــن ال
برئاسـة الـسيدة    (املـرأة املـسيحية األوكرانيـة       حـزب     احلـصر  ومنها على سبيل املثال ال    ،  النسائية
ــساء  ، )غــورين ــا وحــزب ن ــسيدة  (أوكراني ــابرئاســة ال ــساء  حــزب ، و)كوماروف ــضامن الن  يفت

مــن أجــل املــرأة األوكرانيــة الــسياسي لعمــوم حتــاد واال، )دوفزينكــو الــسيدة برئاســة(أوكرانيــا 
ــستقبل ا ــسيدة  (ملـ ــة الـ ــوبرئاسـ ــاد احلـــ ، و)دوفزينكـ ــوطين زب احتـ ــرأة لالـ ــسيدة  (لمـ ــة الـ برئاسـ

 مــن أجــل توســيع دور املــرأة األحــزاب يفالغــرض األساســي مــن هــذه ويكمــن ). الفريفينتيــف
تطوير وتعزيز دولة مستقلة تقوم على سيادة القانون، والقضاء على مظاهر التمييز ضـد املـرأة،                

 أوكرانيـا    يف النـسائية والتشجيع على حتديد وتشكيل الـدور الـسياسي للمـرأة، وتعزيـز احلركـة               
 املركزيـة والـسلطات احملليـة،       واهليئـات لتمكينها من املشاركة يف بناء مؤسـسات اجملتمـع املـدين            

  . صياغة سياسة الدولةفضال عن ، فيهاوتوسيع مشاركة املرأة 
ــة  وقــد أنــشئ     ــسائية احمللي ــد مــن املنظمــات الن ــدةالعدي ــرة   اجلدي ــا خــالل الفت  يف أوكراني

يف العمليـة    إجراءات جمدية من الناحيـة       لوضعاملرأة والسعي   وضع   تعزيز   هبدفرير  املشمولة بالتق 
ا لقـوى   توحيـد  البلـد شهدويـ . وبوجه إمنـائي جديـد   جديد مبحتوى واستثمارهااحلركة النسائية،  

 داخلـها، ودخـوهلن      يف من حـدود اهلياكـل االجتماعيـة احملـصورات         وخروجهن يف اجملتمع    النساء
  . حل املشاكل اليت تواجهها الدولة ككلاسية العامة واملشاركة يف معترك احلياة السي

 النــسائيةطوعيــة ت املنظمــات الالــذي يــضماجمللــس الــوطين للمــرأة األوكرانيــة،  ويقــوم   
. تسهيل توحيد املنظمات والنقابات واألحـزاب النـسائية      ب العاملة يف أوكرانيا،     ة والدولي ةالوطني
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شاورات املـ  إلجـراء  يف رابطة حرة   يف البلد  املنظمات النسائية    مجيعدمج  إىل  وتسعى هذه اهليئة    
، وتعزيــز التفــاهم املتبــادل بــني النــساء،  واملــرأة ةوتنفيــذ التــدابري الالزمــة لتحــسني رفــاه األســر  

 اجمللــس الــوطين للمــرأة وقــد قُبــل.  ذلــكيف اجملتمــع، ومــا إىلاملتاحــة  الفــرص بــشأن نوتوعيتــه
  .٢٠٠٠لدويل للمرأة يف عام األوكرانية عضوا يف اجمللس ا

وسـام األمـرية     (“رئاسـي وسـام الـشرف ال    ”رئيس اجلمهوريـة مبوجـب مرسـوم        وأنشأ    
تطـوير  يف  حلركـة النـسائية األوكرانيـة       ا مبـسامهة    إقـرارا ) ة والثالثـ  ة والثانيـ   األوىل من املرتبـة  أولغا  

هــذا الوســام إقــرارا ويف النهــضة الروحيــة لألمــة، وتنــشئة األطفــال؛ وميــنح الدولــة األوكرانيــة، 
باجلدارة الشخصية املتميزة يف كل من اجملال العام والصناعي واالجتمـاعي والعلمـي والتعليمـي         

 زعيمـات وسـام األمـرية أولغـا    وكان يف مقدمة مـن حـصل علـى       . والثقايف وغريها من اجملاالت   
. طـة املـرأة األوكرانيـة   ، وراب وجمتمع النـساء  احتاد املرأة األوكرانية؛    : طوعيةت ال  النسائية املنظمات
 البلـد لقـاء جـدارهتن املميـزة        من خمتلف منـاطق      امرأة ٢٢٤ هذا الوسام حىت اآلن إىل     وقد ُمنح 

  . يف بناء الدولة
علـى  تأكيـد  الاحلركة النسائية نشطة للغايـة يف  الفترة املشمولة بالتقرير، كانت  خالل  و  

 يف على إجياد موقـع   ة اجملتمع األوكراين    أنشطة املنظمات النسائي  وتساعد  . املساواة بني اجلنسني  
زال تـ  يـد أن احلركـة النـسائية ال       ب. البلـد يف  اجلنـسانية   مسألة الدميقراطيـة    بشأن  جدول األعمال   

وتــرى .  تنميــة اجملتمــعيف تأثريهــا تزيــد مــنلكــي الكــثري مــن املــشاكل الــيت جيــب حلــها تواجــه 
آليـة متحـضرة للتعـاون بـني الدولـة      بعـد ب  نفسهاتزود   املنظمات النسائية أن أوكرانيا مل       ممثالت

أي التـشريعات يف هـذا اجملـال    ومل يطـرأ علـى   . واجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك املنظمـات النـسائية       
ويـشري اخلـرباء   . يشكل عقبـة كـبرية أمـام أنـشطة املـرأة     مما ؛ الزمن، بل إن بعضها جتاوزه  تطوير

التمييز ضد املنظمـات    إىل   يف قانون امليزانية، و    النسائيةطوعية  تأيضا إىل التمييز ضد املنظمات ال     
قلّمـا  طوعية  تاحلقيقة هي أن املنظمات ال    و.  للدستور اانتهاكوذلك  على أساس شكل ملكيتها،     

ــة تــدعى ــة  املــشاكل وتتمثــل إحــدى ؛ للمــشاركة يف تنفيــذ بــرامج الدول  عجزهــا عــن يفاملزمن
باملــسائل لتنفيــذ الــربامج املتعلقــة   الالزمــة املاليــةلدولــة مــوارد امــن احلــصول علــى خمصــصات  

  . وقضايا املرأةاجلنسانية
  

  ٨املادة     
تتخـذ الــدول األطـراف مجيــع التـدابري املناســبة لتكفــل للمـرأة، علــى قـدم املــساواة مــع        

الرجــل، ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال  
  .املنظمات الدولية
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دستور أي أحكام متييزية ضد حق املرأة يف متثيل احلكومة أو الدولـة علـى            ال يتضمن ال    
 مـن قـانون املـساواة يف    ٣وتنص املادة   . املستوى الدويل واملشاركة يف أعمال املنظمات الدولية      

احلقوق والفرص على املساواة يف مشاركة املرأة والرجل يف اختاذ القـرارات اهلامـة مـن الناحيـة                  
 ذلك فاالجتاه العام ينحـو إىل متثيـل املـرأة متثـيال ضـئيال يف مناصـب اإلدارة يف         ومع. االجتماعية

ورغم وجود الكـثري مـن الوثـائق يف اهليئـات التـشريعية والتنفيذيـة الـيت                 . اهليئات الدولية كذلك  
تتناول أمهية وفائدة التعاون بني النساء واملنظمات الدولية، فإن التعاون العملي مـن هـذا النـوع      

املستوى الدويل ال يـزال تعاونـا مذبـذبا، بينمـا اخنفـض متثيـل املـرأة يف املناصـب الـسياسية                      على  
  .العليا يف السنوات األخرية

 نساء، يـشغلن مناصـب رمسيـة يف املكاتـب اخلارجيـة بـوزارة اخلارجيـة أي                  ١٠وهناك    
 ٥ساء إىل    وصلت نسبة النـ    ٢٠٠٦ويف بداية عام    .  يف املائة فقط من جمموع املوظفني      ٣بنسبة  

يف املائة فقط مـن مـوظفي اإلدارة مبـالك العـاملني املركـزي بـالوزارة بينمـا احتلـت املـرأة نـسبة                  
 يف املائـة مـن مناصـب اإلدارة    ٣وشـغلت املـرأة   .  يف املائة من فئة موظفي اخلـدمات العامـة      ٤٣

  . يف املائة من مناصب فئة اخلدمات العامة٢٠يف اخلارج و 
: انيــات غــري ممــثالت متثــيال جيــدا يف مكاتــب اهليئــات الدوليــة  كمــا أن النــساء األوكر  

ومـــن مث فـــإن متثيـــل . األمانـــة العـــام لألمـــم املتحـــدة وأمانـــات املنظمـــات الدوليـــة يف جنيـــف  
وعليــه، تتــصدر الواجبــات احلاليــة . األوكرانيــات يف جمــال العالقــات الدوليــة متثيــل ال يعتــد بــه 

ــشمل    ــة ت ــدويل للحركــة     اهلامــة صــياغة اســتراتيجية إمنائي ــشاط ال ــضة مــن أمنــاط الن طائفــة عري
  .النسائية

ويسود التسليم بأن قبول املنظمات النسائية يف عضوية اهليئات الدولية عنصر هـام مـن      
ولقد بدأ جتدد االتصاالت مع اجمللس الدويل للمرأة بعد إعـالن اسـتقالل     . عناصر عملية العوملة  

النـهوض بـاملرأة يف     : ة عضو يف املنظمات الدولية التاليـة      واملنظمات النسائية األوكراني  . أوكرانيا
ــدول حدي      ــسائية يف ال ــدويل للمنظمــات الن ــايل، والتحــالف ال ــيم الع ــة االســتقالل،  جمــال التعل ث

 بلدان يف أوروبـا الوسـطى       ١٠شبكة من املنظمات النسائية غري احلكومية       (‘ كارات’وائتالف  
وتتعاون املنظمات النسائية األوكرانية مـع املنظمـة الدوليـة للمـرأة والقـانون              ). وأوروبا الشرقية 

ــة بالواليــات املتحــدة     ــة التابعــة للواليــات املتحــدة، والرابطــة الوطني ــاملرأة يف والتنمي للنــهوض ب
التعلــيم العــايل، ومركــز التــدريب اجلنــساين والتنميــة يف هــارمل، هولنــدا، وشــبكة نــساء الــشرق 

، والرابطـة اجلنـسانية الدوليـة       ٨٦ -‘ مامـا ’والغرب واملنظمـة النـسائية للبيئـة والتنميـة ومنظمـة            
  . اخل... للعلم والتكنولوجيا
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وليـة للمنظمـات النـسائية األوكرانيـة يف         وميكن االطالع على أمثلـة علـى الـصالت الد           
ــا والواليــات       أعمــال هيئــات مثــل هيئــة جمتمــع املــرأة، وتتخــذ مكاتــب هلــا يف مولــدوفا والتفي
املتحدة وفرنسا وأستراليا، وتربطها عالقات وثيقـة مـع العـصبة النـسائية الوطنيـة األوكرانيـة يف                  

ن االحتـاد العـاملي للمنظمـات النـسائية         أمريكا والرابطـة النـسائية األوكرانيـة يف كنـدا، فـضال عـ             
  .األوكرانية
وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أدى قبــول املنظمــات النــسائية األوكرانيــة يف عــضوية    

اهليئــات الدوليــة وحــصوهلا علــى آليــات جديــدة للتعــاون واعتمــاد ُنهــج تقنيــة جديــدة إلجــراء   
 تنفيذ مشاريع اهليئات الدوليـة وبـرامج        األحباث بشأن املشكالت االجتماعية، إىل مساعدهتا يف      

خمتلف الصناديق، وعلى رأسها الربامج التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي واجمللس الربيطـاين             
وصندوق املعرفة الربيطاين، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة األمـم املتحـدة                   

ابطة الدول املستقلة وجورجيا، ومؤسـسة هينـريتش        ، واملساعدة التقنية لر   )اليونيسيف(للطفولة  
بيل، ومؤسسة النهضة الدولية، واملؤسسة األوروبية اآلسيوية، واالحتاد النـسائي للـدول حديثـة              
ــة،        ــا الغربي ــشرقية وأوروب ــا ال ــساء أوروب ــة، وشــبكة ن ــات املتحــدة األمريكي االســتقالل والوالي

يف ‘ ماماكــاش’ومؤســسة )  أوكرانيــا-مــع مكتــب كنــدا  (واملكتــب الكنــدي للتعلــيم الــدويل  
  .هولندا، ووكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة، والصندوق العاملي للمرأة  إخل

ولقد أقيمت هذه االتـصاالت، يف أغلـب األحـوال، نتيجـة مـشاركة املـرأة األوكرانيـة                    
ء تنفيـــذ املـــشاريع يف املـــؤمترات واحللقـــات الدراســـية واالجتماعـــات الدوليـــة، وكـــذلك أثنـــا  

 عـضوا أعمـاال ناجحـة يف املـؤمتر          ١٩ولقد أجنـز وفـد أوكـراين قـوي التـشكيل ضـم              . املشتركة
 ٢١-١٩(االستثنائي يف جنيف الذي دعت إىل عقده جلنة األمـم املتحـدة االقتـصادية ألوروبـا         

بــشأن تنفيــذ منــهاج عمــل بــيجني، وشــارك الوفــود األخــرى يف صــياغة   ) ٢٠٠٠مــارس /آذار
  .اجات املؤمتر وتوصياتهاستنت

وكانت الدورات االستثنائية املعقـودة حتـت رعايـة األمـم املتحـدة مـن أبـرز الفعاليـات                     
ــسنوات األخــرية   ــيت نظمــت يف ال ــشأن    : ال ــة ب ــة العام ــدورة االســتثنائية للجمعي ــام  ”ال ــرأة ع امل

ــسالم    : ٢٠٠٠ ــة وال ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب ــشرين  امل ــرن احلــادي والع ــ“يف الق دورة ، وال
بـيجني بعـد   ”ومنتدى املرأة املعنون التابعة لألمم املتحدة،   ن للجنة وضع املرأة     والتاسعة واألربع 

وحـضرت هـذين االجتمـاعني      . “املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم         :  سنوات ١٠مضي  
  .ممثالت عن املنظمات التطوعية لألوكرانيات إضافة إىل وفد الدولة

عات نـسائية دوليـة يف أوكرانيـا علـى إقـرار اجملتمـع النـسائي                وتشهد مسألة عقد اجتما     
الدويل بإجنازات احلركة النسائية األوكرانيـة وبالـدور املوسـع للمنظمـات التطوعيـة األوكرانيـة                
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وعلـى سـبيل املثـال، عقـد منتـدى بـشأن التعـاون فيمـا بـني النـساء                    . يف احلركة النسائية الدولية   
اء يف جمموعـــة بلـــدان جورجيـــا وأوزبكـــستان وأذربيجـــان  الـــاليت ينـــتمني إىل الـــدول األعـــض 

ــدوفا  ــوبر /يف تــشرين األول) جمموعــة غــوام(ومول  بكييــف، وأصــدر هــذا املنتــدى  ٢٠٠٣أكت
مـن أجـل تعزيـز      ‘ غـوام ’باسم املنظمات النسائية نـداء إىل رؤسـاء الـدول األعـضاء يف جمموعـة                

دول، وال سـيما تـسوية الرتاعـات    دور للمرأة وحل املشكالت األساسية اليت تواجههـا تلـك الـ         
وعقـد اجتمـاع عـادي للجمعيـة العامـة للمركـز األورويب التـابع               . املسلحة والرتاعات الشعوبية  

؛ وحـضرته رئيـسات منظمـات دوليـة         ٢٠٠٥مـايو   /للمجلس الدويل للمـرأة يف كييـف يف أيـار         
ن وأوكرانية ومنظمات تطوعيـة مـن مدينـة كييـف، وناشـطات ورئيـسات وعـضوات وفـود مـ                   

  . بلدا من أوروبا١٨اجملالس الوطنية للمرأة يف 
 الدورة احلادية والثالثون للجمعيـة العامـة        ٢٠٠٦سبتمرب  /وعقدت يف كييف يف أيلول      

ــا وعــن         ــرأة يف أوكراني ــوطين للم ــرأة؛ وحــضرهتا ممــثالت عــن اجمللــس ال ــدويل للم للمجلــس ال
 أوكرانيـا، فـضال عـن ممـثالت     الوزارات واإلدارات املسؤولة عن صـياغة الـسياسة اجلنـسانية يف        

 بلــدا تقريبــا مــن البلــدان ٥٠ مندوبــة مــن ٣٠٠عــن منظمــات نــسائية أخــرى وإضــافة إىل حنــو 
وحـسب مـا ورد يف املـؤمتر الـصحفي بـشأن            . األعضاء يف اجمللس الدويل من مجيـع أحنـاء العـامل          

النــسبة للحركــة نتــائج الــدورة، فقــد تكللــت بالنجــاح هــذه املناســبة ذات األمهيــة االســتثنائية ب 
ــا     ــذا تام ــها تنفي ــامج عمل ــذ برن ــة، وُنف ــسائية األوكراني ــة يف    . الن ــسر ذلــك بفــضل الدق ــد تي ولق

 عنــدما عقــد اجمللــس الــوطين ٢٠٠٥نــوفمرب /التحــضري لــسري أعمــال املــؤمتر منــذ تــشرين الثــاين 
لــشؤون املــرأة يف أوكرانيــا مــؤمتره التحــضريي يف كييــف مــن أجــل الــدورة احلاديــة والــثالثني    

وتبادلت املندوبات الـاليت حـضرن الـدورة خـرباهتن يف جمـال             . للجمعية العامة للمجلس الدويل   
التصدي للفقر ومكافحة االجتار يف األشخاص والعنف ضد املـرأة ومنـع انتـشار فـريوس نقـص                  

اإليدز؛ وناقشن كذلك املشكالت امللحـة بـشأن محايـة حقـوق الطفـل وحتـسني          /املناعة البشرية 
 السالم والعالقات الدولية وحتقيق املساواة بني املـرأة والرجـل يف ضـوء حالـة كـل                  البيئة وتعزيز 

وتفاوضـن كـذلك بـشأن خطـة عمـل اجمللـس للـسنوات              . منهما يف مجيع جمـاالت حيـاة اجملتمـع        
ولقـد أُدرجـت مـسألة إقـرار مـساواة اجلنـسني يف مجيـع               . الثالث املقبلة، واعتمـدن هـذه اخلطـة       

  . فها أحد العناصر الرئيسية من أعمال اجمللس أثناء تلك الفترةجماالت حياة اجملتمع بوص
وتــؤدي املعرفــة الــيت اكتــسبتها األوكرانيــات مــن خــربة املنظمــات النــسائية يف البلــدان    

األخرى يف جمال عملية صنع القرار علـى املـستويات الوطنيـة والدوليـة، إىل املـساعدة يف تعزيـز               
ائية يف أوكرانيا وإضفاء تغيريات حقيقية يف جمـال التـصدي           أعمال املنظمات غري احلكومية النس    

ومع ذلك فإن االفتقار إىل تشريعات قابلة للتطبيق، فـضال عـن الفجـوة              . للمشكالت اجلنسانية 
بني التصرحيات والواقع مها السبب الذي استحال معه حىت اآلن حتقيق حتول ملمـوس يف اجتـاه                 
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ت الرمسية على مجيع األصعدة ويف التغلب علـى التمييـز           التمثيل الذي تستحقه املرأة يف الوكاال     
  . يزال قائما يف اجملتمع األوكراين ضد املرأة الذي ال

  
  ٩املادة 

متنح الدول األطـراف املـرأة حقوقـاً مـساوية حلقـوق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها أو                       - ١
نيب، أو علـى  وتـضمن بوجـه خـاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـ        . تغيريها أو االحتفـاظ هبـا   

تغيري الزوج جلنسيته أثناء الزواج، أن تـتغري تلقائيـاً جنـسية الزوجـة، أو أن ُتـصبح بـال جنـسية،                
  .أو أن ُتفرض عليها جنسية الزوج

  . متنح الدول األطراف املرأة حقاً مساوياً حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلا  - ٢
لـةً احتاديـة؛ وتـرد أسـس مـنح وسـحب             من الدسـتور، فـإن أوكرانيـا دو        ٤وفقاً للمادة     

 ١وتّعـرف املـادة     . ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثاين  ١٨اجلنسية األوكرانية يف قانون اجلنسية املؤرخ       
من هـذا القـانون اجلنـسية األوكرانيـة بأهنـا رابطـة قانونيـة بـني شـخص طبيعـي ودولـة أوكرانيـا               

 علـى أن الـشخص الطبيعـي        وتنص هذه املـادة أيـضاً     . وهي تتجلى يف حقوق وواجبات متبادلة     
  .يصل إىل سن الرشد يف عيد ميالده الثامن عشر

ــادة     ــنص امل ــا الدســتور     ٤وت ــة ُينظمه ــسية األوكراني ــى أن مــسألة اجلن ــانون عل  مــن الق
وإذا تــضمنت أي . وقــانون اجلنــسية نفــسه واملعاهــدات الدوليــة الــيت تعــد أوكرانيــا طرفــا فيهــا  

د الواردة يف القانون املذكور، تكون األرجحية لقواعـد         معاهدة دولية قواعد ختتلف عن القواع     
  . املعاهدة الدولية

 مــن االتفاقيــة، تكتــسي بأمهيــة كــبرية  ٩ويف ضــوء التزامــات أوكرانيــا مبوجــب املــادة    
ومـن شـأن هـذه املـادة،        .  من القانون  ٢املبادئ التشريعية اليت تنظم اجلنسية، والواردة يف املادة         

منـع حـاالت    : املبـادئ الـيت يقـوم عليهـا تـشريع اجلنـسية األوكـراين             ضمن أمور أخرى، إرسـاء      
انعــدام اجلنــسية؛ وحظــر االكتــساب التلقــائي للجنــسية األوكرانيــة مــن جانــب شــخص أجــنيب  

عدمي اجلنسية نتيجة الزواج بشخص من الرعايـا األوكـرانيني، فـضالً عـن اكتـساب جنـسية                   أو
ــزواج   الــزوج؛ وحظــر الفقــدان التلقــائي للجنــسية األو   كرانيــة ألحــد الــزوجني نتيجــة فــسخ ال

فقدان الزوج اآلخر للجنسية األوكرانية؛ واملـساواة أمـام القـانون ملـواطين أوكرانيـا بـصرف                  أو
النظر عـن أسـس أو إجـراءات أو توقيـت اكتـساب اجلنـسية األوكرانيـة؛ واالحتفـاظ باجلنـسية                     

  . األوكرانية بصرف النظر عن حمل اإلقامة
التخلّـي  ) ١: ( من القانون، أال وهي    ١٧ اجلنسية األوكرانية يف املادة      وترد أسس إلغاء    

تطبيـق القواعـد الـواردة يف       ) ٣(فقـدان اجلنـسية األوكرانيـة؛ و        ) ٢(عن اجلنسية األوكرانية؛ و     
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 من القانون مسألة التخلّـي    ١٨وُتنظّم املادة   . املعاهدات الدولية اليت دخلت أوكرانيا طرفا فيها      
ويف مثـل هـذه احلـاالت ُيـشكّل         . يتم تنفيذ ذلك بناًء على طلب الشخص املعين       و. عن اجلنسية 

  . من االتفاقية٩مبدأ الطوعية عنصرا أساسياً لالمتثال للمادة 
  : من القانون أسس فقدان اجلنسية األوكرانية ١٩وتعرض املادة   
االكتساب الطوعي جلنسية دولة أخرى بواسطة مواطن أوكـراين، شـريطة أن              - ١  

وتعـد مجيـع احلـاالت الـيت ُيقـّدم        . يكون قد وصل، أو وصلت إىل سن الُرشـد يف ذلـك الوقـت             
فيها مواطن أوكراين طلبا أو التماسا الكتساب جنـسية دولـة أخـرى وفقـاً لإلجـراءات احملـددة                

  . يف تشريع تلك الدولة، حاالت تقع ضمن فئة االكتساب الطوعي
  :يا يف احلاالت التاليةوال يعترب اكتساب اجلنسية اكتسابا طوع  
تزامن اكتساب طفل اجلنسية األوكرانية وجنسية دولة أخرى أو دول أخـرى            )أ(  

  مبوجب والدة الطفل،
اكتساب طفل حيمل اجلنسية األوكرانية جنسية والـدّي الطفـل بـالتبّني نتيجـة                )ب(  

  التبّني بواسطة أجانب،
خمتلفـة نتيجـة الـزواج مـن        اكتساب املواطن األوكراين بـشكل تلقـائي جنـسية            )ج(  

  شخص أجنيب،
اكتساب مواطن أوكراين بلغ سن الرشد اكتسابا تلقائيا جنـسية دولـة أخـرى            )د(  

  .إذا كان هذا املواطن مل يتسلم وثيقة تنص على جنسية تلك الدولة األخرى
 مـن القـانون ُتـشدد علـى اسـتحالة الفقـدان             ١٩ من املـادة     ١ووفقاً لذلك، فإن الفقرة       

ولكي يفقـد الـشخص اجلنـسية األوكرانيـة،         . ئي للجنسية األوكرانية نتيجة الزواج بأجنيب     التلقا
ــة أخــرى     . جيــب علــى الــشخص املعــين أن يتخــذ خطــوات معينــة للحــصول علــى جنــسية دول

والزواج ال يؤدي تلقائياً إىل فقدان اجلنسية األوكرانية، وهذه القاعدة متماشية متاشياً تامـاً مـع                
  .  من االتفاقية٩متطلبات املادة 

 مـن القـانون عـن طريـق الغـش أو تعمـد            ٩اكتساب اجلنسية األوكرانية مبوجب املـادة         - ٢
  .تقدمي معلومات مغلوطة أو وثائق مزيفة

التجنيد الطوعي يف اخلدمة العسكرية لدولة أخرى، اليت ال ُتعتـرب مبوجـب قـانون تلـك                 - ٣
  ). غري العسكرية(ل اخلدمة البديلة الدولة واجباً عسكرياً عاماً أو شكالً من أشكا
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 مـن   ٩ مـن القـانون بأمهيـة قـصوى يف سـياق املـادة               ١٩وتتسم األحكام التالية للمـادة        
ــة ــان  : االتفاقي ــسري الفقرت ــادة   ٣ و ١ال ت  إذا أدى ســرياهنما إىل ١٩ مــن اجلــزء األول مــن امل

تتخـذ املـرأة خطـوات      ومن مث فحىت عنـدما      . حتول املواطن األوكراين إىل شخص عدمي اجلنسية      
متعمدة الكتساب جنسية دولـة أخـرى، فـإن عملـها ال ميكـن اعتبـاره مـربرا لفقـدان جنـسيتها                      

  .األوكرانية إذا ما حتّولت نتيجة ذلك إىل شخص عدمي اجلنسية
 مــن االتفاقيــة، تعــاجل مــسألة جنــسية األطفــال يف ٩ مــن املــادة ٢وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   

اكتـساب الطفـل اجلنـسية األوكرانيـة نتيجـة محـل أحـد          ”ت عنـوان     مـن القـانون، حتـ      ١٤املادة  
  .“الوالدين أو كليهما اجلنسية األوكرانية

تنص هذه املادة يف مجلة أمور على أن الطفل األجنيب أو الطفـل عـدمي اجلنـسية، الـذي                     
يكون أحد والديه مواطنا أوكرانيـا بينمـا يكـون اآلخـر شخـصا عـدمي اجلنـسية، جيـب تـسجيله               

ويــسجل الطفــل . طن أوكــراين بنــاًء علــى طلــب الوالــد الــذي حيمــل اجلنــسية األوكرانيــةكمــوا
عدمي اجلنسية، الـذي يكـون أحـد والديـه مواطنـا أوكرانيـا بينمـا يكـون اآلخـر مواطنـا أجنبيـا،                        

  . كمواطن أوكراين بناًء على طلب الوالد الذي حيمل اجلنسية األوكرانية
جلنسية الذي يكون والداه مـن الرعايـا األوكـرانيني،          وُيسّجل الطفل األجنيب أو عدمي ا       

  . كمواطن أوكراين بناًء على طلب أي من الوالدين
وُيسّجل الطفل األجنيب، الذي حيمـل أحـد والديـه اجلنـسية األوكرانيـة ويكـون اآلخـر                    

  .مواطنا أجنبيا، كمواطن أوكراين بناًء على طلب الوالد الذي حيمل اجلنسية األوكرانية
ــ   ــة     وعلي ــسية األوكراني ــار اجلن ــدين يف اختي ــاظر الوال ه فــإن هــذه املــادة ترســي احلــق املن

  .  من االتفاقية٩لطفلهما بصرف النظر عن جنس الوالدين، وذلك متاشياً مع شروط املادة 
وينبغــي أيــضاً التــشديد علــى أن القواعــد الــواردة يف قــانون اجلنــسية ال تــنص علــى أي   

 ٢٤ويتسق هذا األمر مع احلظر العام للتمييز واملُكـرس يف املـادة          . متييز على أساس نوع اجلنس    
ــاًت      . مــن الدســتور  ــا وحري ــواطنني حقوق ــع امل ــدا علــى حقيقــة أن جلمي ــشّدد الدســتور حتدي وُي

وحيظر املزايا والقيود على أساس العـرق أو لـون البـشرة    . متساوية وأهنم متساوون أمام القانون  
ــة   ــسياسية أو الدينيــ ــين     أو اآلراء الــ ــل اإلثــ ــنس أو األصــ ــوع اجلــ ــن اآلراء أو نــ ــا مــ أو غريهــ

  . االجتماعي أو حالة امللكية أو حمل اإلقامة أو اللغة أو أي ظروف أخرى أو
 من الدستور مسألة املساواة بني املرأة والرجل، حبيـث          ٢٤ من املادة    ٣وتتناول الفقرة     

ــة    ــُسبل التالي ــهما مبوجــب ال املــرأة نفــس احلقــوق والفــرص  مــنح : تقــر املــساواة يف احلقــوق بين
املمنوحــة للرجــل يف احليــاة االجتماعيــة والــسياسية والثقافيــة وفيمــا يتعلــق بالتحــصيل التعليمــي  
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والتـدريب املهـين وبالعمـل واألجـر مقابـل العمـل؛ وكـذلك تنفيـذ تـدابري خاصـة حلمايـة عمــل            
 املناســبة للمــرأة املــرأة وصــحتها وتزويــدها باســتحقاقات التقاعــد؛ وإضــافة إىل إجيــاد الظــروف 

للجمع بني العمل واألمومة؛ ومث بتوفري احلمايـة القانونيـة وإمكانـات الـدعم القـانوين واملعنـوي                  
لألمهات واألطفـال، مبـا يف ذلـك اإلجـازة املدفوعـة األجـر واالسـتحقاقات األخـرى للحوامـل              

  . واألمهات
متثـال للقواعـد    ليكفـل اال ٢٠٠٥يونيـه  / حزيران٢٣وصدر القانون الدويل اخلاص يف        

الـواردة يف القــانون املنطبـق، حبيــث سـن القواعــد اإلطاريــة الـيت ُتــنظّم تطبيـق الدســتور وقــانون      
أشـكال وإجـراءات    ( من القانون الدويل اخلاص      ٥٦وعلى وجه التحديد، تنص املادة      . اجلنسية

واج يف على أن القانون األوكـراين يـنظم شـكل وإجـراءات إبـرام عقـد الـز                ) إبرام عقود الزواج  
أوكرانيا بني مواطن أوكراين وشخص أجنيب أو شخص عدمي اجلنسية، وكذلك بني األجانـب              

إبـرام عقـد زواج يف مكتـب قنـصلي أو بعثـة              (٥٧وتـنص املـادة     . واألشخاص عـدميي اجلنـسية    
على إبرام عقد الـزواج بـني الرعايـا األوكـرانيني، إذا كـان أحـدمها أو كالمهـا مـن                     ) دبلوماسية

ارج أوكرانيـا، يف املكتـب القنـصلي أو البعثـة الدبلوماسـية ألوكرانيـا وفقـاً للقـانون                   املقيمني خـ  
األوكــراين، فيمــا يــنظم قــانون الدولــة الــيت قُــدمت هبــا أوراق التفــويض، حــاالت الــزواج بــني   
األجانب يف املكتـب القنـصلي أو البعثـة الدبلوماسـية للدولـة األجنبيـة بأوكرانيـا، وتـنص املـادة                     

علــى أن حــاالت الــزواج بــني مــواطنيني  )  عقــد الــزواج املُــربم خــارج أوكرانيــا صــالحية (٥٨
ــسية، املربمــة خــارج       أوكــرانيني وأجانــب أو بــني مــواطنني أوكــرانيني وأشــخاص عــدميي اجلن
أوكرانيــا وفقــاً لقــانون دولــة أجنبيــة تعــد صــاحلة بأوكرانيــا، شــريطة أن تتماشــى، فيمــا يتعلــق   

روط قـانون األسـرة يف أوكرانيـا فيمـا يتعلـق باألسـس الـيت تـنص                  باملواطنني األوكرانيني، مع ش   
وتعترب حاالت الـزواج فيمـا بـني األجانـب أو بـني األجانـب واألشـخاص                 . على بطالن الزواج  

ــة       ــة أجنبي عــدميي اجلنــسية أو فيمــا بــني األشــخاص عــدميي اجلنــسية، املربمــة وفقــاً لقــانون دول
  . حاالت زواج صاحلة يف أوكرانيا

رمت أوكرانيا عدداً من االتفاقات الدولية الثنائية لتنظيم املسائل املتـصلة بتغـيري          ولقد أب   
ــا ومجهوريــة قريغيزســتان بــشأن تبــسيط     . اجلنــسية وكــان آخرهــا، االتفــاق املــربم بــني أوكراني

إجـــراءات تغـــيري اجلنـــسية بواســـطة املـــواطنني األوكـــرانيني املقـــيمني بـــصفة دائمـــة جبمهوريـــة  
سطة املواطنيني القريغيـزيني املقـيمني بـصفة دائمـة يف أوكرانيـا، وبـشأن منـع                 قريغيزستان أو بوا  

 يف  ٢٠٠٣ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٨حاالت انعدام اجلنسية وازدواج اجلنسية، وقد مت توقيعه يف          
  .٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٠بيشكيك وصدقته أوكرانيا مبوجب قانون صادر يف 
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ور شروط وإجراءات ترتيبات تبسيط احلصول علـى        ويضع هذا االتفاق ضمن مجلة أم       
ومتــنح كــل دولــة طــرف يف االتفــاق ملــواطين الدولــة األخــرى املقــيمني بــصفة دائمــة   . اجلنــسية

وقانونية يف أراضيها، حق اتباع اإلجـراء املبـسط للحـصول علـى اجلنـسية، رهنـاً بالوفـاء بأحـد                     
  :الشرطني التاليني

ــى األ    ) أ(   ــتمس، أو عل ــالتبين،     أن يكــون املل ــدين ب ــه أو أحــد الوال ــل أحــد والدي ق
أحد اجلّدين، قـد ولـد أو أقـام بـصورة دائمـة وقانونيـة يف أراضـي الدولـة الطـرف املطلـوب                         أو

أن يكون امللتمس على األقل شخص تربطـه صـلة قرابـة وثيقـة، ومـن األفـضل                  ) ب(جنسيتها؛  
 الطـرف املطلـوب جنـسيتها       أن يكون زوجاً، ويقيم بـصورة دائمـة وقانونيـة يف أراضـي الدولـة              

ومع ذلك، ففي إجراءات تغـيري اجلنـسية، احملـددة يف           . ويكون حاصالً على جنسية تلك الدولة     
 مــن االتفــاق، جيــرى التــشديد علــى أن اكتــساب اجلنــسية مبوجــب االتفــاق لــيس أمــراً ٢املــادة 
  . بل هو مرهون، ضمن شروط أخرى، بتقدمي منوذج الطلب. تلقائياً

لــى ذلــك، تــستبعد إجــراءات تغــيري اجلنــسية إمكانيــة حتــول امللــتمس إىل    وباإلضــافة ع  
 من االتفاق على أنه يف غضون عـشرة أيـام بعـد إكمـال           ٢وتنص املادة   . شخص عدمي اجلنسية  

إجــراءات احلــصول علــى جنــسية جديــدة، ُتــصدر الــسلطات املختــصة بالدولــة الطــرف الــيت مت  
جلنــسية املفقــودة مث حتيــل هــذه الوثيقــة عــن طريــق احلــصول علــى جنــسيتها وثيقــةً تبــّين ماهيــة ا

القنوات الدبلوماسية إىل الدولة الطرف اليت مت التخلي عن جنسيتها، مشفوعة بتأكيـد للتـاريخ               
ويف غـضون شـهرين مـن       . الذي مت فيه إكمال اإلجراءات الرمسيـة الكتـساب اجلنـسية اجلديـدة            

التخلـي عـن جنـسيتها إكمـال إجـراءات      تسلم هذه الرسالة، جيب على الدولـة الطـرف الـيت مت      
  .إلغاء جنسية مواطنها السابق وإبالغ الدولة األخرى بذلك

وهـو ال يـنص يف هـذا الـصدد علـى      . وينظم االتفاق أيضاً مـسألة تغـيري جنـسية الطفـل           
ويف حالــة تغــيري جنــسية الوالــدين، الــيت حيــصل فيهــا االثنــان . أي متييــز قــائم علــى نــوع اجلــنس

ى جنـسية الدولـة الطـرف األخـرى، فـإن جنـسية طفلـهما القاصـر تتغّيـر وفقـاً                     نتيجة لـذلك علـ    
ويتم حتديد جنسية الطفل، الذي يكون أحد والديه مواطنـاً لدولـة طـرف بينمـا حيـصل                  . لذلك

الوالد اآلخر على جنـسية الدولـة الطـرف األخـرى، مبوجـب اتفـاق بـني الوالـدين ويـتم إثبـات                       
الـدان مـن االتفـاق بـشأن تغـيري جنـسية الطفـل القاصـر، يعـد             وإذا مل يـتمكن الو    . ذلك يف بيـان   

وحيتفظ الطفل القاصـر الـذي      . الطفل مواطناً للدولة الطرف اليت ُيقيم فيها الوالدان إقامة دائمة         
يتوصل الوالـدان إىل     مل ال يقيم والداه مع بعضهما البعض جبنسية الوالد الذي يرعى الطفل، ما           

  . اتفاق يف هذا الشأن
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رد القواعـد الـواردة يف االتفـاق الـدويل مـع مجهوريـة قريغيزسـتان يف االتفاقـات                   كما ت   
مــايو  / أيــار١٩يف (املتعلقــة مبــسألة اجلنــسية واملربمــة بــني أوكرانيــا ومجهوريــة كازاخــستان        

ــستان  ) ٢٠٠٠ ــة طاجيكــ ــوز٦يف (ومجهوريــ ــه / متــ ــيالروس  ) ٢٠٠١يوليــ ــة بــ يف (ومجهوريــ
  ).١٩٩٩مارس /آذار ١٢

لك، تواصل أوكرانيـا، كدولـة خلـف الحتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية              وعالوة على ذ    
. ١٩٦١أغـسطس  / آب٣٠السوفياتية، تطبيق اتفاقية ختفيض حاالت انعـدام اجلنـسية املؤرخـة       

 من هذه االتفاقية، فإن الطفـل املولـود يف إطـار رابطـة الزوجيـة                ١ من املادة    ٣ومبوجب الفقرة   
تلـك الدولـة الطـرف، حيـصل علـى نفـس اجلنـسية عنـد         بأراضي دولة طرف، ألم حتمل جنسية  

وباإلضافة إىل ذلك، إذا كـان قـانون الطـرف          . مولده إذا كان سيصبح بعد ذلك عدمي اجلنسية       
الـزواج أو فـسخ     (املتعاقد املعين ينص على فقدان اجلنسية نتيجة أي تغـيري يف احلالـة الشخـصية                

، يعـــد هـــذا الفقـــدان للجنـــسية شـــرطا  )الـــزواج أو إضـــفاء الـــشرعية أو االعتـــراف أو التبّنـــي 
  . الكتساب جنسية خمتلفة

من هنا ميكن القول من واقع قواعد التشريعات األوكرانية احلالية واملعاهـدات الدوليـة                
ــاالً تامــاً        ــا متتثــل امتث ــا فيهــا وســبق ذكرهــا أعــاله، إن أوكراني ــا طرف ــة الــيت تعــد أوكراني الراهن

  .تفاقية من اال٩اللتزاماهتا مبوجب املادة 
  

  اجلزء الثالث    
  ١٠املادة 

تتخـــذ األطـــراف مجيـــع التـــدابري الالزمـــة للقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة لكفالـــة     
يف احلقوق مع الرجل يف جمال التعليم، وخباصة لكفالة ما يلـي علـى قـدم املـساواة بـني        تساويها

  :الرجال والنساء
 إىل الدراسـات واحلـصول    نفس الظروف للتوجيه الوظيفي واملهين، وللوصول       )أ(  

 العلمية يف املؤسسات التعليمية من مجيع الفئات، يف املنـاطق الريفيـة واحلـضرية               الشهاداتعلى  
 ويف التعليم العـام  ما قبل التعليم االبتدائيعلى السواء؛ وتكون هذه املساواة مكفولة يف مرحلة      

  اع التدريب املهين؛والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع أنو
تــوفري نفــس املنــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات وهيئــات تدريــسية تتمتــع    )ب(  

  مبؤهالت من نفس املستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
القـــضاء علـــى أي مفهـــوم منطـــي عـــن دور الرجـــل ودور املـــرأة علـــى مجيـــع    )ج(  

ع التعليم املختلط وغريه من أنـواع التعلـيم      مستويات التعليم ويف مجيع أشكاله عن طريق تشجي       
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اليت تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والربامج املدرسـية                
  وتكييف أساليب التعليم؛

  نفس الفرص لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛   )د(  
لـيم املتواصـل، مبـا يف ذلـك بـرامج تعلـيم             نفس الفرص للوصول إىل برامج التع       )هـ(  

 أي فجــوة يف التعلــيم قالكبــار وحمــو اُألميــة الوظيفيــة، وال ســيما الــربامج الــيت هتــدف إىل تــضيي
  قائمة بني الرجل واملرأة، يف أقرب وقت ممكن؛

خفــض معــدالت تــرك املدرســة قبــل األوان بــني الطالبــات وتنظــيم بــرامج           )و(  
  كن املدرسة قبل األوان؛ للفتيات والنساء الالئي تر

  نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛   )ز(  
الوصــول إىل معلومــات تربويــة حمــددة للمــساعدة يف ضــمان صــحة اُألســر          )ح(  

  . اُألسرةتنظيمورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن 
تـساوي  حتققهـا   أوكرانيا اليوم أنّ النتائج الـيت       يف  املرأة  تبّين املؤشرات األساسية لتعليم       

فـرص  وتتمتع املرأة بالفعل بنفس     . يف بعض اجلوانب  الرجل بل وتتفوق عليها     يف جودهتا نتائج    
 مـن  املؤسـسات التعليميـة   مـن  العلميـة  الشهادات وحتصل على    ،لرجلأسوة با  التحصيل العلمي 

ــع  ــات مجي ــة،ومــستويات االعتمــاد وأشــكال  النوعي ــى   امللكي ــة واحلــضرية عل ــاطق الريفي  يف املن
احلــصول علــى  و،دراســيةالنــاهج اإلفــادة مــن املوتتــساوى املــرأة بالرجــل يف إمكانيــة  . الــسواء

والتعامــل مــع هيئــة تــدريس   ،متحانــاتلتقــدم لالايف  و،درســيةاملكتــب المبــا يف ذلــك كتــب ال
بــاين املدرســية، املواســتخدام ، شهاداتاحلــصول علــى الــ يف واملــؤهالت، متــساوية مــن حيــث  

ويـسود يف أوكرانيـا اعتـراف       . أشـكال املـساعدة املاديـة     سـائر   دراسـية و  النح  واحلصول على املـ   
غياب أّي خلل جوهري يف التـوازن بـني اجلنـسني علـى صـعيد املـستوى                 على نطاق واسع بأن     

  .من اجلوانب االجتماعية الثقافيةميثل جانبا إجيابيا التعليمي 
 معرفـة القـراءة   مـستويات  اليونسكو، حتتل أوكرانيا من حيـث  واستنادا إىل إحصائيات    

فــي ف. أحــد املواقــع الرائــدة بــني البلــدان املتقدمــة يف العــامل      بــني صــفوف ســكاهنا   والكتابــة 
ــ بلــغ معــدل ٢٠٠١ عــام ســنة  ١٥القراءة والكتابــة بــني الــذكور واإلنــاث مــن ســن   اإلملــالم ب
. اخلامــسة عــشرةائــة بــني األطفــال دون   يف امل٩٩,٩ يف املائــة ونــسبة ٩٩,٥فــوق نــسبة  ومــا

تـساوي  ) ٢٠٠١أجـري عـام     (سـكاين يف أوكرانيـا      تعـداد   وُتظهر البيانات املـستمدة مـن آخـر         
التحـاق  ، بلغـت نـسبة      التعدادعندما أجري   و: لتعليم العايل التحصيل الكامل ل  يف  اجلنسني  نسبة  

  . باأللف١٣١ باأللف ونسبة الرجال ١٢٨النساء بالتعليم العايل 
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، والتعلـيم  االبتـدائي التعليم ما قبل  :  التالية املراحلويشتمل النظام التعليمي احلايل على        
، والتعليم العايل الـذي     املوازيةتعليمية  الؤسسات  املالثانوي، والتعليم املهين والتقين يف      /االبتدائي

  العـامل منفـتح علـى  ذلـك كلـه إقامـة جمتمـع     ، ويكفـل  مـستمرين تليه عملية تـدريب وتعلـم ذايت       
  .التعليم عرب

. االبتـدائي تواجه أوكرانيا حاليا مشكلة فيما يتعلق بالتعليم مـا قبـل             .االبتدائيالتعليم ما قبل    
 يف املائـة    ٥٧االبتـدائي بلغـت     تعلـيم مـا قبـل       ات ال نسبة األطفال امللتحقني مبؤسس   أنّ  ففي حني   

ــام  ــاوز، ١٩٩٩عـ ــا مل تتجـ ــة ٥٦ فإهنـ ــام يف املائـ ــا. ٢٠٠٦ عـ اخنفـــض ، ٢٠٠٦م وحبلـــول عـ
لتثبــــت  ٢٠٠١عــــام عمــــا كانــــت عليــــه  يف املائــــة ٣٨,٤ؤســــسات بنــــسبة هــــذه امل عــــدد
؛ قيـد التـشغيل    من هذه املؤسسات     ١ ٦٠٠مل تكن   إضافة إىل ذلك،    . مؤسسة ١٥ ١٠٠ عند

، ٢٠٠٦ويف عـام    .  يف املائـة   ٤٤,٩أنّ نـسبة االخنفـاض احلقيقيـة كانـت          مما يعين بعبارة أخرى     
 يف املائـة  ٦٨ الذين التحقوا مبثل هذه املؤسسات يف املناطق احلـضرية إىل    وصلت نسبة األطفال  

والبنــات البــنني وكــان عــدد .  يف املائــة يف املنــاطق الريفيــة٢٨تبلــغ هــذه النــسبة إال  يف حــني مل
ونظرا ملستوى اهلجرة احلـايل مـن األريـاف إىل املـدن، تبلـغ نـسبة                . امللتحقني هبا متساويا تقريبا   

إىل حـد   يـؤثر   مما   يف املائة،    ٧٢ احملرومني من االلتحاق باملدارس ما قبل االبتدائية         أطفال الريف 
عقوهلم أكثـر مـن طاقتـها وُيفقـدهم الـدوافع الذاتيـة             كبري على إتقاهنم للمنهج املدرسي وحيّمل       

  . سلبية على رأس املال البشري يف املستقبلآثاراف كل ذلك وخيلّ. للدراسة
  .لتدريسية يف مؤسسات التعليم قبل االبتدائي هم من النساءومجيع أعضاء اهليئة ا  

 ،١٩٩٠بـدأ عـدد مـدارس التعلـيم العـام يف االخنفـاض عـام                .  العـام  الثـانوي /التعليم االبتدائي 
ويف الوقــت نفــسه، كانــت احلالــة  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ مدرســة يف الفتــرة ٢١ ٤٠٠ليقــف عنــد 

يــنخفض هــذا العــدد ظــل فقــد : لــيم العــامالدميغرافيــة تــنعكس ســلبا علــى عــدد التالميــذ يف التع
 يف املائة منـهم     ٤٨,٧ (٢٠٠٧-٢٠٠٦ ماليني يف الفترة     ٥,١٢سنويا حىت وصل جمموعه إىل      

وتبــّين اإلحــصاءات أنّ عــدد املدرســني العــاملني يف املــدارس النهاريــة يف نظــام   ). مــن الفتيــات
 يف املائـة منـهم      ٨٣,٦(ا   مدّرسـ  ٥٣٣ ٠٢٤ بلـغ    ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثاين  ١التعليم العام يف    

وبلغ العـدد اإلمجـايل للمـوظفني العـاملني يف مجيـع أنـواع اهليئـات اإلداريـة التابعـة                    ). من النساء 
 يف املائـة منـهم تقريبـا        ٨٠( موظـف    ١ ٥١٤ ٦٠٠هلذا النظام وتديرها وزارة التعليم والعلوم،       

  ).من النساء
الثانويـة، جيـب   /راسـة االبتدائيـة  وعند حساب جمموع أعـداد األطفـال الـذين أتــّموا الد            

أال يغيب عن البال أنّ أوكرانيـا هيـأت الظـروف املواتيـة للتحـصيل العلمـي يف املرحلـة الثانويـة                   
التقنية، ويف السنة األوىل يف مؤسـسات التعلـيم العـايل مـن مـستويي         /بأكملها يف املدارس املهنية   
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هتـيمن  س التعلـيم الثـانوي العـام جمـاال          وعمومـا، يظـل التعلـيم يف مـدار        . االعتماد األول والثـاين   
  .املرأةعليه 

ــق          ــائي لتطبي ــوي والوق ــالكثري يف جمــال العمــل الترب ــوم ب ــيم والعل ــضطلع وزارة التعل وت
فعلـى  . دور الرجـل   و عن دور املرأة  مفاهيم منطية   لقضاء على أي    أحكام االتفاقية، وخصوصا ل   

ــال، أُقــّرت مبوجــب املرســوم رقــم     ــصادر عــ ٢٤ســبيل املث ــوزراء يف   ال  كــانون ١٤ن جملــس ال
الثـانوي  /الدولـة للربنـامج الكامـل للتعلـيم االبتـدائي         اعتمـدهتا   ، املعـايري الـيت      ٢٠٠٤ينـاير   /الثاين
ــام ــا و  . الع ــاريخ أوكراني ــاهج ت ــاريخ العــامل واخــتريت من ــدّرس يف الفــصول  ت  ١٢ إىل ٥ الــيت ت

 مـن   ١١ويتلقـى التالميـذ يف      . بشكل تنافسي وفقا هلـذه املعـايري      ) فرقة دراسية  ١٢نظام الـ    يف(
حنــن ”بعنــوان مقــررات حاليــا، يف إطــار اجلــزء االختيــاري مــن املنــهج،  الفــرق الدراســية هــذه 

ها مواضيع خمتلفة مـن ضـمنها عنـصر خمـصص لــ             ويشمل حمتوا  “الوطنيةتربية  ال”  و “مواطنون
لة اســتمرار ملعاجلـة مـشك  يف هـذا العنـصر   يـوىل اهتمـام خــاص   و، “ اجلامـدة القوالـب النمطيـة  ”

 للرجــل الوضــع الرمســي وغــري الرمســيفجــوة بــني للالراســخة، وذات اجلــذور القوالــب النمطيــة 
  .اجملتمع واملرأة يف

اجتهـت إىل   سنوات االستقالل وإعادة هيكلة اقتصاد البلـد،        على مدار   . التقين/التدريب املهين 
، ٢٠٠٦-١٩٩٠يف الفتـرة    و. مؤشرات األداء اخلاصـة بنظـام التعلـيم املهـين والـتقين           االخنفاض  

ــسبة   هــبط  ــيم بن ــة و١٣عــدد مؤســسات التعل ــسبة   اخنفــض  يف املائ ــذ والطــالب بن عــدد التالمي
وكان مرّد ذلك ضعف الطلـب يف تلـك الفتـرة علـى األخـصائيني الـذين تـدّرهبم                   . يف املائة  ١٥

  .يف القطاع الصناعيبعد ذلك هذه املؤسسات للعمل 
الـتقين العاملـة يف     /بلغ عدد مؤسسات التعليم املهين    ،  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١ويف    
بينــهم حنــو نــسبة الفتيــات وكانــت  تلميــذ ٤٧٣ ٨٠٠التحــق هبــا  مؤســسة، ١ ٠٢١أوكرانيــا 

وبلغ عدد الطالب امللتحقني مبعاهـد التعلـيم العـايل مـن مـستويي االعتمـاد األول              . يف املائة  ٤٠
  .ات من الفتي يف املائة٥٢ طالب منهم ٤٦٨ ٠٠٠والثاين

ــايل  ــيم الع ــة   .التعل ــل يف  جتــدر اإلشــارة إىل نقطــة إجيابي ــشباب األوكــراين، حــىت يف   تتمث أنّ ال
. العــايلباحلاجــة إىل االلتحــاق بــالتعليم مييــل إىل اإلقــرار مــا زال األزمــات االقتــصادية احلــادة، 

إذ ارتفـــع عـــدد : يف نظــام التعلـــيم العـــايل بتطـــور فعـــال  ٢٠٠٦-١٩٩٠الفتـــرة متيـــزت  وقــد 
 مؤسـسة،   ٣٥٠ إىل   ١٤٩ات التعليم العايل مـن مـستويي االعتمـاد الثالـث والرابـع مـن                مؤسس

 طالــب يف الــسنة ٢ ٣١٨ ٦٠٠ ليــصل إىل ٢,٦وازداد عــدد الطــالب اإلمجــايل مبعامــل قــدره  
اجلهــود املبذولــة لتلبيــة الطلــب علــى التعلــيم تــنعكس       كمــا أن . ٢٠٠٧-٢٠٠٦األكادمييــة 
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ويف الـسنوات  . باملراسـلة حتصيل املقررات الدراسـية   طرأت على اليتالكبرية يف الزيادة بدورها  
  . يف املائة٥٤األخرية، بلغت نسبة النساء بني طالب التعليم العايل 

ــسم مؤشــرات  و   ــتلقني   تت ــوايت ي ــات الل ــايل يف جمــاالت  أعــداد الطالب ــيم الع دروس التعل
 يف  ٧٠فنسبة النساء تبلـغ     : اللةبأهنا بالغة الد  واالقتصاد وإدارة األعمال    وإعداد املعلمني   الطب  

التعلـيم العـايل، تـستأثر العلـوم اإلنـسانية          مقررات  ويف  . املائة تقريبا من أعداد الطالب اإلمجالية     
مـن   يف املائـة     ٧٧األكرب مـن الطالبـات، الالئـي يـشكلن نـسبة            باجلزء  واملوضوعات االجتماعية   

  .جمموع الطالب الذين يتلقون هذه الدروس
لكـن  . املـرأة أيـضا  تـسوده  س والبحوث يف مؤسسات التعليم العـايل جمـاال       وميثل التدري   

رغم أنّ نسبة املدّرسات يف التعليم العايل مماثلة تقريبا لنسبتهن يف املدارس االبتدائيـة والثانويـة،                
 امـرأة  ٢٩فعلى سـبيل املثـال، تتـرأس     . اإلدارةفإن كفة الرجال ترجح بشكل كبري يف مناصب         

مؤسسات للتعليم العـايل مبـستويي االعتمـاد األول والثـاين مـن أصـل عـدد                 ) ئة يف املا  ١٩(فقط  
حيـث ال يوجـد     وتزداد احلالة سـوءا يف مـستويي االعتمـاد الثالـث والرابـع              . ١٧٨إمجايل قدره   

  . مديرا١١٦بني الـ )  يف املائة٢,٦(ثالث نساء سوى 
والـتعلم يف   التعلـيم    وتتخذ الوزارة إجراءات حمددة إلدخال عنصر جنـساين يف عملـييت            

برنـامج  ويف إطار املشروع العام لربنامج تكـافؤ الفـرص الـذي ينفـذه              . مؤسسات التعليم العايل  
ي ومؤســسة النهــضة الدوليــة باالشــتراك مــع معهــد كييــف للبحــوث        األمــم املتحــدة اإلمنــائ  

مـواد  ، كمـا أُنتجـت      “لنظريـة اجلنـسانية   اأساسـيات   ”اجلنسانية، أُعد برنامج دراسـات بعنـوان        
 ٢٠٠٤ عــام تمتعلقــة مبــسائل املــساواة بــني اجلنــسني، وُنــشر وعمليــة ومــواد إعالميــة  نظريــة 

  .لربامج الدراسات ذات الصلة باملشاكل اجلنسانيةدراسة جتميعية 
-٢٠٠٢وأظهرت البحوث اليت أجرهتا الوزارة ألغـراض الرصـد يف الـسنة األكادمييـة                 
ــن مؤســسات ا  ٦٠ أنّ حــواىل ٢٠٠٣ ــة م ـــ    يف املائ ــايل ال ــيم الع ــع   ١١٠لتعل ــيت تتب ــستوى ال م

 يف  ٢٤ويف  . بـرامج تتطـرق إىل املـشاكل اجلنـسانية        ، قامـت بتـدريس      االعتماد الثالث أو الرابع   
. املائة من هذه املؤسسات، أعّد املدرسون والباحثون عددا مـن الـربامج ذات التوجـه اجلنـساين                

اسـع يف نظـام التعلـيم العـايل، أمكـن أيـضا       ونظرا لتيسر اخلرباء يف اجملال اجلنساين علـى نطـاق و    
  .الختيار أفضل برنامج يتناول املسائل اجلنسانيةمسابقة إجراء 

تـضم  تقليـديا بلـدا ذا إمكانيـات علميـة قويـة و           ُتعـد   أوكرانيـا   ظلـت    .مرحلة الدراسات العليـا   
اسـية لترقيـة    وتتمثل الوسيلة األس  .  متقدم  ونظام تدريب   هبا يف أحناء العامل    امدارس علمية معترف  

املاجـستري  درجـيت   العلوم والبحوث والتـدريس يف احلـصول علـى          العاملني يف جماالت    مؤهالت  
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مـستويي  مـن   مـا بعـد اجلامعيـة متنحهـا مؤسـسات التعلـيم العـايل               الدرجات  وهذه  . والدكتوراه
  .االعتماد الثالث والرابع ومؤسسات البحوث العلمية

ــذ االســتقالل      ــسرعة كــبرية من ــد تنامــت ب ــيت  وق ــدريب   شــبكة املؤســسات ال هتــيء الت
 عــدد ١,٢ املاضــية مبعامــل قــدره ١٦فعلــى ســبيل املثــال، ازداد خــالل الــسنوات الـــ  . العلمــي

، )٢٠٠٦ يف   ٥٠٢ إىل   ١٩٩١ مؤسـسة يف     ٤١٨من  (املاجستري  درجات  املؤسسات اليت متنح    
إىل  ٩٣مـــن (الـــدكتوراه درجـــة  عـــدد املؤســـسات الـــيت متـــنح    ٢,٦وازداد مبعامـــل قـــدره  

إحـدى درجـات    للحـصول علـى     عـدد املتقـدمني     وطرأت زيـادة موازيـة علـى        ). مؤسسة ٢٤١
 عــدد الطــالب ٢,٤ املاضــية، ازداد مبعامــل قــدره ١٦وخــالل الــسنوات الـــ . الدراســات العليــا

ــذين ُي ، وازداد مبعامــل ) طالــب٣١ ٣٠٠ إىل ١٣ ٣٠٠مــن (اجــستري لنيــل درجــة امل عــّدون ال
وعلـى  ).  طالـب ١ ٤٠٠ إىل ٥٠٠مـن  (دكتوراه لنيـل درجـة الـ   ن  عدد الذين يعّدو  ٢,٨قدره  

املـستقبل مـن ذوي     للعـاملني يف    غرار ما حصل يف املاضي، متّول ميزانية الدولة الغالبية العظمى           
حتــصيلهم مــصاريف املاجــستري الــذين ال يــدفعون درجــة املــؤهالت العليــا، لكــن نــسبة طــالب 

، يف حـني أنّ     ١٩٩٥ يف املائـة منـهم عـام         ٩٦سبة  كانت الدولة متول نـ    : العلمي تتناقص سنويا  
؛ أما نسبة طالب الدكتوراه الـذين يتلقـون متـويال           ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٨٦هذه النسبة مل تتعّد     

  . يف املائة٩٤من الدولة إلمتام دراستهم فلم تتغري تقريبا إذ ظلت مبستوى 
عـداد  اإلالتعلـيم عـن طريـق       يف مواصلة   احلق  تقليديا يف ممارسة    املرأة بالرجل   وتتساوى    

ــل درجــة   ــدكتوراه لني ــساء    . املاجــستري أو ال ــسبة الن ــال، بلغــت ن ــى ســبيل املث ــة ٥٦فعل  يف املائ
 يف  ٤٨، و   ٢٠٠٦املاجـستري يف عـام      لدرجـة   من جممـوع الطـالب الـذين يعـّدون          ) ١٧ ٠٠٠(

 اجملـال  الدارسـني يف لكـن نـسبة النـساء بـني         . الـدكتوراه درجة  من جمموع معّدي    ) ٧٠٠(املائة  
 يف املائـة بالنـسبة      ٥٠فهـي تبلـغ     : أقـل بكـثري   الدراسـات العليـا     احلائزين علـى مـؤهالت      العلمي  
تـشكل النـساء    مل   يف املائـة بالنـسبة ملـستوى الـدكتوراه؛ و          ٢٧-٢٤املاجستري و   درجة  ملستوى  

  . يف املائة فقط من أعضاء األكادمييات العلمية٤نسبة سوى 
يف أوكرانيــا اليــوم علــى صــعيد  املــرأة بالرجــل ساوى وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه، تتــ   

وتظهــر الدراســات أنّ النــساء . يف بعــض اجلوانــبوتتفــوق عليــه مؤشــرات التعلــيم األساســية، 
. اســتراتيجيات خمتلفــة لتلقــي التعلــيم العــام واحلــصول علــى التــدريب املهــين   يتبعــون والرجــال 

الثانوية، وعندما يتعلق األمر بالتـدريب      /ائيةويرجَّح أكثر أن تكمل النساء الدراسة العامة االبتد       
ويتبـع الرجـال    . إىل التحـصيل مـن أجـل التأهـل علـى أعلـى املـستويات              أكثـر مـيال     املهين، فهّن   

الثانويـة قبـل االنتقـال إىل      /فهم ال ينجزون الدراسة العامـة االبتدائيـة       : عادة مسارا تعليميا خمتلفا   
لتعليم العـام أنّ    باتالميذ املدارس النهارية    املتعلقة ب ات  وتبّين اإلحصاء . التدريب املهين األساسي  
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 ٩-١أعمـار كـل مـن الفئـتني يف الفـصول الدراسـية          قريبـة مـن نـسبة       الفتيـات   إىل  الفتيان  نسبة  
  .الفصول العلياتالميذ  يف املائة من ٥٣وتبلغ نسبة الفتيات . فقط

عندما يتعلـق األمـر بترقيـة        الرجلمع  متكافئة  بفرص  املرأة ال تتمتع    وتؤكد التجربة أنّ      
، رغم أنّ نسبة النساء الالئـي يـسعني إىل حتـسني مـؤهالهتن املهنيـة والتأهـل لوظـائف                 املؤهالت

، اســتنادا إىل ) يف املائــة علــى التــوايل٣٦,٦ يف املائــة و ٤٦(جديــدة تزيــد علــى نــسبة الرجــال  
ويكمـن وراء   . رانيـا للعلـوم   أوكأفـادت هبـا أكادمييـة        الـيت    تاملستمدة مـن االسـتبيانا    املعلومات  

، الـيت  وأسـباب ذاتيـة ويف مقدمتـها الواجبـات الوالّديـة     ) ماديـة (هذا الوضـع أسـباب موضـوعية        
واستنادا إىل بيانات البحـوث،     . يوكلها اجملتمع األوكراين إىل النساء حصرا، والواجبات املرتلية       

ومـن البـديهي أنّ   . لـزواج يبقى ثلثا النـساء بعـد الـزواج يف نفـس مـستواهن الدراسـي مـا قبـل ا                   
العقبة األساسية أمام حتسني مؤهالت النساء تتمثل يف ضـيق الوقـت النـاجم عـن غيـاب شـبكة                    

العــبء الثقيــل مــن الواجبــات املرتليــة الــذي يوازيهــا   يف متطــورة مــن اخلــدمات االجتماعيــة، و 
ح أن يقمـن بترقيـة      ريجَّـ فمـستويات التعلـيم     الالئـي ارتقـني إىل أعلـى        النساء  أما  . وتتحمله املرأة 

القـوة  عليه فإن نقـص الفـرص املتاحـة يف هـذا اجملـال خيـلّ بنوعيـة                  و. مؤهالهتن أكثر من غريهن   
  .العاملة النسائية

يــستند إىل نــوع اجلــنس يف نظــام التعلــيم  مــستترا وميكــن االحتجــاج بــأنّ هنــاك متييــزا    
غالبـا  املقـررة،  لكتـب املدرسـية   يف مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي وا  فمواد التدريس   . أوكرانياب

فيمـا يتعلـق بـأداء الواجبـات املرتليـة          وخاصـة   ما تعزز القوالب النمطية التقليدية لعدم املـساواة،         
عـن  ) معظمهـم مـن النـساء     و(قـسم كـبري مـن املـرّبني واملدرسـني           ويـصدر   . وواجبات الوالـدين  

ــدعون إىل تقــسيم االختــصاصات األكادمي    ــة وي ــة تقليدي ــة إىل وجهــات نظــر أبوي فــئيت ذكــور  ي
ــزين لتعلــيم   . وإنــاث ــدا والبنــات البــنني وال تالقــي فكــرة اعتمــاد هنجــني متمي جانــب مــن تأيي

ــضا جانــب املدّرســني فقــط بــل مــن    ســتبيانات وعلــى حنــو مــا توضــحه اال  . عامــة اجلمهــور أي
دنيـة  هي الرياضيات والفيزياء والتربية الب    للبنني  ، فإن مواضيع الدراسة األساسية      السوسيولوجية

وتكنولوجيــا املعلومــات والقــانون، يف حــني أنّ املواضــيع األساســية للبنــات هــي علــوم التــدبري    
وال تقـر عامـة اجلمهـور    . املرتيل والتاريخ واألدب واألخالقيات وعلـم الـنفس والتربيـة اجلنـسية       

، التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس يف التعلــيم هــذه األمنــاط مــن اليــوم، وال ســيما النــساء، بــأن 
 ميكــن االفتــراض بــأنّ عــودة بـل . شكل هتديـدا فعليــا حلقــوق املــرأة تــإىل قوالــب منطيــة، اسـتنادا  

مـن  احلاصـلة علـى النطـاق االجتمـاعي      الرتعة األبوية إىل الظهور يف اجملتمع من جهـة، واألزمـة            
  .إىل تفاقم هذه املشكلةسوى جهة أخرى، لن يؤديا 



CEDAW/C/UKR/7
 

82 08-66186 
 

يــسددون رســوما مدرســية علــى هتديــدات وتنطــوي األعــداد املتزايــدة للطــالب الــذين   
  فمـن الواضـح أنّ هنـاك اليـوم نـوعني     .بتفاقم اخللل بني اجلنسني يف ميـدان التعلـيم      تنذر  خطرية  

ويتمثـل التهديـد األول يف أنّ الزيـادة يف عـدد            . بدفع الرسـوم لقـاء التعلـيم      يرتبطان  من التهديد   
ففـي الـسنة األكادمييـة    :  دفـع الرسـوم  طالب التعليم العايل إمنا تتحقق إىل حـد بعيـد عـن طريـق          

ــسبة  ١٩٩٦-١٩٩٥ ــدفع رســوما، لكــن هــذه     ١٨، كانــت ن ــة مــن هــؤالء الطــالب ت  يف املائ
ويــؤثر هــذا التحــول بــشكل . ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف املائــة حبلــول الفتــرة ٦١النــسبة ارتفعــت إىل 

صاصات أساسي يف العلوم اإلنـسانية والعلـوم االجتماعيـة واالقتـصاد، الـيت تـشكل أساسـا اختـ                  
، فـإن   يشكل الرجـال معظـم الطـالب       ، حيث أما يف مؤسسات التعليم التقين العايل     . “نسائية”

مواضـيع  ومبـا أنّ    .  مـرات  ١٠ و   ٥نسبة الطالب الذي يدفعون رسوما هي أقل مبا يتراوح بني           
 هــي الــيت جتتــذب الطــالب الــذين يــدفعون الرســوم، فــإن اإلنفــاق علــى ‘النــسائية’االختــصاص 
  .املرأة لصاحل وال يعدهر قدرا متزايدا من اخللل بني اجلنسني، التعليم ُيظ
متويـل الدولـة للتعلـيم،      يف  االخنفـاض احلـاد     سـياق   ففـي   . والتهديد الثاين خطـري بالفعـل       

زيادة يف عنصر دفع الرسـوم      مع  التعليم االبتدائي والثانوي اجملاين     فادح على جودة    تدهور  طرأ  
علــى هــذا القــدر مــن مــا زالــت ن القوالــب النمطيــة اجلنــسانية مبــا أو. يف مــدارس التعلــيم العــام

للفتيـان  تكـاليف دروس إضـافية   ميكن االفتراض بـأن الوالـدين سـوف خيتـاران حتّمـل             االنتشار،  
  .القوالب النمطية بالذاتمن الفتيات، مدفوعني يف ذلك هبذه بدال 

د إىل االسـتقطاع    يف كل حال، فثمة حقيقة ال جدال فيها هي أن الدولة، عندما تعم            و  
ــل   ــن متويـ ــشري       مـ ــال البـ ــرأس املـ ــرأة لـ ــة املـ ــام تنميـ ــافية أمـ ــات إضـ ــضع عقبـ ــا تـ ــيم، إمنـ التعلـ

  .االقتصادي والنشاط
اليت تتسم بطابع جنساين بالغ الوضـوح، جيـدر      املشاكل التعليمية العديدة    على صعيد   و  
للمـرأة   أوكرانيـا بالنـسبة    االنتباه إىل مسألة العائد االقتصادي للتعليم، وهو أقل بكثري يف         توجيه  

لفجــوة بـني دخــل املــرأة  ااتـساعا  وكلمــا ارتفـع مــستوى التعلــيم ازدادت  . عنـه بالنــسبة للرجـل  
املـرأة  حتـصل   (املعاشـات التقاعديـة     وهـو عامـل يـؤثر بـدوره علـى حتديـد مبـالغ               ،  ودخل الرجل 

 مـستوى   وبعبـارة أخـرى، ال يـؤدي ارتفـاع        ). لرجل ا معاش تقاعدي أقل من معاش    حاليا على   
حتديـد  يف سـوق العمـل ويف       الرجل واملـرأة    التعليم دور العامل الرئيسي يف املساواة بني أوضاع         

، يف حني أنّ الوقت الذي متضيه املرأة يف تأدية وظيفتها اإلجنابيـة غـري معتـرف          املعاش التقاعدي 
  .على املستوى العامبه 

نفـس الفـرص للمـشاركة        مـن االتفاقيـة علـى تـوفري        ١٠ مـن املـادة      )ز(وتنص الفقرة     
  .النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية
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 هـدفا أساسـيا مـن أهـداف         بشكل دائـم  جيب أن تكون رعاية الصحة العامة وحتسينها          
وينص قانون اللياقـة البدنيـة والرياضـة        . سياسة الدولة يف جمال اللياقة البدنية واأللعاب الرياضية       

وتقـدم  . انيا، ذكورا وإناثا، يف احلقوق والفـرص يف هـذا اجملـال   مجيع مواطين أوكرمساواة على  
الدولــــة املــــساعدة واالســــتحقاقات والــــضمانات الالزمــــة لفــــرادى املــــواطنني، مبــــن فــــيهم   

، ملمارســة حقــوقهم فيمــا يتعلــق باللياقــة البدنيــة والرياضــة، مــع توجيــه اهتمــام    اإلعاقــات ذوو
  .ةخاص إىل السكان املقيمني يف املناطق الريفي

اللياقة البدنية والـصحة    يف جمايل   وتضمن الدولة توفري خدمات جمانية وبأسعار تفضيلية          
الــذين ُنكبــوا يف أعقــاب مــن ذوي اإلعقــات واألطفــال لألطفــال، وال ســيما األيتــام واألطفــال 

توفر الدولـة خـدمات جمانيـة       كما  . العدد أو الفقرية  كارثة تشرينوبيل وأطفال العائالت الكبرية      
دارس التعلـيم العـام   امللتحقني مبـ واألطفال املدرسة ذا النوع ألطفال مرحلة التعليم ما قبل     من ه 

، كمــا تــوفر اســتحقاقات لفئــات أخــرى  ومــن يف حكمهــموالــتقين أو ألبنــاء قــدامى احملــاربني  
  .املواطنني من

لوصـول إىل   ل من االتفاقية على توفري فرص متساوية        ١٠ من املادة    )ح(وتنص الفقرة     
ومات تربوية حمددة للمساعدة يف ضمان صحة اُألسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومـات              معل

  .اُألسرةختطيط والنصح عن 
ــالتقرير     ــشمولة ب ــرة امل ــة، اعُتمــدت     و خــالل الفت ــواد االتفاقي ــادة مــن م ــاذ هــذه امل إلنف

لفتــرة ، والربنــامج الــشامل املــشترك بــني اإلدارات ل)٢٠٠٢(الــسياسة الوطنيــة لتطــوير التعلــيم 
ولتعزيـز وعـي    . ، والربنـامج الـوطين للـصحة اإلجنابيـة        “صـحة األمـة   ” املعنون   ٢٠١١-٢٠٠٢

حصوهلم على وسـائل فعالـة ملنـع احلمـل          وإتاحة سبل   احلديثة لتنظيم األسرة،    السكان بالطرائق   
وعلى االستشارات الطبية، وتوفري املساعدة الالزمة هلم وال سيما عمليات اإلجهاض املأمونـة،             

ت وزارة التعليم والعلوم توصيات فنية بشأن احملافظة على الصحة اإلجنابية وعممتـها علـى               أعد
يـشهد  و. غـري املدرسـي   الدوائر التربوية لُتستخَدم يف مدارس التعلـيم العـام ومؤسـسات التعلـيم              

على الترويج املنـتظم لتـدابري محايـة األم والطفـل ومتـتني             املنشورات  هذه  الناجم عن   رصد األثر   
اصر األسرة وتعزيز إملام الشباب يف سن الزواج بالقوانني ذات الصلة وباملـشاكل الدميغرافيـة               أو

  .وحبالة الصحة اإلجنابية
  

  ١١املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املـرأة يف               - ١  

  : واملرأة، نفس احلقوق وال سيماميدان العمل لكي تكفل هلا، على أساس املساواة بني الرجل 
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  ؛احلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر  )أ(  
احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيـق معـايري اختيـار واحـدة                   )ب(  

  يف شؤون االستخدام؛ 
ــة واألمــن علــى       )ج(   ــة ونــوع العمــل، واحلــق يف الترقي ــة اختيــار املهن احلــق يف حري

 التدريب وإعادة التدريب املهين، مبـا يف        يمجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلق يف تلق      العمل وىف   
  ذلك التلمذة احلرفية والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر؛ 

احلق يف املساواة يف األجر، مبا يف ذلـك االسـتحقاقات، واحلـق يف املـساواة يف               )د(  
ساوية، وكـــذلك املـــساواة يف املعاملـــة يف تقيـــيم املعاملـــة فيمـــا يتعلـــق بالعمـــل ذي القيمـــة املـــ 

  العمل؛ نوعية
احلــق يف الــضمان االجتمــاعي، وال ســيما يف حــاالت التقاعــد والبطالــة واملــرض  ) هـــ(  

والعجـز والــشيخوخة وغــري ذلــك مــن حــاالت عـدم األهليــة للعمــل، وكــذلك احلــق يف إجــازة   
  مدفوعة األجر؛ 

ــالمة ظـــ     )و(   ــصحية وسـ ــة الـ ــق يف الوقايـ ــة   احلـ ــك محايـ ــا يف ذلـ ــل، مبـ روف العمـ
  .اإلجناب وظيفة

توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األمومـة، ضـمانا حلقهـا الفعلـي               - ٢  
  : يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

حلظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  
  ؛اس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفنيمن العمل على أس

إلدخــال نظــام إجــازة األمومــة املدفوعــة األجــر أو املــشفوعة مبزايــا اجتماعيــة     )ب(  
  ؛مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية

ن مــن لتــشجيع تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة املــساندة الالزمــة لــتمكني الوالــدي  )ج(  
اجلمع بني االلتزامات العائلية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وال سـيما                    

  ؛عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال
ــا          )د(   ــيت يثبــت أهن ــرة احلمــل يف األعمــال ال ــاء فت ــة خاصــة للمــرأة أثن ــوفري محاي لت
  .هلا مؤذية
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يعات الوقائيـة املتـصلة باملـسائل املـشمولة هبـذه املـادة         جيب أن تستعرض التـشر      - ٣  
استعراضا دوريا يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع       

  .نطاقها حسب االقتضاء
احلـق يف العمـل بوصـفه حقـا ثابتـا           من هـذه املـادة مـن االتفاقيـة          ) أ( ١وتؤكد الفقرة     

  .جلميع البشر
ــادة تــنص    ــانون املــساواة  ١٧امل ــذة يف   يف  مــن ق احلقــوق والفــرص، الــيت أصــبحت ناف

، على منح املرأة والرجل حقوقاً وفرصاً متـساوية يف العمـل والترقيـة              ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
بتهيئـة  ”إذ ُيلـزم أصـحاب العمـل، ضـمن أمـور أخـرى،              . ومواصلة التدريب وإعـادة التـدريب     
ل مــن العمــل علــى قــدم املــساواة، وتــوفري اإلمكانيــة للمــرأة  ظــروف عمــل متكــن املــرأة والرجــ 

والرجل للجمع بني مهام العمل وواجبات األسرة، ودفع أجـور متـساوية للمـرأة والرجـل عـن                  
العمل املتساوي يف القيمة، يف حالة التمتع بنفس املؤهالت وتوفر ظروف العمـل ذاهتـا، واختـاذ           

وأحكـام  . “ال تـشكل خطـراً علـى احليـاة أو الـصحة      اإلجراء الالزم لتوفري ظروف العمـل الـيت         
التحــرش اجلنــسي هــي أحكــام بالغــة األمهيــة مــن زاويــة مواءمــة  ) حظــر( مــن قــانون ١٧املــادة 

تطـرح األحكـام   (التشريعات احمللية مع أحكـام القـانون الـدويل املتعلقـة بظـروف العمـل اآلمنـة            
  ).هذا القانون تعريفاً للتحرش اجلنسيمن العامة 

ضافة إىل ذلك، وفيما خيـص تعليقـات املنظمـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان بـشأن                  وباإل  
 مـن القـانون علـى    ١٧انتهاك حقوق عمـل املـرأة األوكرانيـة املتعلقـة باسـتقدامها، حتظـر املـادة               

اإلعالن عن وظائف شاغرة للنـساء حـصراً أو للرجـال حـصراً، إال إذا كـان                 ”أصحاب العمل   
ه إال من جانب أشخاص ينتمون إىل جنس واحد، وحتديـد شـروط             ؤاالعمل حمدداً وال ميكن أد    

تعطي ميزة جلنس واحد على اآلخر، أو الطلب إىل الباحثني عن عمل الكشف عـن معلومـات                 
 ويف الوقـت ذاتـه، يـشجع أصـحاب العمـل           .“ة أطفـال  ئبشأن حيـاهتم اخلاصـة وخططهـم لتنـش        

 الرجــال والنــساء يف خمتلــف ميــادين اختــاذ إجــراءات إجيابيــة لتحقيــق نــسبة متوازنــة بــني”علــى 
 مـن القـانون اإلجـراءات اإلجيابيـة         ١ وُتعـرف املـادة      .“العمل ويف أوساط خمتلف فئات العمـال      

تـدابري مؤقتـة خاصـة تتخـذ لتـصحيح أي خلـل قـائم بـني الفـرص املتاحـة للنـساء وتلـك                         ”بأهنا  
  .“ور أوكرانيا وقوانينهااملتاحة للرجال ملمارسة احلقوق املتساوية املمنوحة هلم مبوجب دست

) النـساء والرجـال معـاً   ( من قانون األجر لقاء العمل علـى حـق العمـال            ١وتنص املادة     
يف تقاضـي أجـر لقـاء مــا يـؤدون مـن عمــل وفقـاً للتـشريعات الــسارية وأليـة اتفاقـات مجاعيــة،          

 احلـد   وقد يقل مبلـغ األجـر عـن املبلـغ احملـدد يف عقـد العمـل أو عـن                   . وعلى أساس عقد العمل   
األدىن لألجــر إن مل ميتثــل العامــل ملعــايري اإلنتــاج أو ألنــه ينــتج ســلعاً معيبــة أو ألســباب أخــرى 
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وحيظـر القـانون أي     . حمددة يف التشريعات السارية اليت تطبق يف حـال نـسب اخلطـأ إىل العامـل               
اتـه  ختفيض لألجور على أساس األصول اليت ينتمي إليها العامل أو وضـعه االجتمـاعي أو ممتلك               

اإلثنية أو جنسه أو لغتـه أو آرائـه الـسياسية أو معتقداتـه الدينيـة أو عـضويته                   أصوله  رقه أو   أو عِ 
وتـنص  . إقامتـه حمـل   يف النقابات أو غريها من التنظيمات الطوعيـة أو نـوع وطـابع دراسـاته أو                 

  من هذا القانون على أن مبلـغ األجـر يتوقـف علـى مـدى صـعوبة العمـل                   ١ من املادة    ٢الفقرة  
التطبيقــات املهنيــة بملهــارات وإملامــه االعامــل علــى اكتــساب والظــروف الــيت ينفــذ يف ظلــها، و 

  .وأدائه للعمل ونطاق النشاط االقتصادي للمؤسسة
ــشريعات    مــن وينبغــي اإلشــارة إىل أن     ــدويل يف ت ــانون ال خــصائص إدمــاج قواعــد الق

أوسـع   توظف عموماً على نطاق      أن صياغة هذه القواعد   ما يتمثل يف     ،أوكرانيا املتعلقة بالعمل  
ومثـال  . ؛ وبعبارة أخـرى، متـنح املـرأة مزايـا أكثـر مـن تلـك احملـددة يف الـصكوك الدوليـة                      بكثري

ذلــك، أن الدولــة متــنح النــساء إجــازة محــل وأمومــة ورعايــة للطفــل محايــةً منــها حلقــوق املــرأة    
 مـن  ٣  و٢الفقرتـان  تـنص  ففيمـا  وعـالوةً علـى ذلـك،       . اإلجنابية وهتيئة ظـروف آمنـة لألمومـة       

علـى أن فتـرة    ) ١٠٣رقـم   ) (املنقحـة ( من اتفاقية منظمة العمل الدولية حلماية األمومـة          ٣املادة  
 أسبوعاً وتشمل فترة إجازة إلزاميـة بعـد الـوالدة، وأن القـوانني              ١٢إجازة األمومة لن تقل عن      

ة إمنـا لـن تقـل بـأي حـال           هذه الفترة اإللزامية لإلجازة بعد الـوالد      هي اليت حتدد    أو التشريعات   
إجـازة  ” من قانون العمل األوكراين تـنص علـى أن        ١٧٩من األحوال عن ستة أسابيع، فاملادة       

يومـاً تقومييـاً     ٥٦ يومـاً تقومييـاً قبـل الـوالدة وملـدة            ٧٠احلمل والوالدة ورعاية الطفل متنح ملدة       
ينص قـانون العمـل علـى    كما . وتتقاضى املرأة أثناء فترة اإلجازة هذه أجورها كاملةً    . “بعدها

حق املرأة يف أن متنح إجازة مدهتا ثالث سنوات لرعاية الطفـل، وأن حتـتفظ بوظيفتـها وبطـول                   
وباإلضـافة  . مدة خدمتها، وأن تقدم إليها املساعدة أثناء هذه الفتـرة وفقـاً للتـشريعات الـسارية            

ريـر طـيب لغايـة عيـد        إىل ذلك، جيوز منح األمهـات إجـازة بـدون أجـر لفتـرة حمـددة مبوجـب تق                  
  . ميالد الطفل السادس

 للنـهوض بـاملرأة وتعزيـز       ٢٠٠٥-٢٠٠١شكل تنفيذ خطة العمل الوطنية للفتـرة        قد  و  
.  خطـوة هامـة لـضمان محايـة حقـوق املـرأة يف سـوق العمـل                 ،املساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع       

 علــى حتــسني  ،ساءوســاعد التنفيــذ العملــي للتــدابري املنــصوص عليهــا يف اخلطــة الوطنيــة النــ        
ــل، و   ــستهن يف ســوق العم ــاعد  مناف ــا س ــروف االقتــصادية      كم ــع الظ ــف م ــى التكي األســر عل

للنظام القانوين مـن أجـل محايـة حقـوق ومـصاحل            األجنع  تيسري االستخدام   وفضال عن   اجلديدة،  
  .أطفاالتعول األسر والنساء واألطفال وعلى تعزيز احلماية االجتماعية لألسر اليت 
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 بـشأن   ٢٠٠٤الربملانيـة يف عـام      االسـتماع   صيات اليت صدرت عن جلسات      وتبني التو   
 واخلطـوط العريـضة للـسياسات املتعلقـة بالربنـامج           “الواقـع واآلفـاق   : وضع املرأة يف أوكرانيا   ”

 لتحقيـــق املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف اجملتمـــع ٢٠١٠  و٢٠٠٦احلكـــومي للفتـــرة بـــني عـــامي 
ممـن هـم   خرية حدةً تشمل البطالة يف أوساط الـسكان   أن أشد مشاكل السنوات األ ،األوكراين

، واخنفـاض   ) يف املائـة مـن العـاطلني عـن العمـل           ٧٠حيث شكلت النساء نـسبة      (يف سن العمل    
، ومبلـغ  )إذ تقل مبقدار الثلث تقريباً عما يتقاضـاه الرجـل         (مستوى األجور اليت تتقاضاها املرأة      

 متوسـطها، حـسب التوقعـات األكادمييـة، إىل          مـن املقـرر أن يـصل      (املعاشات التقاعدية للمـرأة     
 يف املائة فحسب مـن املعاشـات التقاعديـة الـيت يتقاضـاها الرجـل          ٤٥ إىل   ٤٠نسبة تتراوح بني    

أصــحاب  يف املائــة مــن ٢٠وأن نــسبة ال تتجــاوز )  عامــا٣٠ً و ٢٠خــالل فتــرة تتــراوح بــني  
وحتــسني املــرأة تعزيــز عمــل ول. ألعمــال التجاريــة الــصغرية واملتوســطة احلجــم هــم مــن النــساء ا

الربملانيـة بتـوفري تـدريب      االسـتماع    يف سوق العمـل، أوصـى املـشاركون يف جلـسات             امنافسته
أمشل ومواصلة تـدريب النـساء املـسجالت لـدى دوائـر التوظيـف، مـع متويـل ذلـك مـن مـوارد                     

  . فرص العملصندوق الدولة لتعزيز
اهتمـام  حمـور    يف أوسـاط النـساء       قضايا وضـع املـرأة يف سـوق العمـل والبطالـة           وكانت    

مـنح  ” ليتنـاول موضـوع   ٢٠٠٢املؤمتر الرابع الحتاد نقابات عمال أوكرانيا الذي عقد يف عـام    
وأعربت املنظمات األعضاء وغريهـا مـن اجلهـات املـشاركة           . “حقوق متساوية للمرأة والرجل   

واختـذ  .  علـى وضـع املـرأة      ألزمة االقتـصادية األوكرانيـة    السليب الناجم عن ا   عن قلقها إزاء األثر     
املؤمتر قراراً يدعو مبوجبه املنظمـات األعـضاء إىل املـشاركة يف احلملـة الدوليـة لنقابـات العمـال           

 ويف “نقابات عمال للنساء، نساء مـن أجـل نقابـات العمـال    ”املستقلة اليت ُنظمت حتت شعار     
 العـامالت يف القطـاع      ثابتـة والنـساء   مـن شـاغالت الوظـائف ال      وضع استراتيجية إلقناع النـساء      

  .باالنضمام إىل النقاباتاملنظم غري 
وتكفــل احلمايــة االجتماعيــة للمــرأة يف ســوق أوكرانيــا لفــرص العمــل بإنــشاء بــرامج      

ــف   ــة للتوظي ــة وإقليمي ــساعدة       . وطني ــة يف م ــة املتمثل ــة الدولي ــع املمارس ــواءم م ــرامج تت ــي ب وه
، ومــع )املهــين وإسـداء املــشورة مبــا يف ذلـك خــدمات التوجيـه   (األشـخاص الكتــساب احلـرف   

حتــسني مــؤهالهتم وإعــادة تدريبــهم، وإنــشاء أعمــال جتاريــة مــستقلة، وتنظــيم أعمــال اجملتمــع     
وهلـذا الغـرض، أقامـت      . احمللي، باإلضافة إىل توفري الدعم املادي يف شكل اسـتحقاقات للبطالـة           

 معلومـات عـن   دائرة التوظيـف احلكوميـة روابـط فّعالـة مـع أصـحاب األعمـال للحـصول علـى                
وتتوىل الوزارات وغريها من الوكـاالت املركزيـة التابعـة للجهـاز التنفيـذي              . الوظائف الشاغرة 

وهليئاته اإلدارية محاية حقوق املرأة، وبكفالة تـضمني االتفاقـات الفرعيـة واإلقليميـة واجلماعيـة                
أة، وإتاحــة الــيت أبرمتــها املــشاريع واملؤســسات واملنظمــات تــدابري لتحــسني شــروط عمــل املــر   
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وملعاجلـة  . الفرص إلعادة تدريبها ومساعدهتا على إجياد وظيفة أخرى يف حالة تعرضها للفـصل            
مــشكلة البطالــة مــن خــالل تــشجيع مهــارات تنظــيم املــشاريع احلــرة، نظمــت دائــرة التوظيــف  

املبــادئ األساســية ”احلكوميــة تــدريبا مهنيــا للعــاطالت عــن العمــل يف دورات تدريبيــة معنونــة  
، اســتفادت مــن هــذا التــدريب    ٢٠٠٥ويف عــام . “مــال التجاريــة الــصغرية واملتوســطة   لألع
  . امرأة عاطلة عن العمل٣٨ ٧٠٠ امرأة من أصل ما جمموعة ١٦ ٩٠٠

أنـشطة األعمـال    أفـراد يتولـون مـضاعفة       وحيتاج االقتصاد الذي مير مبرحلة انتقاليـة إىل           
يف يتحقـق    مـن مركـز القـانون التجـاري،          وحسب األرقـام الـواردة    . التجارية يف مجيع اجملاالت   

إذ تـسجل نـسبة   . الوقت الراهن توازن مستقر نسبياً بني اجلنسني يف األعمال التجاريـة اخلاصـة          
 يف املائـة تقريبـاً مـن    ٢وتـشكل النـساء نـسبة    .  يف املائـة  ٤٩, ٦ إىل   ٥٠, ٤النساء إىل الرجـال     

لتجاريــة اخلاصــة الــيت تــديرها النــساء، ومعظــم األعمــال ا. الــسوق يف الــدوائر القانونيــة اخلاصــة
حتليـل أُعـد    أوضـح   وقـد   . سيما األعمال التجارية الصغرية، تندرج ضمن القطاع التجاري        وال

يف األعمال التجارية اخلاصة حبسب الفئة العمرية أن معظمهـن يـبلغن سـن              وجود النساء   بشأن  
ارة املـشاريع التجاريـة الـصغرية       وتتـوىل هـذه النـساء عمومـاً إد        . املعاش التقاعدي أو يقتربن منه    

وال بـد يف هنايـة األمـر مـن أن تـأيت سـيدات األعمـال                 . لـيس إال  على قيد احليـاة     كوسيلة للبقاء   
مـن األوكرانيـات    سـنا   املؤهالت واملـستعدات للتعامـل مـع الـسوق احلديثـة مـن اجليـل األصـغر                  

االسـتجابات  وتبني  .  القطاع  يف املائة من العامالت يف هذا      ١٤الاليت يشكلن اليوم نسبة تناهز      
. أعمــاهلن التجاريــةاألقــدر علــى إنــشاء االجتماعيــة أن النــساء املثقفــات هــن إزاء االســتبيانات 

 ســيدة أعمــال اســتجابت لالســتبيان كانــت  ١٠١ يف املائــة مــن ٨٠,٢ومثــال ذلــك أن نــسبة  
تقــين، / يف املائــة منــهن حاصــالت علــى تعلــيم مهــين٧,٩حاصــلة علــى تعلــيمٍ عــال، وأن نــسبة 

ويـرى اخلـرباء أن النـساء لـيس لـديهن           .  يف املائة منـهن حاصـالت علـى تعلـيم ثـانوي            ١ونسبة  
رأس مــال يكفــي لبــدء مــشروع وال صــالت عنــد املــستويات العليــا مــن الــسلطة تكفــل حتقيــق 

وفيمــا يلــي أكثــر املــشاكل الــيت . النجــاح يف هــذا اجملــال، بينمــا حيــصل الرجــال علــى هــذا كلــه
عدم إتاحـة جمـال حقيقـي للمـرأة كـي تـربهن علـى        : ء عند بدء أعماهلن التجارية   تواجهها النسا 

متتعها باالستقاللية وبروح املبادرة يف نظام قيادة اقتصاد الدولة؛ وحتميلها أعباء أثقـل، باملقارنـة    
مع الرجل، فيما يتعلق باألسرة واألطفال، مما يؤثر سلبا على حياهتـا املهنيـة؛ وكمـا أن والءهـا                   

ائها، يف ســياق إدارة عليــا يهــيمن عليهــا رجــال ذوو عقليــة عمليــة، هــو املعيــار الرئيــسي  لرؤســ
لتقيــيم مــا إذا كانــت تــصلح لوظيفــة إداريــة؛ فــضال عــن وجــود متييــز حقيقــي قــائم علــى نــوع  

يف بيئة يهـيمن عليهـا الـذكور يـسند دور ثـانوي عمومـا للنـساء العـامالت احلاصـالت          (اجلنس  
  ).لى مؤهالت مشاهبةعلى نفس املؤهالت أو ع
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وتتخذ الدولة التدابري لتعزيز األعمال احلرة يف أوساط النـساء وتـوفري الـدعم لألعمـال                  
التجارية لألسر ضمن إطـار الربنـامج الـوطين لـدعم األعمـال التجاريـة الـصغرية، وهـو برنـامج                     

ية الـصغرية   تستعرض رئاسة جملس الوزراء مدى تنفيذه سنوياً وفق قانون تعزيز األعمال التجار           
وضمن إطـار برنـامج لتعلـيم     ). ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ١١١-٢١٥٧رقم  (

األعمال واجلمهور العام، تولت الوكالـة احلكوميـة لتعزيـز األعمـال            ألصحاب  العمل التجاري   
 حلقـة دراسـية يف   ٣٠التجارية، باالشتراك مع صندوق دعم األعمـال التجاريـة، تنظـيم وإدارة             

وباإلضـافة  . شخـصاً  ١ ٤٨٦ناطق البلد أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، وقد حـضرها           من م  ١٩
جلسة إسداء مـشورة لألفـراد بـشأن مـسائل تتعلـق بإقامـة األعمـال         ٣ ٠٧٨ إىل ذلك، عقدت  
  .التجارية الصغرية

احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف         على   ١١من املادة   ) ب (١وتنص الفقرة     
  . معايري اختيار واحدة يف شؤون االستخدامذلك تطبيق

الضمان الدستوري للحق يف االستقدام على أسـاس غـري متييـزي أكثـر تطـوراً يف                ُيعد  و  
ــادة  ــد مباشــر         ٢٢امل ــتقدام، وأي تقيي ــربر لالس ــري امل ــرفض غ ــر ال ــيت حتظ ــل ال ــانون العم ــن ق  م

  . شؤون التوظيفمباشر للحقوق وأي معاملة تفضيلية مباشرة أو غري مباشرة يف غري أو
وهتيئ الدولة الظروف املالئمة لتوفري العمل بـصورة فعليـة وتـساعد املـواطنني بـصرف                  

جنسهم يف التنـسيب الـوظيفي والتـدريب وإعـادة التـدريب ومواصـلة التـدريب               نوع  النظر عن   
ــانون العمــل ٢املــادة ( ــة املــستقلة  ٢٠٠٣ومــع ذلــك، أفــادت يف عــام   ).  مــن ق  املنظمــة الدولي

منظمة رصد حقـوق اإلنـسان، مبمارسـة التمييـز ضـد املـرأة يف سـوق          هي  اإلنسان، أي   حلقوق  
الـذي أعدتـه أن أصـحاب العمـل يف اقتـصاد قطـاع الدولـة                أوضح التحليل   و. العمل األوكرانية 

وتعرقــل ممارســات االســتقدام التمييزيــة . القطــاع اخلــاص مــا فتئــوا ميارســون متييــزاً جنــسانياً  وأ
.  العام واخلاص إمكانيـة وصـول املـرأة إىل مناصـب مرتفعـة األجـر ومرموقـة       املتبعة يف القطاعني 

. ببـساطة دون عمـل    البقـاء   بعمـل قليـل األجـر أو أن         الرضـا   ن علـى الكـثري مـن النـساء          وقد تعيَّ 
القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة الـذي            : وقدمت احلكومة التوصيات التالية بشأن هذه املشكلة      

 واختـاذ ترتيبـات رقابيـة وأخـرى ترمـي إىل تغـيري الوضـع يف                 ،كوميـة متارسه دوائـر التوظيـف احل     
القطاع اخلاص؛ ووضع خطة عمل ملعاجلة املشكلة ومنع التمييز ضد املرأة يف سوق الوظـائف؛               

عليه؛ ومواءمة قـانون العمـل مـع املعـايري          واملعاقبة  تصنيف هذا التمييز على أنه غري مشروع        مع  
لق بعدم التمييز واملـساواة يف املعاملـة يف سـوق العمـل، مبـا يف ذلـك                 الدولية واألوروبية فيما يتع   

ن اجمللس األعلى تـشريعات حتظـر صـراحةً ورود أي           ومن املفترض أن يسّ   . ممارسات االستقدام 
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إال أنـه مل يتخـذ أي إجـراء حـىت اآلن     . إشارات جلنس املتقدمني يف إعالنات الوظائف الشاغرة  
  .هذه التوصياتمعظم بشأن 

حـق املـرأة والرجـل يف األجـر املتـساوي،            علـى    ١١مـن املـادة     ) ج (١ص الفقرة   وتن  
يف ذلك االستحقاقات، ويف املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة املـساوية،         مبا

  .وكذلك املساواة يف املعاملة يف تقييم نوعية العمل
 يـشمل اسـتحقاقات خاصـة       حق املرأة والرجل يف األجر املتساوي لقـاء العمـل، الـذي             

 من قانون العمل الذي حيظـر أي        ٩٤وظروف عمل متساوية، هو حق منصوص عليه يف املادة          
علـى  لكـن   . رقـه أو أي ظـرف آخـر       ن العامـل أو جنـسه أو عِ       ختفيض يف األجر علـى أسـاس سِـ        

الرغم من هذا احلكـم الـذي يفيـد بـأن تتمتـع املـرأة، حـسب التـشريعات، بـنفس احلقـوق الـيت                         
 وأنه حيق هلمـا أجـر متـساو لقـاء عملـهما، فـإن األجـور الـيت تتقاضـاها املـرأة                       ،ع هبا الرجل  يتمت
 علـى مـؤهالت     ةاحلاصـل املـرأة   واملشكلة هي أنه حىت     . زالت تقل كثرياً عما يتقاضاه الرجل      ما

حتتــل مناصــب أدىن مكانــة وأقــل أجــراً، حيــث تتقاضــى أقــل  مــا زالــت مهنيــة وتعليميــة ممتــازة 
غـري أنـه ال ينبغـي نـسب هـذا الفـارق يف األجـر بأكملـه إىل                   .  الرجال مبقدار الثلـث    يتقاضاه مما

فالسبب الرئيسي لذلك هو أن تشريعات العمل حتظر اسـتخدام العـامالت            . ممارسة متييز مباشر  
اإلناث يف عمل يتسم بالصعوبة أو اخلطورة، بينما يتلقى الرجـال الـذين يـؤدون أعمـاالً كهـذه         

  .على مستويات أجورهمويضات مما يؤثر من املزايا والتع
بـاحلق يف الوقايـة      املتعلقـة    ١١مـن املـادة     ) و (١تشريعات أوكرانيا الفقـرة     يتم تنفيذ   و  

 املتعلقـة مبنـع     ٢الصحية وسالمة ظروف العمل، مبا يف ذلك محاية وظيفة اإلجناب والفقـرة             
  . الفعلي يف العملاحقهالتمييز ضد املرأة على أساس احلالة الزوجية أو األمومة وضمان 

ظـروف عمـل    : القوانني املتعلقة حبماية عمل املرأة يف حال األمومة علـى مـا يلـي             تنص    
 والعمــل اإلضــايف والعمــل أيــام العطــل واإلعــارة يف رحــالت يعمــل الليلــالحظــر (أخــف عبئــاً 

اإلجـازة واسـتراحات   (اسـتحقاقات لألمومـة   كمـا تـنص علـى    ؛ و)بقصد العمل، وما إىل ذلـك     
؛ وإسـناد عمـل لوقـت جزئـي للمـرأة الـيت لـديها أطفـال؛ وتـوفري           )طعام الطفل ومـا إىل ذلـك      إل

  .لضمان االجتماعيأشكال خاصة من اساعات عمل مرنة؛ والعمل من املرتل؛ و
يف العمـل للمـرأة احلامـل    الـسالمة   تضمن قانون العمـل معاجلـة صـرحية ملـسألة تـوفري             يو  

 حتظــر النقــل املؤقــت للنــساء احلوامــل  ٣٣أن املــادة ومثــال ذلــك . وألمهــات األطفــال الــصغار
وحتظـر  . دون الـسادسة إىل عمـل آخـر دون موافقتـهن           أطفـال    وأولاليت لديهن أطفال معاقون     

 تــشغيل النــساء احلوامــل وأمهــات األطفــال دون     ١٧٧  و١٧٦  و١٧٥و  ٦٣  و٥٦ املــواد
 نقــل النــساء املــصنفات  علــى جــواز١٧٨وتــنص املــادة . عمــل إضــايف وأالثالثــة يف عمــل ليلــي 
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زالـت   ومـا . ضمن هذه الفئة إىل عمل هناري ال يؤثر تأثرياً ضاراً عليهن أو على صحة أجنتهن              
وإذا . هذه االستحقاقات اليت تتلقاها النـساء تـدفع باملعـدل الـذي دفـع هلـا لقـاء عملـها الـسابق                     

 النـساء، جيـوز   تتمكن املؤسسة من إجيـاد عمـل أخـف عبئـاً أو خـال مـن اخلطـر علـى هـؤالء           مل
. يعملـن خالهلـا   متوسـط أجـورهن عـن كـل األيـام الـيت مل              ولكـن مـع دفـع       إيقافهن عن العمـل     

 من القانون حتظر، مثلما حيظر بالفعل قانون محاية العمال، تشغيل املـرأة يف عمـل                ١٧٤واملادة  
يف ظروف ضـارة أو خطـرية، ويف عمـل حتـت سـطح األرض أو عمـل ينطـوي علـى                       وأشاق،  

ويف ضـوء هــذه األحكــام،  . ريــك أغــراض ثقيلـة يتجــاوز وزهنــا احلـد األقــصى املقــرر  رفـع أو حت 
وضعت قائمة باألعمال الشاقة واألعمال اليت تنطوي علـى ظـروف خطـرية أو ضـارة ال جيـوز                   
أن تشتغل املرأة يف ظلها وباحلد األقصى لألوزان اليت جيوز أن حتملـها أو حتركهـا؛ وقـد أقـرت      

ــاريخ   هــذه القائمــة مبوجــب مرســ   ــصحة بت ــسمرب / كــانون األول٢٩وم صــدر مــن وزارة ال دي
وتتنـاول  .  من قانون العمل املرأة إجازات خاصة إلطعام طفلـها         ١٨٣املادة  كما متنح   . ١٩٩٣
 اخلدمات اليت يفترض من املؤسسات واملنظمات أن تقدمها لألمهات، بينمـا تـنص              ١٨٦املادة  
لديهن أطفـال دون الرابعـة إقامـات يف منتجعـات            على منح النساء احلوامل والاليت       ١٨٥املادة  

ويـنص قـانون األسـر      . صحية وُنزل لقضاء اإلجازات باإلضافة إىل تقـدمي املـساعدة املاديـة هلـن             
 ٢ مـن البنـد   ١ مـن اجلـزء    ١٤ إىل   ١٠يف مـواده مـن      ) مـساعدة مـن الدولـة      (أطفـاال تعول  اليت  

 ٥٨رة مـا بعـد الـوالدة، ويف املـواد مـن             على املساعدة اليت تقدم للمرأة أثناء احلمـل وخـالل فتـ           
  .ألطفال األمهات العازبات على مساعدة ١ من البند ٨ من اجلزء ٦٢إىل 

 ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٢٧ألحكـام القـرار املـؤرخ       منظومتها،  ومتتثل وزارة النقل بكامل       
 يف   املتعلـق بظـروف عمـل املـرأة        ،الصادر عن هيئة رئاسة احتاد عمال السكك احلديدية والنقـل         

وتتخذ نقابات عمال أوكرانيا اخلطـوات الالزمـة لـضمان أن           . قطاع عربات السكك احلديدية   
تــشمل االتفاقــات العامــة والقطاعيــة أحكامــاً بــشأن املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني املــرأة     
والرجل، وكذلك لضمان فرض رقابة عامـة علـى امتثـال أصـحاب العمـل للتـشريعات املتعلقـة                 

  .رأة وإجياد عمل هلا يف ظل ظروف صحية وخالية من املخاطرحبماية عمل امل
 ،املشاكل الكربى اليت تتعلق بأداء املـرأة لوظيفتـها البيولوجيـة املتمثلـة يف األمومـة         من  و  

إجـازة احلمـل     هي احلاجة إىل توفري ضمانات من الفصل أو رفض االستقدام بذريعة احلمـل أو             
. ة الناظمــة هلـذه املــشكلة يف القـانون اجلنــائي اجلديــد  وقــد أدرجـت القواعــد القانونيـ  . والـوالدة 

ومثال ذلك أنه ميكن إخضاع أي موظف رمسي يتجاهـل أحكـام القـانون ذات الـصلة ملـساءلة                   
رفض االسـتقدام وحظـر      (١٣٤أو املادة   ) انتهاك تشريعات العمل   (١٣٣جنائية مبوجب املادة    

ة إىل ذلـك، تتنـاول تـشريعات أوكرانيـا،          وباإلضـاف ). فصل املـرأة احلامـل أو الـيت لـديها أطفـال           
، مـسألة تقـدمي املـساعدة إىل        )مساعدة من الدولـة    (أطفاالتعول  حتديداً قانون األسر اليت     منها  و
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) ٢ مـن الفـرع      ١ من الفصل    ١٤ إىل   ١٠املواد من   (املرأة أثناء احلمل ويف فترة ما بعد الوالدة         
وعمــالً ). ٢ مــن الفــرع ٨مــن الفــصل  ٦٢ إىل ٥٨املــواد مــن (عازبــات المهــات األوأطفــال 

حتـصل  حيـق للمـرأة أن      ) إجـازة احلمـل والـوالدة ورعايـة الطفـل         ( من قانون العمل     ١٧٩باملادة  
  . يوماً تقومييا١٤٠ًإجازة بأجر كامل تصل إىل على 

، تلـزم الـدول األطـراف باختـاذ التـدابري الالزمـة       ١١من املـادة    ) ج( ٢ومبوجب الفقرة     
ن اجلمـع بـني التزامـات األسـرة ومـسؤوليات العمـل ومـن املـشاركة يف                  لتمكني الوالدين م  

  .ية شبكة من مرافق رعاية األطفالاحلياة العامة، وال سيما عرب تشجيع إنشاء وتنم
منذ وقت طويـل    تكفل  تشريعات أوكرانيا اجلديدة املتعلقة باألسرة والعمل       ما برحت     

بالوضـع االجتمـاعي املعـزز للمـرأة، بـات مـن            فيما يتعلق   وحقوقاً وضمانات اجتماعية للمرأة،     
ــديهم أســر        ــذين ل ــساء وللرجــال ال ــضروري اآلن أن متــنح هــذه االســتحقاقات لكــل مــن الن ال

ويتطلــب اجلمــع بــني احليــاة األســرية والنــشاط االقتــصادي إنــشاء  . ويــؤدون واجبــاهتم الوالديــة
و تـوفري الرعايـة   والقصد مـن ذلـك هـ   . هيكل اجتماعي أساسي يصمم حسب احتياجات املرأة     
األطفــال ومرافــق أخــرى لرعايــة  ريــاض لألشــخاص احملتــاجني إىل مــساعدة اآلخــرين وإنــشاء   

ويف . لمرأة اجلمع بني العمل واملـشاركة يف احليـاة العامـة     يتيح ل األطفال وتشغيلها بالقدر الذي     
مـات  املؤسـسات واملنظ  قيـام   ال يقتـصر    أ مـن قـانون العمـل علـى          ١٨٦هذا الصدد، تنص املادة     

 األطفـال   يـاض دور للحـضانة ور   بتـأمني   اليت توظف نـسبة كـبرية مـن اليـد العاملـة مـن اإلنـاث                 
ذلك أيضا مرافـق لنظافـة النـساء الشخـصية؛ إال أن التجربـة تفيـد                لرضاعة، إمنا يشمل    اوغرف  

ومـن التجديـدات املرحـب هبـا يف     . بأنه قلما يتم تطبيق هذه الـشروط الـواردة يف قـانون العمـل      
 ما يتمثل يف احلكم املتعلق مبنح إجازة رعاية الطفل لآلباء، ألنه تتـيح الفرصـة لآلبـاء                  تشريعات

  .لكي يثبتوا جدارهتم يف تنشئة أطفاهلم
بــد مــن التــسليم بأنــه علــى الــرغم مــن أن حقــوق املــرأة األوكرانيــة يف العمــل هــي  وال  

. مـا يتعـرض للمخالفـة    حقوق جيسدها التشريع، فإن النظام املتعلـق بظـروف عمـل املـرأة غالبـاً             
وال شــك أن قــصور التكنولوجيــا وفداحــة العمــل البــدين الثقيــل يف بعــض األحيــان واســتخدام  

الـضارة واخلطـرية هـي مسـات        املعدات اليت ال تليب شروط السالمة، فـضال عـن ظـروف العمـل               
النـساء،  ومـا زال العمـال األوكرانيـون، مبـن فـيهم      . منطية لغالبية الشركات الصناعية والزراعيـة   

والسبب الرئيسي لذلك هو ظروف العمـل غـري   .  أمراض املهنةيعانون من معدالت مرتفعة من    
على هذه الظـروف أمـراً مـستحيالً بـسبب احلالـة االقتـصادية الـصعبة        وما زال القضاء    املرضية،  

ا ونظراً الستمرار املشكلة احلـادة املتمثلـة يف بطالـة اإلنـاث، فـإن رضـ             . اليت تواجهها الشركات  
كما أن خـوف النـساء مـن فقـدان          . النساء مبجرد احلصول على أي نوع من العمل أمر مفهوم         
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ــائفهن ميــنعهن مــن تقــدمي االحتجاجــات إىل أصــحاب       بــشأن ظــروف عملــهن   األعمــال وظ
  . وجداوله الزمنية

ومن هنا يؤكـد الوضـع الـوارد آنفـا مـدى احلاجـة إىل زيـادة االهتمـام بـاملرأة العاملـة،                         
ــسؤولة عــن العمــل وعــن        ســيما ا وال ــة امل ــدوائر احلكومي ــة ســن اإلجنــاب، مــن جانــب ال لبالغ

الظروف املعيـشية اليوميـة وعـن الرعايـة االجتماعيـة والـصحة وتنـشئة جيـل يتمتـع بالـصحة يف                   
  .مستقبل األيام

  
  ١٢املادة 

ن  تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف ميـدا                 - ١
الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أساس املساواة بني الرجل واملرأة، احلـصول علـى                 

  . خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة
 مـن هـذه املـادة تكفـل الـدول األطـراف للمـرأة خـدمات                 ١بالرغم من أحكام الفقـرة        - ٢

دة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات اجملانيـة عنـد                مناسبة فيمـا يتعلـق باحلمـل والـوال        
  .االقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء احلمل والرضاعة

اختذت خالل الفترة املشمولة بالتقرير إجراءات ملموسة حلل املشاكل املتعلقـة بـصحة               
للفتــرة ه معمــول بــ نــشر خمطــط سياســات يتعلــق بربنــامج  ٢٠٠٥وحتديــدا، شــهد عــام . املــرأة

ــدة إىل عــام   ــة     ٢٠١٠املمت ــة واألمــراض الدماغي ــة الدموي ــة مــن أمــراض القلــب واألوعي  للوقاي
 تعلـق بربنـامج  يالوعائية والتقليل من حاالت املوت املبكر واإلعاقـة املبكـرة، وخمطـط سياسـات        

طـب األسـرة     لتطوير الرعاية الصحية األولية باالعتماد علـى         ٢٠١٠-٢٠٠٥ للفترة   معمول به 
ــة  ٢٠١٠-٢٠٠٦، وبرنــامج للفتــرة املمارســة العامــةإطــار يف   لتطــوير الرعايــة الــصحية األولي

ــسيق   . املمارســة العامــة باالعتمــاد علــى   ــربامج إىل تن ــوفري ب املتعلــقصــالح اإلوهتــدف هــذه ال ت
، كافـة  لـسكان لة أولية ميسورة وذات جودة عاليـة        تقدمي رعاية صحي  ب الكفيلةاخلدمات الطبية   

برنـامج حكـومي      إطـار  سياسات يف لـ ونشرت أيـضا خمططـات      . ان األرياف  سك ويف مقدمتهم 
إضـــافة إىل  يرمـــي إىل تطـــوير طـــب زرع األعـــضاء ٢٠١٠-٢٠٠٦حمـــدد األهـــداف للفتـــرة 

ــن ا األساســية العناصــر ــامج      م ــاقري املخــدرة، وبرن ــالكحول والعق ــة ب ــة املتعلق ــسياسة احلكومي ل
ــرة   ــى لتحــسني عــالج مرضــى   ٢٠١٠-٢٠٠٦حكــومي للفت ــصحة   ،الكل ــامج وطــين لل  وبرن

؛ ويتمثل هدفها العام يف حتسني احلالة الدميغرافيـة واالجتماعيـة           ٢٠١٥-٢٠٠٦اإلجنابية للفترة   
ُشرع يف إطـار خمطـط الـسياسات املتعلـق بربنـامج            كما  أوكرانيا والصحة اإلجنابية لسكاهنا؛     يف  

 الـسل قائمـة علـى        يف محلة واسعة النطاق ملكافحـة      ٢٠١٠-٢٠٠٦لعلم أورام األطفال للفترة     
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 جرى تكييفهـا لتلبيـة احتياجـات البلـد     وقد  لمالحظة املباشرة   ل اخلاضعةاملعاجلة القصرية األجل    
  .  من الربامج األخرىإضافة إىل بدء العمل بعدد

ــرة       ــة للفت ــصحة اإلجنابي ــامج ال ــار برن ــد باملرســوم   ٢٠٠٥-٢٠٠١ويف إط ــذي اعتم  ال
 وزارة الــصحة، مــع اشــتركت، ٢٠٠١رس مــا/ آذار٢٦خ بتــاري ٢٠٣/٢٠٠١الرئاســي رقــم 

وضــع واعتمــاد خطــة لتنفيــذ التــدابري احملــددة يف خمطــط الــسياسات  يف أكادمييــة العلــوم الطبيــة، 
ــرة    ــة للفت ــة اآلمن ــق باألموم ــم   (٢٠٠٥-٢٠٠٢املتعل ــر رق ــؤرخ ٤١٢/٩٦األم ــشرين ١٥ امل  ت

يؤكـد خطـة تنفيـذ      ل الـصادر عـن وزارة الـصحة وأكادمييـة العلـوم الطبيـة               ٢٠٠٢نـوفمرب   /الثاين
ــدابري  ــواردةالت ــرة    ال ــة للفت ــسياسات املتعلــق باألمومــة اآلمن مت و). ٢٠٠٥-٢٠٠٢ يف خمطــط ال
 معدات يف إطار هذا اخلطة لفحص احلوامل من أجـل الكـشف عـن اإلصـابة باملـصورات                شراء

  . احلمرياء وفريوس الضخم اخللوي وفريوس احلالءداء الذيفانية وفريوسات أخرى و
ــوزارة ت عتمــدأو   ــضا ال ــوزراء  مــشروع القــرار  أي ــصادر عــن جملــس ال ــم ال  ١٧٤٠ رق
 الفحص الطـيب االختيـاري لألشـخاص         إجراء باعتماد ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦املؤرخ  

  أمـر التعليمـات  وتنفيـذا هلـذا القـرار أصـدرت الـوزارة     . الذين يقدمون طلبـات تـسجيل الـزواج    
ــم  ــر رقـ ــؤرخ ٤٨٠األمـ ــاين٢٠ املـ ــانون الثـ ــاير ي/ كـ ــأنواع  ٢٠٠٢نـ ــة بـ  الـــذي يتـــضمن قائمـ

رقـم   (االختبارات الطبية الطوعية املتاحة هلؤالء األشخاص؛ وسجلت وزارة العـدل هـذا األمـر             
 يف نفس وقت بـدء      ليبدأ سريانه ) ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ٢٤ املؤرخ   ٤٤/٧٣٥٥التسجيل  

  .  األسرةقانوننفاذ 
ات املاحنة والقروض وغريهـا مـن األمـوال    وجرت تعبئة أموال إضافية من الدولة واجله     

 مساعدة تقنيـة ومـوارد بـشرية، ملعاجلـة مـشكلة فـريوس نقـص                إضافة إىل اخلارجة عن امليزانية،    
وُوقع مع الصندوق العـاملي     . وأنشئ جملس وطين ملنع انتشار هذا املرض      . اإليدز/املناعة البشرية 

مكافحـة وبـاء فـريوس نقـص        ”ن مـشروع    ملرحلـة الثانيـة مـ     اتنفيـذ   من أجل   اتفاق متعلق مبنحة    
 مليـون   ٥٥,٥ املقررة للثالث سنوات املقبلـة، وذلـك مببلـغ           “اإليدز يف أوكرانيا  /ناعة البشرية امل

 البلد من موارد ميزانية الدولة يف إطـار         مناطقريت معدات الفحص مركزيا جلميع      واشُت. يورو
اإلصـابة مـن األم إىل اجلـنني، الـذي        املتعلق مبنع انتقال     ٢٠٠٣-٢٠٠١الربنامج الفرعي للفترة    

. فحــصني للكــشف عــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــدى احلوامــل   إجــراء يغطــي تكــاليف 
ة حلقـات عمـل أقاليميـ     / حلقات دراسية  ١٠ حلقتا عمل وطنيتان و   /قدت حلقتان دراسيتان  وُع

حة واليونيـسيف   عن منع انتقال اإلصابة من األم إىل اجلنني يف إطار املشروع العام لـوزارة الـص               
 عقــاقري عكوســة مقدمــة وردت ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويف عــامي  . أخــصائي٧٠٠لــصاحل حــوايل 

 مدتـه  بـدأت مؤسـسة برينغـر الدوليـة برناجمـا            ٢٠٠١ويف عام   . من اليونيسيف كمعونة إنسانية   
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 يف املنــع الطــيب إلصــابة املواليــد خدم فرياميــون املــسترســنوات للتربعــات اإلنــسانية بعقــامخــس 
ونتيجة لتنفيذ التدابري الرامية إىل منـع انتقـال اإلصـابة مـن             . ريوس نقص املناعة البشرية   اجلدد بف 

انتقال فريوس نقص املناعـة البـشرية مـن األم       (الرأسياألم إىل اجلنني، اخنفض مستوى االنتقال       
رة وأظهـرت األرقـام املؤقتـة الـصاد    .  يف املائـة ١٠ يف املائـة إىل   ٢٧يف أوكرانيـا مـن      ) إىل اجلنني 

  .  يف املائة٨ اخنفاضا آخر إىل نسبة ٢٠٠٥يف عام 
وكان من املقرر مواصلة الربامج احلكومية احملددة األهداف التالية كجـزء مـن اجلهـود                 

  : الرامية إىل معاجلة املشاكل الصحية
  ؛ )٢٠١١-٢٠٠٢ (“األمةصحة ”الربنامج القطاعي الشامل املسمى   -  
  ؛ ينظام الصحال إدخال طب األسرة إىل التدابري الشاملة الرامية إىل  -  
  ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢(الربنامج الوطين للتحصني   -  

ل مـشكلة سـبل اسـتفادة املـرأة مـن اخلـدمات             بـاألم والطفـ   املعنيـة   وتعاجل دوائر الصحة      
 ،ويف إطار التـشريعات احلاليـة حيـق جلميـع النـساء اختيـار أطبـائهن ومؤسـساهتن الطبيـة                   . الطبية

 خيـارات التـشخيص والعـالج؛ كمـا جيـوز      تهن الصحية وعلـى  على حالالعاالطوهلن احلق يف   
وقد جرى تأكيـد هـذه احلقـوق عـن طريـق       .هلن إشراك أفراد أسرهن يف حل املشاكل الصحية      

 املتعلـق بتحـسني     ٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٨ املـؤرخ    ٥٠٣ رقـم     التعليمات أحكام أمر 
املــؤرخ   التعليمــاتأمــر، و اخلــارجينيخــدمات طــب التوليــد وطــب النــساء املقدمــة للمرضــى  

 املتعلق خبدمات طب التوليد وطب النساء املقدمة للمرضـى          ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٩
ويف . ع مباشـرة بعـد الـوالدة      ي رؤية الرضـ   أن تكفل لألم  ويف وحدات الوالدة، جيب     . الداخليني

 رمبـا تلحـق الـضرر        يف حالـة خطـرية     يكـون لقـي أو    بأي عيب خ  مصابا   الرضيع   أن يكون حالة  
ل إبقـاء الرضـع مـع       ويشكّ. كفل ألفراد أسرهتا رؤية الرضيع    باحلالة الصحية لألم بعد الوالدة، تُ     

وهـذه ممارسـة تعـود      .  يف املائة مـن وحـدات الـوالدة يف البلـد           ٧٠أمهاهتن قاعدة معموال هبا يف      
  . بالنفع على كل من األم والرضيع

يف وحـدات الـوالدة إىل محايـة         وضـع وقـت ال  مة  البتكاريـة املـستخد   اتقنيـات   الوهتدف    
ــشاركة األســرة يف     ــوق املرضــى وإتاحــة م ــوالدة وخــالل املخــاض   اختــاذ االســتعدادات حق  لل

 حالــة التــآزروخــالل فتــرة الرعايــة املقدمــة للمولــود اجلديــد بعــد الــوالدة؛ ويعــزز هــذا النــهج    
األم والطفـل، ويقـوي   النفسية ألفراد األسرة ويقلل من خطر وقوع مـضاعفات علـى كـل مـن      

 ٢٠٠٥وأدخلــــت يف عــــام . ، ويعــــزز دور األب ومـــسؤوليته والوالديـــة العالقـــات األســــرية  
  وهـي  بروتوكوالت سريرية جديدة بـشأن رعايـة الرضـع ومـسائل طـب التوليـد وطـب النـساء                  

نقـل خـربات دوليـة علـى النحـو املعتمـد يف             علـى   تقوم على أساس حقـائق طبيـة ثبتـت علميـا و           
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ــوزارة  ٧٨٢  و١٥٢األمـــرين رقـــم     ٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٤املـــؤرخني و الـــصادرين عـــن الـ
  .  على التوايل٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٩و 

ا يتعلـق   من أكثر املشاكل إحلاحـا فيمـ  واحدةوتشكل حاالت احلمل غري املرغوب فيه        
جهـاض   يف املائـة مـن احلـاالت ينتـهي هـذا احلمـل باإل              ٩٢إذ إنـه يف     : بالصحة اإلجنابيـة للمـرأة    

االلتـهابات  يف   بـال أطفـال، و     ووجـود أسـر   الوظيفة اإلجنابية،    وهو السبب الرئيسي الختالالت   
لــيت كــثريا مــا تــؤدي إىل الوفــاة  احلــادة يف األعــضاء التناســلية، ومــضاعفات احلمــل والــوالدة، ا 

تـسفر عـن خـسائر اقتـصادية تعـزى إىل           كمـا أهنـا      الرضـع،    اليت تـصيب  املشاكل الصحية   يف   أو
تصل بشكل مباشر باإلجهاض أو مضاعفات مـا بعـد           ي وهو ما ن القدرة على العمل مؤقتا      فقدا

  . اإلجهاض
ــة القــانون املــدين   قــد و   ــادة  (اعتمــدت مدون ــستند إىل مفــاهيم  ) ٢٨١تعــديل امل الــيت ت

  جملـس الـوزراء  قـرار  ومنظمة الصحة العامليـة مبوجـب       ومعايري الصحة اإلجنابية لالحتاد األورويب    
 وجـاء  املتعلق بتنفيذ هذه املادة من القانون املـدين؛          ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٥ؤرخ   امل ١٤٤رقم  

ستبعد املـربرات االجتماعيـة املزعومـة       يـ  بـشكل كـبري مـن املـربرات الطبيـة و            ليحـدّ  هذا القـانون  
 املـسؤولة يف اجملتمـع      الوالديـة  وهـو يـساعد علـى ترسـيخ سـلوك            ،احلمل يف وقـت متـأخر     إلهناء  

وحيـدد القـرار الظـروف القليلـة الـيت جيـوز يف        . سني الصحة اإلجنابيـة للـسكان     حتيف  األوكراين و 
 محلـها بعـد األسـبوع الثـاين عـشر وحـىت             إهنـاء وافقة الطوعية للمرأة احلامـل،      ظلها، بناء على امل   

خطـر اإلصـابة مبـرض يهـدد احليـاة يف حالـة اسـتمرار احلمـل؛         : األسبوع الثاين والعشرين وهـي  
 مـن  املـرأة  معانـاة  علـى قيـد احليـاة؛ و   ه اجلنني جتعل من املـستحيل بقـاء  ووجود عيوب خلقية يف 

  . أحوال نفسية حمددة
 املعلـن عنـه يف قـانون الرعايـة     ،إجنـاب األطفـال  بـشأن  صان حق املرأة يف اختـاذ قـرار       وُي  
 منع احلمل بوصـفه وسـيلة    سبلعدم فرض أي قيود على استعمالب) األسس القانونية (الصحية  

ويتزايـد اسـتعمال وسـائل منـع        . وقوع احلمل غـري املقـصود وبـديال خليـار اإلجهـاض           فعالة ملنع   
الـسكان وسـائل منـع احلمـل        من   يف املائة    ٦٧,٥ ما جمموعه  استخدم   ١٩٩٩ففي عام   : احلمل

إال أن اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل     . ٢٠٠٣ يف املائة حبلول عـام  ٩٢املعتادة؛ وبلغ هذا الرقم   
أشكال وأسـاليب   على   األشخاص   اطالعتتمثل باخلصوص يف    هي  يتوقف على عدة عوامل، و    

ــات اقتنائهــا      ــسوق وإمكاني ــع احلمــل يف ال ــوافر وســائل من ــع احلمــل، وت ومــع أن مــستوى  . من
ــد زاد      ــل ق ــع احلم ــصرية ملن ــتعمال األســاليب الع ــن (اس ــة يف٣٧,٦م ــام يف املائ  إىل ١٩٩٩  ع

ــة يف ٦٥ ــاميف املائـ ــسكا  )٢٠٠٣  عـ ــن الـ ــبرية مـ ــسبة كـ ــإن نـ ــة يف ٣٥ إىل ٣٠(ن ، فـ  يف املائـ
  . ل عليهازالت تستعمل أساليب تقليدية ال ُيعّو ما) املتوسط
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 بـديال عـن   ويف سياق افتقار أوكرانيا إىل خطة استراتيجية لإلمداد بوسائل منع احلمـل               
 للحفاظ على الصحة اإلجنابية، قُدمت مسامهة كبرية يف حتـسني اإلمـداد             ا قوي اإلجهاض ودافع ا

 الـصادر عـن جملـس الـوزراء        احلمل عن طريـق التحـرك الـسياسي املتمثـل يف األمـر               بوسائل منع 
ــم  ــؤرخ ١٣٠٣رق ــدء  ١٩٩٨أغــسطس / آب١٧ امل ــشأن الب ــصحية   ب ب ــة ال ــوازم الرعاي ــوفري ل ت

تقـدمي العـالج اخلـارجي لفئـات        من أجـل    املدرجة يف الوصفات الطبية جمانا وعلى حنو تفضيلي         
؛ ويــنص هــذا القــرار علــى تقــدمي وصــفات جمانيــة   عينــهابية حمــددة فيمــا يتعلــق بــأمراض  ســكان

النساء الاليت حيتمـل أن يتعرضـن ملـضاعفات     (لوسائل منع احلمل لنساء الفئة املعرضة للمخاطر        
احلمل والوالدة، والنساء املتضررات يف أعقاب كارثـة حمطـة تـشرينوبيل لتوليـد الطاقـة الذريـة،         

لـة مـن وسـائل منـع احلمـل يعرقـل تنفيـذ هـذه                إال أن نقص مستوى مشتريات الدو     ). والشباب
إلجنــاب النامجــة عــن مــضاعفات ا زيــادة خــسائر ملمــوس يتمثــل يفالتــدابري ويتــسبب يف خطــر 

ــا ــد اإلجهــاض  م ــا    بع ــري املرغــوب هب ــل غ ــات الرضــع     ( حلــاالت احلم ــية ووفي ــات النفاس الوفي
يـتم  ن هـذه املـسألة، ال   ورغم سـن قـوانني بـشأ   . يف احلالة الدميغرافية الراهنة  ) واإلسقاط والعقم 

 وسائل منع احلمل يف السوق الدولية بسبب نقص األموال وقلة األمهيـة الـيت تـوىل لتـوفري                   شراء
  . ناطقلوسائل للسكان على صعيد املهذه ا

اختذت إجراءات خمتلفة على مدى األعوام األخرية حلل املشاكل الـصحية، مبـا يف              قد  و  
 التـدابري املتعلقـة بزيـادة حتـسني اخلـدمات           ٢٠٠٤ وصـيغت يف عـام    . ذلك مشاكل صحة املـرأة    

 اإلجــراءات املتعلقــة كمــا وضــعت. ٢٠٠٨-٢٠٠٤العامــة يف جمــال الطــب الــوراثي يف الفتــرة 
بتمويـل عـالج النـساء الـاليت ثبتــت إصـابتهم بـالعقم مـن مــوارد امليزانيـة اخلاصـة بعـالج العقــم           

وبــالنظر إىل . املواليــد حتــسني معــدل واعتمــدت كجــزء مــن تنفيــذ التــدابري الــشاملة الراميــة إىل 
مــن أجــل ، اختــذت وزارة الــصحة تــدابري  النــساء غــري القــادرات علــى اإلجنــاب ضــخامة عــدد 
 مبــالغ كــبرية مــن التمويــل املقــدم مــن   مــع ختــصيصممارســة حقهــن يف اإلجنــاب  متكينــهن مــن 

ملتعلـق بتـدابري     ا ٢٠٠١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣ املـؤرخ    ٥وعمال باملرسوم الرئاسي رقم     . الدولة
ــدل   ــدحتــسني مع ــر  املوالي ــا واألم ــوزراء    يف أوكراني ــس ال ــن جمل ــصادر ع ــم ال ــؤ٣٥٥ رق رخ  امل

 يف املواليـد ىل حتـسني معـدل      إ املوافقة علـى التـدابري الـشاملة الراميـة           بشأن ٢٠٠١يوليه  /متوز ١
يـق  ، تنفذ الوزارة برناجما للدعم احلكومي من أجل عالج العقم عـن طر    ٢٠٠٧-٢٠٠٢الفترة  

 امـرأة يف    ٤١٤ و   ٢٠٠٤ امـرأة يف عـام       ٦٢٢دم دعـم مـايل إىل       وقُـ . باهظـة التكـاليف   تقنيات  
تنفيـذا هلـذا الربنـامج يف عـامي         )  مليـون هريفنيـا كـل عـام        ٥,٣( من ميزانية الدولة     ٢٠٠٥عام  

وال شك يف أن هذه التدابري أحدثت اخنفاضا يف خسائر اإلجنـاب بوصـفها              . ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٤
لة الدميغرافيـة وخففـت حـدة التـوترات يف اجملتمـع ويف كـل أسـرة ال تـستطيع         من عناصر املشك  

  . إجناب األطفال الذين ترغب فيهم
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وعلى مـدى الفتـرة املـشمولة بـالتقرير أعـادت مؤسـسات طـب التوليـد وطـب النـساء                       
 علميــا خاصــة بوقــت الــوالدة، ابتــةإدخــال تقنيــات عــصرية وث(لتوليــد تنظــيم تقــدمي خــدمات ا

، ودعم األمهات مـن جانـب أقربـائهن، وزيـارات األقربـاء             للوضعف فردية وأسرية    وإنشاء غر 
ووضــعت أيــضا بروتوكــوالت وأنظمــة ســريرية بــشأن تقــدمي ). لألمهــات، والرضــاعة الطبيعيــة

ســــيما  خــــدمات طــــب التوليــــد وطــــب النــــساء واملواليــــد والوراثــــة وطــــب األطفــــال، وال 
  . ل والرعاية الطبية املقدمة للمواليد اجلددالربوتوكوالت السريرية املتعلقة بطب األطفا

ــهادات لـــست    ــشرومنحـــت شـ ــام  ة عـ ــدة والدة يف عـ ــادرة  ٢٠٠٤ وحـ ــار مبـ  يف إطـ
ولدى أوكرانيـا    .املستشفيات املالئمة لألطفال اليت تقوم هبا اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية         

ز الطيب الوطين لطـب     وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت الوزارة املرك     .  من هذه الوحدات   ٤٢حاليا  
 ٢٠٠٥يف النـصف األول مـن عـام          واعتمـدت . التوليد العملـي وطـب النـساء وطـب اإلجنـاب          

. ٢٠١٠-٢٠٠٥اجتماعية مالئمة للـشباب يف الفتـرة         -التدابري املتعلقة بتطوير خدمات طبية      
وأنشأت كل مقاطعات البلد تقريبـا خمتـربات لتـشخيص اإلصـابات الـيت حتـدث وقـت الـوالدة                    

 الوقاية من مضاعفات تعفن الدم لدى املواليد اجلـدد والتقليـل مـن الوفيـات الـيت حتـدث                    هبدف
  . وقت الوالدة

ولدى مؤسسات الوالدة يف معظم املقاطعات وحدات لإلنعاش وأفرقـة خاصـة متنقلـة                
 وحـدات الـوالدة يف معظـم املنـاطق          نفـذ وت.  يف املنـاطق الريفيـة     العاجلـة لتقدمي خدمات التوليـد     

 خاصــة لوقايــة األطفــال مـن اإلصــابات املنقولــة عــن طريـق الــدم وميكنــها تقــدمي األدويــة   تـدابري 
وتتــوافر الفحــوص املختربيــة الــسريعة لتــشخيص اإلصــابات يف  . للوقايــة مــن األمــراض املعديــة 

مقاطعات دنيربوبيتروفـسك   يف  وحدات الوالدة التابعة جلمهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت و        
  . أوديسا وروفينسك وكاركيف وكريسون وشريكاسي وشرينيهيفوزابوريزيا و

تبـدو  ة لعـالج النـساء الـاليت        خصصت أسرّ  وأوأنشأت معظم املناطق وحدات خاصة        
ولـدى كـل    . خطـر التعـرض ملـضاعفات احلمـل أو الـوالدة          مـن حيـث      درجـات مرتفعـة      عليهن

  . عالية يف املناطق الريفية متنقلة تقدم خدمات أخصائيني ذوي مؤهالت عياداتاملناطق تقريبا 
املعتمـد  (وينص األمـر املوحـد املتعلـق بتـوفري احلمايـة االجتماعيـة لألمهـات واألطفـال                    

علــى إتاحــة فتــرات إقامــة ) ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٨ املــؤرخ ٨٧٩ رقــم بقــرار جملــس الــوزراء
 ولألمهـات  ،مـل تة يف مراكز الرعاية للنساء الاليت هن يف الشهر الـسابع إىل التاسـع مـن احل           قمؤ

 اقتصادية صعبة متـنعهن مـن   ا شهرا ممن يعانني ظروف  ١٨الاليت لديهن أطفال تقل أعمارهم عن       
ومتول هذه املراكز مـن مـوارد امليزانيـة احملليـة املخصـصة              .القيام مبا عليهن من واجبات األمومة     

أن ساســي يف ويتمثــل هــدفها األ. للــربامج الراميــة إىل معاجلــة مــشاكل الطفــل واملــرأة واألســرة 
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  اقتــصادية وإعالميــة-ماعيــة تعليميــة وقانونيــة واجت - خــدمات نفــسية واجتماعيــة تقــدم جمانــا
 ثقيفــيالــدعم النفــسي والتبتزويــدهم بوجبــات الطعــام ومــع ص الــذين حيــالون إليهــا، لألشــخا

ــهم مــن     ــة لتمكين ــة الالزم ــشوااملناســب واالحتياجــات اليومي ــة،  أن يعي ــاة عادي فــضال عــن   حي
عـادات العـيش القـائم علـى االعتمـاد          اكتـساب   و إجيـاد العمـل    التعليم و  حتصيلم على   مساعدهت

.  بـشكل عـام   على محايـة صـحتهم ومـصاحلهم   مثعلى النفس مع أطفاهلم بعد مغادرة املركز، و       
وتتلقــى املــشاريع والــربامج املتعلقــة بتحــسني الــصحة اإلجنابيــة للمــرأة يف أوكرانيــا الــدعم عــن   

فمــثال، قــدمت . التطوعيــةلومــات ومتويــل مــن املنظمــات واملؤســسات  طريــق مــا يقــدم مــن مع
وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة الــدعم لربنــامج مؤســسي مدتــه أربــع ســنوات 

مــع  للحفــاظ علــى صــحة األم والطفــل يف أوكرانيــا، مــن املقــرر أن تنفــذه شــركة جــون ســنو   
 هـذا الربنـامج مقاطعـات كييـف ولفيـف          يغطـي و). دةالواليـات املتحـ    (التنمية التربوية أكادميية  

صـحة  ”وبـدأ العمـل يف مـشروع        . وفولني ودونيتسك ومجهورية القرم املتمتعـة بـاحلكم الـذايت         
 تكميــل الربنــامج القــائم املتعلــق مــستهدفا ٢٠٠٦ يف إطــار الربنــامج املنفــذ عــام “والطفــلاألم 

 نظـام الرعايـة األوليـة، مبـا يـشمل أطبـاء             بصياغة معايري لتقدمي الرعاية الطبية كجزء من إصالح       
 التدابري املنفـذة يف إطـار هـذا املـشروع          وف تؤدي وس. تركيز على األمومة اآلمنة   األسرة، مع ال  

وسيكون مـن بـني النتـائج حـدوث     . رصد احلمل ونتائجه لصاحل األمهات وأطفاهلن إىل حتسني   
 املبكـرة إىل مرافـق التوليـد        حتسن يف معدالت الكشف املبكر عـن مـضاعفات احلمـل واإلحالـة            

ويهدف الربنـامج العـام إىل خفـض معـدالت كـل مـن الوفيـات النفاسـية ووفيـات                    . املتخصصة
بـدأ تـشييد   قـد  و . يف املائة يف املتوسـط    ٢٠بنسبة  )  شهرا ١٢الذين تصل أعمارهم إىل     (الرضع  

يل، ، مببـادرة ودعـم مـن صـندوق خـريي دو           ٢٠٠٦مـارس   /مركز لصحة األم والطفـل يف آذار      
  . دينة كييفمبيف مستشفى فيوفانيا السريري 

 مـشاركة منظمـات اجملتمـع املـدين         تزايـد يف الـسنوات األخـرية      املتميزة  ومن التطورات     
شاكل  املعلومــات اجلديــدة يف اجلهــود الراميــة إىل معاجلــة مــ تكنولوجيــا اســتخدام لتوســع يفوا

جلمهـور علــى املعلومـات املتعلقــة   حــصول افمـن أجــل زيـادة   مــثال، . الـصحة اإلجنابيــة يف البلـد  
ـــ     ــرأة والوقاي ــة للمـ ــوق اإلجنابيـ ــة واحلقـ ــصحة اإلجنابيـ ــشأ يف   بالـ ــسرطان، أنـ ــاالت الـ ــن حـ ة مـ

 واملنظمة غـري الرحبيـة     “Medik-info” فريق العمل التابع ملدينة دونيتسك واملسمى        ٢٠٠٢ عام
استــشاريا قائمــا ، مبــساعدة مــن مؤســسة النهــضة الدوليــة، مركــزا  “نــادي املبــادرات املدنيــة”

 للمعلومــات املتعلقــة بــصحة الطريــق الرئيــسي”علــى اإلنترنــت يعــرف باســم للتواصــل املباشــر 
قاعدة بيانات عن منظمات اجملتمع املـدين املعنيـة حبمايـة الـصحة             أمور  يتضمن يف مجلة    و “املرأة

  . اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
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ل املــسيحيني، بــدعم مــن ، أجنــز صــندوق األطفــا٢٠٠٧-٢٠٠٥وعلــى مــدى الفتــرة   
 الـذي كـان يهـدف       “محاية األمهات واألطفـال   ”سويسرية للتنمية والتعاون مشروع     املديرية ال 

اطعـات معينـة    ق وتوسيع نطاقهـا يف م     ينظام الصح لإىل حتسني االستفادة من اخلدمات الوقائية ل      
  ). فرانكيفسك ودونيتسك - فينيتسيا وإيفانو(

 أن حل مشاكل صحة املـرأة سـيتطلب اتبـاع هنـج متمـايز               وجتدر اإلشارة يف اخلتام إىل      
 علـى    املبذولـة   إال بتضافر اجلهـود    يتسىن ذلك ولن   . مشاكل صحة السكان ككل    إزاءجنسانيا  

إذا نسقت السلطات املركزيـة واحملليـة أنـشطتها مـع           إال  املستوى الوطين واإلقليمي والقطاعي و    
  .أنشطة اجملتمع املدين ككل

  
 ١٣ املادة    

 اجملـاالت  يف املرأة ضد التمييز على للقضاء املناسبة التدابري مجيع األطراف الدول ذتتخ 
 الرجــل بــني املــساواة أســاس علــى هلــا، تكفــل لكــي واالجتماعيــة االقتــصادية للحيــاة األخــرى
  :ال سيماو احلقوق، نفس واملرأة

  ؛العائلية االستحقاقات يف احلق )أ( 

 مـن  ذلـك  وغـري  العقاريـة  والرهـون  املـصرفية،  القروض على احلصول يف احلق )ب( 
  ؛املايل االئتمان أشكال

 جوانـب  مجيـع  ويف الرياضية واأللعاب التروحيية األنشطة يف االشتراك يف احلق )ج( 
 .الثقافية احلياة

فيمـا يتعلـق مبـسائل األسـرة      تـشريعية ال من الناحية ألوكرانيا العامة السياسة جيري تطوير  
طفـال  أل املعيلـة ، يكفل القانون اخلـاص باألسـر        التحديدوعلى وجه    .ة واألبوة واألطفال واألموم 

 ١٩٩٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢١املـؤرخ   ) عشرثاين   - ٢٨١١رقم  ) (الرمسيةساعدة  قانون امل (
 أفـراد  عـدد  أسـاس  على ذلكيتم  و وتعيلهم، قاصرين أطفاال تنشئ اليت لألسردعما مايل رمسيا    

 املـساعدات  مـن  التاليـة  األشـكال  القـانون  هـذا  ويـشمل  .فيهـا  طفـال األ وعمـر  ودخلـها  األسرة
 عنــد التكميليــة واملــساعدة الوضــع؛ وبــدل وبالوضــع؛ باحلمــل املتعلقــة االســتحقاقات :الرمسيــة
 لألمهــات تــدفع الــيت النقديــة واالســتحقاقات ؛الثالثــةدون  األطفــال رعايــة وبــدل الوضــع؛

ــدين( ــولني الالئــي )للوال ــة يت ــة رعاي ــر أو أطفــال ثالث ــدل عامــا؛ ١٦ ســن حتــت أكث ــة وب  رعاي
 كـانوا  إذا عامـا  ١٨ أو( عامـا  ١٦ سـن  حتـت  باألطفـال  اخلاص والبدل اإلعاقة؛ ذوي األطفال
 اخلــاص بــدلالو العازبــات؛ لألمهــات املخــصص األطفــال رعايــة وبــدل ؛)باملــدارس ملــتحقني

 املوضـوعني  لألطفـال  خـصص امل بـدل الو حمـددة؛  لفتـرة  العـاملني  املـسلحة  القـوات  أفراد أطفالب
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 التكفـل  والـداهم  يـرفض  الـذين  القاصرين لألطفال املؤقتة واملساعدة احلضانة؛ أو الوصاية حتت
 .هذه النفقة حتصيل عندما يستحيل أو نفقتهمب

 أنـواع  انتشار جراء من التعقيد شديدة ودفعها االستحقاقات منح مهمة أصبحت وقد 
 إعـادة  اسـتلزم  مما املسائل؛ ذههل الناظمة التشريعات وكثرة ،والتعويضات املساعداتخمتلفة من   

 تنظيمـي  صك ووضع ،منهجية بصورة هاوتوحيد املسائل هذه بشأن القائمة التشريعات تنظيم
 .الشأن هذا يف واحد

 اإلحـدى  االسـتمارات  من سبعا أن يف الدفع آليةاليت تشوب    الرئيسيةالعيوب   وتتمثل 
 وأن األســرة، دخــل إىل إشــارة دون وتــسدد تقــدم كانــت وميــة احلكةباملــساعد اخلاصــة عــشرة

 لألسـر  االجتماعيـة  احلمايـة  كفالـة قاصـرة عـن     و منخفـضة  بقيت للمساعدة احلقيقية املستويات
 .ألطفال املعيلة الفقرية

ــسنوات ويف  ــرار تحــدد األخــرية، ال ــن بق ــس م ــوزراء جمل ــالغ ال ــساعدة مب ــة امل  املعني
 الدولـة؛  ميزانيـة  إمكانيـات  ضـوء  علـى  وذلـك  لألجـور،  األدىن احلـد  مـن مئويـة    نسبة باعتبارها

مـّربرا   شـعورا  أثـار فقـد    القـانون،  عليهـا  يـنص  اليت القواعد مع متسقا الترتيب هذا يكن مل إذو
ــسخط ــني بال ــسبة صــفوف ب ــن كــبرية ن ــستفيدين م ــا ،امل ــم مم ــع احتجاجــات  إىل دفعه  إىل رف
 .القضائية األجهزة

ــارس/آذار ٢٢ ويف  ــرأ ،٢٠٠١ م ــساجمل ق ــى ل ــايف  األعل ــا أوكراني ــدا قانون  حيــدد جدي
 علـى  نقديـة  دفعات تقدمي خالل من طفالأل املعيلة لألسر رمسيا املكفول املادي الدعم مستوى
 األولويـة  إعطاء القانون هذا يستهدفو .فيها األطفال وعمر ودخلها األسرة أفراد عدد أساس
 .االجتمـاعي  للـضمان  العـام  النظـام  إطـار  يف ألطفـال  املعيلـة  األسـر  إىل الرمسيـة  ةاملساعد لتقدمي
 وبـدل  والوضـع؛  احلمـل  اسـتحقاقات ( القـانون  مبوجـب  املقدمة الثالثة املساعدة أشكال وتدفع
 وهنـاك  .لألسـرة  اإلمجـايل  الـدخل  عن النظربصرف   )الثالثة دون األطفال رعاية وبدل الوضع؛
 :اإلمجــايل الــدخل أســاس علــى املقدمــة املــساعدة أو ،األهــداف احملــددة املــساعدة مــن نوعــان

 .احلضانة أو الوصايةب املشمولني ألطفالا مساعدةو ،ألطفال املعيلة الفقرية ألسرا ساعدةم

 خدمتـهن  أو عملـهن  مكـان  يف هلـن  وتـدفع  للنـساء  والوضـع  احلمل استحقاقات ومتنح 
 اإللزامـي  مسـي الر نظـام الب املـشموالت  غـري  )القاصـرات  والفتيـات ( النـساء  مـن حـق   و .الرئيسي
 مبوجــبو ).القــانون مــن ٧ املــادة( االســتحقاقات هــذه علــى حلــصولا ،االجتمــاعي للــضمان

مـع   (الـشهري  دخلـها متوسـط    مـن  املائة يف ١٠٠ يوازي مبلغا املرأة منحُت القانون من ٩ املادة
ــدالت مراعــاة ــتحقني األطفــال خيــص فيمــا املدفوعــة الب ــة واالســتحقاقات باملــدارس املل  النقدي
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 األدىن احلـد    مـن  املائـة  يف ٢٥ عن املساعدة هذه مبلغ يقل أن جيوز وال ؛)البطالة ستحقاقاتوا
 .العمل على القادرين لألشخاص القانون الذي ينّص عليه لكفاف ملستوى االشهري

 املعيلـة  لألسـر  الرمسيـة  ةاملساعدمن   متساوية استحقاقات والرجل للمرأة القانون ومينح 
 املتـبين  للوالـد  أو( الطفـل  والـدي  ألحـد  الوضـع  بـدل  يـدفع  أن علـى  ١٠ املادة وتنص .ألطفال

 غـري  للـشخص  وحيـق  .االجتمـاعي  للـضمان  اإللزامـي  الرمسـي  نظـام الب املشمول غري )الوصي أو
 )آخـر  قريـب  أو اجلـد  أو الوصـي  أو املتـبين  الوالـد  أو الطفـل  والـدي  أحد( النظام هبذا املشمول

ــة  دونلألطفــال احملــدد لطفــلا رعايــة بــدل علــى ولاحلــص ،بالفعــل الطفــل يتــوىل رعايــة  الثالث
 ).١٣ املادة(

 مبلـغ  حددو .٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١ يف الوضع عند املمنوحة املساعدة مبلغ زيدقد  و 
 املائـة  يف ٢٢,٦ بنـسبة  ٢٠٠٥ مـارس /آذار ٣١ بعـد  املولودين األطفال خيص فيما الوضع بدل
ــسادسة، دون طفــالباأل اخلــاص لكفــافملــستوى ا األدىن احلــد مــن ــاريخ يف احملــدد ال  والدة ت

 الوضــع، بــدل باعتبــاره نقــدا املــساعدة هــذه مــن جــزء ويــدفع ). هريفينــا٨ ٤٩٧,٦( الطفــل
مث يـدفع    ).نـا يريفه ٣٨٤ مـن  انطالقـا ( لكفـاف ملـستوى ا   األدىناحلـد    مـن  التـسع  بنسبة وذلك
 املــــذكور  ألدىنااحلــــد   مــــن  املائــــة يف ١٣,٦ نــــسبة  ميثــــل  الــــذي املتبقــــي،  اجلــــزء نقــــدا 

  .لوالدته التالية شهرا عشر االثين خالل للطفل الشاملة النفقة لتوفري ،)نايريفه ٥ ١١٣,٦(

، االجتماعيـة  باحلماية يتعلق فيما والرجل املرأة بني احلقوق يف املساواة الدولة وتضمن 
ــنص  ــادة حيــث ت ــانون مــن ٢٠ امل ــساواة ق ــانون( والفــرص احلقــوق يف امل ــم الق  ١-٢٨٦٦ رق

 املركزيـة  واملنظمـات  والـشركات  الـسلطات  تراعـي  أن علـى  )٢٠٠٥ سـبتمرب /أيلول ٨ املؤرخ
 فيمـا  االجتماعية باحلماية املتعلقة التدابري تطبق عندما السواء على والرجل املرأة مصاحل واحمللية

ــه ال جيــوز أن حيــدث تــدهور  القــانون يقــضيو .خيــصهما  مــن أي مــن الــشخص وضــع يف بأن
 .االجتماعي الضمان نظام لتطبيق نتيجة اجلنسني

 اســتحقاقات مبلــغ كــان فقــد :ســنويا املــساعدة مبــالغ تــزداد ،يالعملــ الــصعيد وعلــى 
ــايريفه ١١٨ الوضــع ــام يف ن ــا ٣٦٠ و ٢٠٠١ ع ــام يف هريفين ــا ٧٢٤,٤٦( ٢٠٠٤ ع  هريفين
 هريفينــا ١١,٨٠ مــن الطفــل رعايــة بــدل زيــدمث  ؛)العــام ذلــك مــن يوليــه/متــوز ١ مــن اعتبــارا

 اسـتحقاقات  نـسبة  وتبلـغ  طفل؛ لكل هريفينا   ٤٢,٥ ليبلغ ٢٠٠٤ عام يف الثالثة دون طفالألل
 العمـل  على ينرالقاد لألشخاص لكفافملستوى ا  األدىن احلد من املائة يف ٢٥ والوضع احلمل

ــا ٣٨٦,٧٣( ــهريا هريفين ــرأة أن أي ،)ش ــى امل ــا٤٢٠ املتوســط يف تتلق ــنح . هريفين ــدل ومي  الب
 )رساباملــد امللــتحقني األطفــال خيــص فيمــا عامــا ١٨( عامــا ١٦ ســن تحتــ باألطفــال اخلــاص

 وكـان  . هريفينـا  ٥٠ األسـرة  أفـراد  مـن  فـرد  لكـل  املتوسـط  الشهري الدخل يتجاوز أال شرطب
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 ألطفـال  املعيلـة  الفقـرية  لألسـر  املخـصص  البـدل  وحـدد  . هريفينـا  ١١,٨٠ املـساعدة  هـذه  مبلغ
 اإلمجــايل الــدخل أن أي ،٢٠٠٢ عــام يف ردفــ لكــل هريفينــا ٨٠ قــدره مكفــول أدىن مبــستوى

 تــشرين ١٥ ومنــذ .األســرة أفــراد مــن فــرد لكــل هريفينــا ٨٠ مــستوى عنــد أبقــي األســر هلــذه
 باألســر اخلــاص للقــانون وفقــا ميــنح املــساعدة مــن الــشكل هــذا أصــبح ،٢٠٠٢ نــوفمرب/الثــاين
 ). احلكوميةاالجتماعية املساعدة( الفقرية

 تعويـضات  الدولـة  تـدفع  ومل ؛٢٠٠٢ عـام  يف العازبـات  هـات لألم املـساعدة  متقدَّ ومل 
 بـني  الفـرق  دفـع  :نفـسه  املبـدأ  أسـاس  علـى  الفقـريات  العازبـات  لألمهـات  إال الوالـد  غياب عن

 ينــاير/الثــاين كــانون ١ مــن واعتبــارا . هريفينــا٨٠ مبلــغ بــنيو لــألم املتوســط الــشهري الــدخل
 املائـة  يف ١٠ نـسبته  مببلـغ  العازبـات  اتلألمهـ  باألطفـال  اخلاصة االستحقاقات دفعت ،٢٠٠٣

 قـانون  مـن  ١-١٨ املـادة  وتـنص  . يف العمر  املناظر لطفلاعن   لكفافملستوى ا  األدىن احلد من
 املتبنـيني  وللوالـدين  العازبـات  لألمهـات  حيـق  أنـه  علـى  )الرمسيـة  املساعدة( ألطفال املعيلة األسر

ــزوجني غــري( العــازبني ــ مل إذا باألطفــال اخلاصــة قاتاالســتحقا هــذه علــى احلــصول )املت  شرُت
 وفقــا املــيالد شــهادة يف األب اســم األم أدرجــت إذا أو ،األب اســم إىل الطفــل مــيالد شــهادة
 .الساري لإلجراء

ــةال وفرهتــا الــيت للبيانــات ووفقــا   عــام يف املــساعدة قُــدمت احلكوميــة، ئية اإلحــصالجن
 مبلغهــا وكــان ،٩٩٠ ٠٠٠ اعــدده يبلــغ ألطفــال معيلــة ألســر القــانون هــذا مبوجــب ٢٠٠٦
 تـأمني  بنظـام  تشموالاملـ  غري النساء من ٢٢٧ ٤٠٠ وتلقت . هريفينا  ٢ ٩٢٣ ٠٠٠ اإلمجايل
 واحلمايــة االســتخدام وكــاالت مــن والوضــع احلمــل اســتحقاقات الرمســي االجتمــاعي الــضمان

 ةامـرأ  ١٠ ٦٠٠ الـرقم  هـذا  ومشـل  ).٢٠٠٤ عن عـام   املائة يف ٠,٧ قدرها بزيادة( االجتماعية
 ،الـــدكتوراه أو املاجـــستري درجـــة علـــى أو وىلاأل امعيـــةاجل الدرجـــة علـــى للحـــصول تـــدرس

املـدفوع مـرة واحـدة       حالـة  ١٢٣ ٢٠٠ يف الوضـع  بـدل  أمـا و .عاملة غري امرأة ١٦٦ ٩٠٠ و
 . هريفينا٥١٠ ٩٠٠ ٠٠٠ قدره إمجايل مبلغفقد وصل إىل 

 إىل )احلكوميـة  االجتماعيـة  ةاملـساعد ( الفقـرية  باألسر اخلاص القانون نفاذ بدء وأفضى 
ــة إنــشاء  وقــد .إىل أفقــر شــرائح الــسكان  الرمســي الــدعم لتقــدمي األهــداف وحمــددة شــفافة آلي

 تــوفري املتبـع إزاء  النــهج توحيـد  أجـل  مــن وضـوعية امل داريـة اإلو تــشريعيةال شروطالـ  اسـتحدثت 
ملــستوى  األدىن للحــد بالنــسبة األســرة دخــل ويعتــرب .األهــداف احملــددة املــساعدة أنــواع مجيــع

 .املساعدة هذه استحقاق يف للبّت امعيار لكفافا

ــذر  ــى ويتع ــةا عل ــا، لدول ــالنظر حالي ــة إىل ب ــا حمدودي ــة، موارده ــوفر أن املالي ــة ت  احلماي
 علــى األدىن املــستوىهــذا  وحيــدد .لكفــافملــستوى ا األدىنعنــد احلــد  احلكوميــة االجتماعيــة
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 الدولـة، الـذي يـتم       ميزانيةمن   النفقات  إطار جزء  أن تدفع، يف   على الفعلية الدولة قدرة أساس
 املـستوى  هـذا  بلغ( مبيزانية الدولة للسنة املعنية    اخلاص قانونال اعتماد مع متزامنة بصورةإقراره  

ــاين كــانون يف ــاير/الث ــار - ين ــايو/أي ــا٥٠ - ٢٠٠١ م ــران ويف ، هريفين ــه/حزي ــانون - يوني  ك
 لكـــل هريفينـــا ٨٠ - ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ تـــرةالف يفو ، هريفينـــا٦٥ - ٢٠٠١ ديـــسمرب/األول
 املقدمـة  باملـساعدة  يتعلـق  فيمـا  خمتلفـة  مكفولـة  دنيا مستويات حددت ،٢٠٠٤ عام ويف ).فرد

 علـى  القادرين غري األشخاص ؛ هريفينا ٨٠ - العمل على القادرون األشخاص :الفقرية لألسر
 - اإلعاقـة  ذوو شخاصاأل ت؛ هريفينا ١١٠ - )وأرباب املعاشات التقاعدية   األطفال،( العمل
 ذلـك،  إىل وإضـافة  ).الفئات جلميع هريفينا   ٨٠ املبلغ هذا كان ٢٠٠٣ عام يف( هريفينا   ١١٥
 وبنــسبة الفقــرية األســر يف طفــل لكــل املائــة يف ١٠ بنــسبة لكفــافملــستوى ا األدىن احلــد يــزاد
رجـال   أو امـرأة  كـان  سـواء  ،متـزوج  غري عازب شخص بإعالتهيتكفل   طفل لكل املائة يف ٢٠

 الفئـة  مـن  اإلعاقـة  ذوي مـن  كالمهـا  أو والديـه  أحـد  يكـون  طفـل  ولكـل  بالتبين، اوالد أو كان 
 يقيمــون الــذين لألشــخاص املائــة يف ٢٠ بنــسبة للكفــاف األدىن احلــد ويــزاد .الثانيــة أو األوىل

 .اجلبلية املنطقة مكان له وضع رمسيا يدرسون أو يعملون أو

 متوسـطه  مبلغـا  تتلقـى  أسـرة  ٤٠٠ ٥٠٠ هنـاك  انكـ  ،٢٠٠٤ مـايو /أيـار  مـن  واعتبارا 
 ثالثــة مــن أكثــر ويتلقــى ).٢٠٠٣ عــن عــام املائــة يف ٥٣,١ بزيــادة( هريفينــا ١٩٩ الــشهري
 مـن  النـوع  هـذا  علـى  امليزانيـة  من النفقات إمجايل وبلغ .شهريا من الدولة   دعما مواطن ماليني

 . هريفيناباليني ثالثة املساعدة

ــاع ُن ٢٠٠٥ عــام وشــهد  ــجاتب ــدة ُه ــة متامــا جدي ــالغ  احلاجــة لتلبي  املاســة إىل جعــل مب
 فنياملـصنّ   لـصاحل الـسكان    لكفـاف ملـستوى ا   األدىنأقرب ما تكون إىل احلـد        املكفولة املساعدة

ــة يف ــراء فئ ــام يف ومتــت .الفق ــى ٢٠٠٥ ع ــد وجــه عل ــادة التحدي ــف زي ــستويات خمتل حلــد  امل
 الفقــراء فئــة يف إرادهتــا، عــن ارجــةخ وجيهــة ألســباب تنــدرج، الــيت األســر أجــل مــن لكفــافا

 فيمـا  املـستوى  فزيـد  ):احلكوميـة  االجتماعيـة  املساعدة( الفقرية األسر قانون يف املقصود باملعىن
 القـادرين  غـري  ولألشـخاص  ؛ هريفينـا  ١٠٠ إىل ٨٠ مـن  العمل على القادرين األشخاص خيص
 إىل ١٣٠ مــــن اإلعاقــــة ذوي ولألشــــخاص ؛ هريفينــــا١٤٠ إىل ١٢٠ مــــن العمــــل علــــى
 إطـار  يف املقدمـة  االجتماعيـة  الـضمانات فقد طـرأت زيـادة كـبرية علـى           وعليه، .هريفينا ١٥٠

 غــري باألمهــات اخلاصــة الوضــع اســتحقاقات زيــدت كمــا .املعــين القــانون مبوجــب املــساعدة
 الـذين  األطفـال  عـن  ضـعفا  ٢٢,٦ إىل للكفـاف  األدىن احلـد  ضـعفي  مـن  ضمانالب املشموالت

احلـد   إىلهريفينـا    ٩٠ مـن  الطفل رعاية استحقاقات وزيدت سنوات؛ ست عمرهم يتجاوز ال
 خيـص  فيمـا  املتلقـاة  البـدالت  احتـساب  مـع ( نـاظر امل الطفل لعمر احملدد لكفافملستوى ا  األدىن
 أسـاس  علـى  العازبـات،  لألمهـات  املمنـوح  البـدل  وزيد ).النفقة أو املعيل لفقدان نتيجة الطفل
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ملـستوى   األدىن احلـد  مـن  املائـة  يف ١٠ تبلغ دنيا نسبة من ومي،الق الدخل من األخرى األنصبة
عـن الطفـل مـن     الكفافاحلد األدىن ملستوى    من املائة يف ٥٠ تعادل قصوى نسبة إىل لكفافا

  .ناظراملالعمر 
 املتطلبـات  مـع  تتمـشى  أوكرانيـا  يف حاليـا  الـسارية  التـشريعات  إن القـول  ميكن وعليه، 
 يف وبــاحلق االجتماعيــة واالســتحقاقات بالبــدالت متكافئــة بــصورة ةاملــرأ متتــع لكفالــة الراهنــة
 املـساعدة  مبـالغ  دفع شأن ومن .االستحقاقات هذه بنفس الرجل يتمتع وال .األسرية املساعدة
 علـى  التغلـب  يتـيح واقعيـا    أن ،حقيقيـة  إنـسانية  احتياجـات  تلـيب وهي   أعاله، املذكورة األسرية
 )فقــرية أســر إىل املنتميــات والنــساء العازبــات األمهــات ســيما وال( املــرأة ضــد العملــي التمييــز
 .القاصرين األطفال وتنشئة والوضع احلمل فترة خالل

 يف احلـق  نفـس  للمـرأة  ُيكفـل  أن إىل االتفاقيـة  مـن  ١٣ املـادة  مـن  )ب( الفقـرة  وتدعو 
 .املايل االئتمان أشكال من ذلك وغري العقارية والرهون املصرفية، القروض على احلصول

 وتعتـرب هـذه املـصارف أشخاصـا         -واملصارف هي اليت تقدم االئتمانـات املاليـة لألفـراد            
تلقي أموال يف  ، مبوجب ترخيص من املصرف الوطين ألوكرانيا      ،اعتباريني يتمتعون حبق حصري   

وحـسب    شـروطهم  إقراضها بامسهم اخلاص ووفـق    من مث   من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني و    
 ثالثـا،   - ٢١٢١القانون رقم   ( من قانون املصارف واألعمال املصرفية       ٢املادة  ( تقديرهم اخلاص 

 ).٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٧املؤرخ 

ــردو  ــرض  شــروط ت ــدال يفأي ق ــصلة ذي عق ــذي ال ــ ال ــني ربمي ــرض ب ــرض املق  .واملقت
 واإلجـراءات  والـشروط  ومدتـه،  ومبلغـه  القـرض  مـن  الغـرض  منـها  تفاصـيل  العقد يشمل هذا و

 الطــرفني والتزامــات ،الــسداد وترتيبــات ،تــهفائد ومعــدل تــسديده، وبانتــهاء مبنحــه اخلاصــة
ــا ــسؤولياهتما وحقوقهمـ ــا ومـ ــق فيمـ ــنح يتعلـ ــهاء القـــرض مبـ ــسديده وانتـ ــادة( تـ ــن ٣٤٥ املـ  مـ

 ).االقتصادي القانون

املـواطنني   لتمتـع  اجلـنس  نـوع  على قائمة قيود أي على أوكرانيا تشريعات تنطوي وال 
 .مـن االئتمـان املـايل      األخرى األشكال أو العقارية الرهون أو القروض على ولاحلص يف حبقهم
ــاح ــرأةل وتت ــى للحــصول للرجــل املتاحــة الفــرص نفــس لم ــذه عل ــروض، ه ــالنظر الق  أن إىل ب

 الفائــدة ومعــدالت اإلقــراض متطلبــات نفــس الرجــلأســوى ب املــرأة علــى تطبــق املــصارف
 موافقــة إىل قــرض علــى للحــصول تــسعى الــيت رأةاملــ حتتــاج وال .غرامــات التــأخري يف الــسدادو

 .آخر ركَذَ أي أو زوجها

 مـن و .حمـدودة  التجاريـة  األنشطة يف تنخرط لكي للمرأة املتاحة الفعلية الفرص أن بيد 
 املؤسـسية  الترتيبـات  إىل االفتقـار  يفبتنظيم املشاريع ما يتمثل      املرأة اليت حتول دون قيام    العوائق
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  جانــبمــن كــايفال دعمالــ غيــاب ســيما وال احلــرة، األعمــالهــذه  ةمباشــر علــى تــشجع الــيت
 فراتـو  وحمدوديـة  املعقـدة،  التـسجيل  وإجـراءات  احلكومية، غري واملنظمات احلكومية الوكاالت
ــا الالزمــة، املعلومــات ــنجم .ذلــك إىل وم ــصعوبات وت ــضا ال  يكــون القــروض مــنح أن عــن أي
بينمـا   كـضمان،  املقرضـة  اجلهـة  تستخدمهال شخصية ممتلكات حبيازة األحيان جلّ يف مشروطا
 طويلـة  لفتـرة  مـستقل  دخـل  دون األطفـال،  بتنـشئة  املتعلقـة  مهامهـا  إىل بـالنظر  املـرأة،  قـد تظـل  

 ).األسرة يف األطفال عدد على ذلك يتوقف(

 اسـتحقاق  يف والرجـل  املـرأة  بـني  املـساواة  اليت قد تكون مفيدة يف إقـرار       الوسائل ومن 
 االحتـادات  قـانون  مـن  ١ املـادة  فوتعـرّ  .النـسائية  املنظمات يف ائتمانية اداتاحت إنشاء االئتمان
 الـربح  تـستهدف  ال منظمـة  بأنه االئتماين االحتاد ،٢٠٠٣ سبتمرب/أيلول ١٠ املؤرخ ،االئتمانية

ــاوين   ــى أســاس تع ــون أشــخاص يؤســسها عل ــة رابطــات أو طبيعي ــل احتــادات أو مهني ــذه ملث  ه
 اخلـدمات  مـن  ذلـك  وغـري  بالقروض يتعلق فيما األعضاء تياجاتاح تلبيةوتستهدف   الرابطات

 .االئتماين االحتاد أعضاء هبا يسهم اليت األموال جمموعة من بتوفريها ،املالية

ــاول  ــرة وتتن ــادة مــن )ج( الفق ــن ١٣ امل ــة م ــشطة يف االشــتراك يف احلــق االتفاقي  األن
 .قافيةالث احلياة جوانب مجيع ويف الرياضية واأللعاب التروحيية

 رقـم  القـانون ( )التـشريع  أسـس ( الثقافـة  قـانون  مـن  ٥ املـادة  تـنص  بالثقافة، يتعلق فيما 
ــاين - ٢١١٧  نــساء املــواطنني، جلميــع أن علــى ١٩٩٢ فربايــر/شــباط ١٤ املــؤرخ )عــشر ث
 وجمـاالت  ووسـائل  الثقـايف،  النـشاط  أشـكال  مـن  شـكل  أي اختيار حرية السواء، على ورجاال
 وكــذلك املتخــصص، التعلــيم وتلقــي الثقافيــة، القــيم التفاعــل مــعو داعيــة،اإلب قــدراهتم ممارســة
  .وتنميتها الفردية القومية ثقافاهتم احلفاظ علىو الفكرية، امللكية ومحاية اإلبداع، حرية

 املكتبـات،  قـانون  مـن  ٥ املـادة  مـن  ١ والفقـرة  والرياضـة  البدنيـة  التربيـة  لقـانون  ووفقا 
 جمموعـات  علـى  واالطـالع  والرياضـة  البدنيـة  التربيـة  ممارسـة  نياجلنـس  كـال  مـن  لمواطننيل حيق

 املـايل،  أو االجتمـاعي   الوضـع  وأ األصـل  عـن  النظـر  بصرف خدماهتا، من االستفادةو املكتبات
ــديين، املعتقــد أو التعلــيم، درجــة أو اجلــنس،نــوع  أو اجلنــسية، أو العــرق أو ــة نــوع أو ال  املهن

 الـسينما  صـناعة  قـانون  مـن  ٥ املـادة  تـنص و .األخـرى  وفالظـر  أو اإلقامـة،  حمـل  أو وطبيعتها،
علــى و هبــا، املرتبطــة واحلقــوق املؤلــف وحقــوق الفكريــة امللكيــة ومحايــة ،اإلبــداع حريــةعلــى 
 األساسـية  املبـادئ  مـن  الـسينما،  صناعة يف املشاركني لألشخاص واملادية املعنوية املصاحلاعتبار  

  .املذكورة لصناعةل

 الوطنيـة  العمـل  خطة بشأن ٢٠٠١ مايو/أيار ٦ يف الصادر الوزراء جملس ألمر وتنفيذا 
 واملرســوم اجملتمــع، يف اجلنــسني بــني املــساواة وتعزيــز بــاملرأة للنــهوض ٢٠٠٥-٢٠٠١ للفتــرة
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 للمــرأة،  االجتمــاعي  الوضــع حتــسني  بــشأن ٢٠٠١ أبريــل /نيــسان ٢٥ يف الــصادر  الرئاســي
  :يلي ما علىينص  هذا اجملاليف  تعليمات مشروع والفنون الثقافة وزارة وضعت

 ألحكـام  أوكرانيـا  امتثال عن مواضيعية وحوارات حماضرات الثقافية املؤسسات تنظيم  -  
 للـــدورة اخلتاميـــة لوثـــائقلو املـــرأة، ضـــد العنـــف علـــى القـــضاء عـــالنإلو االتفاقيـــة،
 نيبـ  املـساواة  :٢٠٠٠ عـام  املـرأة ” املعنونـة  املتحـدة  لألمـم  العامـة  للجمعيـة  االستثنائية
ــة اجلنــسني ــسالم والتنمي ــاتافــضال عــن  و ،“والعــشرين احلــادي القــرن يف وال  التفاقي

 الدولية؛ العمل منظمة اعتمدهتا اليت والتوصيات

 ؛هبا وتوعيته بالنساء االجتار منع مسائل على اجلمهور إلطالع تدابرياختاذ   -  

 بــشأن حمليــة قيفيــةتث/ثقافيــة تنفيــذ فعاليــاتو بتنظــيم والفنــون الثقافــة مؤســسات قيــام  -  
 مــع بالتعــاون ذلــك، إىل ومــا ،“الــصغرية  املــدننــساء” و ،“الريفيــة املــرأة” مواضــيع
 .النسائية التطوعية املنظمات

 الثقافيـة،  احليـاة  يف واملـرأة  الرجـل  مـشاركة  منظيـ  كـاف  تـشريعي  أساس وجود ورغم 
 يف الثقافيـة  ملؤسـسات ا فحـال  .يةمرضـ  غـري  زالتـ  ال فيهـا  املـشاركة  لفـرص  ةالفعلي اإلتاحة فإن

 عـدد  يف حـادا  اخنفاضـا  ٢٠٠١-١٩٩٦ الفتـرة  شـهدت  حيـث    القلـق  إىل يدعو الريفية املناطق
 وعـدد  املائـة،  يف ٢١ بنـسبة  مكتبـة  فيهـا  توجـد  ال اليت القرى عدد ازداد فقد :املؤسسات هذه

 الثقافيـة  نـشطة األ غالبيـة  يوجتـر  .املائة يف ١٨ بنسبة ناد فيها يوجد ال اليت الريفية املستوطنات
 البلـدات  يف األنـشطة  هـذه  تـنظم  وال الكـبرية،  واملـدن  احملافظـات  مراكز يف النسائية للمنظمات
 الثقافيـة  احلقـوق  يعـوق إقـرار    ممـا  بكـثري،  أضـيق  نطـاق  علـى  إال الريفيـة  املناطقال يف   و الصغرية
  .أوكرانيا يف النساء لغالبية

احلكوميــة  واهليئــات لإلذاعــة الوطنيــة سةواملؤســ للتلفزيــون، الوطنيــة املؤســسة تــدأبو 
ــث ــوين للب ــة  واإلذاعــي التلفزي ــة واجلهوي ــى بــث   اإلقليمي ــرامجعل ــاول  ب ــشية الظــروفتتن  املعي

 ثريوتــ اجلنــسني، بــني املــساواة ومــشكلة ،األوكرانيــة لألســرة الراهنــة واالقتــصادية االجتماعيــة
 ورعايـة  عنـهم،  اآلبـاء  ومـسؤولية  لاألطفا وتنشئة واألسرة، الدولة بني العالقات تنظيم مسائل
 .ذلك وغري املسنني، لوالديهم الراشدين األوالد

 عـن  واملـواد  الـربامج  مـن  سلـسلة  بعـرض  كما بـدأ اإلذاعيـون العـاملون لـدى احلكومـة           
ــق ــساواة حتقي ــني امل ــع يف اجلنــسني ب ــراين، اجملتم ــن األوك ــة اجلوانــب وع ــاة القانوني  األســر حلي

الدور الـيت    عمل تغطية يف الصحافيون وجيتهد .هلا املتاحة االجتماعية احلماية وعن األوكرانية،
 والتلفزيــون اإلذاعــة هيئــات وتبــث .تــأوى إليهــا الــيت األســر وحيــاة ،حتــاكي األجــواء املرتليــة 

  .واألسر النساء وضع لتحسني املتخذة التدابري عن تقارير احلكومية
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 - واالقتـصادية  اإلعالميـة  الـربامج ن  ما تقدمه م   خالل من األوكرانية، اإلذاعة وتسعى 
 .األســرية العالقــات توثيــق بــسبل اجلمهــور عامــة توعيــة إىل ،التعليميــةو والثقافيــة االجتماعيــة
 “التـبين  خـدمات ” و “األسـر البديلـة   ”و “الدولـة تعمـل مـن أجـل األسـرة         ” املعنونـة  فالربامج

 هاوبوضــع لألســرة ه الدولــةالــذي تقدمــ بالــدعم املتعلقــة املــسائل تتنــاول “األســرة تكافــل” و
 شـاملة  جمموعـة أن يعـرض باسـتمرار       على “حصين احلصني  األسرة” برنامج حيرصو .القانوين

 .باألسرة املتعلقة القضايا من

 العمــل بــشأن ٢٠٠١ مــارس/آذار ١٤ املــؤرخ ٩٢ رقــم الــوزراء جملــس ألمــر وتنفيــذا 
 الثقافـــة وزارة ضـــعتو وتطويرهـــا، الـــيت ينتمـــي إليهـــا الطـــالبســـر األ تـــشكيل دعـــم علـــى
  :التالية التدابري

 ابتـداء ( الـشباب  بيـوت  يف املتـزوجني  لطالبل األولوية سبيل على مستقلة غرف توفري  -  
 ؛)٢٠٠١ عام من

 يف أطفــال لــديهم الــذين املتــزوجني لطــالبل وحييــةالتر واألنــشطة العطــالت تيــسري  -  
 والرياضة؛ اليت تقام ألغراض العطالت الطالب خميمات

 بـدعم  عملـها  يتعلـق  الـيت  اخلرييـة،  اجلمعيـات  فيهـا  مبـا  املدين، اجملتمع منظمات شجيعت  -  
  .املتزوجني لطالبا

ــشارك  ــرأة وت ــة امل ــشاركة األوكراني ــة م ــاة يف فعال ــد يف الرياضــية احلي ــى ،البل ــدم عل  ق
 التربيـة  تنميـة  علـى  احلكومـة  تـسهر  بـأن  الدسـتور  مـن  ٤٩ املـادة  وتقـضي  .الرجـل  مع املساواة

 .جنسهمنوع  عن النظر بصرف مواطنيها، صحة محاية علىو والرياضة دنيةالب

 والـسياحة،  والرياضـة  الـشباب  لـسياسات  احلكومية اللجنة قدمتها اليت للبيانات وفقاو 
 يف العـاملني  املـوظفني  جممـوع  مـن  املائـة  يف ٣٠  إىل ٢٠٠٠ عـام  بداية يف النساء، نسبة وصلت
 الرياضـة،  جلـان  عضوية من املائة يف ٢٤ و الصحية، احلياة ليبوأسا البدنية التربية أنشطة مجيع
 امللـتحقني  عـدد  مـن  املائـة  يف ٢٥ و البدنيـة،  التربيـة  نظـام  يف العـاملني  مجيـع  من املائة يف ٢٢ و
ــ امللــــتحقني عــــدد مــــن املائــــة يف ٢٥ و والــــشباب، لألطفــــال الرياضــــية املــــدارسب  دارسمبــ

  .املتميزين الرياضيني

 متثـل  املثـال،  سبيل فعلى .أعلى بكثري  إجنازات مؤشرات احملترفات اتالرياضي وتسجل 
 بـني  النـساء  نـسبة  وتبلـغ  .أوكرانيـا  يف الرياضـية  الفـرق  أعـضاء  جممـوع  مـن  املائة يف ٤٢ النساء

 .املائـــة يف ٣٩ الرياضـــيني األبطـــال صـــفوف وبـــني املائـــة يف ٤٣ الـــدوليني األبطـــال صـــفوف
 )الـسادس  إىل األول( أوكرانيـا  عليها حصلت اليت املراكز علىأ من املائة يف ٤٦ املرأة واحتلت
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 ســـيدين، يف األوملبيـــة األلعـــاب دورة ويف .االوملبيـــة األلعـــاب ودورة األوروبيـــة ت البطـــواليف
 الـيت  للميداليات اإلمجايل العدد من املائة يف ٣٨ بنسبة وفازت نتائج، أعلى ال  امرأة ٨٩ حققت
 مــن املائــة يف ٤٥ نــسبة كانــت األوروبيــة، املبتــدئني قاتمــساب ويف .أوكرانيــا عليهــا حــصلت
 هــذه وبلغــت الفتيــات؛ مــن األوىل الــستة املراكــز احتلــوا الــذين األوكــرانيني الرياضــينيشــباب 
  .العاملية املبتدئني مسابقات يف املائة يف ٣٩ النسبة

 فقــد :نيــةاألوكرا املــرأة حققتــها الــيت الرياضــية التقــدير اإلجنــازات كــل الدولــة وتقــدر 
 املـدرب  ولقـب  املائـة،  يف ٢٧ الفخـري  الرياضـي  بطـل ال لقب حيملن الالئي النساء نسبة بلغت

 الرياضـيني  عـدد  إمجـايل  مـن  املائـة  يف ٣٧ النـساء  نـسبة  وتبلـغ  املائـة؛  يف ١٢ الفخـري  الرياضي
  .الفخرية وألقاهبا وميدالياهتا الدولة أومسة منحوا الذين األوكرانيني واملتباريني

  
  ١٤املادة     

ــة،          - ١ ــرأة الريفي ــا امل ــيت تواجهه ــشاكل اخلاصــة ال ــا امل ــدول األطــراف يف اعتباره ــضع ال ت
واألدوار اهلامة الـيت تؤديهـا يف تـأمني أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف                         
قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه     

  .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف املنـاطق                  - ٢

الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس التــساوي مــع الرجــل، املــشاركة يف التنميــة الريفيــة            
  :واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف

  املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛  )أ(  
ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات والنــصائح       )ب(   نيــل تــسهيالت العناي

  واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
  االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛  )ج(  
والتعلــيم، الرمســي وغــري الرمســي، مبــا يف احلــصول علــى مجيــع أنــواع التــدريب   )د(  

ذلك ما يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، واحلصول كـذلك، يف مجلـة أمـور، علـى فوائـد كافـة                   
  اخلدمات اجملتمعية واإلرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءهتا التقنية؛

تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة والتعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص                )ه(  
  دية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص؛اقتصا

  املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية؛  )و(  
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فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التــسويق     )ز(  
والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مـشاريع إصـالح األراضـي واإلصـالح الزراعـي                

  ذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛وك
التمتع بظروف معيشية مالئمة، وال سيما فيمـا يتعلـق باإلسـكان واإلصـحاح                )ح(  

  .واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت
ــارا مــن       ــا اعتب  كــانون ١طبقــا لبيانــات مــن وزارة الــسياسة الزراعيــة، كانــت أوكراني
وعلـى مـدار الـسنوات اخلمـس        . ستوطنات الريفيـة   مـن املـ    ٢٨ ٥٨٥ تـضم    ٢٠٠٥ينـاير   /الثاين

 مـستوطنة كمـا أن قـوام الـسكان الـريفيني      ١٥٤السابقة اخنفض عدد هذه املستوطنات مبقـدار      
ويف غــضون الــسنة املاضــية .  يف املائــة٤,٣ نــسمة أو بنــسبة ٢٧٨ ٧٠٠اخنفــض بــدوره بواقــع 

ــدار      ــستوطنات مبق ــبط عــدد امل ــا اخنفــض عــد   ١٢وحــدها ه ــسكان بواقــع   مــستوطنة فيم د ال
كمــا أن الــسكان .  امــرأة بــني ســكان األريــاف١٩٢ ٦٠٠وكــان هنــاك .  نــسمة٢٠٤ ٠٠٠

ــد      ــددهم عن ــت ع ــل ثب ــريفيني يف ســن العم ــهم  ٨ ٢٢٦ ٣٠٠ال ــن بين ــن ٤ ٣٥٣ ١٠٠ وم  م
 بلــغ متوســط الــدخل ٢٠٠٤ويف عــام ).  يف املائــة٤٧( مــن اإلنــاث ٣ ٨٦٧ ١٠٠الــذكور و 

وبلغـت  .  هريفنيـا للرجـال    ٣٠٦,٤٧ هريفنيا للنساء و     ٢٧٥,٣٧الشهري يف االقتصاد الريفي     
  . يف املائة٨٩,٩نسبة دخل املرأة إىل الرجل يف االقتصاد الريفي 

/ علــى أن النــساء الريفيــات كُــن مــشارِكات بــصورة فعالــة يف احلركــة االجتماعيــة          
 احملليـة   ٢٠٠٦السياسية، على حنو ما ميكن أن يتضح من واقع البيانات املتصلة بانتخابات عـام               

يف املائـة مـن      ٥٠  يف املائـة مـن أعـضاء اجملـالس القرويـة و            ٤٠واليوم تـشكل النـساء      . والوطنية
  . أعضاء اجملالس الريفية

وبــصورة عامــة، فالتــشريعات املنطبقــة علــى حــل مــشاكل التنميــة الريفيــة تتــسم حاليــا   
  . حقوق املرأةبطابع التوصية وهذا أحد األسباب اليت ُتربر اخنفاض مستوى إقرار 

أما التوصيات النامجة عن جلسات االسـتماع الربملانيـة فيمـا يتـصل بتنفيـذ االتفاقيـة يف          
) ١٩٩٥يوليـه   / متـوز  ١٢ بتـاريخ    VR-298/95رقـم   (أوكرانيا فكانـت تتمثـل يف الوثـائق األوىل          

ماع وقد أوصـى املـشاركون يف جلـسات االسـت    . وتقضي بإيالء االهتمام إىل حالة املرأة الريفية    
بأن يضع جملس الوزراء نظاما يقضي بتـدابري راميـة إىل حتـسني ظـروف املعيـشة والعمـل لنـساء                     
الريـف مــع مـساعدهتن علــى زيـادة الفــرص املتاحـة للحــصول علـى الــدخل مـن خــالل ممارســة       

  .حقوقهن يف متلُك األرض واملوارد
العقبـات  ولقد سـّنت أوكرانيـا تـشريعات يف الـسنوات األخـرية لـدعم الريـف وختطـي                     

  :اليت يصادفها ومنها ما يلي
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 ٢٠٠٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ١٣٥٦/٢٠٠٠املرســوم الرئاســي رقــم     -  
  بشأن املبادئ األساسية للتنمية االجتماعية للمناطق الريفية؛

 بـشأن   ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٦ الصادر عن اجمللس األعلى بتاريخ       ١-٤٩٥األمر رقم     -  
الربملانية فيما يتعلق باإلصالحات والتدابري اليت من شـأهنا         توصيات جلسات االستماع    
  حتسني األحوال يف الريف؛

 ٢٠٠٥برنــامج الدولــة للتنميــة االجتماعيــة باملنــاطق الريفيــة يف الفتــرة املنتهيــة يف عــام    -  
  ).٢٠٠٢يوليه / متوز١٥ بتاريخ ٦٤٠/٢٠٠٢إقراره باملرسوم الرئاسي رقم  مت(
ألسـباب الكامنـة وراء احلالـة الـسائدة حاليـا يف الريـف، فـإن             ويف ضوء حتليل متعمـق ل       

هذه الوثائق عرضت التدابري الرامية إىل حتسني تقدمي الضروريات اليت تـستلزمها احليـاة اليوميـة                
ــة االقتــصادية مبوجــب شــروط       لــسكان الريــف يف ســياق نــشوء قطــاع زراعــي خــاص والتنمي

ذه الوثائق وتنفيذ برنـامج الدولـة أن ُتفـضي إىل           ومن شأن التدابري املتصلة بتوصيات ه     . السوق
  .حتّسن ملموس يف حالة املرأة الريفية

 بـدأت أوكرانيـا تنفيـذ برنـامج وزاري يـشارك            ٢٠٠٢وباإلضافة إىل ذلك، ففي عـام         
وقــد مت إقــراره بواســطة األمــر املــشترك رقــم “ املــرأة الريفيــة”فيــه عــدد مــن الــوزارات بعنــوان 

 الــــصادر عــــن اللجنــــة ٢٠٠٢ســــبتمرب / أيلــــول٢٧بتــــاريخ  ٦٥٦/٣١٢/٤٩٨/٥٣٠/٣٦٠
احلكوميــة املعنيــة باألســرة والــشباب ووزارة الــسياسة الزراعيــة ووزارة العمــل ووزارة التعلــيم    
والعلوم ووزارة الصحة، وقد غطى الربنامج نطاقا واسعا إىل حد كبري مـن القـضايا الـيت تتـسم                 

لتأكيـد علـى أن أوكرانيـا واحـدة مـن عـدد قليـل        وينبغي ا. بأمهية حيوية بالنسبة لسكان الريف   
من الدول اليت وضـعت برناجمـا مـن هـذا القبيـل ليعـاجل اجملـاالت اإلمنائيـة االسـتراتيجية ويتـصل                       

  .  من االتفاقية١٤بتدابري عملية ملموسة تؤثر على املسائل اليت عربت عنها املادة 
أة الريفيـة سـبل املـشاركة    من هذه املادة تذكر ضرورة أن يتاح للمـر  ) أ (٢الفقرة    

 تـشريعات أوكرانيـا أي   ال تـضم و .يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيـع املـستويات       
 خاصـــة للمـــشاركة يف وضـــع وتنفيـــذ اخلطـــط اأحكـــام حمـــددة ُتعطـــي للمـــرأة الريفيـــة حقوقـــ

مييـز   كـذلك فهـي ال حتـوي أي حـاالت للت           .اإلمنائية الريفية على مجيع املستويات    ) الربامج أو(
 فاملرأة الريفية متارس حقها يف املـشاركة        ،وعلى ذلك . على أساس نوع اجلنس يف هذا املضمار      

  .يف صياغة وتنفيذ اخلطط اإلمنائية يف إطار األحكام العامة للقانون األوكراين
كما أن الربنامج الوزاري املشترك كفـل الـدعم للـربامج التعاونيـة اإلقليميـة واملـشاريع                   

ضال عن دعم مشاريع الشراكة االجتماعية مع السلطات احمللية مبا حيقـق حتـسني              ذات الصلة، ف  
  .حالة املرأة الريفية ويشجعها على املشاركة الفعالة يف مجيع جماالت احلياة يف اجملتمع
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ــرة     ــذكر الفق ــادة  ) ب (٢وت ــسهيالت    ١٤مــن امل ــة ت ــرأة الريفي ــال امل ضــرورة أن تن
ذلــك املعلومــات والنــصائح واخلــدمات املتعلقــة بتخطــيط   مبــا يف ،العنايــة الــصحية املالئمــة

  .اُألسرة
لقـانون الرعايـة الـصحية، فـإن      ) اُألسـس التـشريعية   (وطبقا للدسـتور وكـذلك طبقـا لــ            

ــساواة يف        ــى أســاس مــن امل ــة عل ــة الطبي ــزّودون بالرعاي ــساء، ي ــاف، وال ســيما الن ســكان األري
ه الرعاية، ولكـن ينبغـي مالحظـة أن تقـدمي           احلقوق بني املرأة والرجل يف احلصول على مثل هذ        

وعلـــى وجـــه التحديـــد فـــإن الظـــروف . اخلـــدمات الطبيـــة يف املنـــاطق الريفيـــة مـــا زال قاصـــرا
ففـي  . االقتصادية واالجتماعية واملعيشية غري املواتية جنم عنها أثر سليب بالنسبة لتكاثر الـسكان             

 لكـل  ٨,٣ إىل   ١١,٩الـبالد مـن      اخنفـض املعـدل اإلمجـايل للمواليـد يف           ٢٠٠٣-١٩٩١الفترة  
ويبلـغ النطـاق    .  علـى التـوايل    ٩,١ إىل   ١٢,٣٦ألف نسمة، كما اخنفض املعدل يف الريف مـن          

 مـن الكيلـومترات     ٧,٢املتوسط للوحدات اليت تقدم الرعايـة الـصحية األوليـة باملنـاطق الريفيـة               
ــذايت و   ٢,٥ختتلـــف بـــني ( ــتقالل الـ ــة باالسـ ــرم املتمتعـ ــة القـ ــسك،  ٩,٥ يف مجهوريـ يف لوهانـ

.  كيلـومترا  ١٧-١٢برغم أن املستوى األساسي هلذا املؤشر يبلـغ         ) ومقاطعيت ريفين وخريسون  
وباإلضافة إىل ذلك فإن اخنفاض معدل امتالك املركبات باملنـاطق الريفيـة مـع ارتفـاع تكـاليف                  

ياجـاهتم  النقل العام يزيد من الصعوبة بالنـسبة للـسكان الـريفيني، وخاصـة النـساء، يف تلبيـة احت                  
  . الصحية حىت فيما يتعلق بالرعاية األساسية

  :ويف هذا املضمار، يكفل الربنامج الوزاري املشترك ما يلي  
ــسات         -   ــة يف مؤسـ ــشخيص احلديثـ ــدات التـ ــدمي معـ ــى تقـ ــة علـ ــصورة تدرجييـ ــل بـ العمـ

  وأمراض النساء واألطفال اليت ختدم السكان الريفيني؛/الوالدة
راســـية يف املستـــشفيات املركزيـــة واجلهويـــة واحملليـــة  عقـــد سلـــسلة مـــن احللقـــات الد   -  

القـابالت  /ووحدات املرضى اخلارجيني الريفيـة وحمطـات الرعايـة للمـساعدين الطبـيني            
من أجل تدريب االختصاصيني يف جماالت تنظـيم األسـرة والثقافـة اجلنـسية والرضـاعة                

  الطبيعية؛
أة الريفيــة مــن خــالل توســيع  النــهوض بنوعيــة وإمكانيــة تقــدمي اخلــدمات الطبيــة للمــر    -  

القـــابالت وخـــدمات تنظـــيم األســـرة  /شـــبكة حمطـــات الرعايـــة للمـــساعدين الطبـــيني 
  .والوحدات االختصاصية املتنقلة

ويقــضي الربنــامج بتحــسني املــوارد املاديــة والتقنيــة الــيت تــزّود هبــا املؤســسات الريفيــة      
 صحة سكان الريـف بـشكل       ومن شأن هذا أن يساعد على حتسني      . التابعة للوكاالت الصحية  

  .عام وساكناته من اإلناث بشكل خاص
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ضــرورة اســتفادة املــرأة الريفيــة بــصورة    علــى ١٤مــن املــادة ) ج (٢تــنص الفقــرة   
  .مباشرة من برنامج الضمان االجتماعي

كلّـف إدارة   “ املـرأة الريفيـة   ”يف هذا الصدد، فإن الربنامج الوزاري املـشترك املعـين بــ               
ة مبضاعفة جهودها إلجياد فرص العمل للمرأة الريفيـة املـسجلة لـدى الـدائرة                احلكومي التوظيف

إىل الـشركات خللـق فـرص جديـدة         من خالل تقدمي املنح      ،لة عن العمل  طاملذكورة بوصفها عا  
لصاحل النساء الالئي يعانني البطالة، وتزويد املرأة الريفية اليت تطلب مـساعدة الـدائرة املـذكورة           

اد العمل يف ظل توجيـه مهـين وإسـداء خـدمات للمـشورة تيـسريا الختيـار املـرأة                    مبا يتيح هلا إجي   
نوعية العمل الذي تنخرط فيه يف ضوء احتياجات سوق العمل، فضال عـن تقـدمي بـدل نقـدي                   
ملــرة واحــدة لــتمكني املــرأة الــيت ال تعمــل مــن إقامــة مــشروع جتــاري يف إطــار اجلهــود املبذولــة  

  .ع الصغريةلتشجيع مهارات تنظيم املشاري
ــإن        ــابع مـــومسي، فـ ــة يتـــسم بطـ ــال املـــشاريع الزراعيـ ــبريا مـــن أعمـ ــزءا كـ ــا أن جـ ومبـ

ويـنص قـانون   . املستخَدمني يف مثل هذه املـشاريع حيتـاجون إىل ضـمانات إضـافية ضـد البطالـة                
) ٢٠٠٢مـارس  / آذار ٢ بتـاريخ    ١١١-١٥٣٣رقـم   (ضد البطالـة    ) التأمني اإللزامي احلكومي  (

 مـن   ٢٤ مـن املـادة      ٣ومـع ذلـك، فطبقـا للفقـرة         .  يف حالـة البطالـة املؤقتـة       على تقدمي املساعدة  
القانون املذكور ال تتاح هذه املـساعدة إذا كانـت البطالـة مومسيـة، وهـذا البنـد يـنجم عنـه أثـر                        

  .سليب بالنسبة للحماية االجتماعية لسكان األرياف
ساء الالئـي يتـولني   ومن حق النساء الالئي ينخـرطن يف أعمـال زراعيـة، فـضال عـن النـ          

تربية مخسة أطفال أو أكثر، وبصرف النظر عن ُعمر املرأة وطول مدة اخلدمـة، احلـصول علـى                  
 مــن قــانون  ١٣معــاش تقاعــدي يف حالــة الــشيخوخة علــى أُســس تفــضيلية مبوجــب املــادة         

وباإلضافة إىل األحكام املـذكورة أعـاله فـإن نـساء الريـف مـشموالت يف                . املعاشات التقاعدية 
  .مهن بنظام الضمان االجتماعي العاممعظ

علـى مجيـع أنـواع       احلـصول  حق املرأة الريفيـة يف       ١٤من املادة   ) د (٢وجتسد الفقرة     
التدريب والتعليم الرمسـي وغـري الرمسـي مبـا يف ذلـك مـا يتـصل منـه مبحـو األميـة الوظيفيـة                

دية وذلـك   واحلصول كـذلك يف مجلـة أمـور علـى فوائـد كافـة اخلـدمات اجملتمعيـة واإلرشـا                   
  .لتحقق زيادة كفاءهتا الفنية

املرأة الريفية اليوم تتساوى متاما مع الرجل فيمـا يتعلـق مبـستوى التعلـيم، ولكـن هنـاك                     
اجتاها عاما جيعل أعداد النساء الاليت حيصلن علـى تعلـيم عـال يف حـال مـن االخنفـاض ومبعـدل                      

نـساء الريـف متـساويات متامـا مـع        وبـرغم أن    . أسرع يف املناطق الريفية عنـه باملنـاطق احلـضرية         
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الرجال فيما يتصل بـالتعليم، فـإن معظمهـن حـّصلن تعليمـا ثانويـا أو تعليمـا متخصـصا أعلـى،                      
  .ومع ذلك فقلّما جتد امرأة يف منصب املدير مبنطقة ريفية

ويعهــد الربنــامج الــوزاري املــشترك إىل وزارة الــسياسة الزراعيــة وإىل الرابطــة الوطنيــة     
صـحاب األراضـي وإىل أكادمييـة العلـوم الزراعيـة، باملـسؤولية عـن تنظـيم وتـسيري                   للمزارعني وأ 

إدارة دورات جمانيــة وحلقــات دراســية تدريبيــة خاصــة لــسيدات األعمــال يف اجملمــع الــصناعي   
الزراعي، على استخدام التكنولوجيـا اجلديـدة يف جمـال زراعـة النبـات وتربيـة الثـروة احليوانيـة،                    

أمــا وزارة األســرة   .  والتعامــل مــع الــضرائب والتــسويق واإلدارة   فــضال عــن مــسك الــدفاتر   
والــشباب والرياضــة فهــي مــسؤولة، بــدعم مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، عــن تنظــيم دورات     

وتــدعم وزارة . تدريبيــة للنــساء العــاطالت عــن العمــل بــشأن كيفيــة بــدء مــشاريعهن التجاريــة 
التـدريب ومواصـلة التـدريب للـشابات يف جمـال           السياسة الزراعية تقدمي التدريب املهين وإعادة       

ــيح هلــن االلتحــاق بأعمــال يف جمــال الزراعــة ويف تقــدمي اخلــدمات        ــيت تت احلــرف واملهــارات ال
وهـذه التـدابري تقـصد إىل خفـض مـستوى بطالـة اإلنـاث               . املزرعية وتقدمي اخلدمات للجمهـور    

  . يف املناطق الريفية
يف تنظـيم مجاعـات املـساعدة        املـرأة الريفيـة       حـق  ١٤من املـادة    ) هـ (٢وجتسد الفقرة     

الذاتية والتعاونيات من أجل احلصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لـدى      
  .الغري أو العمل حلساهبن اخلاص

 الذي أقره القانون رقـم      ٢٠٠٤-٢٠٠١قد جاء برنامج التوظيف التابع للدولة للفترة          
 ليتــوخى عــددا مــن التــدابري الــيت تعــاجل مــشاكل ٢٠٠٢مــارس / آذار٧ ثالثــا بتــاريخ - ٣٠٧٦

التوسع يف الربامج احلكومية القطاعية واإلقليمية اليت تقـدم         : العمالة يف اجملمع الزراعي الصناعي    
) تــصنيع املعــدات املزرعيــة وبــرامج اإلقــراض والتثقيــف  (الــدعم مــن أجــل اإلصــالح الزراعــي  

طـوير املـزارع اُألسـرية والكـبرية علـى أسـاس        وتطوير أشكال ونوعيات جديـدة مـن العمالـة وت         
امللكية اخلاصة، وتعزيز صناعة التجهيز والنوعيـات األخـرى مـن الـصناعات يف املنـاطق الريفيـة                  
وتوفري مرافق اخلدمات والترفيه والسياحة وغري ذلك مـن األنـشطة غـري الزراعيـة والعمـل علـى              

الزمــة إلدارة األعمــال التجاريــة إجيــاد فــرص العمــل مــن خــالل تبــسيط إجــراءات التــسجيل ال 
وقد أّدى تنفيذ هـذه التـدابري إىل زيـادة ملموسـة يف       . وتبسيط شروط الضرائب ومسك الدفاتر    

كمــا أن املقاطعــات الغربيــة بالــذات . عــدد األعمــال التجاريــة الريفيــة اململوكــة ملكيــة خاصــة 
ـــ    ــا يـــسمى بـ ــويرا واســـع النطـــاق ملـ ــدا“ الـــسياحة اخلـــضراء”شـــهدت تطـ ر بواســـطة الـــيت تـ

  .اخلاص القطاع



CEDAW/C/UKR/7  
 

08-66186 115 
 

وكنتيجة جللسات االستماع الربملانية اليت ُعقدت بـشأن التقـدم يف إجنـاز اإلصـالحات        
ــوال يف الريـــف    ــسني األحـ ــة إىل حتـ ــدابري الراميـ ــم  (والتـ ــرار رقـ ــؤرخ يف  - ٤٩٥القـ ــا املـ  رابعـ

يفيــة أوصــي بــأن يقــوم جملــس الــوزراء بتعزيــز التنميــة يف املنــاطق الر  ) ٢٠٠٣فربايــر /شــباط ٦
بالنسبة إىل التعاونيات اليت تقدم خدمات زراعية، وال سيما ألغراض الشراء باجلملـة وتـسويق               

  . املنتجات وإتاحة احتادات االئتمان واخلدمات االستشارية
لمـرأة الريفيـة فرصـة احلـصول     يتـاح ل  ال بد أن    ،١٤من املادة   ) ز (٢طبقا للفقرة     

 واملساواة  ،الت التسويق والتكنولوجيا املناسبة   على االئتمانات والقروض الزراعية وتسهي    
 وكذلك يف مشاريع التـوطني      ،يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصالح الزراعي       

  .الريفي
يذكّر قرار اجمللس األعلى بشأن توصـيات جلـسات االسـتماع الربملانيـة املتعلقـة مبـدى                   

 - ٤٩٥رقـم  (ىل حتـسني األحـوال يف الريـف        التقدم املتحقق يف اإلصالحات والتدابري الراميـة إ       
أن مـــن العقبـــات الرئيـــسية الـــيت حتـــول دون تثبيـــت ) ٢٠٠٣فربايـــر / شـــباط٦رابعـــا بتـــاريخ 

االســتقرار يف االقتــصاد الريفــي وحتقيــق النتــائج اإلجيابيــة املتوقعــة، االفتقــار إىل سياســة ائتمــان   
  .مناسبة يف القطاع املذكور

يلــزم كــل ســنة ختــصيص : لتاليــة علــى جملــس الــوزراءوهــذا القــرار طــرح التوصــيات ا  
يف املائــة علــى األقــل مــن االســتثمارات الرأمساليــة املقدمــة يف إطــار ميزانيــة الدولــة لتنفيــذ      ٣٠

؛ ٢٠٠٥التدابري اليت ينص عليها برنامج الدولـة للتنميـة االجتماعيـة باملنـاطق الريفيـة حـىت عـام                  
، والـسنوات التاليـة لـه مـن أجـل           ٢٠٠٤بالنـسبة لعـام     بد من أن تشمل ميزانية الدولة بنـودا          ال

زيادة املخصصات املرصودة لإلنفاق اجلزئي على مـدفوعات سـداد الفائـدة بالنـسبة للقـروض،                
وكما يلـزم حـل مـشكلة االئتمـان الطويـل األجـل للمنـتجني الـزراعيني تيـسريا لعمليـات شـراء                     

يف  ٥ يف املائـة إىل     ٣يبلـغ معـدهلا     التكنولوجيا باسـتخدام القـروض، علـى أسـاس فوائـد سـنوية              
املائة، مع اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لـدعم تنميـة املـزارع الـصغرية واُألسـرية وتطـوير مهـارات                      

  .إنشاء املشاريع يف الريف تعزيزا للدخل وفرص العمل بالريف
باختـاذ ترتيبـات االئتمـان بواسـطة وزارة         “ املـرأة الريفيـة   ”كما يقـضي برنـامج الدولـة          

ياسة الزراعية وخاصة من خالل تقـدمي شـبكة احتـادات االئتمـان وغريهـا مـن وسـائل دعـم                    الس
املــشاريع الــيت تقــوم بتنظيمهــا نــساء األريــاف مــع مــساعدة ســيدات األعمــال الريفيــات علــى    
توسيع أسواق ما يبعنه من منتجات من خالل إنشاء شـركات تـسويق ومرافـق عامـة ملتعهـدي                

  .اليت تنظم عمليات السوقاألغذية وتبسيط اإلجراءات 
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وإلجياد املزيد من الوظائف، وإقرار الظروف اليت تتيح زيـادة الـدخول الريفيـة، اقتـرح                  
تعزيز املـزارع الفرعيـة الـيت ميكـن أن يـضيف            : برنامج الدولة إجراءات تتخذ يف اجملاالت التالية      

الـيت يـتم احلـصول      أصحاهبا إىل األراضي امللحقة ببيـوهتم علـى أسـاس إضـافة قطـع مـن األرض                  
ــة وتنظــيم        ــشاء شــبكات األعمــال التجاري ــة الكــبرية؛ إن ــشركات الزراعي ــا نتيجــة حــل ال عليه
ــة وخاصــة اخلــدمات الــيت تــدعم عــرض وبيــع املنتجــات؛ وتطــوير األعمــال       اخلــدمات املزرعي
التجاريــة الــصغرية يف اجملــاالت املرتبطــة باإلنتــاج الزراعــي وخاصــة اخلــدمات احملليــة واجملتمعيــة  
للجمهور بشكل عـام، إضـافة إىل تنميـة الـسياحة والتنظـيم القـانوين ملـشاكل سـكان األريـاف                     
الذين حيصلون على قطع مـن األراضـي السـتخدامهم الشخـصي يف سـياق إصـالح الـشركات                   
ــدوا        ــا فق ــون إذا م ــصنيف هــؤالء األشــخاص بوصــفهم ال يعمل ــصلة بت ــشاكل املت ــة وامل الزراعي

  .وظائفهم
 بـشأن تنظـيم     ٢٠٠١فربايـر   / شـباط  ٢٨ بتـاريخ    ١٧٧وزراء رقـم    وجاء قرار جملـس الـ       

محايــة حقــوق امللكيــة لــصغار املــزارعني خــالل إصــالح القطــاع الزراعــي باالقتــصاد، ليــشمل    
وهـذا القـرار يـنص      . ضمانا مهما حلقوق ملكية نساء الريـف خـالل إجـراء اإلصـالح الزراعـي              

ألرض، مجيــع أعــضاء الــشركة  علــى ضــرورة أن تــشمل قائمــة األشــخاص املــستحقني لقطــع ا  
إضافة إىل األشخاص الذين احتفظوا، طبقا للتشريع الـصادر، باسـتحقاقهم لقطعـة مـن األرض                
وخاصة النساء الالئي ُيقمـن بإجـازات للحمـل أو الوضـع أو األشـخاص الـذين حيـصلون علـى               

  .إجازات لرعاية األطفال
  

  اجلزء الرابع    
  ١٥املادة     

  .ملرأة املساواة مع الرجل أمام القانونمتنح الدول األطراف ا  - ١
متــنح الــدول األطــراف املــرأة يف الــشؤون املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة الرجــل،    - ٢

وتكفــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوقــا مــساوية حلقــوق   . ونفــس فــرص ممارســة تلــك األهليــة 
واة يف مجيــع مراحــل  الرجــل يف إبــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــها علــى قــدم املــسا       

  .اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلـا                - ٣

  .أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية
وق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل حبركـة           متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلق        - ٤

  .األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
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يــنص الدســتور علــى أن مجيــع مــواطين أوكرانيــا، بــصرف النظــر عــن نــوع جنــسهم،     
 مـن   ١٦١وهنـاك ملحـق مهـم هلـذا البنـد مـن الدسـتور يـرد يف املـادة                    . متساوون أمـام القـانون    

للمـواطنني مـن مـساواة يف احلقـوق علـى أسـاس نـوع اجلـنس                 التعدي على ما    (القانون اجلنائي   
وهـذه املـادة تـنص علـى أن القـانون يعاقـب علـى أي        ). األصل القومي أو املوقف من الدين    أو

تقييــد مباشــر أو غــري مباشــر للحقــوق أو املــنح مباشــر أو غــري املباشــر ملزايــا إىل مــواطنني علــى  
ــون البــشرة أو اآلراء الــ   ــة أو غريهــا أو نــوع اجلــنس   أســاس نــوع اجلــنس أو ل سياسية أو الديني

االجتمــاعي أو حالــة امللكيــة أو حمــل اإلقامــة أو اللغــة أو ألي ســبب ذي    األصــل اإلثــين أو أو
  .طبيعة أخرى

متـنح للمـرأة يف      من االتفاقية تقتضي من الدول األطراف أن         ١٥ من املادة    ٢والفقرة    
  .لرجل ونفس فرص ممارسة تلك األهليةالشؤون املدنية آلية قانونية مماثلة ألهلية ا

 من القانون املدين على أن إمكانية احلصول على احلقوق والواجبـات          ٢٥وتنص املادة     
مكفولة بصورة متساوية جلميع مواطين أوكرانيا بصرف النظـر         ) األهلية القانونية املدنية  (املدنية  

  .وتنتهي بالوفاةعن نوع جنسهم، وتنشأ األهلية القانونية املدنية بامليالد 
كما أن األهلية املدنية املمنوحة لألشخاص الطبيعـيني يـتم تعريفهـا علـى أهنـا أهليتـهم،               

حبكم ما يتخذونه من إجراءات، يف اكتساب احلقوق اليت يكفلها القانون املـدين ويف ممارسـتها         
ة علــى أســاس مــستقل، ويف خلــق مــسؤوليات يف القــانون املــدين ألنفــسهم ويف الوفــاء بــصور    

مــستقلة مبــسوؤلياهتم وحتّمــل التبعــات عــن الفــشل، وللرجــال والنــساء نفــس حقــوق التملــك     
  .التملك وعدم

كما أن املساواة يف األهلية القانونية بني املـرأة والرجـل تعـين أن تتمتـع املـرأة باملـساواة             
ة متـساوية   يف احلقوق فيما يتعلق بإبرام العقـود وإدارة املمتلكـات، وال بـد هلـا أن تتلقـى معاملـ                   

ويكفــل قــانون األســرة للمــرأة نفــس حقــوق الرجــل . عنــد مجيــع مراحــل اإلجــراءات القانونيــة
 من قانون األسرة علـى أن املمتلكـات         ٦٠وتنص املادة   . يتعلق بإدارة املمتلكات املشتركة    فيما

املكتسبة بواسطة الزوجني خالل زواجهما ختصهما بصورة متساوية كزوجة وزوج علـى حنـو              
  . بالنسبة إىل ملكية مشتركة بني طرفنيما يتم

وفيما يتعلق باملعاملة املتساوية للمرأة يف مجيع مراحل اإلجـراءات القانونيـة، يـتم إقامـة             
العدل يف أوكرانيا على أساس املساواة بني املواطنني أمام القـانون واحملـاكم بـصرف النظـر عـن                   

وفــضال عــن ذلــك، تتمتــع . نــسهمأصــوهلم وأوضــاعهم االجتماعيــة وحمــل مــيالدهم أو نــوع ج
واليـوم  . املرأة بفرص احلصول على اخلدمات واملشورة القانونية علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل        

ــات القــضائية   ــة     ٨٤٢تــضم اهليئ ــسلطات احلكومي  مــن مكاتــب االســتقبال للجمهــور بينمــا ال
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س املقاطعـات   باملقاطعات ومراكز اخلدمات االجتماعية للـشباب والوكـاالت التنفيذيـة يف جمـال            
 وحـدة استـشارة     ١ ٥٤٠ومثـة وحـدات يبلـغ جمموعهـا         .  مكتبا ١ ٢٤٠واملدن يتبعها بدورها    

 دورة وظيفيـة متـت تقـدمي مـساعدة قانونيـة إىل             ٤ ٠٠٠وخـالل أكثـر مـن       . متنقلة مت إنـشاؤها   
 ألــف مــواطن املــساعدة ١٦٣وقــد تلقــى أكثــر مــن  . الــسكان املقــيمني يف منــاطق ريفيــة نائيــة 

  .٢٠٠٥ يف وحدات االستقبال اجلماهريية يف عام القانونية
مجيـع   من االتفاقية، توافق الدول األطراف على اعتبار        ١٥ من املادة    ٣مبوجب الفقرة     

العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلا أثر قانوين يستهدف تقييـد األهليـة القانونيـة             
  .للمرأة باطلة والغية

 مـــن القـــانون املـــدين، ُيـــضفي علـــى ٢٧صـــة املـــادة التـــشريع األوكـــراين، وبـــصفة خا  
األشــخاص الطبيعــيني أهليــة ممارســة احلقــوق والواجبــات املدنيــة الــيت ال حيظرهــا القــانون بينمــا 

  .يعترب أي إجراءات تشريعية تقّيد هذه األهلية الغية وباطلة
 متــنح للرجــل واملــرأة نفــس احلقــوق فيمــا يتعلــق بالقــانون   ١٥ مــن املــادة ٤الفقــرة   

  .املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم
احلــق يف حريــة احلركــة واختيــار حمــل الــسكىن واإلقامــة جمــسد يف عــدد مــن الــصكوك    

الدولية األساسية اليت صدقت عليهـا أوكرانيـا ومنـها اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان والعهـد            
 التفاقيـة محايـة حقـوق اإلنـسان     ٤وتوكول رقم الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والرب     

  .واحلريات األساسية
 الـيت   ٣٣ويف املـادة    . واحلق يف حرية احلركة يف اإلقلـيم األوكـراين راسـخ يف الدسـتور               

تنص على أن كل األشخاص املقيمني بصورة شـرعية يف اإلقلـيم األوكـراين هلـم حريـة احلركـة                    
ق يف مغـادرة اإلقلـيم األوكـراين رهنـا بالتقييـدات الـيت             وحرية اختيار حمل اإلقامـة واحلريـة واحلـ        

  .وقت وال جيوز حرمان مواطين أوكرانيا من حق العودة إىل أوكرانيا يف أي. يقرها القانون
 مــن القــانون املــدين علــى أن حمــل اإلقامــة لــشخص طبيعــي هــو بيتــه  ٢٩وتــنص املــادة   

ب لكـي يـتم شـغله يف املـستوطنة ذات     بيتها أو شقته أو شقتها أو أي حمل إقامـة آخـر مناسـ           أو
  .الصلة اليت يعيش فيها الشخص الطبيعي سواء بصورة دائمة أو متواترة أو مؤقتة

) إجــراءات للمــواطنني(واحلــق يف حريــة احلركــة تنظمــه إجــراءات الــدخول واخلــروج    
ت ، وهـو القـانون الـذي يـنظم اإلجـراءا      ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ٢١مبقتضى القانون املؤرخ    

الــيت يــتم مبقتــضاها ممارســة مــواطين أوكرانيــا حقهــم يف مغــادرة أوكرانيــا ودخوهلــا إضــافة إىل   
وهو حيدد احلاالت اليت جيوز فيها تقييـد حـق املـواطنني       . إجراء إصدار وثائق السفر إىل اخلارج     
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وحيــق . يف مغـادرة أوكرانيــا، كمــا يــنص علــى اإلجــراء املتبـع لتــسوية املنازعــات يف هــذا اجملــال  
  .ملواطين أوكرانيا مغادرة البلد أو العودة إليه باستثناء احلاالت احملددة يف القانون

وعلى ذلك، فإن أوكرانيا تفي بالتزاماهتا بوصفها دولة طرفا يف االتفاقية يف منح املـرأة                 
ــار حمــل         ــهم يف اختي ــة األشــخاص يف احلركــة وحريت ــق حبري ــا يتعل ــوق فيم والرجــل نفــس احلق

  . مع كفالة املساواة بني املرأة والرجل أمام القانونسكناهم وإقامتهم
  

  ١٦املادة     
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف كافـة                      - ١

ــساوي          ــى أســاس ت ــضمن، عل ــات األســرية وبوجــه خــاص ت ــالزواج والعالق ــة ب ــور املتعلق األم
  .واملرأة الرجل

  الزواج؛نفس احلق يف عقد   )أ(  
نفس احلق يف حرية اختيـار الـزواج، ويف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر             )ب(  
  الكامل؛
  نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛  )ج(  
نفــس احلقــوق واملــسؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتــها الزوجيــة، يف    )د(  

   مصاحل األطفال هي الراجحة؛ األمور املتعلقة بأطفاهلا؛ ويف مجيع األحوال، تكون
نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا والفتـرة                    )هـ(  

بني إجناب طفل وآخـر، ويف احلـصول علـى املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة بتمكينـها                    
  من ممارسة هذه احلقوق؛

ــة والق     )و(   ــق بالوالي ــسؤوليات فيمــا يتعل ــى  نفــس احلقــوق وامل ــة والوصــاية عل وام
األطفــال وتبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن األنظمــة املؤســسية االجتماعيــة، حــني توجــد هــذه      

  املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛
نفس احلقوق الشخـصية للـزوج والزوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم               )ز(  

   والوظيفة؛ األسرة، واملهنة،
ــات،        )ح(   ــازة املمتلكـ ــة وحيـ ــق مبلكيـ ــا يتعلـ ــزوجني فيمـ ــال الـ ــوق لكـ نفـــس احلقـ

واإلشراف عليها، وإدارهتـا، والتمتـع هبـا، والتـصرف فيهـا، سـواء بـال مقابـل أو مقابـل عـوض                       
  .ذي قيمة
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ال يكون خلطوبـة الطفـل أو زواجـه أثـر قـانوين، وتتخـذ مجيـع االجـراءات الـضرورية،              - ٢
ــ مبــا شريع، لتحديــد ســن أدىن للــزواج وجلعــل تــسجيل الــزواج يف ســجل رمســي أمــراً    فيهــا الت

  .إلزامياً
يتمثل الغرض الرئيسي من هذه املـادة يف القـضاء علـى مجيـع أشـكال ومظـاهر التمييـز                      

ويـتم تنظـيم عالقـات األسـرة يف أوكرانيـا مـن خـالل               . ضد املرأة يف عالقات الـزواج واألسـرة       
ؤكد الدستور علـى أن الـزواج يـستند إىل املوافقـة احلـرة لكـل مـن                  وي. الدستور وقانون األسرة  

الـزواج  إطـار   وأن كال من الزوجني له نفس احلقوق وعليه نفس االلتزامات يف            ،  الرجل واملرأة 
شــريكه أو كــل مــن الــزوجني احلــق يف حريــة اختيــار  لوبعبــارة أخــرى ف) ٥١ة اداملــ(واألســرة 
املوافقــة احلــرة مــن جانــب كــل مــن   تتــوافر ما فقــط عنــدولكــن األســرة تكــوين ويف شــريكها 

  .الزوجني على ذلك
ومبوجــب قــانون األســرة ُينظــر إىل الــزواج علــى أنــه احتــاد أســرة يــضم امــرأة ورجــال      
املعاشـرة بـني امـرأة ورجـل بغـري زواج بـني            وأمـا   . ن يف مكتب التـسجيل املـدين للدولـة        مسجلْي

 كمـا أن االحتفـال      .)٢١املادة  (الزوجني  حقوق والتزامات   كتساب  ال تعد أساسا ال   فالطرفني  
 علـى أن    ٢٤تلـك احلقـوق وتـنص املـادة         هـذا االكتـساب ل    الديين بـالزواج ال ُيعـد أساسـا ملثـل           

ملـرأة والرجـل ومـن مث ُيحظـر إكـراه امـرأة أو       من جانب ايقوم الزواج على أساس موافقة حرة       
  .رجل على الزواج

باإلكراه حمظـورة وفـضال عـن ذلـك فـإن           وتوضح هذه القواعد أن مجيع أنواع الزواج          
لدى مكاتب الـسجل    الرابطة الزوجية   خالل تسجيل   من  اإلعراب عن الرغبة يف الزواج تتأكد       

الدولـة يتأكـد مـن خـالل إصـدار شـهادة زواج             لـدى    وُيقر القانون بأن تسجيل الزواج       .املدين
  .الذي مت إقراره بواسطة جملس الوزراءوحد وهي الشكل امل

ــان    ــنص ق ــشخص هــو     وي ــسن زواج ال ــى أن يكــون احلــد األدىن ل ــضا عل ون األســرة أي
 سنة للرجـل ومـع ذلـك فعلـى سـبيل االسـتجابة إىل طلـب مـن شـخص                     ١٨سنة للمرأة و     ١٧

ذا الـشخص بـالزواج إذا مـا تأكـد أن           هلـ  صرحميكـن للمحكمـة أن تـ      ،   سنة أو أكثـر    ١٤عمره  
فــي عــام فوعلــى ســبيل املثــال  ) ٢٣ و ٢٢تــان املاد(الــزواج ســيكون لــصاحل الــشخص املعــين  

دون )  يف املائـة   ٤,٤ (٢٧٨ ٢٢٥ امرأة من بني ما بلـغ جمموعـه          ١٢ ٣٦٧ كان هناك    ٢٠٠٤
  .الثامنة عشرة وقت زواجهن

ملـرأة والرجـل يف الـزواج تتـيح حريـة اختيـار االسـم               بـني ا  قـوق   يف احل ساواة  املكما أن     
ليـصبح  اخلاصـة هبـم     العائليـة   لقـاب    مـن األ   ديثو الزواج من حقهم اختيار واحد     ح: )٣٥املادة  (



CEDAW/C/UKR/7  
 

08-66186 121 
 

امسيهما قبل الزواج أو يـضيفا اسـم العـروس أو           اسم العائلة املشترك للزوجني، أو أن يستخدما        
  .العريس إىل االسم

تــشريعات الــزواج حقوقــا شخــصية متــساوية علــى املــرأة  تــضفي وباإلضــافة إىل ذلــك   
البدنيـة  التنميـة   يف   كـل منـهما و     والرجل مبا يف ذلـك حقـوق الـزوج والزوجـة يف احتـرام فرديـة               

ــا و  ــة هلم ــه كــشخص و يف والروحي ــسؤوليات  يف حريت ــسيم امل ــشاكل   تق ــشاركة يف حــل م وامل
  .األسرة

 من االتفاقية تشري إىل واجب الـدول األطـراف يف كفالـة             ١٦من املادة   ) ج (١الفقرة    
  .نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه

 مـن قـانون األسـرة، ال ميكـن لطـريف      ٧رانية، وخاصـة املـادة    مبوجب التشريعات األوك    
 مـن تقييـدات علـى أسـاس العـرق أو لـون البـشرة أو نـوع         يعانيـا زواج ما أن يتمتعـا باملزايـا أو     

أو االجتماعيـة   ثنيـة   األصـول اإل   ذلـك مـن اآلراء أو        اجلنس أو اآلراء السياسية أو الدينية أو غري       
ــة أو حمــل اإلقا  ــة املادي ــة أو أي ســبب آخــر  أو احلال ــة أو اللغ ــا احلقــوق   ، م ــاملرأة والرجــل هلم ف

  .الزواج واألسرة ذاهتايف والعائلية عالقات الوااللتزامات املتساوية يف 
 من قانون األسرة علـى أن فـسخ الـزواج ُيمـنح عـن طريـق مكتـب                   ١٠٧املادة  تنص  و  

يف حالــة إعــالن وميكــن فــسخ الــزواج . حــد الــزوجنيأالــسجل املــدين للدولــة بنــاء علــى طلــب 
ضـياع األهليـة القانونيـة أو عنـدما يـصدر           لدى  له أو   دون العثور على أثر     تغّيب أحد الزوجني    

وإذا مــا كــان . رمــه مــن احلريــة لفتــرة ثــالث ســنوات أو أكثــرحي ،عليــه حكــم يف قــضية جنائيــة
وحتـدد  ). ١٠٩املـادة  (فسخ زواجهما بواسـطة أمـر صـادر عـن احملكمـة         يتعني  للزوجني أطفال   

حّمــل إقامــة األطفــال ومــع أي مــن الطــرفني ومــن الــذي يت حمــل احملكمــة يف أمــر صــادر خطيــا  
مــا وجــدت أن طلــب الفــسخ يعكــس تقــرر احملكمــة فــسخ الــزواج إذا  كمــا. نفقــات إعالتــهم

 احلقيقية للزوجـة أو الـزوج أو أن ممتلكاهتمـا وحقوقهمـا املـشتركة وحقـوق أطفاهلمـا                   الرغبات
  .مبعىن آخر فاحملكمة تراعي مصاحل املرأة والرجل على السواءو. لن تتأثر نتيجة الفسخ

بـني  احلقـوق والواجبـات     يف  ساواة  املـ  مـن قـانون األسـرة علـى          ١٢١املـادة   كما تـنص      
يف املـسائل الـيت تـؤثر علـى         وضعهما العائلي   ن بصرف النظر عن     ملرأة والرجل بوصفهما والديْ   ا

لطفل علـى أسـاس حقيقـة مولـد الطفـل الـذي       حقوق وواجبات األم واألب وا وتقوم  . أبنائهما
 تقر املساواة يف احلقوق والواجبات لـألم        ١٤١واملادة  . يعترف به مكتب السجل املدين للدولة     

ال يـؤثر  والطفل فيما يتعلق بطفلهما بصرف النظر عما إذا كانا متزوجني وقت مولـد الطفـل و               
عفيهمــا مــن ي حقوقهمــا وال ن يعيــشان بعيــدا عــن الطفــل علــى نطــاق االوالــد كــون وأالــزواج 

للوالـدين  تالية  وحيدد القانون أيضا احلقوق والواجبات ال     . االلتزامات اليت يتحمالهنا جتاه الطفل    
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 واالســم ،األول، وامســه لطفــلالعــائلي لســم االواختيــار ، تــسجيل مــيالد الطفــل: حنــو طفلــهما
حمـل إقامـة    إقرار   و ،الالزمة له وتوفري سبل اإلعالة واحلماية     ،  الذي يتبع الوالدين باتفاق مشترك    

من حقـه   يصبح   حق من حقوق واحد من الزوجني        جرى انتهاك  وإذا ما    .إىل ذلك وما  الطفل  
  .قضية يف هذا الشأن أمام احملاكمرفع أو حقها 
 من هذه املادة على املساواة يف اخليارات اإلجنابيـة للمـرأة والرجـل    ١) هـ(الفقرة تنص    

حلقـوق يف أن تقـرر حبريـة وبـشعور مـن املـسؤولية عـدد أطفاهلـا                   بـنفس ا  : حيث تتمتع املـرأة   
ة والفترة بني إجناب طفل وآخر ويف احلصول على املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـ               

  .بتمكينها من ممارسة هذه احلقوق
ــان     ــنص املادت ــزوج احلــق يف      ٥٠ و ٤٩وت ــة  وال ــى أن للزوج ــرة عل ــانون األس ــن ق  م

األسـرة مبـا يكفـل      خلق الظروف يف    ضرورة  النص على   إضافة إىل   توايل  األمومة واألبوة على ال   
  .إجناب طفل يتمتع بالصحةويضمن محاية صحة الزوجة احلامل 

الصحة اإلجنابية للمرأة والرجل عامال مهمـا يف كفالـة مـستقبل دميقراطـي سـليم       ومتثل    
الـسليمة والفعالـة   ق  والـتمكن مـن الطرائـ     وللـزوجني احلـق يف احلـصول علـى املعلومـات            . للبالد

واملقبولة لتنظيم األسرة وغري ذلك من سبل احلد من املواليد حـسب اختيارمهـا ومبـا يتـسق مـع                    
 فضال عن احلق يف احلصول على اخلـدمات الـصحية املالئمـة الـيت تكفـل للمـرأة أمـان                     ،القانون

  .جناب طفل يتمتع بالصحةإلفرص الاحلمل والوالدة وتتيح للوالدين أفضل 
 ونــشر ، عنــصرا مــن عناصــر تنظــيم األســرة، بوصــفهأن تطــوير ســبل منــع احلمــلكمــا   

الطرائق احلديثة ملنع احلمل أمور تساعد على احليلولـة دون وقـوع حـاالت محـل غـري مرغـوب                    
خفـض معـدل اإلجهـاض وتنظـيم عـدد األطفـال يف األسـرة الواحـدة فـضال عـن إتاحـة             مـع   هبا  

الثقافـة اجلنـسية   قد أفضت جهود و. عدة بني الوالداتفرص اخليار فيما يتعلق بأفضل سبل املبا   
تنظـيم  الـوطين ل ربنـامج  ال وتنفيـذ  رية وتكييفها حسب احتياجات األسروإنشاء اهليئات االستشا  

لحـد  بالنسبة ل أثر ملموس   ، إىل   ٢٠٠٥-٢٠٠١األسرة والربنامج الوطين للصحة اإلجنابية لعام       
وال ســـيما بـــني صـــفوف الـــصغار يـــة مـــن عـــدد حـــاالت اإلجهـــاض يف مجيـــع الفئـــات العمر 

اخنفــض عــدد حــاالت اإلجهــاض بــني صــفوف الفتيــات دون الرابعــة عــشرة  قــد  و.واملــراهقني
 يف  ١٤,٩وفيمـا يتعلـق بطرائـق منـع احلمـل، فـإن             . ٢٠٠٣-١٩٩١ للفتـرة    ٦,٧بعامل قوامـه    

ي  ومثــة زيــادة مــضطردة يف عــدد النــساء الالئــ  .مــن النــساء اســتخدمن اللولــب الــداخلي املائــة 
 يف ١ ٨٤٧ ٤٩٥ و ٢٠٠٢ يف عــام ١ ٣٤٨ ٩٥١(احلمــل اهلرمــوين طريقــة منــع يــستخدمن 

  .)٢٠٠٣عام 
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أو اآلبـاء  للقيام بـأدوار املـوجهني وأوليـاء األمـور واألوصـياء            وُتكفل احلقوق املتساوية      
يف املماثلـة للمـرأة والرجـل مبقتـضى قـانون األسـرة وحتديـدا               هـام   النـهوض بامل  وبالتبين لألطفـال    

  . بشأن إيداع األطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية الوالدية٤رقم ه بند
على امكانية أن يـتم مـن حيـث املبـدأ تـبين الطفـل ألي           من القانون    ٢١١املادة  تنص  و  

الطفـل   سـنة علـى عمـر        ١٥شخص يف سن الرشد ويتمتع باألهلية القانونيـة ويزيـد عمـره عـن               
 فـإن املـرأة   ، وبقـدر مـا يتعلـق األمـر بالقـانون       ،ة أخرى  وللزوجني أن يتبنيا أطفاال وبعبار     .املعين

  .إبقاء التبين يف طي الكتمانكما ميكن يف حالة إبداء الرغبة . والرجل هلما نفس حقوق التبين
األشـخاص الـذين ختـضع    : ألشـخاص الـذين ال جيـوز هلـم التـبين     باويضم القانون قائمة      

ن ، واألشـخاص احملرومـو   األهليـة أهنـم فاقـدو     الـذين أعلـن     ن  وأهليتهم للتقييد واألشخاص املعلنـ    
 واألشـخاص الـذين تبنـوا طفـال     ،من حقوق الوالدية إذا مل تكن هذه احلقوق قد أُعيدت إلـيهم          

 بــسبب خطــأ ارتكبــه األشــخاص هــذا التــبين أو أُعلــن أنــه الغ وباطــل مت ســحب آخــر ولكــن 
ــادة    املــسجلو ــادة أمــراض نفــسية أو عي ــذين خيــضعون لعــالج يف عي ــة باملخــدراتن أو ال  ،معني

واألشـخاص الـذين لـيس هلـم        ،  واألشخاص الذين يتعاطون مشروبات روحية أو عقاقري خمـّدرة        
واألشـخاص الـذين يعـانون مـن        ،  حمل سكن دائم وال إيـرادات منتظمـة وال دخـل آخـر منـتظم              

  .األمراض الواردة يف القائمة اليت اعتمدهتا وزارة الصحة
طفـال املفتقـرين إىل الرعايـة الوالديـة ميكـن إيـداعهم       وينص التشريع الوطين على أن األ     

وجهني هـم لألطفـال     واالخـتالف بـني هـاتني املؤسـستني هـو أن املـ            . موجهني أو أوصـياء   لدى  
 سـنة   ١٤بـني   عمـرهم   تـراوح   فلألطفال الـذين ي   األوصياء   أما   . سنة ١٤يقل عمرهم عن    الذين  

  . سنة١٨إىل 
يبلــغ ســن الرشــد ويتمتــع لــشخص الــذي  مــن قــانون األســرة أن ا٢٤٤املــادة تــذكر و  

شــريطة أن يكــون هــو أو هــي علــى اســتعداد   موّجهــاً أو وصــياً أو  ميكــن أن يكــون ،األهليــةب
ي فإن الوكالة املعنيـة تراعـي اخلـصائص الشخـصية للمعيـنني      ص وعند تعيني حاضن أو و   .لذلك

  .نفسهاحملتملني وقدراهتم على تربية طفل وموقفهم إزاء الطفل مث رغبات الطفل 
ــا إلماســة ومثــة حاجــة    ــة للطفــل الــذي يكــون،    جيــاد حالي أشــكال جديــدة مــن الرعاي

 مفتقـرا إىل الرعايــة أو إلشـراف مـن جانـب الوالـدين وهـذا هــو       ،بـصرف النظـر عـن األسـباب    
البديلة أمرا يزيد شـيوعه حاليـا يف        سر  أو األ األسرة  اليت تتبع أسلوب    الدور  السبب الذي جيعل    

ع احلـاالت فـإن التـبين والكفالـة والرعايـة واألسـر البديلـة ال بـد أن تـضع يف              ويف مجيـ  . أوكرانيا
  .مقدمة اعتبارها أفضل مصاحل الطفل
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ممارسة احلقوق املتساوية للزوجني يف امتالك وحيازة وإدارة واستخدام املمتلكـات           أما    
ات الـيت متـت     كـ  من قانون األسرة وهو القانون املتعلـق باملمتل        ٨نظمها الباب   فيوالتصرف فيها   

 على أن املمتلكـات الـيت يكـون قـد حازهـا الزوجـان       ٦٠وتنص املادة . حيازهتا بشكل مشترك 
الزوجـة  بالتـساوي   خالل زواجهما، خبالف األصناف املستخدمة لالستعمال الشخصي ختـص          

 وألسـباب   ،الـزوجني أحـد    حـىت لـو كـان        ،والزوج على حنـو مـا ينطبـق علـى امللكيـة املـشتركة             
 ال ميتلـك إيـرادات      ،)رعاية األطفـال أو املـرض ومـا إىل ذلـك           وأ،  رتلسة، إدارة امل  الدرا(مقنعة  

تربيــة أو رعايــة  واملــرتل أاملــادة األســباب املرجحــة مثــل إدارة هــذه وحتــدد . أو دخــال مــستقال
وبطبيعـة احلـال   .  وتتـصرف فيهـا  املمتلكـات وز األطفال بوصفها ضمانات حلـق املـرأة يف أن حتـ    

كمـا أن موافقـة     . قـع بـصورة أساسـية علـى عـاتق املـرأة يف اجملتمـع األوكـراين                فإن هذه املهـام ت    
إبرام عقــد زواج كانــت خطــوة الــذي يقــضي بــجــراء اإل علــى ١٩٩٣جملــس الــوزراء يف عــام 

مهمة يف كفالة احلماية حلقوق املرأة ألهنا عززت سبل تأمني االمتثال حلقـوق امللكيـة واحلقـوق              
  .ر الزواجالشخصية للرجل واملرأة يف إطا

خلطوبة الطفل أو زواجه أثر قـانوين      على أنه ال يكون      ١٦ من املادة    ٢وتنص الفقرة     
  .ا التشريع لتحديد سن أدىن للزواجوتتخذ مجيع اإلجراءات الضرورية مبا فيه

وبــشكل . بــصفة عامــة فــإن أحكــام قــانون األســرة تتــسق مــع متطلبــات هــذه الفقــرة و  
ألشخاص الـذين يعربـون عـن نيتـهم يف تـسجيل زواجهـم يف               فاُيعد   ٣١ فبموجب املادة    ،حمدد

اخلطوبة ليـست إلزاميـة   فوعليه . حكم املخطوبني ولكن اخلطوبة ال تنطوي على التزام بالزواج        
ــا ليــست هلــا عــرف      ــزواج  وال ينظمهــا القــانون وفــضال عــن ذلــك فأوكراني يقــضي بوعــود ال

  .دون موافقتهماألطفال 
 ميكـن أن    ،احلد األدىن لسن الزواج، رهنا بأمر احملكمة      وعلى حنو ما أُوضح سابقا فإن         

ــنخفض إىل ســن   ــادة .  ســنة١٤ي ــسجيل     ،٢٧وامل ــى أن الغــرض مــن ت ــنص عل ــانون ت  مــن الق
حاالت الزواج لدى الدولـة هـو ضـمان اسـتقرار العالقـة بـني الـزوج والزوجـة ومحايـة حقـوق            

  .ومصاحل الزوجني وأبنائهما فضال عن مصاحل الدولة واجملتمع
ــات املــ    ،وعلــى ذلــك    ــا يلــيب متطلب ــانون األســرة احلــايل يف أوكراني ــإن ق  مــن ١٦ة اد ف
  . االتفاقية

  
  االستنتاجات    

 شــهد العــامل تغــيريات واســعة النطــاق يف تــصور املــشكلة    ،علــى مــدار العقــد املاضــي   
جـاءت  و. سياسـة جنـسانية اعتراهـا تغـيري الحـق         قـرار   األولويـات الالزمـة إل    كمـا أن    اجلنسانية  
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يف عقد املؤمتر العاملي الرابع املعـين       ممثلة  يف تشكيل املدركات اجلنسانية يف العامل       الفعاليات   أهم
ــام    ــيجني يف ع ــاملرأة يف ب ــان احملــور       . ١٩٩٥ب ــاملرأة ك ــسابقة املعنيــة ب ــديات ال ويف وثــائق املنت

ة الرئيسي للسياسة اجلنسانية هو النـهوض بـاملرأة ولكـن منـهاج عمـل بـيجني فـتح آفاقـا جديـد                
للتطــور يف هــذا اجملــال مؤكــدا علــى احلاجــة لتعمــيم مبــدأ مــساواة اجلنــسني يف مجيــع جمــاالت     

واليــوم ُينظــر إىل هــذا املبــدأ مــن جانــب اجملتمــع العــاملي أساســا بوصــفه قــضية . الــسياسة العامــة
ال ملـصلحة املـرأة فحـسب ولكـن          يف نطاق تطبيقهـا،       مبعىن أهنا تتطلب توسعا ملموسا     ،سياسية

  .سواءعلى الالرجل واجملتمع ملصلحة 
مشكلة إصدار التشريعات مبا يكفل مساواة احلقوق بـني املـرأة والرجـل             قد أصبحت   و  

حيـث يتمثـل     . مـشكلة ضـاغطة إىل حـد كـبري         ،ورعاية دميقراطية املساواة يف اجملتمع األوكراين     
التـصرف فيـه مـن      الرئيسي هلذه العملية التشريعية يف أن حقوق املرأة هي جزء ال ميكن             املنطلق  

 ٢٤يف املـادة    احلقوق األساسية للمرأة والرجـل يف أوكرانيـا         ترد  و. حقوق اإلنسان بشكل عام   
جــاء قــد و) حقــوق وحريــات وواجبــات الــشخص واملــواطن(البــاب الثــاين، مــن الدســتور مــن 

يـتم فيهـا الـنص علـى هـذه احلقـوق          الـيت    ،إدراج هذا البنـد ليمثـل املـرة األوىل يف تـاريخ الـبالد             
وينبغي مالحظة أن األمر مل يقتصر على أن دستور أوكرانيـا فـتح             . بصورة واسعة يف دستورها   

 بـل إنـه   ،الباب أمام املرأة لكي يتاح هلا نطاق واسع مـن اإلمكانـات حلمايـة حقوقهـا وحرياهتـا            
ــة مــن        ــر دميقراطي يعــاجل هــذه احلقــوق واحلريــات مــن وجهــة نظــر أوســع بكــثري وبطريقــة أكث

د يف الدسـتور يتـيح      وعليه ميكن التأكيد بأن مبدأ الدميقراطية اجلنسانية اجملـسّ        . الصكوك الدولية 
فرصا واسعة النطـاق لتطبيـق سياسـة تكـافؤ الفـرص بالنـسبة للمـرأة والرجـل يف مجيـع جمـاالت                       

  .احلياة
 ، فربغم التقدم امللحوظ الذي أحرزته أوكرانيـا يف كفالـة مـساواة اجلنـسني            ،ومع ذلك   

 األوكرانية ال تتمتع بنفس الفرص اليت يتمتع هبا الرجل من حيـث املـشاركة يف           فما زالت املرأة  
وبرغم كل ما يتم يف أوكرانيا من أجـل كفالـة        . احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية يف البالد     

ة الـيت تـدعو    فما زال هنـاك عـدد كـبري مـن املـشاكل امللحّـ      ،مساواة اجلنسني يف التعليم والعلوم   
ولكـن  .  سـواء مـن جانـب وكـاالت الدولـة أو مـن جانـب اجملتمـع املـدين            ،اصاخلتمام  هاالإىل  

املرأة مـا زالـت مثـابرة يف كفاحهـا مـن            إال أن   الالمساواة بني اجلنسني يف اجملتمع      رغم استمرار   
إذا مـا كـان   فـ وبـصورة حمـددة   . حقوقهـا وهـي ترسـم أهـدافا عمليـة يف هـذا املـضمار         نيل  أجل  

 فإن أي تغيري يف حالة ووضـع املـرأة ال بـد وأن              ،ساواة حقيقية يف احلقوق   األمر يقتضي إقرار م   
الباليـة  إعـادة الـتفكري يف املعـايري        ولن يتـسىن    . يأيت مرتبطا بالتغريات اليت تطرأ على حالة الرجل       

رأة والرجـل   فضال عن القضاء علـى التـصورات احملافظـة ألدوار املـ     ،األعراف األبوية على  بنية  امل
  .اجلنسني بفعالية يف هذه العمليةكل من إال إذا ما شارك ممثلو ، اجملتمعيف 



CEDAW/C/UKR/7
 

126 08-66186 
 

ل النـاجح ملـشكلة   الالزم توافرها مسبقاً مـن احلـل التوصـل إىل احلـ           وفيما يلي الشروط      
  :مساواة اجلنسني يف أوكرانيا

  ؛الدستورألحكام األساسية من أوكرانيا لتنفيذ   - ١  
ــا   - ٢   ــوارد منـ ــدة مـ ــاد قاعـ لـــسياسة اجلنـــسانية علـــى املـــستويات  رة لتنفيـــذ اِظإجيـ

  التقنية ومستوى املعلومات؛/االجتماعية واالقتصادية واملستويات املادية
  حتسني اجلهاز الوطين لتحقيق مساواة اجلنسني؛  - ٣  
بوصـفها عناصـر   يف هـذا اجملـال   استخدام حتليالت اجلنسني ودراسـات اخلـرباء         - ٤  
  ي شامل للسياسة اجلنسانية ووسائل تنفيذها؛حتليل اجتماعي اقتصادللتوصل إىل حيوية 

القيـــام بـــصورة منتظمـــة برصـــد االمتثـــال للمبـــادئ اجلنـــسانية واســـتخدام          - ٥  
  اإلحصاءات اليت تراعي نوع اجلنس يف مجيع جماالت سياسة الدولة؛

  تعزيز مسامهة اجملتمع املدين يف حل مشاكل حتقيق مساواة اجلنسني؛  - ٦  
القانونيـة مـن هـذه القـضية مبـا جيعـل النـساء             اجلوانب  ف يف   سبل التثقي األخذ ب   - ٧  

  والرجال على وعي أفضل حبقوقهم املدنية؛
  الُبعد اجلنساين يف السياسة التعليمية؛مراعاة تعميم   - ٨  
تنسيق أنشطة وكاالت الدولة ومنظمات اجملتمـع املـدين واألحـزاب الـسياسية               - ٩  

املشاركة يف الـسعي لتحقيـق      وغري ذلك من اجلهات     ة  والشركاء االجتماعيني واملنظمات اخلريي   
  مساواة اجلنسني يف اجملتمع؛

  لعمل بتشريعات وطنية للجنسني؛بدء اإقرار الظروف والسبل الالزمة ل  - ١٠  
املشاركة الفعالة لوسائل اإلعالم اجلماهرييـة مـن أجـل عـرض قـضايا املـساواة                  - ١١  

  بني اجلنسني؛
ؤون اجلنــسانية والنــهوض بعوامـل كفــاءة املــستخدمني  تـدريب اخلــرباء يف الـش    - ١٢  

  املدنيني فيما يتعلق بالتحليل اجلنساين؛
شن احلمالت اإلعالمية وتنفيذ التدابري اخلاصة املتعلقـة بالدميقراطيـة اجلنـسانية           - ١٣  

 األفــراد بــشكل عــام علــى أن تــنعكس مــن خــالل بــني صــفوفمــن أجــل تــبين ثقافــة جنــسانية 
  قات بني اجلنسني؛اجملتمع على العال
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ــة للمنظمـــات النـــسائية ال    - ١٤   ــة والدوليـ ــاد الـــشبكات الوطنيـ ــة تإجيـ لـــصاحل طوعيـ
  .املعلومات واخلرباتعمليات تقاسم 

املنظـور  مراعـاة   يف إطار معاجلة هذه املهام فإن احلاجـة األوىل تتمثـل يف إقـرار تعمـيم                 و  
ــساين يف  ــع اجلن ــا يف  مجي ــة مب ــايري االجتماعي ــشريعات أحنــاء نظــام املع ــشييد قاعــدة  ، ذلــك الت  وت

تنظيمية تكفل الفرص املتكافئـة مـن أجـل تنميـة املـرأة والرجـل وحتقيـق ذاهتمـا يف اجملتمـع وفقـا                 
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