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  التنمية االجتماعية واالقتصادية يف أوكرانيا-أوالً 

كرانيا إىل حتسني نوعية حياة أفراد الشعب باستمرار، والقضاء على أوجه هتدف السياسة االجتماعية يف أو -١
 .التفاوت االجتماعي، ودعم احلقوق االجتماعية لألوكرانيني، واحلد من الفقر

ووفقاً إلعالن األلفية لألمم املتحدة، الذي ينص على األهداف اإلمنائية لأللفية، حددت أوكرانيا كأهداف  -٢
 القضاء على أسوأ أشكال الفقر، وحتقيق زيادة كبرية يف الدخل احلقيقي للسكان،             ٢٠١٥-٢٠٠١رئيسية للفترة   

 .ومنع تفشي الفقر املزمن والوراثي، والقضاء على أوجه التفاوت االقتصادي

 من املالحظات اخلتامية املقدمة من اللجنة املعنية        ٩وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة         -٣
 . قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةباحل

فقد مت اعتماد عدد من الصكوك      . وخالل السنوات األخرية، أُحرز تقدم هام يف سبيل القضاء على الفقر           -٤
 . وجيري تنفيذ تدابري منهجية ملعاجلة مشكلة الفقر ومنع تكرارها يف املستقبل

إىل استئصال الفقر، وهلذا الغرض ُوضع برنامج       ، جيري اإلعداد الستراتيجية هتدف      ٢٠٠١ومـنذ عـام      -٥
وباإلضافة إىل ذلك، يتم كل سنة التصديق على جمموعة من التدابري احملددة اليت هتدف              . شامل لتنفيذ االستراتيجية  

 .إىل التصدي للفقر، وكرصد مؤشرات الفقر باستمرار

 : هذا السياق، تركز اجلهود على املشاريع التاليةويف. وجيري أيضاً وضع وتنفيذ برامج إقليمية للقضاء على الفقر -٦

 ضمان منو دخل السكان واحلد من أوجه التفاوت االقتصادية برفع األجور؛ )أ( 

 زيادة احلصة املقابلة ملكافأة اليد العاملة يف الناتج القومي اإلمجايل؛ )ب( 

 م املعاشات؛دعم الصندوق الوطين ملعاشات التقاعد كجزء من برنامج إصالح نظا )ج( 

 .تعزيز تدابري الدعم اليت تستهدف فئات حمددة من السكان )د( 

. واستقرار حالة االقتصاد الكلي يف البلد صعَّد االجتاه حنو زيادة الدخل احلقيقي للسكان وقوهتم الشرائية               -٧
 الدخل املتاح،   ، ارتفع ٢٠٠٤ومقارنة بسنة   . ٢٠٠٥ يف املائة خالل عام      ٣٨,٤فقد ارتفع الدخل االمسي بنسبة      

 يف  ٢٠,١ يف املائة، وهو ما ميثل زيادة حقيقية نسبتها          ٣٦,٤أي الدخـل املتوفر لشراء السلع واخلدمات، بنسبة         
 .املائة عند تصحيحها ملراعاة عامل التضخم

 من اهلريفنيات، أي ما يعادل ٨٠٦,١٨، ارتفع متوسط الرواتب واألجور الشهرية ليبلغ      ٢٠٠٥ويف عام    -٨
 .  يف املائة باألرقام احلقيقية٢٠,٣وارتفعت األجور بنسبة . ٢٠٠٤ يف املائة مقارنة بعام ٣٦,٧نسبة زيادة ب

وهكذا، ارتفع احلد   . كمـا سجلت مستويات احلد األدىن للضمانات االجتماعية احلكومية ارتفاعاً هاماً           -٩
 من اهلريفنيات ٣٥٠، بلغ ٢٠٠٦ير ينا/ويف كانون الثاين. ٢٠٠٥ يف املائة يف عام   ٢٦,٧األدىن لألجـر بنسـبة      
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 يف املائة من احلد األدىن      ٧٩ من اهلريفنيات خالل السنة اجلارية، أي ما يعادل          ٤٠٠سـنوياً ويـتوقع أن يـبلغ        
 يف املائة من احلد األدىن للكفاف بالنسبة للسكان         ٣٦ سوى   ٢٠٠١للكفـاف، يف حني أنه مل يكن يبلغ يف عام           

 .القادرين على العمل

دد احلد األدىن ملعاشات التقاعد حسب احلد األدىن للكفاف بالنسبة للسكان الذين مل يعدوا قادرين               وُيح -١٠
 . من اهلريفنيات٣٥٠، ُرفع احلد األدىن للمعاشات إىل ٢٠٠٦يناير /ومنذ كانون الثاين. على العمل

االجتماعية بغية تعزيز   واُتخذت خطوات عملية إلصالح نظام الرعاية االجتماعية وإنشاء شبكة للمرافق            -١١
 . نوعية اخلدمات االجتماعية

، أي على امتداد فترة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفقر،         ٢٠٠١وتكشف نتائج رصد حالة الفقر منذ عام         -١٢
 ١٧٠وبينما بلغت عتبات الفقر، باألرقام املطلقة، ضعف مستوياهتا السابقة، حيث ارتفعت من . عن اجتاهات ثابتة

، ٢٠٠٥ من اهلريفنيات خالل النصف األول من عام ٣٤٠ إىل ٢٠٠١يات خالل النصف األول من عام من اهلريفن
 يف املائة خالل نفس الفترة، يف حني اخنفض مستوى الفقر املدقع من ٢٨بلـغ مسـتوى الفقر، باألرقام النسبية،    

 . يف املائة١٥,٣ يف املائة إىل ١٦,٤

حالة الفقر، بتطبيق معايري خمتلفة لتحديد مستوى الفقر، عن وجود كما يكشف حتليل مفصل لطريقة تغري  -١٣
 .اجتاهات حنو التحسن يف هذا اجملال

 دوالرات من دوالرات الواليات املتحدة      ٤,٣ويبني حتليل مستوى الفقر باألرقام املطلقة، باعتماد مبلغ          -١٤
ذي ُيستخدم كنقطة مرجعية يف إطار      ال) على أساس تكافؤ القوة الشرائية    (كـرقم قياسـي لالسـتهالك اليومي        

األهـداف اإلمنائية لأللفية الواردة يف إعالن األمم املتحدة، أن مستوى الفقر يف أوكرانيا سجل هبوطاً كبرياً، من         
 .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٣,٢ إىل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ١١

ت الراهن بعدد من املهام بغية تنفيذ املرحلة        وإلجناح عملية اإلصالح اجلارية يف أوكرانيا، ُيضطلع يف الوق         -١٥
، بالتركيز على توفري قاعدة مالية سليمة ووضع        ٢٠٠٩-٢٠٠٥الثالـثة من استراتيجية القضاء على الفقر للفترة         

 .نظام فعال إلدارة خدمات الرعاية االجتماعية

ألنشطة االقتصادية على امتداد وتفيد نتائج دراسات استقصائية عشوائية لألسر املعيشية تناولت بالبحث ا -١٦
، بأن متوسط اجملموع الشهري لعدد السكان الذين ميارسون ٢٠٠٥سبتمرب /يناير إىل أيلول/الفترة من كانون الثاين

 مليون  ٢٠,٧ مليون نسمة، من بينهم      ٢٢,٣ عاماً، فقد بلغ     ٧٠ و ١٥نشاطاً اقتصادياً ممن تتراوح أعمارهم بني       
ميارسون أنشطة اقتصادية مدرة للدخل، يف حني تبحث البقية بنشاط عن عمل وهي              - يف املائة    ٩٣ أو   -نسمة  

وبلغ . على استعداد للشروع يف العمل، ولذلك ُتصنَّف وفقاً ملعايري منظمة العمل الدولية يف فئة العاطلني عن العمل
وف السكان الذين بلغوا يف صف) حسب معايري منظمة العمل الدولية(متوسط اجملموع الشهري للعاطلني عن العمل 

األشخاص الذين يبحثون عن العمل بوسائلهم اخلاصة واألفراد املُسجلون لدى هيئة التشغيل            (سـن االسـتخدام     
 . يف املائة من جمموع السكان الذين ميارسون نشاطاً اقتصاديا٧,٦ً مليون شخص، أو ١,٥) احلكومية
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 ٢٢,٩ن استفادوا من خدمات هيئة التشغيل احلكومية ، بلغ عدد العاطلني عن العمل الذي٢٠٠٥ويف عام  -١٧
يناير / كانون الثاين  ١ويف  .  يف املائة بأنفسهم على مقر اهليئة على امتداد السنة         ٦٥,٤مليون شخص، تردد منهم     

 شخص، يقيم نصفهم    ٩٠٣ ٥٠٠، بلـغ عدد العاطلني عن العمل املسجلني لدى هيئة التشغيل احلكومية             ٢٠٠٦
 يف املائة رمسياً    ٩٧,٦ومن أصل جمموع املسجلني بقوائم هيئة التشغيل احلكومية، ُصنف          . طق الريفية تقريباً يف املنا  

 .يف فئة العاطلني عن العمل وُمنحت إعانات البطالة لثلثي هؤالء األشخاص

  يف املائة، ليبلغ   ٨,٩، ارتفع عدد العاطلني عن العمل املسجلني بنسبة         ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول   -١٨
 يف املائة، حيث وصل جمموع العاطلني عن        ١٣,٩وبلغ معدل منو البطالة يف املناطق الريفية        .  شخص ٨٨١ ٥٠٠

 عاطل ٤٢٨ ٨٠٠ يف املائة، مبجموع ٤ شخص، يف حني بلغ هذا املعدل يف املناطق احلضرية ٤٥٢ ٧٠٠العمل إىل 
 .عن العمل

ديسمرب، / عن العمل خالل شهر كانون األول      وسـجلت السنوات السابقة أيضاً زيادة يف عدد العاطلني         -١٩
 .وذلك نتيجة أمناط التوظيف املومسي يف القطاع الزراعي

، ٢٠٠٥ديسمرب / يف املائة يف كانون األول٠,٢وعموماً، ارتفعت مستويات البطالة املعلنة يف البلد بنسبة  -٢٠
وحدث معظم هذه   . ٢٠٠٦يناير  /ن الثاين  كانو ١ يف املائة من جمموع السكان املؤهلني للعمل يف          ٣,١لتصل إىل   

 يف  ٥,٥ يف املائة، لتبلغ نسبة العاطلني عن العمل هناك          ٠,٧الـزيادة يف املناطق الريفية، حيث بلغ معدل الزيادة          
ويف املناطق احلضرية، ظل مستوى البطالة على ما كان عليه يف تشرين     . املائـة مـن السـكان املؤهلـني للعمل        

 . يف املائة٢,١لغ نوفمرب، حيث ب/الثاين

ويسبب اختالل التوازن يف توزيع موارد اإلنتاج والقوة العاملة أيضاً تغريات كبرية يف مستويات البطالة                -٢١
 يف املائة، يف حني ُسجل      ٦,٦وهكذا، ُسجل أعلى مستوى يف مقاطعة ترنوبيل، بنسبة         . املعلـنة يف خمتلف املناطق    

 . يف املائة٠,٤أدىن مستوى يف مدينة كييف بنسبة ب  

وتبني األرقام املقدمة من مشاريع جتارية ومؤسسات ومنظمات أن عدد الوظائف الشاغرة يف شهر كانون  -٢٢
الشاغرة ، بلغ جمموع الوظائف ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ يف املائة، ويف ٧,١ تقلص بنسبة ٢٠٠٥ديسمرب /األول
 . يف املائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة١٢,١بة  وظيفة، وإن كان هذا العدد ميثل زيادة بنس١٨٦ ٦٠٠

، بلغ متوسط عبء البطالة، أي جمموع األشخاص الذين يبحثون عن           ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول   -٢٣
وخيتلف هذا .  مرشحني لكل وظيفة شاغرة يف خمتلف أحناء البلد٥ إىل ٤العمل عن طريق هيئة التشغيل احلكومية، 

 . يف مقاطعة شريكاسي٢٧ يف كييف إىل ٠,٢طقة إىل أخرى، حيث تراوح من الرقم من من

 يف املائة من العاطلني الذين يبحثون عن وظيفة عن طريق هيئة التشغيل ٤٥,٤وعموماً، سبق أن اسُتخِدَم  -٢٤
 البقية من   وتتألف.  يف املائة يف قطاع العمل بالفكر      ٢٥,٥احلكومـية يف قطاع العمل بالساعد يف حني اسُتخِدَم          

 .أفراد دون حرفة أو أفراد يؤدون وظائف ال تستلزم أي تدريب خاص
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وحبسب فئات الوظائف، تبلغ املنافسة على الوظائف الشاغرة أعلى مستوياهتا يف فئة الوظائف املخصصة               -٢٥
 التوالوظائف املتاحة لألشخاص الذين ليست لديهم مؤه      )  شخصاً لكل وظيفة شاغرة    ٢٧(للعمـال الزراعيني    

 ). شخصاً لكل وظيفة شاغرة١٢(

، بلغ عدد األشخاص الذين حصلوا على وظيفة مبساعدة هيئة التشغيل           ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول   -٢٦
 يف املائة مقارنة باألشهر السابقة ولكن بزيادة نسبتها ٢١ شخص، أي ما يعادل اخنفاضاً بنسبة ٥٣ ٧٠٠احلكومية 

ومقارنة .  يف املائة٤٩,٩وتبلغ نسبة النساء بني هؤالء األشخاص .٢٠٠٤ديسمرب /ول يف املائة مقارنة بكانون األ٩
ديسمرب، ميثل عدد األشخاص الذين حصلوا      /مبجمـوع األشخاص املدرجني يف سجالت البطالة يف كانون األول         

 كييف  وختتلف هذه النسبة من منطقة إىل أخرى، حيث بلغت أعلى مستوى يف           .  يف املائة  ٥,٢على وظيفة نسبة    
 . يف املائة٢,١ يف املائة، يف حني سجلت مقاطعة شرينيفتسي أدىن مستوى، وذلك بنسبة ٢٤,٣بنسبة 

ديسمرب، باإلضافة إىل / شخص من سجالت البطالة يف كانون األول٧١ ٥٠٠ونتيجة للعمل احلر، ُشطب  -٢٧
 . اعد املبكرإىل التقاعد وحصلوا على معاشات التق شخص بلغوا سن ما قبل اإلحالة ٣ ٧٠٠

وإىل جانب اجلهود املتواصلة الرامية إىل استخدام العاطلني عن العمل، تأخذ احلماية االجتماعية اليت تقدم  -٢٨
ديسمرب /وعليه، مت يف كانون األول  . للعـاطلني عـن العمل أيضاً شكل اخلدمات اجملتمعية اليت تتيح وظيفة مؤقتة            

واخنفض عدد األشخاص املشمولني هبذه     . داء هذه اخلدمات   شخص عاطل عن العمل أل     ١٠ ٩٠٠، تعيني   ٢٠٠٥
، ليصل اآلن إىل ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ و٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١ يف املائة بني ٧٥الوظائف بأكثر من 

 .  يف املائة من جمموع األشخاص املدرجني يف سجالت البطالة٠,٢ شخص فقط، أو ١ ٨٠٠

 وإعادة التدريب دوراً هاماً يف تعزيز قدرة تنافسي العاطلني عن العمل يف سوق              ويـؤدي التدريب املهين    -٢٩
وبلغ جمموع العاطلني عن العمل الذين وفّرت هلم هيئة التشغيل احلكومية تدريباً على حرف ومهارات               . العمـل 

 ويف. ٢٠٠٥نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ١٣ ٥٠٠، و ٢٠٠٥ديسمرب  / شخص يف كانون األول    ١١ ٠٠٠جديـدة   
، بلغ جمموع األشخاص الذين يتابعون أشكاالً خمتلفة من التدريب املهين يف            ٢٠٠٦يناير  /بدايـة كـانون الثاين    

 يف املائة من جمموع العاطلني عن       ٣,٧ شخص، أي ما يعادل      ٣٣ ٠٠٠الكليات وغريها من املؤسسات املختلفة      
 . العمل املسجلني

التأمني االجتماعي اإللزامي التابع للدولة ما جمموعه       ، خصص صندوق    ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول   -٣٠
ويف نفس الشهر، بلغ    .  ملـيون مـن اهلريفنيات لتمويل تدابري املساعدة املقدمة إىل العاطلني عن العمل             ١٢١,٨

 يف املائة من جمموع     ٧١,٦ شخص، أو    ٦٣١ ٢٠٠متوسـط عـدد العاطلني عن العمل املنتفعني هبذه اإلعانات           
 ٢٠٠٥ديسمرب  /وارتفع متوسط هذه املساعدة يف كانون األول      . ني يف فئة العاطلني عن العمل     األشـخاص املصنف  

ديسمرب / يف املائة مقارنة بكانون األول٣١,٨، وبنسبة ٢٠٠٥نوفمرب / يف املائة مقارنة بتشرين الثاين ٣,٨بنسـبة   
ة من احلد األدىن لألجور احملدد  يف املائ٥٨,١ من اهلريفنيات، أو ١٩٢,٨٩، حيث بلغت املساعدة ما قيمته ٢٠٠٤

 ). من اهلريفنيات٣٣٢(قانوناً هلذه الفترة 
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  املسائل املتعلقة باألحكام العامة للعهد -ثانياً

  احلق يف تقرير املصري-١املادة 

، يف مجلة أمور، على أن اجمللس األعلى يف أوكرانيا اعتمد         ١٩٩٦ تـنص ديـباجة الدستور األوكراين لعام         -٣١
األوكراين باسم الشعب األوكراين، وحتديداً باسم مواطين أوكرانيا من مجيع القوميات، تعبرياً عن اإلرادة الدستور 

 .السياسية للشعب

 منه، على أن األرض، وباطن األرض وما حيتويه من موارد، وهواء الغالف ١٣ويؤكد الدستور، يف املادة  -٣٢
واقعة داخل حدود أراضي أوكرانيا، واملوارد الطبيعية اليت حيتويها         اجلـوي، واملياه وغريها من املوارد الطبيعية ال       

ومتارس الدولة والسلطات احمللية حقوق     . جـرفها القاري ومنطقتها االقتصادية اخلاصة، ملك الشعب األوكراين        
 .امللكية بالنيابة عن الشعب األوكراين، وذلك يف حدود ما ينص عليه الدستور

 .ستخدام األعيان الطبيعية اليت ختضع حلق ملكية الشعب مبقتضى القانونولكل مواطن احلق يف ا -٣٣

 من الدستور على أن الدولة األوكرانية هي املسؤولة عن تعزيز وحدة الدولة األوكرانية              ١١وتنص املادة    -٣٤
ة والدينية اخلاصة جبميع وتنميتها، وترسيخ الوعي بتارخيها وتقاليدها وثقافتها، وتنمية اهلوية اإلثنية والثقافية واللغوي

 .الشعوب األصلية واألقليات اإلثنية يف أوكرانيا

  عدم التمييز -٢املادة 

 من الدستور األوكراين على أن املواطنني سواسية أمام القانون ويتمتعون بنفس احلقوق             ٢٤تـنص املادة     -٣٥
رق أو اللون أو اآلراء السياسية وال جيـوز منح امتيازات أو فرض قيود على أساس الع     . واحلـريات الدسـتورية   

واملعـتقدات الدينية أو غريها من املعتقدات، أو نوع اجلنس أو األصل اإلثين أو االجتماعي، أو الثروة أو مكان                   
 .اإلقامة أو اللغة أو غري ذلك من اخلاصيات

ة للجنة املعنية    من املالحظات اخلتامي   ١٢وقـد أحاطـت أوكرانـيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة             -٣٦
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتضع احلكومة األوكرانية ضمن اهتماماهتا املركزية تعزيز حقوق وحريات األقليات اإلثنية، مبن فيها التتر  -٣٧
 خمتلف  األوكرانييون، والقضاء على العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية، وإقامة عالقات قوامها الوفاق بني            

 .اجلماعات اإلثنية

 مهلة زمنية الكتساب اجلنسية     ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٨وال حيدد قانون اجلنسية األوكرانية املؤرخ        -٣٨
األوكرانية من جانب األفراد املنحدرين من أصل أوكراين، كما ينص هذا القانون على تبسيط اإلجراءات املتعلقة                

 .باكتساب اجلنسية األوكرانية
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 من الدستور األوكراين حق املواطنني يف املشاركة يف إدارة شؤون الدولة، والتصويت يف ٣٨وجتسد املادة  -٣٩
االسـتفتاءات الوطنـية واحمللـية اليت تنظم يف أوكرانيا، ويف انتخاب أعضاء السلطات املركزية واحمللية والترشح     

 .امة واملشاركة يف عمل السلطات احملليةوتتساوى سبل تقلد املواطنني الوظائف الع. لعضويتها حبرية

وإثـر االنتخابات لعضوية اجمللس األعلى يف أوكرانيا، واجمللس األعلى جلمهورية القرم املستقلة وهيئات               -٤٠
، انُتخب ثالثة ممثلني عن تتر القرم لعضوية اجمللس األعلى يف ٢٠٠٢مارس / آذار٣١احلكومات احمللية، املعقودة يف 

 ممثالً عن تتر    ٩٩٢انية آخرين لعضوية اجمللس األعلى يف مجهورية القرم املستقلة، يف حني انتخب             أوكرانـيا، ومث  
 يف املائة من جمموع النواب يف ١٤القرم نواباً يف جمالس السلطات احمللية يف مجهورية القرم املستقلة، وهو رقم ميثل 

 من املوظفني العموميني ٢٠٣لية يف مجهورية القرم ويعمل يف مكاتب احلكومة احمل  . اجملـالس على مجيع املستويات    
 .املنحدرين من تتر القرم

، أُنشئ جملس ممثلي شعب تتر القرم ١٩٩٩مارس / آذار١٨، املؤرخ ٥١٨/٩٩ومبوجب املرسوم الرئاسي  -٤١
يذ التدابري  ويعمل اجمللس كهيئة استشارية وتداولية تتمثل وظيفتها الرئيسية يف تنف         . حتت سلطة الرئيس األوكراين   

اليت ُتتخذ ملعاجلة املشاكل السياسية والقانونية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها من املشاكل املتصلة بعودة 
تتر القرم وإعادة توطينهم، وإعداد املقترحات بشأن سبل معاجلة هذه املشاكل وعرضها على الرئيس، واملشاركة               

 . مج احلكومية اليت تتناول هذه املسائليف صياغة مشاريع القوانني والربا

وُوِضـَعت عدة برامج خاصة لتنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بإعادة توطني تتر القرم وأفراد اجلماعات                 -٤٢
 .اإلثنية األخرى الذين ُرّحلوا يف السابق وإعادة تأهيلهم وتكيُّفهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع األوكراين

ختصص موارد من امليزانية للمرّحلني، أساساً لبناء واقتناء السكن، وإنشاء اهلياكل           ،  ١٩٩١ومـنذ عام     -٤٣
وخالل السنوات األخرية، أُنفق ما يزيد على       . األساسـية للمواصالت وغري ذلك من املنافع االجتماعية والثقافية        

 َموَّل هذا املبلغ بناء مساكن       مليون من اهلريفنيات على أشغال البناء املصممة إلعادة توطني املرّحلني، وقد           ٨٠٠
 كم من   ١ ١٤٤ كم من أنابيب توصيل املاء، و      ٧٩٣ متر مربع، وسبع مدارس وإنشاء       ٤٠٠ ٠٠٠على مساحة   

 كم، فضالً عن تشغيل     ١٧٨ كم من الطرقات وإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز طوله           ١١٠اخلطوط الكهربائية، و  
 .مرافق اجتماعية وثقافية أخرى

، يتعلق بإعادة توطني تتر القرم ٢٠٠٥برنامج للفترة املمتدة إىل عام : ، بدأ تنفيذ برناجمني٢٠٠٢ويف عام  -٤٤
املرحلني وأفراد اجلماعات اإلثنية األخرى الذين عادوا لإلقامة بصورة دائمة يف مجهورية القرم املستقلة ذاتياً وإعادة 

هم من أفراد اجلماعات اإلثنية األخرى املرحلني وإعادة تأهيل هؤالء األفراد، وبرنامج إلعادة تأهيل تتر القرم وغري
 .إدماجهم يف اجملتمع األوكراين، وإلعادة إحياء وتنمية ثقافتهم وتعليمهم

غري أن املشوار ال يزال طويالً حلل مجيع املشاكل         . ٢٠٠٥وُيـتوقع االنتهاء من تنفيذ الربناجمني يف عام          -٤٥
ل تتر القرم وغريهم من أفراد اجلماعات اإلثنية األخرى املرّحلني الذين عادوا            املـتعلقة بإعادة توطني وإعادة تأهي     

ووضعت احلكومة األوكرانية مشروع برنامج     . لإلقامـة بصورة دائمة يف أوكرانيا من األماكن اليت ُرحِّلوا إليها          
أوكرانيا وإعادة تأهيلهم    يهدف إىل إعادة توطني هؤالء املرحلني الذين عادوا إىل           ٢٠١٠للفـترة املمتدة إىل عام      
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 ٧١,٤وتقرر ختصيص . وإعـادة إدماجهم يف اجملتمع األوكراين، وُيتوقّع أن يتم التصديق على هذا املشروع قريباً             
 من اهلريفنيات يف عام     ٢٨ ٠٠٧ ٠٠٠، و ٢٠٠٦ملـيون من اهلريفنيات من ميزانية الدولة لتنفيذ اخلطة يف عام            

 ، ٢٠٠٩ من اهلريفنيات يف عام      ١٠٨ ٦٢٠ ٠٠٠، و ٢٠٠٨ عام    مـن اهلريفنيات يف    ٩٤ ٧٥٨ ٠٠٠، و ٢٠٠٧
وهكذا، ُيتوقع أن يبلغ جمموع املوارد املخصصة لتنفيذ اخلطة         . ٢٠١٠ من اهلريفنيات يف عام      ١٢٤ ٦١٥ ٠٠٠و

 .٢٠١٠-٢٠٠٦ من اهلريفنيات خالل الفترة ٤٨١ ٤٠٢ ٠٠٠

تنفيذ برنامج يتعلق بتمويل األنشطة     وباإلضـافة إىل ذلـك، هـناك أعمـال جارية يف الوقت الراهن ل              -٤٦
االجتماعـية والثقافـية لفائدة املرّحلني العائدين لإلقامة بصورة دائمة يف أوكرانيا، ويشمل هذا الربنامج تسديد                

ومن املقرر أيضاً . تكاليف سفرهم وشحن أمتعتهم ومنحهم إعانات إمجالية متكِّنهم من إجناز أشغال بناء مساكنهم
سائل اإلعالم اليت تبث أو تنشر مواد إعالمية بلغة تتر القرم أو غريها من لغات األقليات اإلثنية                 ختصيص متويل لو  

األخـرى؛ وتقـدمي الدعم اللوجيسيت ملؤسسات التعليم اليت توفر تعليماً بلغة تتر القرم وبلغات األقليات اإلثنية                 
بية واإلعالمية واألدبية الالزمة؛ وغري ذلك من       األخرى، وجتهيز مكتبات هذه املؤسسات باملواد التعليمية والتدري       

التدابري الثقافية والتدابري األخرى لتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية للمرحَّلني ومساعدهتم على االندماج من             
 .جديد يف اجملتمع األوكراين

 ٠,١نيا، وهو رقم يعادل      من الغجر املقيمني يف أوكرا     ٤٧ ٦٠٠ أن هناك    ٢٠٠١وُتبني نتائج تعداد عام      -٤٧
 .يف املائة من سكان البلد

 يف إطار املؤمتر ٢٠٠٢ويعمل مؤمتر الروما يف أوكرانيا، وهو رابطة تضم منظمات طوعية أُنشئت يف عام  -٤٨
كل األوكراين للرابطات الثقافية لألقليات اإلثنية، جنباً إىل جنب مع السلطات املركزية واملنظمات الدولية للتصدي للمشا              

 .املتعلقة بإعادة إدماج الغجر يف العمليات االجتماعية وتلبية احتياجاهتم اخلاصة يف جماالت التعليم واللغة واإلعالم

غريغوريشينكو، رمسياً كمرشح لعضوية الفرقة . د. ومتت تزكية رئيس مؤمتر الروما يف أوكرانيا، السيد ب -٤٩
 .ائل اخلاصة جبماعات الغجر أو السنيتالعاملة التابعة جمللس أوروبا واملعنية باملس

وبالنظر إىل خطورة املشاكل الراهنة اليت تواجهها أقلية الغجر يف أوكرانيا، واالهتمام البالغ الذي توليه                 -٥٠
املنظمات الدولية هلذه املشاكل، سعياً إىل هتيئة الظروف الالزمة إلدماج الغجر يف اجملتمع األوكراين ومتكني أفراد                

ماعة اإلثنية من ممارسة حرياهتم والتمتع حبقوقهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية، صدَّق جملس هذه اجل
 ويهدف إىل حتقيق النهضة     ٢٠٠٦، على برنامج ميتد إىل عام       ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١١الـوزراء األوكراين، يف     

 .االجتماعية والثقافية لغجر أوكرانيا

ق هذا الربنامج، وضعت السلطات احمللية برامج إقليمية مالئمة يف معظم املقاطعات            ومن أجل توسيع نطا    -٥١
 .اليت تعيش فيها مجاعات الغجر، مبا فيها مقاطعات زاكرباتيا وأوديسا، ودنيربوبتريفسك، وكريوفوراد، وكييف



E/C.12/UKR/5 
Page 10 

 

  املساواة بني الرجل واملرأة-٣املادة 

 من املالحظات اخلتامية للجنة ٢٤ و٢٣ و١٠ يف الفقرات   أحاطـت أوكرانـيا علماً بالتعليقات الواردة       -٥٢
 .املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املتعلقة بالتقرير الدوري الرابع املقدَّم من أوكرانيا

رف هبا  ومتثّل املساواة بني اجلنسني وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة املبادئ والقيم واملعايري الرئيسية املعت              -٥٣
وال تعترب هذه املبادئ شروطاً أساسية فحسب لتحقيق العدالة االجتماعية وإرساء الدميقراطية، وإمنا             . يف أوكرانيا 

 .تعترب أيضاً شروطاً أساسية لتمتع كلّ من الرجل واملرأة حبقوقهما اإلنسانية

اقية الدولية للقضاء على مجيع      كاالتف -وأوكرانـيا طـرف يف املعاهدات الدولية الرئيسية يف هذا اجملال             -٥٤
أشـكال التميـيز ضد املرأة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، وإعالن األلفية، وقرارات املؤمترات األوروبية املتعلقة       

 . وتسعى بنشاط إىل الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها-باملساواة بني اجلنسني 

 مكافحة التمييز، ال بد من االعتراف بأن املرأة األوكرانية          ورغـم ما يعّده البلد من تشريعات هتدف إىل         -٥٥
وينطبق هذا بوجه خاص على متثيل املرأة يف الربملان         . تواجه على أرض الواقع التمييز يف العديد من جماالت احلياة         

ستويات ويف املراتـب العلـيا لوظائف القطاعني العام واخلاص، ومشاركتها يف عمليات اختاذ القرار على مجيع م           
 .سلطة الدولة

ويشهد تشكيل جملسي نواب الشعب على موقف اجملتمع األوكراين إزاء قدرات املرأة يف اجملال السياسي                -٥٦
 .ومستوى الوعي بالشؤون اجلنسانية يف صفوف األوكرانيني

باً، أي   نائ ٤٥٠ امرأة يف اجمللس األعلى لنواب الشعب الذي يعّد          ٣٦ انتخاب   ١٩٩٨وهكذا، مت يف عام      -٥٧
وتبني .  يف املائة  ٥,١ امرأة فقط، أي ما يعادل نسبة        ٢٣، انُتخبت   ٢٠٠٢ويف عام   .  يف املائة  ٨مـا يعادل نسبة     

 يف املائة، بوضوح انعدام التكافؤ بني اجلنسني يف اجملال          ٩٤,٩نسـبة الـرجال من جمموع نواب الشعب، البالغة          
 .على، هناك جلنتان فقط ترأسهما امرأة جلنة خمتصة تابعة للمجلس األ٢٥فمن أصل . السياسي

ففي بعض املقاطعات،   : ونسبة متثيل املرأة يف احلكومات احمللية أعلى بكثري مما هي عليه يف اجمللس األعلى              -٥٨
 . يف املائة من أعضاء اجملالس احمللية٥٠ و٢٠متثِّل املرأة ما بني 

وتضم .  يف املائة  ١٤مة الدستورية، أي ما يعادل      وهـنالك يف الوقت الراهن امرأتان يف هيئة قضاة احملك          -٥٩
غري أن املرأة ليس هلا     .  يف املائة من جمموع األعضاء     ٤٦هيئة احملكمة العليا مثاين نساء بني أعضائها، أي ما يعادل           

 . أي حضور يف هيئيت إدارة هاتني احملكمتني

املديرين واألخصائيني، رغم أن درجة متثيل وتعمل أغلبية النساء يف اخلدمة العامة، وذلك يف كل من فئيت        -٦٠
، يف حني ال ٦ يف املائة من جمموع املديرين من الرتبة     ٦٧,٦فاملرأة متثل   . املرأة تنخفض بشدة مع التقدم يف الرتب      

 توسطة يف املائة من املديرين من الرَتب امل       ٥٠ومتثِّل املرأة   . ١ يف املائة من جمموع املديرين من الرتبة         ٦,٦متثِّل إال   
 . يف املائة من جمموع األخصائيني٨٠و
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وال يـتعدى عـدد اهليئات احلكومية املركزية اليت ترأسها امرأة اهليئتني، ومها صندوق ممتلكات الدولة،                 -٦١
 .واللجنة احلكومة املعنية بتنظيم األنشطة النووية

فاملرأة متثِّل أغلبية املوظفني يف     . مةوتنطـبق نفس املالحظات على متثيل املرأة يف اهليئات التنفيذية للحكو           -٦٢
غري أن نسبة النساء تنخفض بشدة يف مستوى الرَتب . اخلدمة العامة برمتها، مبا يف ذلك فئتا املديرين واألخصائيني

 العاملني يف اهليئات اإلدارية     ٦ و ٥ يف املائة من املوظفني العموميني من الفئتني         ٦٥وهكـذا، متثِّل املرأة     . العالـية 
 .٢ و١ يف املائة من املوظفني من الفئتني ١٣ركزية، يف حني ال متثِّل إال امل

غري أن عدد النساء يف صفوف املوظفني الفنيني غري املتفرغني العاملني يف احلكومة املركزية شهد ارتفاعاً                 -٦٣
 .٢٠٠٥كبرياً خالل عام 

ع السكان، ال توجد امرأة واحدة يف جملس    يف املائة من جممو    ٥٣,٨ويف الوقـت نفسه، بينما متثل املرأة         -٦٤
 . وللمرة األوىل، بلغ عدد اإلدارات اإلقليمية اليت ترأسها امرأة ثالث إدارات. الوزراء

ومـن بني العوائق الرئيسية اليت حتول دون حتقيق القدرات الكاملة للمرأة، ال سيما يف اجملال السياسي،                  -٦٥
رأة اجتماعياً، وانعدام الثقة يف املرأة لالضطالع مبهام سياسية، وترّسخ          الفقر، وتدين مركز امل   : نالحـظ مـا يلي    

 .القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس، وغياب أية سياسات منهجية ُتراعي نوع اجلنس يف اجملتمع

ة قيود وبينما يكشف حتليل للقانون االنتخايب األوكراين يقوم على املقارنة بني اجلنسني، عن عدم وجود أي -٦٦
قائمة على أساس التمييز بسبب نوع اجلنس، فإن القانون ال يكفل أيضاً أي توازن حقيقي يف متثيل كلّ من الرجل 

فالقانون احلايل ال ينص على أية إجراءات أو ترتيبات ُتكرِّس فعالً مبدأ التمثيل املتكافئ للرجل واملرأة يف                 . واملرأة
 .اهليئات املنتَخبة

، تناول املقارنة بني اجلنسني، أن عدد النساء نسَبةً إىل          ٢٠٠٢النتخابات الربملانية لعام    وكشـف حتليل ل    -٦٧
 .١٩:١، يف حني أن عدد النساء نسبةً إىل النواب املنتَخبني هو ٤:١املرشحني لالنتخابات هو 

ة والتكتالت  مرشحاً تتصدر أمساؤهم القوائم االنتخابية لألحزاب السياسي١٦٥ امرأة من أصل ٣١وهناك  -٦٨
 .٥:١االنتخابية، أي ما يعادل نسبة 

 ٣٠ من األحزاب والتكتالت السياسية املسجَّلة لدى اللجنة االنتخابية املركزية، هناك            ٣٣ومـن أصل     -٦٩
 .حزباً أو تكتالً ال يرد بقوائمها اسم امرأة واحدة بني املرشحني اخلمسة األوائل على القائمة

، وهو ما ينمُّ عن ٢٠٠٢ التوازن بني اجلنسني يف اجمللس األعلى املنتَخب يف عام وعموماً، هناك اختالل يف -٧٠
 .عدم تقبل املسائل اجلنسانية

ومبـا أن مسألة التوازن بني اجلنسني هي مؤشر عن مدى النجاح يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان، وعن       -٧١
العتبارات اإلنسانية حتتل مكانة ثانوية من حيث       مسـتوى التنمية البشرية يف البلد عموماً، جيب االعتراف بأن ا          

 .األمهية يف جدول األعمال املطروح داخل الربملان األوكراين
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ومثـة سـت جلان برملانية ال تضم امرأة واحدة بني أعضائها، وهي اللجنة املعنية حبرية التعبري واإلعالم؛                 -٧٢
نية مبكافحة اجلرمية املنظَّمة والفساد؛ واللجنة املعنية بأصحاب واللجنة املعنية مبسائل التكامل األورويب؛ واللجنة املع

وغياب املرأة عن هذه    . املعاشات التقاعدية واحملاِربني القُدامى واملعوقني؛ واللجنة املعنية باألمن والدفاع الوطنيني         
ات واملعايري القانونية   الـلجان لـه داللة كبرية، باعتبار أن هذه اللجان هي اهليئات املسؤولة عن إدراج األولوي              

 .الدولية املتعلقة باملسائل اجلنسانية يف القوانني احمللية للبلد

وملـا كـان حضور املرأة متواضعاً إىل هذا احلد يف اجمللس األعلى الوطين، فال ُيتوقع أن حتدث تغيُّرات                    -٧٣
 .جذرية يف العالقات بني اجلنسني على مستوى البلد برمته

، ال حتظـى فكرة إنشاء نظام حصص يكفل مشاركة املرأة بتأييد واسع من جانب               ويف نفـس الوقـت     -٧٤
.  وال حتظى هذه الفكرة، بالتايل، بتأييد نواب الشعب        -اجلمهـور عامةً أو من جانب معظم األحزاب السياسية          

يف القوائم  وبـناء علـيه، رفض الربملان مجيع مشاريع القوانني اليت تنص على إنشاء نظام حصص ملشاركة املرأة                  
 .االنتخابية لألحزاب السياسية

ُهٍج ُتراعي التوازن بني اجلنسني يف إطار السياسة العامة للدولة،                  -٧٥ ومـن بني اخلطوات اهلامة حنو األخذ بُن
 ملشروع القانون املتعلق بالتساوي يف احلقوق       ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٨اعتماد اجمللس األعلى يف قراءة ثانية بتاريخ        

ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق مبسائل      . ل واملرأة والوسائل الكفيلة بضمان التمتع هبذه احلقوق       بني الرج 
كاحلاجة إىل وضع ضمانات قانونية تكفَل تساوي احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف مجيع جماالت احلياة 

س؛ واحلاجة إىل إجياد تعريف املبادئ األساسية  العامـة؛ وضرورة القضاء على التمييز القائم على أساس نوع اجلن          
الـيت تقوم عليها سياسة الدولة بشأن املساواة بني اجلنسني والترتيبات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة؛ واحلاجة إىل                 
 .تصنيف أي انتهاك ملبدأ تساوي احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يف فئة اجلرائم اليت يعاقب عليها القانون

وتقـوم السياسـة العامة للدولة يف جمال حتقيق تساوي احلقوق وتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة على                  -٧٦
جمموعـة من املبادئ األساسية، كاحلاجة إىل تكريس مبدأ تساوي احلقوق واحلريات وتكافؤ الفرص بني الرجل                

أة؛ وهتيئة الظروف املالئمة للنهوض بصحة املرأة واملرأة؛ وتوفري محاية قانونية واجتماعية مماثلة لكل من الرجل واملر
 .والرجل وسالمتهما يف مكان العمل؛ وتوفري احلماية القانونية والدعم املادي واملعنوي لألمهات واآلباء واألطفال

ويـنص مشـروع القانون أيضاً على وضع ترتيب مؤسسي يكفل احترام مبدأ تساوي احلقوق وتكافؤ                 -٧٧
ملرأة على النحو الواجب، وذلك يف شكل هيئة استشارية وتداولية هي اجمللس املعين بتساوي              الفرص بني الرجل وا   

وتنص املواد املختلفة ملشروع القانون على ضمانات تتعلق باحلقوق         . احلقـوق وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل      
اجة إىل ضمان تكافؤ الفرص عند  االنتخابـية، والعمل ومكافأته، والتعليم، واخلدمات االجتماعية واإلعالم، واحل        

ويتوخى أن يعهد مبسؤولية رصد تنفيذ القانون إىل املفاوض . الـتفاوض بشأن االتفاقيات اجلماعية، وما إىل ذلك    
 .املعين حبقوق اإلنسان

، وقع الرئيس األوكراين على املرسوم املتعلق بإصدار القانون اخلاص بتدابري           ٢٠٠٥يوليه  / متـوز  ٢٦ويف   -٧٨
ومبوجب أحكام . عمل السلطات املركزية واحمللية لضمان تساوي احلقوق وتكافؤ الفرص بني املرأة والرجلحتسني 
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هـذا املرسـوم، يتعني على املسؤولني عن السلطات املركزية واحمللية إناطة أحد نائبيهم مبسؤولية كفالة تساوي                 
 .احلقوق بني املرأة والرجل

 حيث تبلغ نسبة النساء الالئي أهنني تعليماً عالياً         -مرأة يف أوكرانيا    ورغـم ارتفاع املستوى التعليمي لل      -٧٩
 ال يزال الرجال ميثلون األغلبية الساحقة من املوظفني الذين يضطلعون مبهام        - يف املائة    ٤٨وثانويـاً متخصصـاً     

 .اإلدارة يف كل من القطاعني العام واخلاص

 . فض كلما ارتفعت الرتبة داخل اهليئات التمثيلية أو التنفيذيةويبني حتليل للوضع أن نسبة حضور املرأة تنخ -٨٠

وخالل السنوات األخرية، اختذت احلكومة عدة تدابري للتصدي ملا يعترب واحدة من أكثر املشاكل خطورة  -٨١
 .يف البلد أال وهي ارتفاع مستوى البطالة يف صفوف النساء

سني يف أوكرانيا إىل حد كبري من النشاط االجتماعي للمرأة          ويـتغذى التقدم حنو حتقيق املساواة بني اجلن        -٨٢
 .وتأثري احلركة النسائية، بوصفها عنصراً هاماً يف احلملة من أجل إشراك املرأة يف عملية اختاذ القرار بصورة أكمل

 ١ ٥٠٠ رابطة نسائية طوعية وطنية ودولية، إىل جانب زهاء          ٤٤وتوجد يف أوكرانيا يف الوقت الراهن        -٨٣
وتغطي األنشطة اليت تضطلع هبا هذه املنظمات تشكيلة واسعة من القضايا، منها مكافحة         . رابطـة نسائية إقليمية   

االجتار باألشخاص والعنف األسري، ودعم روح املبادرة بتنظيم املشاريع يف صفوف النساء، وزيادة الوعي باألمور 
رانيا ال حيق هلا املبادرة يف جمال التشريعات، ولذلك تظل ومما يؤسف لـه أن املنظمات الطوعية يف أوك . اجلنسانية

 .قدرهتا على التأثري يف السياسة العامة للحكومة حمدودة للغاية

وبغـية إشراك الرابطات النسائية الطوعية يف وضع وتنفيذ السياسة العامة للحكومة يف اجملاالت املتعلقة                -٨٤
دميوغرافية، وضمان تساوي احلقوق وتكافؤ الفرص بني املرأة الرجل، باألسرة واألطفال والشباب، ويف العمليات ال

ومكافحـة العـنف األسـري، وغري ذلك من اجملاالت، أنشئ جملس استشاري عام تشرف عليه وزارة الشباب                  
والرياضة، تشمل الوظائف الرئيسية املنوطة به تنسيق التعاون بني الوزارة واملنظمات غري احلكومية، وضمان إشراك 

 . هذه املنظمات يف عملية صياغة القوانني واللوائح التنظيمية اليت تندرج يف إطار اختصاصات الوزارة

 الرامية إىل النهوض مبركز ٢٠٠٥-٢٠٠١، اسُتكِمل تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة    ٢٠٠٥ويف عـام     -٨٥
ة األسرة والشباب والرياضة يف الوقت      وتعمل وزار . املـرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني داخل اجملتمع األوكراين        

، هبدف حتقيق املساواة بني اجلنسني داخل       ٢٠٠٥الراهن على وضع برنامج حكومي جديد للفترة املمتدة إىل عام           
 .اجملتمع األوكراين

قة وتشري األرقام الواردة يف الدراسات االستقصائية الفصلية اليت أجنزهتا اللجنة احلكومية لإلحصاءات املتعل -٨٦
 يف  ٥٣,٤، بلغ   ٢٠٠٥بالنشـاط االقتصادي يف أوكرانيا إىل أن معدل البطالة، خالل األشهر التسعة األوىل لعام               

 يف املائة يف صفوف النساء الالئي     ٦٢,٥ عاماً، و  ٧٠ و ١٥املائـة يف صفوف النساء الالئي تتراوح أعمارهن بني          
.  يف املائة، على التوايل    ٦٨,٣ يف املائة و   ٦٣جال  وبلغ الرقمان املقابالن يف صفوف الر     . بلغـن سـن االستخدام    

 يف املائة من    ٦,٦وحسب معايري منظمة العمل الدولية، بلغ معدل البطالة يف صفوف النساء، خالل نفس الفترة،               
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.  يف املائة يف صفوف النساء الالئي بلغن سن االستخدام٧,٤جممـوع السكان الذين ميارسون نشاطاً اقتصادياً، و  
 . يف املائة، على التوايل٧,٧ يف املائة و٧,٣قمان املقابالن يف صفوف الرجال وبلغ الر

وتضـمن التشـريعات املعمول هبا يف أوكرانيا تساوي احلقوق بني املواطنني األوكرانيني يف جمال العمل                 -٨٧
و نوع اجلنس، أو    ومكافأته، بصرف النظر عن األصل، أو املركز االجتماعي، أو الثروة، أو العرق، أو اجلنسية، أ              

اللغـة، أو اآلراء السياسية، أو املعتقدات الدينية، أو العضوية يف نقابات العمال أو غريها من الرابطات املدنية،                  
 .وتتمتع املرأة هبذه احلقوق على قدم املساواة مع الرجل. وطبيعة الوظيفة، ومكان اإلقامة

كافأة العمل على أن جملس الوزراء هو الذي حيدد شروط           من القانون األوكراين املتعلق مب     ٨وتنص املادة    -٨٨
 .ومستوى مكافأة العمل بالنسبة ملوظفي املؤسسات واملنظمات املمولة من امليزانية املركزية

ويتخذ جملس الوزراء القرارات املتعلقة بالتصديق على جداول الرواتب واألجور اليت تصنف حسب درجة  -٨٩
ة من حيث اهليكل النظامي واإلطار القانوين، والوظائف اليت تؤديها الوحدات اليت صعوبة العمل، ومستوى الوظيف

وحتدد شروط مكافأة عمل املوظفني     . يعمـل فيها املوظف املعين، وبعض الشروط املعينة األخرى املتعلقة بالعمالة          
صلهم أو مركزهم االجتماعي الذين يعملون لدى املؤسسات واملنظمات املمولة من امليزانية املركزية دون اعتبار أل 

 .أو ثروهتم أو عرقهم أو جنسيتهم أو نوع جنسهم

وتضمن االتفاقيات القطاعية، اليت حتدد جداول األجور والرواتب بالنسبة ملختلف املهن حبسب مستوى              -٩٠
اول أي فرق وال يوجد يف هذه اجلد. الكفاءة، حق العاملني يف قطاع اإلنتاج يف تساوي األجر عن العمل املتساوي

. وبناء عليه، ال ترتبط الرواتب واألجور بنوع جنس الشخص الذي يؤدي مهام اإلنتاج املطلوبة             . بـني اجلنسني  
 .وهبذه الطريقة ُيضمن احترام مبدأ األجر املتساوي عن العمل املتساوي

 فيها املرأة حقها يف     وال ختـتلف مستويات األجور اليت ُتصَرُف للرجل واملرأة إال يف احلاالت اليت متارس              -٩١
حىت ) سواء ُحِسَب أجرها على أساس عملها اليومي أو األسبوعي أو الشهري          (العمـل على أساس عدم التفرغ       

وباإلضافة إىل ذلك، ال تستخدم املرأة للقيام بأعمال شاقة أو          . تتفرغ أكثر لالعتناء بشؤون أسرهتا وتربية أطفاهلا      
 .نطبق عليه جداول أجور أعلىخطرة، كالعمل حتت سطح األرض، الذي ت

 .وبناء عليه، ال داعي الختاذ أية قرارات حكومية إضافية يف هذا اجملال -٩٢

  املسائل املتعلقة حبقوق حمددة يضمنها العهد-ثالثاً 

  احلق يف العمل-٦املادة 

ى تنفيذ اللوائح   يف إطـار اجلهـود الرامية إىل تعزيز متتع املواطنني حبقهم يف العمل، حترص احلكومة عل                -٩٣
التنظيمية املتعلقة بالعمالة وفقاً لقانون العمالة يف أوكرانيا وقانون التأمني اإللزامي على البطالة، وذلك من خالل                

 . وضع وتنفيذ برامج تشغيل على الصعيدين املركزي واحمللي



E/C.12/UKR/5 
Page 15 

يع نطاق التشغيل بإنشاء    وتنص برامج التشغيل بوجه خاص على بذل اجلهود واختاذ التدابري الالزمة لتوس            -٩٤
وظائف جديدة، ومنح حوافز للعمل املنتج القانوين، وبناء مهارات القوة العاملة، وتكييف القوة العاملة املتخصصة 
ومستويات الكفاءة مع احتياجات سوق العمل، وتنظيم اهلجرة على الصعيد الدويل حبثاً عن العمل، وحتسني صيغ           

 . عن العمل بغية إعادهتم إىل دائرة العمل املنتجتقدمي الدعم االجتماعي للعاطلني

، الذي مت التصديق عليه بقانون برملاين، ٢٠٠٤-٢٠٠١وقد ساعد تنفيذ برنامج احلكومة للتشغيل للفترة  -٩٥
 . مليون وظيفة جديدة٢,٣يف تعزيز العمالة وذلك بإنشاء أكثر من 

 مليون وظيفة جديدة، نتيجة  ١,١شاء أكثر من     بإن ٢٠٠٥كمـا شهدت العمالة انتعاشة إضافية يف عام          -٩٦
 املتعلق بالتدابري الرامية إىل تعزيز اللوائح       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١١ املؤرخ   ١٠٧٣تنفـيذ املرسـوم الرئاسـي رقم        

، الذي صدق عليه    ٢٠٠٥التنظيمـية احلكومية يف جمال العمالة وسوق العمل يف أوكرانيا وبرنامج التشغيل لعام              
 .٢٠٠٥أغسطس / آب١٢ املؤرخ ٧٤٤وجب قراره رقم جملس الوزراء مب

، قُدم إىل   ٢٠٠٩-٢٠٠٦ومتت مؤخراً صياغة مشروع قانون يتعلق بالربنامج احلكومي للتشغيل للفترة            -٩٧
ويُتَوخى يف إطار هذا الربنامج تعزيز التشغيل خالل السنوات األربع املقبلة بإنشاء ما ال              . جملس الوزراء للنظر فيه   

 .يني وظيفة جديدة مال٤يقل عن 

وينص قانون العمالة األوكراين على وضع ضمانات إضافية لصاحل فئات معينة من السكان الذين حيتاجون  -٩٨
ومن بني هذه الفئات، النساء     . إىل محايـة اجتماعية وال يقدرون على املنافسة على قدم املساواة يف سوق العمل             

نساء العازبات الالئي هلن أطفال دون الرابعة عشرة من العمر أو           الالئـي هلن أطفال دون السادسة من العمر وال        
 يف املائة من جمموع الوظائف يف       ٥وتتمثل هذه الضمانات يف إنشاء نظام للحصص خيصص         . أطفـال معوقـون   

وبلغ عدد الوظائف اليت خصصت     . مشـاريع اقتصادية ومؤسسات ومنظمات معينة لألشخاص املنتمني إىل هذه الفئات          
 . وظيفة خالل السنة اجلارية٢١ ١٠٠، و٢٠٠٥ وظيفة يف عام ٢٧ ٨٠٠املنتميات إىل هذه الفئات للنساء 

ويـنص قانون التأمني اإللزامي على البطالة يف أوكرانيا على استخدام العاطلني عن العمل يف إطار نظام                  -٩٩
ة خالل الفترة من كانون      امرأ ٤٨ ٩٠٠يقـدم الـرعاية ألرباب العمل، وقد مسح هذا النظام بتشغيل أكثر من              

 .٢٠٠٥سبتمرب /يناير إىل أيلول/الثاين

 من جمموع   ٦٠,٨ امرأة، أو    ١١٧ ٦٠٠وبغية تعزيز القدرة التنافسية للمرأة يف سوق العمل، استفادت           -١٠٠
 .٢٠٠٥النساء الالئي يبحثن عن العمل، بدورات للتدريب باملهين خالل عام 

ى اكتساب املهارات اليت ستمكن العاطلني عن العمل، وال سيما النساء،           وُتوىل عناية فائقة للتدريب عل     -١٠١
 . من احلصول على وظيفة بإنشاء مشاريع حرة صغرية يف جماالت كاخلياطة واحلالقة وغريها

وحتصـل النسـاء الالئي يبحثن عن العمل عن طريق هيئة التشغيل على التوجيه والنصح الختيار املهنة                  -١٠٢
وخالل . اعاة االحتياجات احلقيقية لسوق العمل، ويطلب إليهن املشاركة يف الدورات التدريبية          املناسـبة، مع مر   

هذه الدورات، يوىل اهتمام خاص لتنمية ثقة املرأة يف نفسها وإمياهنا مبهاراهتا، وتعزيز قدرهتا على املنافسة يف سوق 
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يف وتقنيات االتصال على اهلاتف وإعداد السرية       العمل، وتطوير مهاراهتا على تقدمي ذاهتا يف إطار مقابالت التوظ         
حيث استعادت العاطالت عن العمل نوعاً من الشعور . وقد أمثرت هذه الربامج نتائج إجيابية. الذاتية، وما إىل ذلك

 .بالثقة يف النفس، وهو أمر بالغ األمهية بالنسبة للعاطالت عن العمل منذ مدة طويلة

ثن عن العمل على دعم كبري من خالل األنشطة العامة اليت تنظمها هيئة التشغيل وحتصل النساء الالئي يبح -١٠٣
احلكومية، كأسواق الوظائف الشاغرة، واأليام املفتوحة، اليت تعقد باالشتراك مع املؤسسات التعليمية، واجتماعات 

 تنافسية، وغري ذلك من   املـائدة املسـتديرة، والعـروض واملـزايدات املتعلقة بالوظائف الشاغرة، واملسابقات ال            
 .التدابري املماثلة

وبغية توفري العمل املؤقت والدعم املادي للعاطلني عن العمل، تقوم هيئة التشغيل احلكومية أيضاً بتنظيم                -١٠٤
، بلغ عدد العاطالت عن العمل املسجلة أمساؤهن        ٢٠٠٥ويف عام   . أعمال جمتمعية باالشتراك مع السلطات احمللية     

 يف املائة من    ٦٨ امرأة، أي ما يعادل      ٢٨٤ ٩٠٠غيل الالئي مت استخدامهن يف إطار عمل جمتمعي         لدى هيئة التش  
 . جمموع األشخاص الذين ُعِهَد إليهم بعمل جمتمعي

 ١ ٦١٧ ٠٠٠، بلغ عدد النساء الالئي قدمن طلب استخدام إىل هيئة التشغيل احلكومية        ٢٠٠٥ويف عام    -١٠٥
ن، أي ما يعادل نصف جمموع األشخاص الذين حصلوا على عمل، وذلك             منه ٥٣١ ٠٠٠امـرأة، مت استخدام     

 امرأة حصلن على مبلغ مايل إمجايل يف شكل إعانات بطالة ملساعدهتن على بدء مشروع               ٢١ ٣٠٠فضـالً عـن     
 .جتاري صغري خاص

  شروط عمل عادلة ومواتية -٧املادة 

، تركز  "االقتراب من الناس  "الوزراء حتت شعار    يف إطـار برنامج الرعاية االجتماعية الذي أطلقه جملس           -١٠٦
احلكومة جهودها على تعزيز احلماية االجتماعية للموظفني، واحلرص على استخدام الناس يف العمل املنتج، وزيادة 

 .األجور والرواتب، واحلد من التفاوتات يف دخل السكان

 يقوم على احلد األدىن لألجر، فإن احلكومة        وملـا كان نظام الضمانات احلكومية املتعلقة مبكافأة العمل         -١٠٧
تتخذ خطوات حذرة لزيادة احلد األدىن لألجر ليصل تدرجيياً إىل مستوى احلد األدىن للكفاف بالنسبة لألشخاص                

 . القادرين على العمل

 مبعزل عن احلالة    وال ميكن أن تعاجل مسألة حتديد احلد األدىن لألجر ليصل إىل مستوى مقبول اقتصادياً واجتماعياً               -١٠٨
 من القانون األوكراين املتعلق مبكافأة العمل، اليت تتفق مع ٩االقتصـادية وغري ذلك من الشروط املنصوص عليها يف املادة         

 .، اليت صدقت عليها أوكرانيا١٣١ من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٣معايري العمل الدولية، وال سيما املادة 

عدل الزيادة يف احلد األدىن لألجر درجة التنمية االقتصادية املسجلة خالل السنوات            وجيـب أن يساير م     -١٠٩
األخرية وتوقعات التنمية يف املستقبل، ألن زيادة اإلنفاق على الرواتب واألجور يف قطاع اإلنتاج نتيجة رفع احلد                 

يف اإلنتاج واخلدمات، وارتفاع األدىن لألجـور دون أن تقابل ذلك زيادة يف اإلنتاجية، ستؤدي إىل ارتفاع تكال    
 . أسعار املواد االستهالكية، ومنو معدل التضخم، وتقليل الوظائف، وزيادة عدد العاطلني عن العمل
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ومع إيالء االعتبار الواجب جلميع العوامل االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة، حدد احلد األدىن لألجر               -١١٠
 يناير / كانون الثاين  ١اعتباراً من   :  يف أوكرانيا كما يلي    ٢٠٠٦عام  الشـهري مبوجـب قـانون ميزانية الدولة ل        

 كانون  ١ من اهلريفنيات؛ واعتباراً من      ٣٧٥: ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١ مـن اهلريفنيات؛ واعتباراً من       ٣٥٠: ٢٠٠٦
 . من اهلريفنيات٤٠٠: ٢٠٠٦ديسمرب /األول

 يف املائة مقارنة باملستويات املسجلة يف       ٢٠ زيادة بنسبة    ٢٠٠٦وقـد سجل احلد األدىن لألجور يف عام          -١١١
 .٢٠٠٥عام 

 يف املائة من    ٧٣,٣)  من اهلريفنيات  ٤٥٣(وبينما بلغ احلد األدىن لألجر بالنسبة لألشخاص القادرين على العمل            -١١٢
قت، ويف نفس الو  .  يف املائة  ٧٩,٢ لتصل إىل    ٢٠٠٦، ارتفعت هذه النسبة يف عام       ٢٠٠٥احلـد األدىن للكفاف يف عام       

 .٢٠٠٦ يف املائة يف عام ١١,٥يتوقع أن يرتفع احلد األدىن للكفاف بالنسبة لألشخاص القادرين على العمل بنسبة 

، يقتصر ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١وجيدر باملالحظة أيضاً أن تقدير احلد ألدىن لألجر أصبح، اعتباراً من  -١١٣
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٨ أوالً املؤرخ    -٢١٩٠نون رقم   عـلى األجـر األساسي فقط، وذلك عمالً بأحكام القا         

 .، أي أنه ال يشمل املنح والعالوات أو غريها من احلوافز والتعويضات٢٠٠٤

وبفضـل ارتفـاع املستوى العام للتنمية القطاعية وعلى صعيد االقتصاد الكلي يف أوكرانيا، أمكن رفع                 -١١٤
 . مستويات األجور والرواتب بقدر كبري

وتشـري آخـر األرقام الصادرة عن اللجنة احلكومية لإلحصاءات يف أوكرانيا إىل ظهور اجتاه ثابت حنو                  -١١٥
 . ٢٠٠٤ارتفاع األجور والرواتب الشهرية يف خمتلف أحناء البلد مقارنة مبا كانت عليه يف نفس الفترة من عام 

يناير إىل كانون   /انون الثاين وهكـذا، ارتفـع متوسـط األجور والرواتب الشهرية خالل الفترة من ك             -١١٦
 يف املائة من احلد األدىن      ٧٨ من اهلريفنيات، أو     ٨٠٦,١٨ يف املائة ليصل إىل      ٣٦,٧ بنسبة   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 ). من اهلريفنيات٤٥٣ (٢٠٠٥للكفاف بالنسبة لألشخاص القادرين على العمل يف عام 

 يف املائة مقارنة مبستوياهتا     ٤٤,٩جور بنسبة   ، ارتفعت الرواتب واأل   ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كـانون األول    -١١٧
 يف املائة من احلد     ١٢٥,١ من اهلريفنيات، أو     ١ ٠١٩,٧١، لتصل إىل    ٢٠٠٤ديسمرب  /املسجلة يف كانون األول   

 .٢٠٠٥األدىن للكفاف بالنسبة لألشخاص القادرين على العمل يف عام 

 مقارنة بنفس الشهر من ٢٠٠٥ديسمرب /نون األولوقد مشلت الزيادة يف األجور والرواتب املسجلة يف كا -١١٨
 . مجيع القطاعات االقتصادية والصناعية٢٠٠٤عام 

، ُشِرع يف تنفيذ املرحلة األوىل من نظام اجلدول املوحد ألجور موظفي            ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١ويف   -١١٩
أدى هذا النظام إىل زيادة يف أجور وقد . املؤسسات واملنظمات التابعة ملختلف القطاعات املمولة من ميزانية الدولة

 .  يف املائة يف املتوسط١٥املوظفني املنتمني إىل هذه الفئة بنسبة 

 .٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٠,٥وسجلت أجور موظفي السلطات املركزية واحمللية زيادة بنسبة  -١٢٠
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و زيادة متوسط األجور    وسـتوجه اجلهـود الرامـية إىل إصالح نظام األجور والرواتب يف املستقبل حن              -١٢١
والرواتـب، وإزالـة أوجه التفاوت يف مكافأة العمل اليت ال تستند إىل أية مربرات اقتصادية، وتوفري الضمانات                  

 .املنصوص عليها يف القانون من خالل االتفاقيات وعملية املساومة اجلماعية

 . ن املالحظات اخلتامية للجنة م١٧وقد أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة  -١٢٢

، ستحدد مستويات أجور موظفي املؤسسات التعليمية والعلمية ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول ١واعتـباراً مـن      -١٢٣
باالستناد إىل نفس املعايري اليت حتدد على أساسها أجور موظفي القطاعات األخرى املمولة من امليزانية املركزية،                

، بصيغته املعدلة، واألمر التنفيذي     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣٠ املؤرخ   ١٢٩٨ رقم   وذلك وفقاً لقرار جملس الوزراء    
 . الصادر عن وزارة التربية والعلوم يف أوكرانيا، بصيغته املعدلة٥٥٧ذي الصلة رقم 

 ٧ومبوجب األمر املشار إليه أعاله، سيتم تكييف أجور املدرسني واملشتغلني بالعلوم مع فئات األجور من  -١٢٤
 . من اهلريفنيات١ ٠٥٢ و٣٩٢يت تقابل يف الوقت الراهن أجراً شهرياً يتراوح بني ، ال٢٤إىل 

وبالنسـبة للمؤسسات التعليمية الوطنية، ميكن أن تنطبق على أجور موظفيها نفس الزيادات اليت تنطبق                -١٢٥
، ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١١ املؤرخ   ٩٩٢عـلى أجور املدرسني واملشتغلني بالعلوم مبوجب قرار جملس الوزراء رقم            

 . يف املائة من األجر الرمسي١٠٠وميكن أن تصل الزيادة إىل 

وباإلضافة إىل ذلك، فبعد بدء العمل بنظام األجور املوحد ملوظفي املؤسسات املمولة من امليزانية املركزية،  -١٢٦
 .مت اإلبقاء على النظام القائم املتعلق مبنح عالوات ألصحاب الشهادات واأللقاب اجلامعية

وحيصل موظفو اإلدارة يف مؤسسات التعليم على االستحقاقات التالية يف حدود موارد صندوق األجور               -١٢٧
 : كما يتم املوافقة عليها يف ميزانية املؤسسة

 يف املائة من األجر عن األعمال اجلارية، وأداء أعمال تتسم بأمهية خاصة             ٥٠عـالوات بنسبة     )أ( 
بالنسبة (، وعن الظروف الصعبة والضغوط اليت يواجهوهنا يف مكان العمل           )ز العمل تدفع هذه العالوات بعد إجنا    (

 ؛) يف املائة من األجر١٥٠للمؤسسات التعليمية الوطنية، ميكن أن تتراكم هذه العالوات لتبلغ ما جمموعه 

منح تدفع مسـاعدة مادية، مبا يف ذلك ألغراض التعايف، وذلك يف حدود مبلغ أجٍر شهري يف السنة، و                )ب( 
 .للموظفني مكافأة على مسامهتهم الفردية يف اإلنتاجية العامة، وفقاً لإلجراءات املعمول هبا وجلداول املنح املعتمدة

وبعـبارات أخـرى، تنص القواعد واللوائح التنظيمية القائمة املتعلقة مبكافأة العمل على زيادة األجور                -١٢٨
 . ؤسسات التعليم املعنية، مبا يف ذلك صندوق األجوروالرواتب، رهناً بتوفر التمويل الكامل مل

وينص القانون املتعلق مبكافأة العمل يف أوكرانيا على أن تدفع الرواتب واألجور للموظفني بانتظام خالل          -١٢٩
 ١٦أيام العمل احملددة يف االتفاقيات اجلماعية وذلك على األقل مرتني يف الشهر وحسب فترات فاصلة ال تتجاوز                

وإذا قابل يوم الدفع هناية األسبوع، أو يوم عطلة دينية أو رمسية، تدفع األجور أو الرواتب يف اليوم                  . ماً تقوميياً يو
ورهناً باملوافقة اخلطية الشخصية للموظفني املعنيني، ميكن أن تدفع األجور والرواتب عن            . الـذي يسبقه مباشرة   
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حيدده املوظفون  ) أو عنوان (تحويل املبالغ على حساب     طـريق املؤسسـات املصـرفية أو مكاتب الربيد وذلك ب          
 .بأنفسهم، شرط أن يتحمل املوظفون أو الوكاالت اليت ُيفوِّضوهنا مجيع الرسوم النامجة عن هذه التحويالت

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينص قانون العمل األوكراين على شروط إهناء اخلدمة بالنسبة للعمال الذين يتم           -١٣٠
 .الة الفصل، جيب حتديداً أن تدفع للموظفني كل املبالغ املستحقة هلم عند تاريخ إهناء وظيفتهمويف ح. فصلهم

وإذا تغيـب املوظـف عن العمل يف تاريخ إهناء خدمته، تدفع لـه هذه املبالغ يف أجل أقصاه يوم تقدمي              -١٣١
قيمة املبالغ املستحقة، تبقى    ويف حالة شك املستخدم يف      . املطالـبة بتسـوية مستحقات املوظف الذي يتم فصله        

املؤسسة ملزمة بأن تدفع، يف غضون الفترة املنصوص عليها، على األقل ذلك املبلغ الذي تعترب أهنا مطالبة بدفعه،                  
 .  من قانون العمل١١٦وفقاً للمادة 

ستحقة ويـنص قـانون العمل أيضاً على مسؤولية أرباب العمل عن أي تأخري يف تسوية مجيع املبالغ امل                  -١٣٢
وإذا مل تتم تسوية مجيع املبالغ املستحقة للموظف الذي ُتنهى خدمته نتيجة خطأ من . للموظفني عند إهناء خدمتهم

جانب رب العمل أو الوكالة اليت يفوضها رب العمل، وإذا مل يكن هناك أي نزاع بشأن هذه املبالغ، جيب على املشروع                     
 . فع متوسط أجر املوظف عن كامل فترة التأخري إىل غاية التسوية النهائيةأو املؤسسة أو املنظمة املعنية أن تواصل د

وفيما لو نشأ نزاع بشأن املبالغ املستحقة للموظفني الذين يتم إهناء خدمتهم، ال يعوض رب العمل، أو                  -١٣٣
.  صاحل املوظف  الوكالـة اليت يفوضها، األضرار اليت تلحق هبؤالء املوظفني إال إذا صب قرار البت يف النـزاع يف                

وإذا صب القرار جزئياً فقط يف صاحل املوظف، ُتحدد السلطة اليت يعهد إليها بالبت هنائياً يف النـزاع مبلغ تعويض 
 .األضرار اليت تكبدها املوظف خالل فترة التأخري عن التسوية النهائية

أخر عن تسوية األجور املستحقة     ويف الوقـت نفسه، ينص القانون األوكراين على أنه ينبغي يف حالة الت             -١٣٤
للموظفني ملدة شهر تقوميي أو أكثر، أن تقوم املشاريع التجارية واملؤسسات واملنظمات املعنية، مهما كان شكل                
ملكيـتها أو إدارهتا، حبساب ودفع التعويضات املستحقة هلؤالء املوظفني عن ذلك اجلزء من أجورهم أو رواتبهم                 

 .دم احترام اجلداول الزمنية املتفق عليها لتسوية املبالغ املستحقةالذي مل ُيصرف هلم نتيجة ع

وقد مت التصديق على اإلجراء املتعلق بتعويض املوظفني عن ذلك اجلزء من أجورهم أو رواتبهم الذي مل                  -١٣٥
 .ُيصرف هلم نتيجة عدم احترام اجلداول الزمنية املتفق عليها، مبوجب قرار جمللس الوزراء

 .  من املالحظات اخلتامية للجنة١٤ أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة وأحاطت -١٣٦

وتشـري األرقـام املقدمة من اللجنة احلكومية لإلحصاءات إىل أن جمموع املتأخرات يف صرف األجور                 -١٣٧
هلذه املتأخرات  ، وهو أدىن مستوى     ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١ ماليني من اهلريفنيات يف      ٩٥٩,٧والرواتب بلغ   

 مليون من ١٥١,٦، ٢٠٠٦وبلغت املتأخرات يف عام     . تسـجله احلكومـة منذ أن شرعت يف رصد هذه املسألة          
 . ٢٠٠٥ يف املائة مقارنة باملبلغ املسجل يف بداية عام ١٣,٦اهلريفنيات، أي ما يعادل اخنفاضاً بنسبة 
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 يف املائة من    ١٠,٧ نسبة   ٢٠٠٥ديسمرب  /لوبلـغ جمموع متأخرات الرواتب واألجور لشهر كانون األو         -١٣٨
 .صندوق األجور

 يف املائة، إىل املؤسسات     ٣٨,٥ مليون من اهلريفنيات، أو      ٣٦٩,٢ومن جمموع املتأخرات، ُينسب مبلغ       -١٣٩
 يف  ١٣,٤ مليون من اهلريفنيات، أو      ١٢٩االقتصـادية اخلاضعة للحراسة القضائية أو اليت أُعلن إفالسها، ومبلغ           

إىل املؤسسات اليت توقفت أنشطتها االقتصادية، أي بعبارة أخرى تلك املؤسسات اليت علَّقت إنتاجها أو               املائـة،   
، اخنفضت املتأخرات املنسوبة إىل     ٢٠٠٥ويف عام   .  والسنوات السابقة  ٢٠٠٤أنشطتها التجارية األخرى يف عام      

 . يف املائة١٨,٨ريفنيات، أو  مليون من اهل٢٩,٩املؤسسات اليت توقف نشاطها االقتصادي مببلغ قدره 

، بلغت املتأخرات املستحقة ملوظفي املؤسسات النشطة اقتصادياً        ٢٠٠٦يـناير   / كـانون الـثاين    ١ويف   -١٤٠
 مليون من   ١٢٣,٦، ُخفضت هذه املتأخرات مبا قدره       ٢٠٠٥وخالل عام   .  ملـيون مـن اهلريفنـيات      ٤٦١,٤

 . يف املائة٢١,١اهلريفنيات، أو 

، اخنفض عدد املوظفني الدائمني يف املؤسسات النشطة اقتصادياً الذين مل           ٢٠٠٥اية عام   ومقارنـة بـبد    -١٤١
  يف املائة من اجملموع، ليبلغ عددهم     ٤٦,٤ موظف، أو    ٣٢١ ٢٠٠ُتصـرف هلـم أجورهـم يف التاريخ احملدد ب             

جور أو وتقل فترة التأخر عن صرف األ     .  يف املائـة مـن جمموع هؤالء املوظفني        ٣,٤ شـخص، أو     ٣٧٠ ٩٠٠
ويبلغ متوسط  .  يف املائة من اجملموع    ٧٦,٥ شخص، أو    ٢٨٣ ٧٠٠الرواتب املستحقة عن ثالثة أشهر بالنسبة ل          

 يف  ٣,٢ أو   - هريفنيات   ١٣ من اهلريفنيات، أي ما يعادل اخنفاضاً قدره         ٩٠٨املـتأخرات املستحقة لكل عامل      
 . مقارنة بالشهر السابق-املائة 

ور املستحقة ملوظفي املؤسسات النشطة اقتصادياً نسبةً إىل املتوسط الشهري لكتلة           وتبلغ متأخرات األج   -١٤٢
يناير إىل تشرين   /األجـور بالنسـبة للـبلد برمـته، حمسوبة على أساس متوسط األجور للفترة من كانون الثاين                

 . يف املائة٥,٧، ما يعادل ٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

وكرانيا وجملس الوزراء من أجل حتسني الوضع فيما يتعلق بصرف وعمالً بالتعليمات الصادرة عن رئيس أ -١٤٣
األجـور والرواتب، تقوم السلطات املركزية واحمللية برصد تنفيذ املؤسسات واملنظمات اخلاضعة لرقابتها للتدابري              

 .الرامية إىل صرف األجور والرواتب يف التواريخ املقررة والتقيد باجلداول الزمنية لتسديد املتأخرات

وختضع عملية تصفية متأخرات الرواتب واألجور ملراجعة منهجية مبشاركة أرباب العمل وممثلي نقابات              -١٤٤
العمال، وُتبذل اجلهود لتحليل األسباب الكامنة وراء التباين بني صرف املتأخرات من الرواتب واألجور والقدرة               

 . واألقاليماملالية واالقتصادية للمؤسسات يف خمتلف القطاعات االقتصادية

ويتعني على السلطات املركزية واحمللية أن تقدم إىل وزارة العمل والسياسة االجتماعية، يف اليوم العشرين                -١٤٥
من الشهر الذي يلي الفترة احملاسبية، تقريراً شهرياً، يكون مطابقاً للشروط القانونية، عما تبذله من جهود لتصفية 

 ملوظفي املشاريع االقتصادية واملؤسسات واملنظمات اليت ختضع مباشرة لرقابة متأخرات الرواتب واألجور املستحقة
 .هذه السلطات املركزية واحمللية وتقع يف األقاليم املقابلة
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وتـرد االلـتزامات احملددة املتعلقة باالمتثال لتشريعات العمل وأحكام االتفاقات العامة والقطاعية يف االتفاقات                -١٤٦
 . ملساومة اجلماعية اليت ُتربم بني رؤساء السلطات احمللية ورابطات أرباب العمل ونقابات العمالاإلقليمية وعقود ا

، التابعة لوزارة )Gosnadzortrud(وتقوم اإلدارة احلكومية املسؤولة عن مراقبة االمتثال لتشريعات العمل  -١٤٧
 للتشريعات الوطنية يف جمال العمل، مبا يف ذلك       العمل والسياسة االجتماعية يف أوكرانيا، بالرصد املستمر لالمتثال       

 عملية  ١٨ ١٢٣وهكذا، قام مفتشو العمل التابعون هلذه اإلدارة ب           . صـرف األجور والرواتب يف الوقت احملدد      
 . مؤسسة معنية باملتأخرات يف صرف األجور١٢ ٤٤٣ مشلت ٢٠٠٥تفتيش يف عام 

 دعوى تتعلق بارتكاب خمالفات إدارية، بتت احملاكم        ١٢ ٤٨٣وبناًء على عمليات التفتيش هذه، ُرفعت        -١٤٨
 قضية، أي ما    ٦ ٨٦٧وصدرت قرارات بدفع غرامات مالية يف إطار        .  يف املائة  ٨٢,٢ منها، أو    ١٠ ٢٦١يف حنو   

 . من اهلريفنيات١ ٩٦٥ ٩٠٠يعادل عائدات مالية بلغ جمموعها 

 بفرض غرامات مالية لعدم االمتثال للشروط        قراراً ٥ ٥١١وباإلضـافة إىل ذلك، أصدر مفتشو العمل         -١٤٩
وبلغت هذه الغرامات ما جمموعه     . القانونـية اليت يفرضها موظفو اإلدارة املعنية مبراقبة االمتثال لتشريعات العمل          

 . من اهلريفنيات٩٨١ ٨٠٠

  توصية باإلسراع بفرض عقوبات    ٤ ٥٥٦وعقب عمليات التفتيش هذه، قُدمت إىل أصحاب املؤسسات          -١٥٠
 مدير شركة، يف ١١٤ منها، مما أفضى إىل إبطال عقود    ١ ٣٦٢تأديبـية على املسؤولني عن املخالفات، مت تنفيذ         

 من عمليات التفتيش إىل السلطات املعنية بإنفاذ القوانني، مما أدى إىل رفع ٤ ٤١٧حني أُحيلت التقارير املتعلقة ب      
 .قت احملدد دعوى جنائية لعدم صرف األجور والرواتب يف الو٩٧٤

وُيجري مفتشو العمل التابعون لإلدارة املعنية مبراقبة االمتثال لتشريعات العمل حتقيقات سنوية للتثبت من  -١٥١
ويتمثل اهلدف الرئيسي هلذه التحقيقات يف ضمان احترام القانون الدستوري          . االمتثال للقانون املتعلق بعمل املرأة    

 ١٨اقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة      املـتعلق باسـتخدام املرأة وأحكام اتف      
 اليت تنص على حق املرأة يف العمل؛ وحقها يف تساوي فرص العمالة؛ واحلق يف               ١٩٧٩ديسـمرب   /كـانون األول  

اء عملها، مبا يف اختيار مهنتها أو حرفتها حبرية؛ وحقها يف الترقية املهنية؛ وحقها يف احلصول على مكافأة كاملة لق
ذلك اِملَنح واالستحقاقات؛ وحقها يف املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة املساوية وكذلك مساواة                
املعاملة يف تقييم نوعية العمل؛ وحق املوظفني يف احلصول على املساعدة يف حال العجز عن العمل، واحلق يف التمتع 

 .يف ظروف عمل آمنةبإجازة مدفوعة األجر؛ واحلق 

وخالل عمليات التفتيش، ُيركَّز االهتمام أيضاً على االمتثال ألحكام االتفاقية اليت تنص على حظر الفصل  -١٥٢
من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة؛ وحظر التمييز يف الفصل من العمل على أساس احلالة الزوجية؛ وحق                  

 .فوعة األجر دون فقدان عملها السابق؛ وتوفري محاية خاصة للمرأة خالل احلملاملرأة يف التمتع بإجازة األمومة املد

 شركة ومؤسسة ومنظمة    ١ ٧٥٢، مشلت عمليات التحقق اليت أجراها مفتشو العمل         ٢٠٠٥ويف عـام     -١٥٣
 . خمالفة تتمثل يف انتهاك القانون املتعلق باستخدام املرأة٩٧٥ودوَّن املفتشون . تستخدم نساًء
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 أمراً زجرياً ضد مديري شركات      ١ ٠٦٦صـدر مفتشـو العمل يف املكاتب اإلقليمية لتفتيش العمل           وأ -١٥٤
 .ومؤسسات ومنظمات، تتضمن أمراً بالكف عن أنشطتهم غري املشروعة فيما يتعلق باستخدام املرأة

اكم اإلقليمية واحمللية ما جمموعه     واستجابة للحاالت الثابتة عن انتهاك القانون املتعلق باستخدام املرأة، ُرفع إىل احمل            -١٥٥
 . تقرير تفتيش متت إحالتها هبدف رفع دعاوى جنائية ضد املخالفني١١٩ تقريراً عن خمالفات إدارية، فضالً عن ٦٦٠

 ١٧١ من القانون األوكراين للجنح اإلدارية، فُرضت غرامات مالية على           ٦-١٨٨وعمالً بأحكام املادة     -١٥٦
سسات واملنظمات لعدم امتثاهلم للطلبات املشروعة اليت قدمها إليهم مفتشو العمل     مـن مديـري الشركات واملؤ     

 . للكف عن املمارسات اليت تشكل انتهاكاً واضحاً لتشريعات العمل

، قام موظفو مكاتب تفتيش العمل اإلقليمية بعمليات مراقبة مشلت ٢٠٠٥وخالل أحد عشر شهراً يف عام  -١٥٧
وتبني من خالل   .  مدى امتثاهلا للضمانات املتعلقة باحلد األدىن لألجور والرواتب         شركة مت التثبت من    ٢٩ ١٩٨

 من  ٩٥مل متتثل للقواعد املنصوص عليها يف املادة        )  يف املائة من اجملموع    ١٧( شركة   ٤ ٩٦٧عمليات املراقبة أن    
 . قانون العمل األوكراين فيما يتعلق مبستويات احلد األدىن لألجور والرواتب

 أمراً ضد مرتكيب هذه املخالفات للكف عن املمارسات اليت متثل           ٨ ٠٥٠وتبعاً لعمليات التحقق، صدر      -١٥٨
وباإلضافة .  دعوى إدارية أمام احملاكم ضد املخالفني٥ ٣٧٦انتهاكاً للقانون املتعلق باحلد األدىن لألجور، وُرفعت 

 إىل املخالفني الذين مل ميتثلوا لطلباهتم املشروعة  قراراً بتوجيه ُتهم إدارية٢ ٧٨٦إىل ذلـك، أصدر مفتشو العمل     
وأفضت هذه . بوقف انتهاكاهتم للضمانات املتعلقة باحلد األدىن لألجور والرواتب املنصوص عليها يف قانون العمل

وباإلضافة إىل ذلك، أحيلت إىل     .  من اهلريفنيات  ٣١٤ ٣٢٥القـرارات إىل فرض غرامات مالية بلغت يف مجلتها          
 توصية باختاذ  ١ ٧٩٦وصدرت  .  من امللفات املتعلقة هبذه املخالفات     ١ ٤٠٧ت املعنـية بإنفاذ القوانني      السـلطا 

 . حالة٢٣٧إجراءات تأديبية ضد أرباب العمل واملديرين املعنيني، ومت تنفيذ هذه التوصيات يف 

ات العمل بعمليات مراقبة قطاعية     وتقـوم املكاتب اإلقليمية التابعة لإلدارة املعنية مبراقبة االمتثال لتشريع          -١٥٩
وتشمل هذه العمليات اليت ُتجرى كل سنة       . لضمان الرصد املستمر لالمتثال للقانون املتعلق باستخدام القاصرين       

ديسمرب /ويف كانون األول  . الشـركات واملؤسسات واملنظمات، فضالً عن األفراد الذين ميارسون أنشطة جتارية          
 . شركة١ ٢٤١خضعت لعمليات املراقبة ، بلغ عدد الشركات اليت ٢٠٠٥

وُسـجلت حاالت عن انتهاك القانون املتعلق باستخدام القاصرين، مبا يف ذلك استخدامهم خالل هناية                -١٦٠
 يف املائة من جمموع    ٤٩ شركة، أي ما يعادل      ٦١٣األسـبوع والعطل، وليالً وبعد ساعات الدوام العادية، لدى          

 .لدى شركات خاصة)  يف املائة٨٢(ُسجلت أغلبية االنتهاكات و. الشركات اليت خضعت للمراقبة

 من قانون العمل األوكراين،     ١٩٠وكشفت عمليات املراقبة عن خمالفات تتمثل يف انتهاك أحكام املادة            -١٦١
 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال، وتوصية منظمة العمل الدولية          ١٨٢وأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       

  ٣٧كما كشفت عمليات املراقبة عن      .  املـتعلقة باألطفـال الذين يعملون يف ظروف شاقة ومؤذية          ١٩٠رقـم   
 . يعملون يف ظروف قاسية وضارة- يف املائة من جمموع القاصرين العاملني يف الشركات املعنية ٢ أو -قاصراً 
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ويف ضوء عمليات املراقبة . اتوُتتخذ إجراءات إدارية ضد مديري الشركات املسؤولني عن هذه االنتهاك -١٦٢
 دعوى قضائية أمام احملاكم ضد مديري الشركات املسؤولني عن انتهاك القانون املتعلق             ٤٢٢اجملـراة، ُرفعـت     
 .باستخدام القاصرين

 مدير  ٥٩ من قانون اجلنح اإلدارية األوكراين، ُرفعت دعاوى إدارية ضد           ٦-١٨٨وعمالً بأحكام املادة     -١٦٣
 .هلم للطلبات املشروعة ملفتشي العملشركة لعدم امتثا

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق       ٢٦وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة         -١٦٤
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لعام  (٨١لية رقم ، على اتفاقية منظمة العمل الدو٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٠وصدَّقت أوكرانيا، يف  -١٦٥
 .بشأن تفتيش العمل) ١٩٤٧

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق       ١٥وأحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة         -١٦٦
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

. سة احلكومة األوكرانية  ومتـثل اجلهود الرامية إىل حتسني السالمة يف مكان العمل أولوية رئيسية يف سيا              -١٦٧
 وُيعتـرب التصـدي هلـذه املشـكلة مبـثابة املهمـة االسـتراتيجية بالنسبة للحكومة املركزية على الصعيدين                   

 الـوزارة األوكرانـية املعنية حباالت الطوارئ ومحاية السكان من اآلثار الثانوية النامجة عن كارثة                -التنفـيذي   
 .ية املعنية بالسالمة الصناعية ومحاية العمال ومراقبة أنشطة التعدين اإلدارة احلكوم- واإلداري -تشرنوبيل 

، الذي يديره جملس الوزراء، ضمن أنشطته ذات األولوية         "تلبية احتياجات أفراد الشعب   "ويضع برنامج    -١٦٨
قراطية وأهدافـه الرئيسـية، محايـة حقوق أفراد الشعب وحرياهتم وتعزيز املعايري االجتماعية واالقتصادية والدمي          

 .األوروبية يف احلياة اليومية للسكان ويف مكان عملهم

واقتداًء بالقوة الدافعة الرئيسية لسياسة احلكومة يف جمال السالمة الصناعية، تعمل السلطات املعنية مبراقبة              -١٦٩
وادث قطـاعي الـتعدين والصناعة على محاية احلق الدستوري للعمال يف التمتع بظروف عمل مأمونة، ومنع احل                

 .وحاالت الطوارئ، واختاذ التدابري الالزمة حلماية العمال من حاالت انعدام السالمة واألمراض املهنية

إن العالقـات االقتصادية املعاصرة، وتطور أشكال جديدة من امللكية، والنمو السريع لقطاع التصنيع،               -١٧٠
ي هنجاً جديداً جوهرياً لتناول قضايا السالمة يف        وطمـوح أوكرانيا لالنضمام إىل االحتاد األورويب، مجيعها تقتض        

العمل واألمن الوظيفي يف أوكرانيا، كما تتطلب تغيريات يف طريقة تفكري أرباب العمل فيما يتعلق مبسؤوليتهم عن 
 . حياة وصحة موظفيهم

املهنية يف  وُيظهـر حتلـيل ممارسات السالمة املهنية أن معدالت اإلصابات واحلوادث وحاالت الطوارئ               -١٧١
 . بيد أن معدالت احلوادث يف البلد ال تزال مرتفعة. أوكرانيا تشهد تراجعاً مستمراً
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 شهد إعادة تنظيم السلطات اإلشرافية والرقابية يف البلد، مما أّدى إىل خسارة عدد              ٢٠٠٥ورغم أن عام     -١٧٢
 ل بفعالية بفضل مستوى   مـن املكاسـب الـيت ُحققـت خـالل السنوات األخرية، فإن نظام الرقابة ظل يعم                

 .تطوره السابق

 ضحية، أي أقل    ٢٠ ٨١٧( يف املائة    ٨,٣، اخنفضت معدالت اإلصابة إمجاالً بنسبة       ٢٠٠٥وخالل عام    -١٧٣
 ١ ٠٨٨( يف املائة ٦,٥واخنفض معدل اإلصابات القاتلة بنسبة )  مـن الفترة املستعرضة السابقة   ١ ٨٤٠مبعـدل   

 ).فترة السابقة ضحية من ال٧٦ضحية، أي أقل مبعدل 

 ، والبناء  ) سابقاً ٢٠٠ وفاة مقابل    ١٥٧(واحنـدرت معدالت اإلصابة يف قطاعات تشمل مناجم الفحم           -١٧٤
 وفاة مقابل   ١٠١(والنقل  )  سابقاً ٢٦٥ وفاة مقابل    ٢٣٦(والتجارة الزراعية   )  سابقاً ١٤٢ وفـاة مقابل     ١٢٩(

 ). سابقا١٠٢ً

 من مخسة أضعاف يف قطاع التنقيب عن النفط والغاز والقطاع           وارتفـع معـدل اإلصابات القاتلة أكثر       -١٧٥
، ) سابقا١١ً وفاة مقابل  ٢٠(وتضاعف العدد تقريباً يف قطاع االتصاالت       )  سابقاً ٣ وفاة مقابل    ١٦(اجليولوجي  

 يف املائة يف قطاعي التعدين      ٢٢ومبعدل  )  سابقاً ٤٥ وفاة مقابل    ٦٧(وازداد مبعـدل النصـف يف قطاع اهلندسة         
 يف املائة يف القطاعات االجتماعية والثقافية       ٨,٧ومبعدل  )  سابقاً ٣٢ وفاة مقابل    ٣٩(ملعـادن غـري الفلـزية       وا

 ). سابقا١٢٦ً وفاة مقابل ١٣٧(والتجارية 

 عامالً  ٧ ٧٦٨أصيب  ( يف املائة    ١٥,٥، اخنفضت اإلصابات يف مناجم الفحم بنسبة        ٢٠٠٦ويف عـام     -١٧٦
) ٢٠٠ وفاة مقابل ١٥٧( يف املائة ٢١,٥واخنفضت اإلصابات القاتلة مبعدل ) ٢٠٠٥ عامالً يف عام ٩ ١٩٥مقابل 

 عامالً من عمال املناجم توفوا بسبب اضطرابات القلب واألوعية الدموية، ويشكلون نسبة ٢٧وتضمنت الوفيات 
ذا القطاع  وشكلت اإلصابات القاتلة يف ه    .  يف املائة من مجيع الوفيات يف قطاع العمل حتت سطح األرض           ٢٠,٣
 ). وفاة١ ٠٨٨وجمموعها ( يف املائة من مجيع الوفيات يف القطاعات الصناعية كافة ١٤,٤

 إصابة بالنسبة ٣٧، اخنفضت أعداد اإلصابات يف قطاع العمل حتت سطح األرض مبعدل  ٢٠٠٦ويف عام    -١٧٧
 يف - يف املائة ١٩,٥ أي - إصابة ٢٦ومن جمموع احلوادث اليت وقعت حتت سطح األرض، حدثت . ٢٠٠٥لعام 

 يف ٧٠ أي - إصابة ٩٣ يف املائة يف سياق األعمال التحضريية، و١٠,٥ أي - إصابة ١٤سياق أعمال التنظيف، و
 . يف سياق أعمال استخراج الفحم-املائة 

، اخنفضت معدالت اإلصابات القاتلة     ٢٠٠٥ مليون طن يف عام      ٢,٢وبعد اخنفاض إنتاج الفحم مبقدار       -١٧٨
وكانت .  إىل إصابتني لكل مليون طن٢٠٠٥صـابة لكـل مليون طن من الفحم املستخرج يف عام             إ ٢,٥مـن   

 إصابة، وأدناها يف منجم بافلوهارد،      ٢,٦معـدالت اإلصـابة األعـلى يف مناجم مقاطعة لفيف، حيث بلغت             
اطعة دونيتسك، ورغم اخنفاض معدل اإلصابات القاتلة يف مناجم الفحم مبق.  إصابة٠,٥٨بافلوغرادوغول، مبعدل 

 ).٢,٥مبعدل (فإن كل مليون طن من الفحم املستخرج يف املقاطعة يكلف حياة أكثر من عاملني 

 من عمال املناجم، من ٨٨ حادثاً مجاعياً يف املناجم األوكرانية، أّدت إىل إصابة ٢٢، وقع ٢٠٠٥ويف عام  -١٧٩
ووقع أسوأ حادثان . صابات اليت حدثت يف هذا القطاع يف املائة من مجيع اإل١٣,٥ إصابة قاتلة، مما ميثل ٢١بينها 
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أبريل يف منجم روسييا الذي تديره شركة سليدوفوغول احلكومية، ولقي فيه ثالثة عمال مصرعهم              / نيسان ١٦يف  
يونيه يف منجم ليسنايا الذي تديره / حزيران٢٥وأصيب اثنان آخران عندما اهنارت األسقف العلوية للمنجم، ويف      

ويف عام . فوغول احلكومية، ولقي فيه مخسة عمال مصرعهم وأصيب اثنان آخران يف انفجار لغاز امليثانشركة ليفو
ولكن عدد )  حادثا١٤ً حادثاً مقابل ٢٢ (٢٠٠٤، شهد قطاع مناجم الفحم مثانية حوادث أكثر من عام   ٢٠٠٥

 . شخصا٢٨ًاإلصابات القاتلة كان أقل مبعدل 

ولكن إذا  . ة شهدهتا أوكرانيا يف جمال السالمة املهنية خالل السنوات األخرية         بـيد أن مثة تطورات إجيابي      -١٨٠
كان ُيراد ملستويات السالمة يف البلد أن تطابق أعلى مستويات السالمة يف هذا اجملال لدى البلدان األخرى، فإن                  

 :من الضروري أن تستمر السلطات املعنية يف إعطاء األولوية للمهام التالية

 ز السالمة يف أداء املهام اخلطرة واستخدام املعدات اليت تنطوي على خطورة يف القطاع الصناعي؛تعزي )أ( 

 تشجيع مبادرات أصحاب املشاريع املتعلقة بتوحيد إجراءات منح التراخيص؛ )ب( 

 تعزيز السالمة املهنية يف التعامل مع املتفجرات والقيام بأعمال التفجري؛ )ج( 

  احلياة اليومية لسكان املناطق اليت تشهد أسوأ معدالت احلوادث؛حتسني السالمة يف )د( 

تنظـيم تدابـري وقائية يف جمال السالمة املهنية كجزء من الربامج الوطنية والقطاعية واإلقليمية                 )ه( 
 لتحسـني السـالمة، ولتهيـئة بيـئة عمـل صـحية وحتسني ظروف العمل يف البلد بشكل عام خالل الفترة                     

 ذلـك عـن طـريق إدخـال التكنولوجـيا املـتطورة واسـتخدام أدوات احلماية الفردية                 ، و ٢٠١١-٢٠٠٦
 واجلماعية احلديثة؛

 تعزيز رصد الدولة المتثال قواعد السالمة املتعلقة مبسحوق الفحم والغاز يف مناجم الفحم؛ )و( 

 .ا إىل االحتاد األورويبوضع املبادئ القانونية الالزمة بشأن السالمة يف مكان العمل النضمام أوكراني )ز( 

  احلقوق النقابية-٨املادة 

حقوق (إن احلقـوق النقابـية يف أوكرانـيا مكفولـة يف الدستور، وقانون رابطات املواطنني، وقانون                  -١٨١
منازعات وخالفات العمل   ) إجراءات تسوية (النقابات العمالية، وقانون العقود واالتفاقات، وقانون       ) وضمانات

 . ون العملاجلماعية، وقان

النقابات العمالية، حيّق للمواطنني األوكرانيني، كتعبري عن إرادهتم احلرة ) حقوق وضمانات(فطبقاً لقانون  -١٨٢
ودون احلاجـة إىل أي تراخيص، أن يشكلوا نقابات عمالية أو أن ينضموا إليها أو أن يتركوها وأن يشاركوا يف                 

 .عملها وفقاً ألنظمتها األساسية
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 من قانون   ١٣وتنّص املادة   . وز إجبار أحد على االنضمام إىل نقابة عمالية أو عدم االنضمام إليها           وال جي  -١٨٣
النقابات العمالية على أن الدولة مسؤولة عن صون حق املواطنني يف تشكيل النقابات وضمان ) حقوق وضمانات(

 .االحترام التام حلقوق ومصاحل النقابات العمالية

بالنقابات العمالية كممثل شرعي كامل ألرباب العمل وحاٍم حلقوقهم ومصاحلهم العمالية وتعترف الدولة  -١٨٤
واالجتماعـية واالقتصادية، وتتعاون مع النقابات العمالية يف تفعيل هذه احلقوق واملصاحل، وتساعدها على إقامة               

 .عالقات عمل مع أرباب العمل ورابطاهتم

النقابات العمالية، تعمل النقابات العمالية ومنظماهتا      )  وضمانات حقوق( من قانون    ١٦ومبوجب املادة    -١٨٥
بشـكل مسـتقل عن السلطات املركزية واحمللية وعن أرباب العمل وعن أي رابطات تطوعية وأحزاب سياسية                 

 .أخرى، وال جيوز أن ختضع ملساءلة أي من هذه اهليئات أو سيطرهتا

نح النقابات العمالية ورابطاهتا املركز القانوين بعد التأكد من          من هذا القانون على م     ١٢٦وتنّص املادة    -١٨٦
 .امتثال أنظمتها األساسية

وفيما يتعلق بعضوية النقابات العمالية، ترسل اهليئات اليت تعمل يف إطار األنظمة األساسية للنقابة إشعاراً  -١٨٧
قابة، وُتدرج على هذا األساس يف سجل       إىل هيـئة الترخـيص يف منطقتها، تذكر فيه شهادة املركز القانوين للن            

 .كما تتكفل النقابة العمالية األم بإشعار رب العمل خطياً بأعضائها. رابطات املواطنني

وُيمـنح املركز القانوين لنقابات الشركات واملؤسسات واملنظمات، اليت تعمل وفقاً ألنظمتها الداخلية،              -١٨٨
 .أعالهبنفس األسلوب املبني يف املادة املذكورة 

وحيظـر القانون أي تدخل من السلطات املركزية أو احمللية أو من أرباب العمل أو منظماهتم يف األنشطة            -١٨٩
 .التنظيمية للنقابات العمالية أو ورابطاهتا واحتاداهتا

ا، أما  وتضطلع وزارة العدل األوكرانية بإجراءات منح املركز القانوين للنقابات العمالية الوطنية ورابطاهت            -١٩٠
بالنسبة للنقابات العمالية األخرى ورابطاهتا فيتكفل مبسؤوليتها مكتب العدل املركزي التابع للوزارة يف مجهورية              
القـرم املسـتقلة ذاتياً، ومكاتب العدل على مستوى األقاليم، ومكاتب العدل يف بلدييت كييف وسيباستوبول،                

 ).للمدن اليت حتظى مبركز اإلقليم(دنية ومكاتب العدل يف املناطق واملناطق احلضرية وامل

. وميـثل احلـق يف اإلضراب ضمانة هامة حلماية احلقوق واملصاحل اجلماعية واالقتصادية واالجتماعية للمواطنني               -١٩١
أما .  من الدستور على أن جلميع املوظفني احلق يف اإلضراب حلماية مصاحلهم االقتصادية واالجتماعية             ٤٤وتـنص املادة    

منازعات وخالفات العمل اجلماعية، اليت     ) إجراءات تسوية (ت ممارسـة احلق يف اإلضراب فهي حمددة يف قانون           إجـراءا 
  .١٩٩٨مارس / آذار٣يف لس األعلى اعتمدها اجمل

وال جيوز حظر اإلضرابات إال . املشاركة يف إضراب ما كما ال جيوز منعه من املشاركة أحد على إرغاموال جيوز  -١٩٢
منازعات وخالفات العمل اجلماعية على أن اإلضراب هو املالذ األخري          ) إجراءات تسوية (وينص قانون   . انونمبوجب الق 



E/C.12/UKR/5 
Page 27 

رفض رب العمل أو    بعد أن ي  )  اسُتنفدت دعندما تكون مجيع اإلمكانيات األخرى ق     (لتسـوية منازعات وخالفات العمل      
 .املعتمد أو نقابتهم أو رابطتهم النقابية أو وكيلها مدملعت أو ممثله تلبية مطالب املوظفني أو وكيلهم ا املعتمدوكيله

منازعات وخالفات العمل اجلماعية،    ) إجراءات تسوية (وترد القيود املفروضة على اإلضرابات يف قانون         -١٩٣
 منه على حظر اإلضراب إذا أدى وقف العمل إىل تعريض احلياة أو الصحة أو البيئة للخطر أو ٢٤الذي تنص املادة 

 .أخلّ بالوقاية من الكوارث الطبيعية أو احلوادث أو األوبئة أو األوبئة احليوانية أو التصدي لآلثار املترتبة عليهاإذا 

وال ُيسمح باإلضراب ملوظفي نظام النيابة العامة واحملاكم والقوات املسلحة األوكرانية واهليئات احلكومية   -١٩٤
 ).باستثناء املوظفني الفنيني وموظفي اخلدمات(نون والنظام والوكاالت املسؤولة عن أمن الدولة وعن القا

وعندما ُتعلن حالة طوارئ، جيوز للمجلس األعلى أو لرئيس اجلمهورية حظر اإلضرابات لفترة ال تتجاوز  -١٩٥
أمـا حظر اإلضرابات لفترة أطول فيجب املوافقة عليه بقرار مشترك يصدر عن اجمللس األعلى               . شـهراً واحـداً   

 .وعند إعالن األحكام العرفية، فإن اإلضرابات ُتحظر تلقائياً حىت ُترفع األحكام العرفية. سوالرئي

 :وباإلضافة إىل ذلك، ينص هذا القانون على أن اإلضراب يعترب غري قانوين يف احلاالت التالية -١٩٦

ري واإلقليمي  إذا هـدف اإلضراب إىل تغيري النظام الدستوري أو حدود الدولة أو اهليكل اإلدا              )أ( 
 ألوكرانيا أو إذا كانت مطالب املضربني تشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان؛

إذا دعا إىل اإلضراب موظفون أو نقابة أو رابطة نقابات أو وكالؤها املعتمدون على حنو يشكل      )ب( 
منازعات منازعات وخالفات العمل اجلماعية بشأن إجراءات حبث        ) إجراءات تسوية (انـتهاكاً ألحكـام قانون      

 العمل وإجراءات تنظيم ومباشرة اإلضرابات؛

 .إذا ُدعي إىل اإلضراب أو ُنظم أثناء سري إجراءات املصاحلة اليت ينص عليها القانون )ج( 

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية      ١٦وقـد أحاطـت أوكرانـيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة             -١٩٧
 .ماعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجت

ومل تفرض احلكومة أي قيود على ممارسة النقابات حق تشكيل احتادات واالنضمام إىل التنظيمات النقابية  -١٩٨
 .ومتارس النقابات هذه احلقوق بنفسها دون تدخل من احلكومة. الدولية

 من قانون حالة    ٢٤-٢٢وتنص املواد   . وال توجـد قواعد قانونية تقيد حقوق النقابات يف العمل حبرية           -١٩٩
 على أنه جيوز خالل حالة الطوارئ سّن تدابري         ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٢٦الطوارئ الذي اعتمده اجمللس األعلى يف       

: وتشمل هذه التدابري أوالً   . معينـة تقيـد حقوق وحريات املواطنني والتنظيمات االجتماعية وأصحاب املشاريع        
األحزاب السياسية والتنظيمات االجتماعية واحلركات اجلماهريية ورابطات تعليق أنشطة : حظر اإلضرابات، وثانياً

 .املواطنني الطوعية، بعد توجيه اإلنذار املناسب هلا، إذا انطوت أنشطتها على ما يعرقل تطبيع الوضع
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وين  من قانون رابطات املواطنني على أنه جيوز للمحكمة، من أجل كبح النشاط غري القان٣١وتنص املادة  -٢٠٠
إلحدى رابطات املواطنني، أن حتظر بصورة مؤقتة أنواعاً معينة من أنشطتها أو توقف عملها ملدة تصل إىل ثالثة                  

 .أشهر، بناء على طلب مقدم من هيئة معتمدة أو وكيل نيابة

محاية للمواطنني احلق يف االنضمام إىل النقابات من أجل " من الدستور األوكراين، فإن ٣٦ومبوجب املادة  -٢٠١
والنقابات هي منظمات اجتماعية توّحد املواطنني الذين       . حقوقهـم ومصاحلهم العمالية واالجتماعية االقتصادية     

 وتشكَّل النقابات دون إذن مسبق على أساس اخليار      . تـربطهم مصـاحل مشـتركة تـبعاً لطبيعة نشاطهم املهين          
 ".احلر ألعضائها

احتاد نقابات أوكرانيا، الذي أنشئ كرابطة طوعية لتنسيق جهود         وأكـرب رابطة نقابية يف أوكرانيا هي         -٢٠٢
 هبـدف إبـراز ومحاية املصاحل االقتصادية واالجتماعية والعمالية والقانونية   ) أو رابطاهتـا (الـنقابات العمالـية     

 .واملعنوية ألعضائها

 العمالية واالجتماعية واالقتصادية وتتمثل املهام الرئيسية الحتاد نقابات أوكرانيا يف محاية احلقوق واملصاحل -٢٠٣
ألعضاء النقابات العمالية؛ وضمان احلماية القانونية ألعضاء النقابات؛ واملساعدة يف تشكيل األفق السياسي للبلد              
وتطوير اجملتمع املدين؛ وحتسني نظام الشراكة االجتماعية بني النقابات وأرباب العمل واحلكومة؛ وتوطيد الصالت 

ويتعاون االحتاد مع منظمة العمل الدولية، إذ يشارك يف أنشطتها ويساعد يف صياغة االتفاقيات            . ادالدولـية لالحت  
اليت هتم احلركة النقابية، ويستفيد بشكل كامل من الفرص اليت تتيحها منظمة العمل الدولية إلجراء تقييم خرباء                 

 العالقات بني احتاد نقابات أوكرانيا واالحتاد       وتشهد. للتشـريعات اليت حييلها اجمللس األعلى من أجل النظر فيها         
 .الدويل لنقابات العمال احلرة توسعاً مطرداً

 .، أصبح احتاد نقابات أوكرانيا عضواً يف االحتاد الدويل لنقابات العمال احلرة٢٠٠٥ويف عام  -٢٠٤

 .بياً إقليمياً احتاداً نقا٢٦ نقابة عمال وطنية وقطاعية و٤٣ويضّم احتاد نقابات أوكرانيا  -٢٠٥

.  نقابة ورابطة نقابية وطنية تعمل اآلن يف البلد خارج إطار االحتاد           ٤١وباإلضـافة إىل ذلك، أنشئ حنو        -٢٠٦
وأكـربها من حيث عدد األعضاء هو االحتاد الوطين لنقابات العمال األوكرانية، واالحتاد املستقل لعمال املناجم                

 .ت العمال احلرةاألوكرانيني، واالحتاد األوكراين لنقابا

ويتجـلى تطـور احلركة النقابية بشكل واسع أيضاً يف العدد الكبري من نقابات العمال الوطنية ودورها                  -٢٠٧
وتشكل نقابات أوكرانيا حالياً قوة مؤثرة يف البلد، إذ تشارك بنشاط يف تنفيذ             . النشـط والبارز يف احلياة العامة     

وتعامل احلكومة مجيع   . بني مصاحل املوظفني وأرباب العمل واحلكومة     سياسـة احلوار االجتماعي وحتقيق التوازن       
 .النقابات العمالية على قدم املساواة، بغض النظر عن حجمها

النقابات الذي اعتمده اجمللس األعلى على تناول اجلوانب اخلاصة         " حقوق وضمانات "ويـنص قـانون      -٢٠٨
ووكاالت الشؤون  ) خبصوص األفراد العسكريني  (األوكرانية  املـتعلقة بتطبيق هذا القانون على القوات املسلحة         

 .الداخلية ودوائر األمن الوطين، يف قوانني خاصة
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ومبوجب .  من قانون امليليشيات على أن يكون ألفراد امليليشيات احلق يف تشكيل نقابات١٨وتنص املادة  -٢٠٩
يني وأفراد أسرهم، حيق للعسكريني تشكيل رابطات       العسكر ) احلماية االجتماعية والقانونية ل   ( من قانون    ٥املادة  

 . اجتماعية خاصة هبم

 وتوجـد حالـياً نقابـة ملوظفـي وكاالت الشؤون الداخلية الذين خيضع أداؤهم للتقييم، كما توجد                  -٢١٠
 . نقابتان للعسكريني

ت وخالفات العمل   منازعا) إجراءات تسوية (ومـنذ تقدمي التقرير السابق، اعتمد اجمللس األعلى قانون           -٢١١
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٧وعمالً بأحكام املرسوم الرئاسي املؤرخ      . النقابات) حقوق وضمانات (اجلماعية وقانون   

 كانون ٢٩ مكتباً إقليمياً، واملرسوم الرئاسي املؤرخ ٣٥، أُنشئ جهاز وطين للوساطة واملصاحلة إىل جانب ١٩٩٨
 مكتباً إقليمياً   ٢٧اعي االقتصادي الثالثي الوطين، وهو بصدد إنشاء        ، أنشئ اجمللس االجتم   ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 .يف الوقت احلاضر

  احلق يف الضمان االجتماعي-٩املادة 

توخـياً لتنفـيذ خمطط نظام التأمني االجتماعي العام يف أوكرانيا، أُعّدت جمموعة مبادئ لقانون التأمني                 -٢١٢
وقد مهد ذلك السبيل . ١٩٩٨يناير / كانون الثاين١٤ون دستوري يف االجتماعي الوطين اإللزامي واعُتمدت كقان

 .لوضع عدد من القوانني املتعلقة بطائفة واسعة من قضايا التأمني االجتماعي

 :وتتضمن مبادئ التشريع املتعلق بالتأمني االجتماعي الوطين اإللزامي اختاذ التدابري التالية -٢١٣

التأمني على املعاش   (ن التأمني االجتماعي الوطين اإللزامي      اسـتحداث مخسة أصناف منفصلة م      )أ( 
التقاعدي؛ والتأمني الطيب؛ والتأمني ضد العجز املؤقت للتعويض عن النفقات املتعلقة بالوالدة واجلنازة؛ والتأمني              

 ؛)ضد البطالة؛ والتأمني ضد حوادث العمل واألمراض املهنية

 ل على التأمني االجتماعي الوطين اإللزامي؛حتديد فئات األشخاص املؤهلني للحصو )ب( 

توفري ضمانات من جانب الدولة حلماية حقوق ومصاحل املواطنني املؤهلني للحصول على معاش              )ج( 
تقـاعدي أو استحقاقات اجتماعية، وتلقي مساعدة مادية يف حالة العجز الدائم أو املؤقت، والبطالة، والوالدة،                

 .ار، واملرض يف إطار األسرة، ووفاة أحد املشتركني أو أحد أفراد أسرتهورعاية الرّضع واألطفال الصغ

حوادث العمل  (قانون التأمني احلكومي اإللزامي     : واعتمد اجمللس األعلى التشريعات التالية يف هذا اجملال        -٢١٤
حلكومي اإللزامي ضد ؛ وقانون التأمني ا   ١٩٩٩سبتمرب  / أيلول ٢٣، املعتمد يف    )واألمراض املهنية املفضية إىل إعاقة    

العجز (؛ وقانون التأمني احلكومي اإللزامي حلاالت األمومة والوفاة         ٢٠٠٠مارس  / آذار ٢الـبطالة، املعـتمد يف      
؛ وقانون التأمني احلكومي اإللزامي على      ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٨املعتمد يف   ) املؤقت والنفقات ذات الصلة   

وُيدرس حالياً مشروع قانون بشأن التأمني الطيب احلكومي        . ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٩املعـاش التقاعدي، املعتمد يف      
 .اإللزامي، ولكن اجمللس األعلى مل يعتمده بعد
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وُيضمن متويل خمتلف أنواع التأمني االجتماعي عن طريق القوانني اليت حتدد رسوم التأمني ملخطط التأمني                -٢١٥
نية اليت تفضي إىل فقدان القدرة على العمل، وتنّص على          احلكومـي اإللزامي ضد حوادث العمل واألمراض امله       

 .مبالغ االشتراكات ملختلف أنواع التأمني احلكومي اإللزامي

وُتصدر شهادات تأمني جلميع املوظفني مبوجب مبادئ التأمني احلكومي اإللزامي والقوانني املعتمدة املتعلقة  -٢١٦
بأن يضطلع الصندوق احلكومي للمعاش التقاعدي بتسجيل هذه    وقضى جملس الوزراء    . بـأنواع معينة من التأمني    

وُتصدر شهادات التأمني بصيغة موحدة جلميع أنواع التأمني احلكومي اإللزامي، وختضع           . الشـهادات وإصدارها  
وثائق التأمني لنظام تسجيل صارم يؤكد حقوق الطرف املؤّمن عليه يف تلقي اخلدمات االجتماعية واالستحقاقات               

 .ة مبوجب نظام التأمني احلكومي اإللزامي ذي الصلةاملادي

وهبـذه الطـريقة ُهيئـت الظروف التشريعية يف أوكرانيا لتطوير نظام تأمني حكومي إلزامي يستند إىل                  -٢١٧
 .١٩٤٤ لعـام ٦٧، وتوصية منظمة العمل الدولية رقم ١٩٦٤متطلبات املدونة األوروبية لألمن االجتماعي لعام 

ات األشخاص املشمولني بالتأمني االجتماعي يف إطار القوانني املتعلقة مبختلف أنواع التأمني            وُتحـدد فئ   -٢١٨
 .احلكومي اإللزامي

وأصـحاب بوليصـات التأمني هم أرباب العمل وغريهم من األشخاص الذين يستخدمون عماالً، وهم                -٢١٩
ومتثل اجلهة املؤّمنة صناديق .  التأمني احملددةملزمون بدفع اشتراكات تأمني للعمال الذين يستخدموهنم، وفقاً لرسوم

 :خاصة ألنواع التأمني التالية

 ؛)صندوق التقاعد(التأمني على املعاش التقاعدي  )أ( 

صندوق التأمني  (التأمني ضد فقدان القدرة على العمل مؤقتاً والنفقات املرتبطة باألمومة والوفاة             )ب( 
 ؛)االجتماعي ضد العجز املؤقت

ـ  )ج(  صندوق (تأمني ضـد حوادث العمل واألمراض املهنية املفضية إىل فقدان القدرة على العمل              ال
 ؛)التأمني االجتماعي ضد حوادث العمل واألمراض املهنية

 ).صندوق التأمني احلكومي اإللزامي ضد البطالة(التأمني ضد البطالة  )د( 

دف إىل الربح وتعمل وفق نظمها األساسية       ومتـثل صـناديق التأمني االجتماعي منظمات مستقلة ال هت          -٢٢٠
مبا (وهذه الصناديق كيانات قانونية هلا خامتها وشعارها اخلاصني . اخلاصة اليت تصادق عليها جمالس إدارة الصناديق
وتضطلع صناديق التأمني االجتماعي مبسؤولية مجع اشتراكات       ). يف ذلـك اخلامت الرمسي للدولة األوكرانية وامسها       

 .استحقاقها وإدارة نظام متويل مستقلالتأمني و

 ممثالً من احلكومة    ١٥ومبوجـب القانون األوكراين، تدير صناديق التأمني االجتماعي جمالس إدارة تضم             -٢٢١
ويرأس اجمللس رئيس   . ويشغل أعضاء اجمللس املنصب ملدة ست سنوات      . وأربـاب األعمـال والنقابات العمالية     

. ني، وجيري تناوب الرئاسة بني ممثلي الفئات الثالث اليت يتألف منها اجمللسمنتخـب مـن بني األعضاء ملدة سنت      
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ويضطلع أعضاء . ولرئـيس اجمللـس نائبان من كل فئة من الفئتني األخريني، حبيث ميثل الثالثة معاً شراكة ثالثية             
 .اجمللس مبهامهم على أساس تطوعي

ومتارس اإلدارة . ، واليت تتكفل بتنفيذ قرارات جملس اإلدارةواهليئة التنفيذية هي اإلدارة التنفيذية للصندوق -٢٢٢
التنفـيذية مهامهـا بالنيابة عن صندوق التأمني وفقاً لإلجراءات احملددة يف األنظمة األساسية للصندوق واللوائح                

 .كما تعمل اإلدارة عرب املكاتب احمللية اليت تشكل هيئاهتا التنفيذية. التنظيمية لإلدارة

.  جمالس الرقابة على أنشطة الصناديق املنشأة ألغراض خاصة يف إطار التأمني احلكومي اإللزامي             وتشرف -٢٢٣
وترصـد جمـالس الرقابة امتثال املهام القانونية وتكفل استخدام األموال يف صندوق التأمني املعين وفقاً لألغراض     

  األطراف املؤّمن عليها وأرباب      عضواً موزعني بالتساوي بني    ١٥ويـتألف جملـس الـرقابة من        . احملـددة هلـا   
 .العمل واحلكومة

 ومتارس الدولة رقابتها يف جمال التأمني احلكومي اإللزامي من خالل هيئة تنفيذية مركزية ذات سلطات                -٢٢٤
وتضطلع هذه اهليئة الرقابية التابعة للدولة مبسؤولية رصد امتثال أصحاب بوليصات التأمني واجلهات املؤمِّنة . خاصة

 .قانون األوكراين بشأن التأمني احلكومي اإللزاميلل

. ومن خالل هذه العملية، ترصد اهليئة الرقابية التابعة للدولة املخالفات وحتدد مواعيد هنائية لتصحيحها              -٢٢٥
ونية وإذا مل يصحح أصحاب التأمني أو اجلهات املؤّمنة هذه املخالفات بانتهاء املهلة احملددة، فإن قراراهتا غري القان                

وجيوز للهيئة أن تطالب باجتماع مديري الصندوق، وإذا مل ُيلّب الطلب فإن هلا أن تعقد اجتماع    . تصـبح الغية  
 .الصندوق بنفسها

وجيـوز فصـل أعضاء جمالس إدارة صناديق التأمني عن وظائفهم، مبوجب قرار من اهليئة الرقابية التابعة            -٢٢٦
وحيق ألصحاب بوليصات التأمني أو اجلهات املؤّمنة أن تطعن يف القرارات . هتمللدولة، إذا أخفقوا يف الوفاء بالتزاما

 .الصادرة عن اهليئة الرقابية التابعة للدولة أمام احملكمة

وتتمـثل القـاعدة األساسـية اليت حتكم إنشاء نظام التأمني االجتماعي، على النحو الوارد يف املبادئ                  -٢٢٧
 .بق هذا املبدأ أوالً على متويل أنواع معينة من التأمني االجتماعيوينط. األساسية، يف مبدأ التضامن

 :كما تشمل القواعد املنصوص عليها ما يلي -٢٢٨

متـارس صـناديق الـتأمني املنشأة ألغراض خاصة أنشطتها على أساس اشتراكات التأمني اليت                )أ( 
جتماعي ضد حوادث العمل واألمراض     وُيستثىن من هذه القاعدة التأمني اال     . يسـددها أرباب العمل وموظفوهم    

 املهنية، حيث يدفع اشتراكات هذا الصندوق أرباب العمل وحدهم؛

حيدد اجمللس األوكراين األعلى سنوياً مبالغ اشتراكات التأمني يف إطار التأمني احلكومي اإللزامي              )ب( 
 عليهم، كنسب مئوية من جمموع اإلنفاق للسنة التقوميية القادمة، سواء بالنسبة ألرباب العمل أو األشخاص املؤّمن

 على رواتب املوظفني، وُتصّدق مبالغ االشتراكات مع تصديق ميزانية الدولة يف آن واحد؛
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جيب ختصيص اشتراكات التأمني يف صناديق األغراض اخلاصة من أجل مدفوعات التأمني وتغطية       )ج( 
ل التدابري املتخذة ملنع املخاطر املتعلقة بالتأمني، وإنشاء        تكالـيف اخلدمات االجتماعية اليت حيددها القانون، ومتوي       
 .احتياطيات متويلية، وتغطية التكاليف اإلدارية للجهة املؤّمنة

حوادث العمل واحلوادث املهنية املفضية إىل      (تشـمل املهام األساسية لقانون التأمني احلكومي اإللزامي          -٢٢٩
 :ما يلي) إعاقة

قائية هتدف إىل التخلص من عوامل اإلنتاج املؤذية واخلطرة، ومنع حوادث           االضطالع بتدابري و   )أ( 
 العمـل واألمـراض املهنـية والظـروف األخـرى املهددة لصحة األشخاص املؤّمن عليهم واليت ميكن عزوها                  

 ألوضاع العمل؛

م تأهـيل ضحايا احلوادث واألشخاص املتأثرين بأمراض مهنية يف سياق العمل الستعادة صحته             )ب( 
 وقدرهتم على العمل؛

 .دفع تعويضات عن اإلصابات املادية وغري املادية لألشخاص املؤّمن عليهم وأفراد أسرهم )ج( 

ويشـمل احلـق يف التأمني االجتماعي اإللزامي ضد حوادث العمل واألمراض املهنية األشخاص الذين                -٢٣٠
 املؤسسات التعليمية، واملمرضات واملتدربني     يعملون وفق عقود عمل مربمة مع رب عمل، والتالميذ واملدارس يف          

يف املهن الطبية، والطالب يف مرحليت ما بعد التخرج والدكتوراه الذين يعملون أثناء الدراسة أو قبلها أو بعدها؛                  
 .وتأدية العمل يف مراكز اإلنتاج) التدريب(والصفوف املخصصة للمهارات اليدوية، وممارسات العمل 

 االجتماعي ضد حوادث العمل واألمراض املهنية على شكل إعانات ُتدفع إذا تعرض             ويكـون الـتأمني    -٢٣١
املوظفون لعجز مؤقت عن العمل أو كاستحقاقات شهرية أو مبلغ إمجايل، وكذلك على شكل مدفوعات إضافية                

 .تتناسب مع إصابة الضحية

خاص اآلخرين الذين حيّق هلم استالم      وينّص القانون على دفع مبلغ إمجايل للشخص املؤّمن عليه أو لألش           -٢٣٢
هـذا املـبلغ يف حالة وفاة الضحية، وكذلك على شكل استحقاقات تأمني شهرية لألشخاص املؤّمن عليهم أو                  

 .األشخاص الذين كان الضحية يعيلهم

 :وُيدفع كلٌ من املبلغ اإلمجايل واستحقاقات التأمني الشهرية إىل األطراف التالية -٢٣٣

املؤّمن عليهم وفقاً الستنتاجات جلنة خرباء طبية واجتماعية، إذا كانت احلالة قيد            األشـخاص    )أ( 
 النظر املشمولة بالتأمني هي السبب يف فقدان القدرة على العمل؛

األشـخاص املخولـون باستالم هذه املبالغ إذا أّدت احلالة املشمولة بالتأمني إىل وفاة الشخص                )ب( 
 .املؤّمن عليه
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ملصـدر الرئيسي لتمويل صندوق التأمني االجتماعي ضد احلوادث يف اشتراكات التأمني اليت يدفعها              ويتمـثل ا   -٢٣٤
وحيدد اجمللس األعلى . أربـاب العمل املصنفون وفقاً لنوع نشاطهم االقتصادي ومستوى املخاطر املهنية اليت ينطوي عليها        

 .نية يقابل كل منها قيمة تأمينية معينة فئة للمخاطر امله٦٧وهناك يف الوقت احلاضر . مستويات املخاطر

العجز املؤقت والنفقات ذات (وحيدد قانون التأمني االجتماعي احلكومي اإللزامي حلاالت األمومة والوفاة  -٢٣٥
ويشمل الدعم املادي الذي ُيقدم . االعتبارات القانونية والتنظيمية واملالية هلذا النوع من التأمني االجتماعي) الصلة
 :ار هذا التأمني ما يلييف إط

 استحقاقات العجز املؤقت؛ )أ( 

 استحقاقات احلمل والوالدة؛ )ب( 

 االستحقاقات اليت ُتدفع عند الوالدة؛ )ج( 

 استحقاقات رعاية الطفل حىت بلوغه سن الثالثة؛ )د( 

 .استحقاقات اجلنازة  )ه( 

ومدة اشتراكهم يف   ) الدخل(فقاً لرواتبهم   وُتدفـع استحقاقات العجز املؤقت لألشخاص املؤّمن عليهم و         -٢٣٦
 .صندوق التأمني

واألشخاص الذين يستخدمون اليد    ) املؤسسة أو املنظمة  (ومبوجب القانون احلايل، تضطلع إدارة الشركة        -٢٣٧
العاملـة مبسـؤولية إنفاذ حق املوظفني يف استالم استحقاقات العجز املؤقت عن العمل، ألسباب تتعلق باحلمل                 

 .ة، أو عند والدة طفل أو يف حاالت الوفاةوالوالد

وإىل جانب االستحقاقات املادية، يتضمن القانون طائفة من التدابري لتوفري العالج الصحي واالستجمام              -٢٣٨
وتتخذ هذه التدابري شكل متويل العالج الصحي والراحة واالستجمام يف          . لألشخاص املؤّمن عليهم وأفراد أسرهم    

ات الصحية، والعيادات، وخميمات األطفال، والتمويل اجلزئي لألنشطة الرياضية لألطفال          املصـحات، واملنـتجع   
 .والشباب وأنشطة ما بعد املدرسة

إىل تقدمي املساندة يف احلاالت اليت يفقد ) البطالة(ويهـدف قانون التأمني االجتماعي اإللزامي األوكراين         -٢٣٩
 .هم عن العمل ألسباب خارجة عن سيطرهتمفيها األشخاص املؤّمن عليهم دخلهم جراء فصل

ويشـمل الـتأمني االجـتماعي احلكومـي اإللزامي املوظفني الذين يعملون يف الشركات واملؤسسات                -٢٤٠
واملنظمات مهما تنوعت ملكيتها وإداراهتا، وكذلك الذين يعملون لدى أفراد، ألن هذه الفئة األخرية من املوظفني 

ويشمل التأمني كذلك املوظفني الذين يعملون بدوام . الفصل القسري أكثر من غريها    هي بالتحديد اليت تعاين من      
، ما دام لديهم عقد عمل مربم مع صاحب العمل أو مع            )غري العسكرية (جزئي أو الذين سيؤدون اخلدمة البديلة       

 .وكالة معتمدة حسب األصول للفترة اليت يستغرقها عملهم



E/C.12/UKR/5 
Page 34 

 

عاقدين حيصلون على التأمني، فإن االستحقاقات املادية املدفوعة يف إطار هذا           ورغم أن مجيع املوظفني املت     -٢٤١
فالقانون يعطي األولوية يف    . الـتأمني تتفاوت بشكل واسع تبعاً لألسباب اليت جعلت الشخص عاطالً عن العمل            

ن سيطرهتم، أي توفـري احلماية االجتماعية إىل فئة العاطلني عن العمل الذين يفقدون وظائفهم ألسباب خارجة ع   
بسبب االستغناء عن الوظائف، أو االستقالة الطوعية ألسباب قاهرة، أو العجز عن مواصلة العمل ألسباب صحية          
أو لالفتقار إىل املؤهالت املطلوبة؛ أو النتهاء عقد العمل احملدد األمد؛ أو يف حالة االستدعاء للخدمة العسكرية أو 

 ).عسكريةغري ال(التعيني يف اخلدمة البديلة 

ونظراً لترسخ ترتيبات توفري اخلدمات االجتماعية واالستحقاقات املادية للعاطلني عن العمل ومضي فترة              -٢٤٢
على إنفاذها بواسطة إدارة العمل احلكومية، فإن مهام السلطة التنفيذية للصندوق مسندةٌ مبوجب القانون هليئات               

. ن ملواردها املادية واملعلوماتية وإمكانات موظفيها املؤهلني      إدارة العمـل احلكومية، لضمان أقصى استخدام ممك       
ويريح هذا الترتيب األشخاص العاطلني عن العمل من العبء غري الضروري املتمثل يف التسجيل لدى عدة مكاتب 

 .خمتلفة والتردد عليها

 ٢٦دة ال تقل عن وحيق لألشخاص الذين فقدوا وظائفهم يف ظروف خارجة عن سيطرهتم والذين عملوا مل -٢٤٣
أسـبوعاً خـالل السنة السابقة لفقدان وظائفهم، احلصول على استحقاق البطالة الذي يقّدر كنسبة مئوية من                 

 ، ويتناسب مع الفترة الزمنية اليت اشتركوا خالهلا يف صندوق التأمني، وذلك على             )دخلهم(متوسـط إيـراداهتم     
 :النحو التايل

  املائة؛ يف٥٠: فترة تصل إىل سنتني )أ( 

  يف املائة؛٥٥:  سنوات٦فترة تتراوح بني سنتني و )ب( 

  يف املائة؛٦٠:  سنوات١٠ و٦فترة تتراوح بني  )ج( 

 . يف املائة٧٠:  سنوات١٠أكثر من  )د( 

 :وإذا ظل األشخاص عاطلني عن العمل لفترات طويلة، فإن استحقاقات البطالة ُتخفض على النحو التايل

  يف املائة من املبلغ املنصوص عليه؛١٠٠:  يوماً األوىل٩٠خالل فترة ال   )أ( 

 . يف املائة٧٠ يف املائة؛ ُتخفض بعد ذلك إىل ٨٠:  يوماً التالية٩٠خالل فترة ال   )ب( 

وإىل جانب توفري الدعم املادي ضمن إطار قانوين موحد يف حالة البطالة، فإن هناك تشكيلة من التدابري املصممة                  
ويتّم ذلك عن طريق توفري خدمات      . طلني إىل العمل املدّر للكسب يف أقرب فرصة ممكنة        لضـمان عـودة العـا     

اجتماعـية كالتدريب وإعادة التدريب املهنيني، والتوجيه الوظيفي، وخدمات اإلعالم واملشورة، وتقدمي إعانات             
ت جمتمعية مدفوعة   ألربـاب العمل من أجل استحداث وظائف إضافية لتعيني العاطلني عن العمل، وتنظيم خدما             

 .األجر للعاطلني عن العمل
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، )املعاشات التقاعدية( دخل حيز النفاذ قانون التأمني احلكومي اإللزامي ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ويف  -٢٤٤
الـذي اسـتحدث الـتأمني على املعاش التقاعدي ونّص على إنشاء نظام جديد للمعاشات التقاعدية من ثالث                  

، وصندوق التقاعد   )املستوى الثاين (، واالشتراكات اإللزامية    )املستوى األول (ى األساسي   مستويات تشمل املستو  
 ).املستوى الثالث(الطوعي العام 

ويـتوقف مسـتوى املعاش التقاعدي، يف إطار نظام املعاشات التقاعدية اجلديد، على مدة االشتراك يف                 -٢٤٥
 .بلغ االشتراكات التأمينية يف صندوق التقاعد األوكراينصندوق التأمني ودخل املشترك الذي ُحدد على أساسه م

، مع إتاحة إمكانية )للرجل( عاماً ٦٠و) للمرأة( عاماً ٥٥وقد حافظت أوكرانيا على حق التقاعد يف سن  -٢٤٦
 يف املائة لكل سنة عمل إضافية، ٣التقاعد بعد هذا السن مقابل مستوى أعلى من املعاش التقاعدي بزيادة نسبتها             

 . سنوات١٠ إذا أُّجل التقاعد ملدة ٨٥,٣٢ع حد أقصى نسبته م

، ُحّدد املعاش   ٢٠٠٥يناير  /فمنذ كانون الثاين  . وتـزداد تكلفة دفع املعاش التقاعدي من سنة إىل أخرى          -٢٤٧
 .التقاعدي األدىن مبستوى الكفاف األدىن لألشخاص الذين فقدوا قدرهتم على العمل

لتقاعدي بنسبة كبرية بفضل تشكيلة التدابري املصممة لتعزيز الوضع التقاعدي          وقـد تسىن زيادة املعاش ا      -٢٤٨
 ٣٤من  (فخالل السنوات اخلمس املاضية، ِزيد احلد األدىن للمعاش التقاعدي عشرة أضعاٍف تقريباً             . للمواطـنني 

ز متوسط ، ناه٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١وحىت ). ٢٠٠٦ هريفنيا يف عام    ٣٥٠ إىل   ٢٠٠١هريفنـيا يف عـام      
  ٢٠٠١ هريفنيا، مما ميثل زيادة مبقدار مخسة أضعاف تقريباً منذ التاريخ نفسه يف عام               ٤٠٠املعـاش الـتقاعدي     

 ). هريفنيا٨٣,٦٦(

واسـتكماالً لـنظام املعاشات التقاعدية، هناك نظام االستحقاقات والتعويضات والضمانات وبرنامج             -٢٤٩
اعدة االجتماعية احلكومية للمواطنني من كبار السن واملعوقني واألسر اليت اإلعانات املرتلية وغريها من أشكال املس

 .لديها أطفال

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية      ١٤وقـد أحاطـت أوكرانـيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة             -٢٥٠
 .باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وُدفعت مجيع املعاشات . ٢٠٠٠سبتمرب /التقاعدية يف البلد أخرياً يف أيلولوقد ُسوّيت متأخرات املعاشات  -٢٥١
 .التقاعدية بالكامل وفقاً للجداول الزمنية احملددة

، توخياً لزيادة حتسني نظام املعاشات التقاعدية، أقّر جملس الوزراء          ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٥ويف   -٢٥٢
شات التقاعدية األوكراين، تتضمن تدابري لتعزيز تطبيق مبادئ التأمني يف          األوكـراين استراتيجية لتطوير نظام املعا     

نظـام املسؤولية املشتركة واملتعددة، وتشجيع نظام االشتراكات يف التأمني التقاعدي، واملضي يف تطوير صناديق               
 .التقاعد اخلاصة من أجل ضمان االستقرار املايل لنظام املعاشات التقاعدية يف أوكرانيا
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  محاية األسرة واألمهات واألطفال-١٠دة املا

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق       ٢٨أحاطـت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة          -٢٥٣
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

اجملتمع والدولة ولذلك تتضافر جهود   . إن األسـرة قوام اجملتمع وجيب أن حتظى حبماية خاصة من الدولة            -٢٥٤
 .ملكافحة العنف املرتيل ويعمالن معاً على إقامة وحتسني النظم اليت تتصدى هلذه املشكلة

فهي . ومشـكلة العنف ضد املرأة غري حمصورة يف اجملتمع األوكراين، كما أهنا غري حمصورة بأي بلد آخر              -٢٥٥
 .مشكلة مشتركة يف سائر اجملتمعات البشرية

العنف املرتيل نافذاً يف أوكرانيا وصادق جملس الوزراء على إجراءات         ) منع(صبح قانون    أ ٢٠٠٢ويف عام    -٢٥٦
وقامت وزارة الشؤون الداخلية . معاملة الشكاوى والتقارير املتعلقة حباالت العنف املرتيل الفعلية أو املهدد حبدوثها

ة إىل تعديل مدونة اجلرائم اإلدارية      خبطـوة هامـة يف اجتـاه حل مشكلة العنف املرتيل من خالل مبادرهتا الرامي              
األوكرانية، إذ أدرجت فيها أحكاماً تتعلق باملسؤولية عن ارتكاب العنف املرتيل أو االمتناع عن امتثال األحكام                

 .املانعة، مما يوفر أساساً قانونياً وتنظيمياً لتدابري منع العنف املرتيل

تباره أحد األسباب األساسية للتشرد وإدمان املخدرات       وُيـنظر إىل العـنف املـرتيل يف أوكرانـيا باع           -٢٥٧
وللعنف املرتيل أثر سليب على األطفال، إذ يزيد        . وأغلب ضحايا العنف املرتيل من النساء     . واملشروبات الكحولية 

 .من خماطر حتوهلم إىل إدمان املشروبات الكحولية واملخدرات أو دخول ساحة اإلجرام

 يعدل مدونة اجلرائم اإلدارية، جيري العمل على استحداث خدمات خاصة ضمن            ويف إطار القانون الذي    -٢٥٨
نظام الشؤون الداخلية، تشمل مفتشي شرطة األحياء السكنية ومفتشي الشرطة اجلنائية الذين يتعاملون مع قضايا               

 . تتضمن أحداثاً، واملكلفني بتنفيذ تدابري ملنع العنف املرتيل

قانون املذكور أعاله، اختذت وزارة األسرة والشباب والرياضة األوكرانية،         ومـن أجل تفعيل أحكام ال      -٢٥٩
 :بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية، تدابري تنظيمية وعملية معينة من قبيل

إعداد أمر خاص يصادق على التوجيهات املتعلقة بإجراءات التفاعل بني الدوائر واملكاتب اليت              )أ( 
لشباب، واألجهزة املعنية بشؤون األحداث، ومراكز اخلدمات االجتماعية للشباب         تـتعامل مع شؤون األسرة وا     

 وسلطات الشؤون الداخلية املسؤولة عن تنفيذ تدابري ملنع العنف املرتيل؛

وضع إجراء لرصد األسر اليت تعيش حاالت متأزمة، هبدف منع ظاهرة التنصل من املسؤولية بني                )ب( 
  األطفال وهجرهم؛اآلباء واليت تفضي إىل إمهال

وضـع ومصـادقة إجراء للنظر يف التقارير والشكاوى املتعلقة بالقسوة أو التهديد بالقسوة يف                )ج( 
معاملـة األطفـال والتوجـيهات اليت ترشد خمتلف األجهزة اليت تتعامل مع األسر واألطفال والشباب، ومراكز                 
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ن سبل التعاون الكفيلة مبنع العنف املرتيل وعواقبه، اخلدمات االجتماعية للشباب، وسلطات الشؤون الداخلية، بشأ
 .ال سيما هجر األطفال ومعاملتهم بقسوة

وقد بدأ أول مأوى . وتقوم سلطات الدولة بإنشاء مؤسسات متخصصة ملساعدة ضحايا العنف من النساء -٢٦٠
ثلة اليت تقدم مساعداهتا وهناك حالياً شبكة من املؤسسات املما. ١٩٩٨لضحايا العنف عمله بكييف يف صيف عام 

 . يف كل منطقة

وُتـتخذ خطـوات لـتعزيز التعاون بني وزارة الشؤون الداخلية وهيئاهتا احمللية املختلفة واملنظمات غري                 -٢٦١
احلكومـية، الـيت ُتنظم مببادرة منها دورات تدريبية ملفتشي شرطة األحياء السكنية بشأن األساليب الكفيلة مبنع                

 .العنف املرتيل

وقد ُوضعت مبادئ توجيهية بشأن اختاذ سلطات الشؤون الداخلية تدابري ملنع االعتداءات داخل األسرة،               -٢٦٢
 . بالتعاون مع وزارة الصحة ومعهد البحوث العلمية لعلم النفس االجتماعي والطب الشرعي وعلم السموم

 وزارة األسرة والشباب والرياضة     كمـا أُعّد وأصدر دليل ملفتشي شرطة األحياء السكنية، بالتعاون مع           -٢٦٣
، ملساعدهتم على منع العنف املرتيل، ومتّ توزيع الدليل على مجيع مراكز الشرطة يف )وزارة الشباب والرياضة سابقاً(

 .٢٠٠٥عام 

وأُحدثت تغيريات يف الطريقة اليت جتمع هبا وزارة الشؤون الداخلية البيانات اإلحصائية املتعلقة باجلرائم                -٢٦٤
 .بلغ عنها واليت تتضمن حاالت عنف مرتيلامل

وباإلضـافة إىل ذلك، فإن مهمة منع العنف املرتيل تتطلب خربة متخصصة، وتعيني أخصائيني مؤهلني يف       -٢٦٥
األجهـزة الـيت يديرها مفتشو شرطة األحياء السكنية والشرطة اجلنائية الذين يعاجلون قضايا األحداث، وتنظيم                

ولذلك جيري حالياً إعداد أخصائيني يف خمتلف املؤسسات التدريبية يف نظام الشؤون            . هلمدورات تدريبية أساسية    
 .الداخلية، من أجل العمل يف أجهزة شرطة األحياء السكنية

وقـد أُدرجت دراسة هذا القانون يف مناهج املؤسسات التدريبية اليت تديرها الوزارة، مبوجب قرار من                 -٢٦٦
 .الداخليةجملس إدارة وزارة الشؤون 

وساعدت تشكيلة التدابري التنظيمية والعملية اليت ُنفذت خالل السنوات األخرية، واملصممة لتعزيز العمل          -٢٦٧
الوقـائي مع مرتكيب أفعال العنف املرتيل وغريها من اجلرائم املرتلية، يف احلّد من منو معدالت اإلجرام يف أوكرانيا               

 .وخباصة ضد النساء واألطفالوخفض عدد اجلرائم املرتلية املرتكبة 

، سجل عدد اجلرائم املرتكبة نتيجة اخلالفات األسرية        ٢٠٠٤ شهراً من عام     ١١ويف هذا السياق، خالل      -٢٦٨
، ٢٠٠٣ يف املائة، مقارنةً بالفترة ذاهتا من عام ١٢,٧أو دوافع الغرية أو غريها من األسباب املرتلية، اخنفاضاً بنسبة 

 . يف املائة٤,٤م القتل واإلصابات البدنية اجلسيمة بنسبة واخنفضت من بينها جرائ
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 شخص يف سجالت سلطات الشؤون الداخلية الرتكاهبم جرائم عنف          ٥١ ٠٠٠، أُدرج   ٢٠٠٥ويف عام    -٢٦٩
وُوجهت هتم إدارية ضد أكثـر من      .  حكم زاجر  ٦ ٥٠٠ إنـذار رمسي وإصدار     ٦١ ١٠٠مـرتيل، ومتّ توجيه     

 . شخص٧٧ ٠٠٠

قت ذاته، يتضح من جتارب تنفيذ القانون اإلداري أن عقوبة اجلناة تقتصر على الغرامة يف أغلب                ويف الو  -٢٧٠
وباعتـبار أن ضحايا العنف املرتيل، وبشكل أساسي النساء، يعتمدون مالياً على املعتدين يف كثري من   . احلـاالت 

 ُتشجع احملاكم على اختاذ هنٍج أكثر ولذلك. األحيان، فإن تقاضي الغرامات يشكل عقوبة للضحايا أكثر من اجلناة
 . صرامةً جتاه قضايا العنف املرتيل

فاألطفال ال يزالون غري مدركني     . وتظـل مشـكلة منع ارتكاب العنف ضد األطفال مصدر قلق خاص            -٢٧١
لـلحاجة إىل مكافحـة العنف، وهي مشكلة متفاقمة بسبب شح املعلومات اليت توضع يف متناول صغار السن،                  

إهنم مييلون إىل التستر على تعرضهم للعنف يف املرتل وال يلتمسون العون سواء من معلميهم يف املدرسة أو ولذلك ف
كما أن املعلمني من جانبهم كثرياً ما حيجمون عن إيصال املعلومات املتعلقة بالعنف إىل السلطات،               . من الشرطة 

صول خاصة يف املدارس هبدف التغلب على       وُتنظم ف . حـىت عندما ينتبهون إىل حاالت عنف مرتكب ضد أطفال         
 .هذه املشكلة، كما ُتقام أنشطة توعية مستمرة بني خمتلف الفئات السكانية مبساعدة رابطات متطوعة

ويف إطار الترتيبات احلالية، يضطلع نظام الرعاية االجتماعية مبسؤولية تقدمي الدعم لألسر اليت لديها أطفال  -٢٧٢
وُيقّدم الدعم بشكل خاص يف إطار قانون املساعدة .  ويعيشون يف كنفها بشكل دائم      سنة، ١٨تقل أعمارهم عن    

االجتماعـية احلكومية، وقانون املساعدة االجتماعية احلكومية لألسر احملتاجة، ومن خالل برنامج إعانات اإلجيار           
 .وتكاليف السكن لشراء وقود التدفئة وتغطية التكاليف املرتلية

 ماليني عائلة تستفيد من هذا النظام، يف مجيع أحناء البلد، ويبلغ جمموع اإلنفاق على هذه                ٣وهناك قرابة    -٢٧٣
 . مليون هريفنيا كل عام٣ ٠٠٠االستحقاقات حوايل 

وقـد اُتخـذت عدة خطوات لتوحيد قوانني البلد املتعلقة بالرعاية االجتماعية خالل السنوات األخرية،                -٢٧٤
للرعاية االجتماعية يقوم على تقدمي مساعدة هادفة إىل األسر وصون احلقوق           وذلـك بغـية االنـتقال إىل نظام         

 .والضمانات االجتماعية

وتتوفر إىل حد كبري الشروط املسبقة العتماد هنج موحد يف تقدمي خمتلف أنواع املساعدات اهلادفة، وفقاً                 -٢٧٥
عيار األساسي لتقييم أهلية األسر أو األفراد       ويشكل حد الكفاف األدىن امل    . لدخـل املستفيدين املعنيني وممتلكاهتم    

 .للحصول على مستوى االستحقاق املالئم

ولـيس باستطاعة الدولة توفري مجيع الضمانات االجتماعية مبستوى حد الكفاف األدىن، بسبب القيود               -٢٧٦
سبة مئوية من حد ولذلك فإن اجمللس األعلى ينّص على مستوى خمتلف االستحقاقات كن       . املالـية املفروضة عليها   

 ".احلد األدىن املضمون"الكفاف األدىن، وهو ما ُيطلق عليه اسم 
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 سلماً من احلدود الدنيا املضمونة لالستحقاقات، متدرجةً حسب ٢٠٠٦ويضع قانون ميزانية الدولة لعام  -٢٧٧
بلغ احلد األدىن بالنسبة    وي. الفـئات السـكانية املختلفة، لدفع استحقاقات الرعاية االجتماعية إىل األسر احملتاجة           

 ١٥٥)  سنة١٨املتقاعدين واألطفال دون ( هريفنيا، وللعاجزين عن العمل ١١٠للمستفيدين القادرين على العمل 
 . هريفنيا١٦٥هريفنيا، وللمعوقني 

 يف املائة، مما يرفع مبلغ      ١٠وُيـزاد حـد الكفـاف األدىن لكـل طفل ينشأ وسط أسرة حمتاجة بنسبة                 -٢٧٨
 يف املائة لكل طفل ترعاه أسرة وحيدة الوالد أو ٢٠كما ُيزاد احلد األدىن بنسبة .  هريفنيا١٧٨,٥ إىل االستحقاق

أسرة حمتاجة لديها الكثري من األطفال أو أسرة يعاين أحد أبويها من إعاقة من الفئة األوىل أو الثانية، مما يرفع املبلغ 
 . هريفنيا١٨٦إىل 

ومن بني األنواع اخلمسة من املساعدات املقدمة       .  االستحقاقات إىل األسر   وُيعـتمد هنج هادف يف تقدمي      -٢٧٩
. مبوجـب قـانون املساعدة االجتماعية احلكومية لألسر، هناك ثالث مساعدات ُتقدم وفقاً إلمجايل دخل األسرة       

ازبات  أعوام بالنسبة لألمهات الع    ٣وهتـدف هـذه املساعدات إىل تغطية تكاليف رعاية الطفل حىت بلوغه سن              
 .واألطفال الذين يقوم برعايتهم أوصياء أو أبوان بالكفالة

 :وُتخصص االستحقاقات التالية بغض النظر عن إمجايل دخل األسرة -٢٨٠

 استحقاقات األمومة والوالدة؛ )أ( 

 .٢٠٠٦ هريفنيا يف عام ٨ ٥٠٠دفع مبلغ إمجايل عند والدة الطفل، مقداره  )ب( 

وُتقّدم هذه اإلعانات لألسر اليت     . ١٩٩٥انات السكن يف أوكرانيا منذ عام       وهـناك بـرنامج قائم إلع      -٢٨١
 يف املائة يف حالة األسر ١٥أو ( يف املائة من دخلها اإلمجايل ٢٠يتجاوز إنفاقها على اإلجيار واخلدمات العامة نسبة 

 ١٥وقد اعُتمدت نسبة    . تخدامهشريطة أن يتوافق اإلنفاق مع القواعد احملددة مللكية املكان أو اس          ) احملتاجة بشدة 
يف املائـة لألسر اليت تتألف كلها من متقاعدين أو فئات أخرى من األشخاص العاجزين عن العمل أو األسر اليت                    

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ال يتجاوز       . لديهـا أطفـال أو أعضاء مصابني بإعاقات من الفئة األوىل أو الثانية            
 . يف املائة من حد الكفاف األدىن٥٠مستفيد الدخل الشهري اإلمجايل ألي 

وُتقدم إعانات اإلجيار واخلدمات العامة كل ستة أشهر، فيما ُتقدم إعانات الغاز الطبيعي املستخدم للتدفئة  -٢٨٢
ويتّم تعويض مدفوعات اإلجيار  . وُتدفـع إعانات غاز تسخني املياه والفحم والوقود مرة كل سنة          . كـل شـتاء   

 . على شكل اعتمادات، فيما ُتدفع إعانات شراء الغاز والفحم ووقود التدفئة نقداًواخلدمات العامة

 .وينضوي املشردون واملدانون سابقاً حتت فئة القطاعات السكانية األكثر حرماناً -٢٨٣

، اعتمد ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٧ويف . وقد ُوّجه االهتمام إىل مشكلة هذه الفئات أول مرة يف التسعينات -٢٨٤
ويف سياق اجلهود   .  املتعلق ببناء مرافق خاصة لألشخاص املنتمني إىل هذه الفئات         ٥٧٣لس الوزراء قراره رقم     جم
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 ودونيتسك دنيربوبيتروفسكاملـبذولة لتنفـيذ هـذا القـرار، قامت دوائر العمل والرعاية االجتماعية يف أقاليم          
 .خاصة أخرى ملواطنيها املشردينوميكوالييف واوديسا وريفنو وخريسون، ببناء دور إيواء ومرافق 

 شخصاً، وقد آوت   ١٦٨، كانت هناك مخسة دور إيواء ليلي تسع         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١وحـىت    -٢٨٥
  شخصاً، قدمت خدماهتا    ٢٢٠، ومثانية مرافق خاصة للمشردين، تسع       ٢٠٠٥ شخصـاً خـالل عـام        ١ ٨٩٣

 . شخصا١ً ٧٦٢ل  

.  هولندي مشترك-تماعي للمشردات بكييف يف إطار مشروع أوكراين وأنشئ مركز إلعادة التأهيل االج -٢٨٦
، متّ ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ويف . ٢٠٠٥ امرأة خالل عام ٨٤ امرأة، وقد آوي     ٨٠واملركـز مصمم إليواء     

ز وباإلضافة إىل ذلك، هناك مرك.  شخصا١٥٠ًتشغيل مأوى للرعاية االجتماعية يضّم مركزاً لإلقامة الليلية يسع       
 شخصاً، ويقّدم خدماته ٣٥٠إلعادة التأهيل االجتماعي لكبار السن واملعوقني واملشردين اآلخرين يف كييف، يسع 

 . شخصا٦٢٧ًل  

 وأنشـئ مركـز سـكين إقلـيمي لألشـخاص احملـرومني اجتماعـياً يف قـرية كورشـيف، بإقليم              -٢٨٧
 .ا يف ذلك املشردون فرانكيفسك، يوفر خدمات اإلقامة وغريها للمحتاجني، مب-ايفانو 

ويف الوقـت ذاتـه، تضطلع املنظمات غري احلكومية بأنشطة اجتماعية لصاحل املواطنني املشردين يف عدة              -٢٨٨
 ودينية بإنشاء مؤسسات يف أقاليم زابوريتسي       ةوتشري األرقام احملدثة إىل قيام منظمات خريية وتطوعي       . جمـاالت 

 وذلك هبدف تقدمي املساعدات االجتماعية واخلدمات النفسية        ولوهانسـك واوديسـا وشرينيفتسي وشرينيهيف،     
 .والقانونية للمواطنني املشردين

 جلسات برملانية بشأن قضية     ٢٠٠٣واسـتجابةً للطابع امللّح أكثر فأكثر هلذه املشكلة، ُعقدت يف عام             -٢٨٩
 .نياملواطنني املشردين واألطفال املهملني والسبل الكفيلة مبعاجلة هاتني املشكلت

املواطنني املشردين واألطفال املهملني،     ) احلماية االجتماعية ل  (، اعُتمد قانون    ٢٠٠٥يونيه  /ويف حزيـران   -٢٩٠
، والذي حيدد إطار احلماية االجتماعية للمشردين واألطفال ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١الذي دخل حيز النفاذ يف 

ويهدف القانون إىل ضمان الدعم     . ؤالء األشخاص يف اجملتمع   املهملـني واألحكـام القانونية اليت تنظم معاملة ه        
السليم حلقوق وحريات املشردين واألطفال املهملني، على النحو املنصوص عليه يف الدستور األوكراين والقوانني              

 ذه احلالـية، كما حيدد الشروط الضرورية لعمل املنظمات التطوعية واخلريية يف جمال توفري احلماية االجتماعية هل               
 .الفئة من السكان

وينّص القانون على إنشاء مرافق رعاية اجتماعية للمشردين، مبا يف ذلك دور إيواء ليلي، ومراكز إعادة                 -٢٩١
ويهدف عمل هذه املؤسسات إىل تيسري هنٍج مرحلي للعمل االجتماعي مع املشردين، يستند             . تأهيل ودور رعاية  

 . وهولنداإىل اخلربات املكتسبة يف كٍل من النمسا
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وباإلضـافة إىل ذلـك، ُيخطط إلنشاء مركز لتسجيل املشردين، يهدف بشكل أساسي إىل تفقد هؤالء                 -٢٩٢
وتسجيلهم وإصدار  ) أو دوريات الشوارع  " محالت التمشيط االجتماعي  "مبـا يف ذلك من خالل       (األشـخاص   

 .شردين الذين ال حيملون وثائق هويةبطاقات هوية مؤقتة هلم، وهي خطوة هامة بشكل خاص بالنسبة للمواطنني امل

إعادة التأهيل  (وُتكفـل احلمايـة االجتماعـية لألشخاص املطلق سراحهم من السجون يف إطار قانون                -٢٩٣
 األشـخاص الذيـن أمتّـوا عقوبات احتجازية أو شبه احتجازية حمددة املدة، والذي اعُتمد يف                 ) االجـتماعي ل  

 .٢٠٠٣يوليه /متوز

 احلماية االجتماعية املقدمة للمعوقني وكبار السن إيداعهم يف دور سكنية ومراكز تقاعد             وتشمل أشكال  -٢٩٤
ودور إيواء قدامى احملاربني والعمال، وكذلك توفري اخلدمات االجتماعية وأسباب الراحة يف املراكز احمللية املنشأة               

 .مخلدمة املواطنني من كبار السن والعاجزين عن العمل والذين يعيشون وحده

وبالرغم من شح األموال املخصصة يف امليزانيات احمللية لصيانة الدور السكنية، فقد متكنت وزارة العمل                -٢٩٥
والسياسـة العامـة االجتماعية األوكرانية وسلطات العمالة والرعاية االجتماعية احمللية من زيادة عدد األماكن               

خالل ختصيص مراكز سكنية جديدة وتوسيع مرافق السـكنية يف هذه املؤسسات حتت سلطة الوزارة، وذلك من           
 .اإلقامة يف املنشآت القائمة

 :وحىت الوقت احلاضر، ُتدار املرافق التالية حتت رعاية وزارة العمل والسياسة العامة االجتماعية -٢٩٦

 من املعوقني وقدامى    ٥٤ ٥٠٠ مواطن، يعيش فيها     ٥٧ ٧٠٠ دار سكن تسع ما جمموعه       ٣١٦ )أ( 
  وكبار السن على نفقة الدولة متاماً؛احملاربني

 مركـزاً حملياً، تقدم اخلدمات لكبار السن وغريهم من املواطنني الذين يعيشون وحدهم              ٧٤٦ )ب( 
 . شخص٩٠٠ ٠٠٠والعاجزين عن العمل، وختدم أكثر من 

  وحـدة للـرعاية االجتماعـية وإعـادة التأهـيل الطيب ومراكز متريض تقدم الرعاية       ١ ٩٧٩ )ج( 
 .ؤقتة والدائمةامل

ويف إطار اجلهود املبذولة لتنفيذ املرسوم الرئاسي بشأن التدابري ذات األولوية حلماية حقوق الطفل، الذي           -٢٩٧
الشروط التنظيمية والقانونية األوكرانية لتوفري احلماية االجتماعية ) تنفيذ(، وقانون ٢٠٠٥يوليه / متوز١١اعُتمد يف 

من الرعاية األبوية، ُوضع برنامج وطين للتغلب على مشكلة األطفال املهجورين خالل لليتامى واألطفال احملرومني   
، إىل جانب خمطط إلصالح نظام مجيع أنواع املرافق املعنية باليتامى واألطفال احملرومني من              ٢٠١٠-٢٠٠٦الفترة  

دة، ومشروع قانون بشأن انضمام الـرعاية األبويـة، وخطـة عمل وطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التابعة لألمم املتح    
 . أوكرانيا لالتفاقية املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل، باإلضافة إىل تدابري أخرى

 من املالحظات اخلتامية للجنة املعنية      ٢٩وقـد أحاطـت أوكرانـيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة             -٢٩٨
 .ية واالجتماعية والثقافيةباحلقوق االقتصاد
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ويرتـبط كل مسعى حلل مشكلة االجتار يف األشخاص، وال سيما النساء، ارتباطاً مباشراً أوالً باجلهود                 -٢٩٩
املبذولة حلل املشاكل االقتصادية اليت تواجه البلد واجملتمع على السواء، وثانياً بتحسني التنسيق بني الدوائر املعنية                

 . مية سواء داخل البلدان أو على املستوى الدويلواملنظمات غري احلكو

وخالل السنوات القليلة املاضية، كثفت أوكرانيا جهودها بشكل مطرد ومنهجي لتهيئة الظروف املواتية              -٣٠٠
 .للتصدي هلذه املشكلة ومكافحتها

ق التدابري اليت تتخذها وُعّينت وزارة األسرة والشباب والرياضة بوصفها اهليئة احلكومية املسؤولة عن تنسي -٣٠١
 .الوزارات وغريها من اهليئات احلكومية املعنية مبنع االجتار يف البشر

وأنشـئ يف إطار جملس الوزراء جملٌس للتنسيق بني الدوائر ملنع االجتار يف األشخاص، يضّم فريق خرباء                  -٣٠٢
 . احلكوميةعامالً مسؤوالً عن عمله اليومي ويتضمن بني أعضائه ممثلني للمنظمات غري

برنامج ملنع االجتار يف : وبالتعاون مع الرابطات التطوعية، وضعت احلكومة برناجمني يف هذا اجملال ونفذهتما -٣٠٣
، وبرنامج شامل ملكافحة االجتار يف البشر بشكل عام، خالل الفترة ٢٠٠١-١٩٩٩النساء واألطفال، خالل الفترة 

  خمطط لربنامج مكافحة االجتار يف البشر خالل الفترة         وانـتهى العمـل عـلى إعداد مشروع       . ٢٠٠٥-٢٠٠٢
 .، وخيضع املشروع حالياً لتقييم خرباء قانونيني٢٠١٠-٢٠٠٦

وتتمـثل إحـدى املهام األساسية اليت تواجه الربنامج الشامل يف تنفيذ طائفة واسعة من تدابري التوعية،                  -٣٠٤
 تعترب األشد عرضة هلذه املخاطر، واليت ُينفذ ألجلها      تستهدف عامة اجلمهور وبشكل خاص النساء يف الفئات اليت        

 .برنامج تثقيفي مستمر

فقد أصبحت مراكز   . وقد بذلت أوكرانيا جهوداً كبرية يف هذا السياق، بالتعاون مع الرابطات التطوعية            -٣٠٥
ساعدة  خط هاتف للدعم وامل    ٢٠٠ مركزاً، تدير أكثر من      ٩٥٠اخلدمـة االجتماعـية للشـباب، البالغ عددها         

السريني، وأُعّدت كتب إرشادية للمعلمني يف املؤسسات التعليمية واألخصائيني االجتماعيني، وُعرضت عدة برامج 
 .وأفالم وثائقية ذات صلة على شاشات التلفزة

، أُنشئ بدعم من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومبساعدة وزارة           ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف تشـرين الـثاين     -٣٠٦
رياضـة يف أوكرانيا خط هاتفي مباشر جماين يغطي مجيع أحناء البلد ومتاح جلميع النساء هبدف منع                 الشـباب وال  
 .االجتار بالبشر

ويقدم املكتب التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف أوكرانيا مساعدة كبرية للهيئات احلكومية واجلمعيات               -٣٠٧
 التدريبية املتعلقة بُسبل التعرف على ضحايا االجتار        وُنظم عدد من الدورات   . الطوعـية العاملـة يف هـذا اجملال       

 . ومحايتهم، ال سيما األطفال، وتعزيز األساليب الفعالة إلجراء التحقيقات وحتسني نظم التصدي هلذه املمارسات

ام ونظراً لطبيعة االجتار بالبشر املتمثلة يف كوهنا عابرة للحدود، سعت وزارة الداخلية األوكرانية خالل ع       -٣٠٨
، ومركز املبادرة التعاونية    )اإلنتربول( إىل توسـيع تعاوهنا مع هيئات مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية             ٢٠٠٥
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، واملنظمات الدولية   )يوروبول(جلـنوب شرق أوروبا من أجل مكافحة اجلرمية عرب الوطنية، والشرطة األوروبية             
 دول أخرى، وذلك يف إطار سعيها اجلاد ملكافحة هذا          احلكومـية وغـري احلكومية، ووكاالت إنفاذ القوانني يف        

 .التعدي على حقوق وحريات اإلنسان

وبفضل هذه اجلهود، أصبح لوزارة الشؤون الداخلية يف الوقت الراهن ترتيبات دائمة لتبادل املعلومات مع  -٣٠٩
اطنني األوكرانيني، مبن فيهم قوات الشرطة يف دول أخرى بشأن عصابات اجلرمية واألشخاص الذين يّتجرون يف املو

 .القُّصر، عرب حدود الدولة بغرض استغالهلم يف اجلنس أو يف العمل

وتبّين التجربة العملية أن التعاون اإلقليمي هو أجنع وسيلة إلغالق الطرق اليت يستخدمها العاملون يف جمال  -٣١٠
ولية بالتنسيق مع الشرطة األوروبية، واملركز      االجتـار الـدويل بالبشر، ال سيما من خالل العمليات الوقائية الد           

 . اإلقليمي للمبادرة التعاونية جلنوب شرق أوروبا وغريها من الوكاالت الدولية املعنية بإنفاذ القوانني

وكانـت أوكرانـيا يف واقع األمر من أوائل البلدان األوروبية اليت أجرت تعديالت على قانوهنا اجلنائي                  -٣١١
 ٢٠٠٦يناير  /وعليه، اعتمد اجمللس األعلى األوكراين يف كانون الثاين       .  ُتجّرم االجتار بالبشر   بإدخـال مادة خاصة   

 . قانوناً عّدل القانون اجلنائي الذي بات يفرض عقوبات أشد على االجتار بالبشر واستدراج الغري ملمارسة البغاء

 دعوى جنائية خالل    ١ ٢٨٧نني أكثر من    واعتباراً من بدء نفاذ هذه املادة، أقامت وكاالت إنفاذ القوا          -٣١٢
 ١١، و ١٩٩٨، مبا يف ذلك دعوتني جنائيتني عام        ٢٠٠٦يناير  / إىل كانون الثاين   ١٩٩٨ مارس/آذارالفـترة من    

 ،٢٠٠٣ عام ٢٨٩، و٢٠٠٢ عام   ١٦٩، و ٢٠٠١ عام   ٩٠، و ٢٠٠٠ عام   ٤٢، و ١٩٩٩دعـوى جنائـية عام      
 . ٢٠٠٥ عام ٤١٥، و٢٠٠٤ عام ٢٦٩و

ومتيزت إحدى  . الت إنفاذ القوانني يف البلد وحدات خاصة ملكافحة جرائم االجتار بالبشر          وأنشـأت وكا   -٣١٣
 معنية مبكافحة جرائم االجتار ٢٠٠٥اخلطـوات األساسية ملكافحة هذه اجلرائم على وجه التحديد بإنشاء إدارة عام    

 دعوى  ٤١٥هذه اإلدارة، أُقيمت    وعقب إنشاء   . بالبشـر، كجزء من ُشعبة الشؤون اجلنائية التابعة إلدارة الشرطة         
 .٢٠٠٤ يف املائة مقارنة بعدد الدعاوى اليت أُقيمت خالل عام ٥٤,٣، وذلك ميثل زيادة بنسبة ٢٠٠٥جنائية عام 

وبصورة عامة، ووفقاً لتقديرات اخلرباء الدوليني، تأيت أوكرانيا يف طليعة البلدان اليت تبذل جهوداً ملكافحة  -٣١٤
 . هذه الظاهرة

ومن . وباإلضافة إىل كبح مثل هذه اجلرائم ومعاقبة مرتكبيها، تويل أوكرانيا أمهية خاصة ملساعدة الضحايا -٣١٥
أجل حتقيق هذه الغاية، ختطط، على سبيل املثال، إلنشاء عدد من مراكز إعادة التأهيل بدأ أوهلا بالعمل فعلياً يف                   

 مخسة مراكز أخرى يف     ٢٠٠٥وافُتِتحت خالل عام    .  مبساعدة مكتب املنظمة الدولية للهجرة     ٢٠٠٢كييف عام   
 . حمافظات زيتومري ولفيف وشرينفيسيت وفوليانيا ويف مجهورية القرم اليت تتمتع باحلكم الذايت

 .وهناك زيادة مطردة يف عدد النساء الاليت يتلقني مساعدة شاملة يف هذا اجملال بغية إعادة تأهيلهن اجتماعياً -٣١٦



E/C.12/UKR/5 
Page 44 

 

انيا بتنفيذ برامج لكبح االجتار بالبشر قد يكون مبثابة منوذج للتعاون املثمر بني السلطات،        إن قـيام أوكر    -٣١٧
على الصعيدين املركزي واحمللي، وبني املنظمات غري احلكومية النسوية اليت قدمت مساعدة كبرية، ليس من الناحية 

 . ذ قرارات أساسيةالعملية فحسب، بل أيضاً من حيث كفالة قيام احلكومة األوكرانية باختا

ولتنسيق اجلهود اليت تبذهلا السلطات املركزية واملنظمات الطوعية والدولية يف هذا اجملال، ُينظر يف إنشاء                -٣١٨
 . مكتب وطين يف أوكرانيا ملكافحة االجتار بالبشر

هذا اجملال، تقوم هذه    وكجزء من التحريات اليت جتريها اإلدارة املعنية مبكافحة اجلرائم االجتار بالبشر يف              -٣١٩
اإلدارة بـتحديد هذه اجلرائم وعرضها وتوثيق أنشطة عصابات اجلرمية واألشخاص املتورطني يف جتهيز وتسويق               

 . ونشر املواد اإلباحية على اإلنترنت، مبا يف ذلك تلك اليت ُيشرك فيها القُّصر

 دعوى جنائية ١ ٣٤٣ برفع ٢٠٠٥-٢٠٠٠ وعليه، قامت سلطات الشؤون الداخلية يف أوكرانيا خالل الفترة -٣٢٠
 ).هتريب وجتهيز وتسويق ونشر مواد إباحية( من القانون اجلنائي األوكراين ٣٠١تتعلق جبرائم تقع حتت طائلة املادة 

وذلك نظراً للفجوة الكبرية بني التحليالت النظرية هلذه . أما االجتار باألطفال، فهو مشكلة يستعصي حلها -٣٢١
قائع الفعلية املتعلقة بالسبل الفعالة ملعاجلة خمتلف مكوناهتا، مبا يف ذلك التدابري الوقائية، والتعرف على الظاهرة والو

الضـحايا وحتريرهم وتوفري احلماية هلم، واجلهود الالزمة للقبض على اجلناة املستفيدين من هذه التجارة والذين                
 . حيققون مآرهبم باستغالل ضعف األطفال

فجرمية .  نظر القانون اجلنائي، ميثل االجتار باألطفال جزءاً معقداً من جرمية االجتار بالبشر            ومـن وجهة   -٣٢٢
االجتـار بالقُّصـر تؤدي بصورة أساسية إىل اإلضرار باملؤسسات االجتماعية املنشأة لصون حياة القُّصر املعنيني                

 . وصحتهم وسالمتهم ومصاحلهم الشخصية

 .لسابقة أن الغرض الرئيسي من االجتار باألطفال هو جتارة التبين واالستغالل اجلنسيوتبّين التجارب العملية ا -٣٢٣

وحيدد القانون اجلنائي األوكراين العقوبات اليت ُتفرض يف حاالت اختطاف األفراد واالجتار هبم، واستغالل  -٣٢٤
ان األفراد من حريتهم بطريقة غري  من القانون على العقوبات اجلزائية يف حاالت حرم١٤٦وتنص املادة . بغاء الغري

 املسؤولية القانونية املباشرة يف     ١٤٩وحتدد املادة   . مشـروعة أو اختطافهم بغرض بيعهم أو استغالهلم يف اجلنس         
بيع البشر أو التحويالت األخرى بغرض دفع مبالغ مالية أو إجراء أي "حاالت االجتار بالبشر اليت ُتعّرف على أهنا 

ري مشروعة تتعلق بالبشر، مبا يف ذلك نقلهم، بطريقة مشروعة أو غري مشروعة سواء كان ذلك                معامالت جتارية غ  
مبوافقتهم أو قسراً، عرب حدود دولة أوكرانيا بغرض بيعهم مرة أخرى أو حتويلهم إىل شخص أو أشخاص آخرين                  

إجرامية أو استرقاقهم بسبب    بغـية استغالهلم يف اجلنس أو استخدامهم يف املواد اإلباحية أو إشراكهم يف أنشطة               
 ".الديون أو تبنيهم ألغراض جتارية أو استخدامهم يف نزاعات مسلحة أو استغالهلم يف العمل

إن مشكلة استغالل األطفال يف جتارة اجلنس، وهو عمل مريب وحيقق مكاسب مالية طائلة، يتراوح من                 -٣٢٥
حة بغرض ممارسة اجلنس مع األطفال واالجتار هبم بصورة    بغـاء األطفـال واستغالهلم يف املواد اإلباحية إىل السيا         
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ميكن إنكارها، إذ تشهد أوكرانيا زيادة خميفة يف عدد األطفال الذين يتم إغرائهم بالعمل           ال  وهناك أرقام   . مباشرة
 .يف صناعة اجلنس

 االستغالل  أوالً، عدم الكشف عن معظم حاالت     . وهـناك عدد من العوامل اليت تؤدي إىل هذه املشكلة          -٣٢٦
وثانـياً، قـيام األطفال باملشاركة يف املواد اإلباحية والبغاء بدافع كسب املال للصرف على أنفسهم                . اجلنسـي 

وثالثاً، تؤدي صناعة   . كما تغريهم املبالغ الكبرية اليت يكسبوهنا     ) والصرف أحياناً على اآلباء العاطلني عن العمل      (
عروض التعري، والعروض   (إىل تقنني أمناط مماثلة من االستغالل اجلنسي        الترفـيه احلديثة يف العديد من احلاالت        

ورابعاً، وهو األمر املفزع، هنالك العديد من احلاالت املثبتة اليت قام فيها اآلباء أنفسهم              ). اخلليعة، وما إىل ذلك   
 . من وراء ذلكباستغالل أطفاهلم يف إعداد مواد إباحية أو إكراههم على البغاء، وحققوا أرباحاً طائلة

وحيـتمل إىل حد كبري أن يكون أطفال الشوارع واألطفال ضحايا العنف األسري واأليتام ونزالء دور                 -٣٢٧
وتتجه أنظار اجملرمني على وجه اخلصوص إىل . احتجاز األطفال هم األكثر عرضة للوقوع يف أيدي املتجرين بالبشر

 .رباء يف مدن ال توفر هلم احلماية أو الدعماألطفال اهلاربني من ذويهم الذين جيدون أنفسهم غ

 من القانون اجلنائي األوكراين على أن اجلرمية تعترب مرتكبة يف األراضي            ٦ من املادة    ٢وتـنص الفقـرة      -٣٢٨
ووفقاً . األوكرانـية إذا كانـت قد بدأت أو استمرت أو استكملت أو توقف استكماهلا يف األراضي األوكرانية                

السفن املدنية وغريها من السفن املسجلة يف : واملعاهدات الدولية، تشمل األراضي األوكرانية للقـانون األوكراين    
؛ )خارج املياه اإلقليمية والداخلية لدول أخرى     (املوانـئ األوكرانـية الـيت ترفع علم أوكرانيا يف أعايل البحار             

خارج اجملال اجلوي لألراضي األوكرانية (جي والطائرات املدنية املسجلة يف أوكرانيا عند عبورها اجملال اجلوي اخلار
 ).أو يف اجملال اجلوي لدول أخرى

 من القانون اجلنائي األوكراين على عدم جواز تسليم مواطنني أوكرانيني أو عدميي اجلنسية              ١٠وتـنص املـادة      -٣٢٩
 .رائم خارج أوكرانيااملقيمني يف أوكرانيا إقامة دائمة إىل دول أخرى بغرض مقاضاهتم جنائياً إذا ارتكبوا ج

أمـا األجانـب الذين ارتكبوا جرائم يف أوكرانيا وصدرت أحكام حبقهم مبوجب القانون اجلنائي للبلد                 -٣٣٠
فـيمكن تسليمهم إىل البلدان اليت ينتمون إليها لتمضية فترة العقوبة فيها إذا كانت املعاهدات الدولية اليت وقعت     

 .عليها أوكرانيا تنص على ذلك

كـن ترحـيل األجانـب وعدميي اجلنسية املقيمني يف أوكرانيا بصورة مؤقتة إىل دول أخرى بغرض                 ومي -٣٣١
حماكمتهم جنائياً إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم خارج أوكرانيا، أو تسليمهم هلذه الدول لتمضية فترة العقوبة فيها                 

 .  تسليمهمإذا كانت املعاهدات الدولية اليت وقعتها أوكرانيا تنص على ترحيلهم أو

 سنة ١٦ من القانون اجلنائي، تقع املسؤولية القانونية على األشخاص الذين بلغوا سن ٢٢ومبوجب املادة   -٣٣٢
 سنة، فتقع عليهم املسؤولية اجلنائية   ١٦ إىل   ١٤أما األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من       . وقت ارتكاهبم اجلرمية  

ى بدين جسيم أو متوسط، واالغتصاب، والسطو، والسرقة، يف حـاالت جـرائم القـتل، والتسُبب عمداً يف أذ          
 .واالبتزاز، والتسبب بصورة إجرامية يف وقوع أضرار، وبعض أنواع اجلرائم األخرى
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 من القانون اجلنائي األوكراين، فإن استغالل األطفال الذين مل يبلغوا السن القانونية             ١٥٠وعمالً باملادة    -٣٣٣
م لتحقيق مكاسب مالية ُيعاقب عليه بالسجن لفترة قصرية تصل إىل ستة أشهر، أو              للعمل واالستفادة من عمالته   

 . باحلرمان من احلرية ملدة تصل إىل ثالث سنوات

وقامت الشرطة اجلنائية التابعة لوزارة الداخلية املعنية بالتعامل مع القُّصر ببذل جهود منسقة للتعرف على  -٣٣٤
وكفالة عودهتم إىل مقاعد الدراسة، وللتصدي أيضاً للتأثريات السلبية على          القُّصـر الذيـن تسربوا من املدارس        

وُتتخذ إجراءات قانونية ضد اآلباء واملوظفني وغريهم من األشخاص البالغني الذين يؤثرون سلباً على              . الشـباب 
 .البلدويف سبيل ذلك، تنظم أوكرانيا سنوياً جمموعة محالت وقائية تشمل مجيع أحناء . تنشئة األطفال

ومن أجل التعرف على األطفال الذين تسربوا من املدارس، يقوم رجال الشرطة، مع ممثلني عن سلطات                 -٣٣٥
التعلـيم واإلدارات احلكومية املعنية بشؤون األحداث واملنظمات العامة، بالتحقق بصورة منهجية من املؤسسات              

 من األطفال، كما تبث وسائل اإلعالم برامج معلومات         التعليمية واألسر احملرومة والفقرية واليت لديها عدد كبري       
وُتبذل جهود يف الوقت الراهن إلنفاذ تدابري للقضاء على األسباب          . تتـناول القوانـني املعمول هبا يف هذا اجملال        

والظـروف اليت تؤدي إىل جنوح القُّصر وإمهاهلم من ِقبل ذويهم، والقيام بتفتيش، وعند االقتضاء إغالق، حمالت    
ـ  يع األغذيـة واحملـالت التجارية األخرى اليت تبيع مشروبات كحولية ومنتجات التبغ املوجودة يف أماكن هبا                 ب

وُتبذل جهود متواصلة إلزكاء الوعي من . مؤسسات لألطفال أو بالقرب من مرافق التسلية والترفيه املخصصة هلم   
 . خالل وسائط اإلعالم اجلماهريي

 مع منظمة العمل الدولية، جيري تنفيذ مشاريع دولية مشتركة يف البلد يف             وكجـزء من تعاون أوكرانيا     -٣٣٦
 : اجملاالت التالية

 القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال يف أوكرانيا؛ )أ( 

دراسـة إمكانية استخدام التدريب املهين، وفرص التوظيف والسياسة العامة احمللية كوسائل ملنع         )ب( 
 اء يف ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا؛ وخفض معدل االجتار بالنس

 . مكافحة االجتار باألطفال بغرض استغالهلم يف اجلنس ويف العمالة يف بلدان إقليم البلقان وأوكرانيا )ج( 

   احلق يف مستوى معيشي مناسب-١١املادة 

تصاد البلد بشكل ُتعـد صناعة األغذية من أهم األفرع بالنسبة للقطاع التجاري الزراعي األوكراين والق            -٣٣٧
 يف املائة من إمجايل املنتجات      ١٥,١وشـكّلت منتجات األغذية املصنعة واملنتجات الزراعية اجملهزة نسبة          . عـام 

وفيما يتعلق بإنتاج األغذية، حيتل قطاع األغذية والزراعة املركز الثالث يف اقتصاد            . ٢٠٠٤املصّنعة يف البلد عام     
 . وتصنيع املعادنالبلد بعد قطاعات احلديد والفوالذ
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. ومتـثل صناعة األغذية أكثر مصادر الدخل استقراراً وموثوقية بني مجيع قطاعات الصناعة يف أوكرانيا               -٣٣٨
 يف املائة من إمجايل ما ُينفق على توفري         ٦٠فنفقات الشعب األوكراين على شراء املنتجات الغذائية تبلغ أكثر من           

 . أسباب الراحة املادية

ألغذية قادرة متاماً على تلبية متطلبات سوق االستهالك احمللي ولديها إمكانيات كبرية للتصدير             وصناعة ا  -٣٣٩
 .وحيقق ميزان جتارهتا اخلارجية نتائج إجيابية

 الصادرة عن جلنة اإلحصاءات التابعة للدولة بأن املستويات العامة          ٢٠٠٥وعلـيه، تفيد إحصاءات عام       -٣٤٠
 يف املائة مقارنة مبستويات عام      ١٣,٧م الزراعية اجملهزة قد ارتفعت يف أوكرانيا بنسبة         إلنتاج األغذية واملواد اخلا   

 . كما ازداد إنتاج معظم املواد الغذائية. ٢٠٠٤

وحتقـق أوكرانيا اكتفائها الذايت إىل حد كبري يف جمال إنتاج األغذية إذ يليب إنتاجها احتياجات السكان                  -٣٤١
 .ويغنيها عن االسترياد

وحتتل صناعة األغذية واحدة من أعلى املراتب من حيث ما يتعلق باالستثمار األجنيب يف االقتصاد األوكراين  -٣٤٢
 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١ ١٥٩ ما مجلته  ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١حيـث اجتذب حىت     

 املائة من إمجايل حجم االستثمارات يف        يف ٢٩، أي   )١٩٩٢حمسـوبة بصورة تراكمية اعتباراً من عام        (األمريكـية   
 . ٢٠٠٥ مليون دوالر أمريكي خالل تسعة أشهر من عام ٢٨الصناعة األوكرانية، واسُتثمر منها مبلغ 

 ٤ ٧٩٦,٦) ٢٤-١اجملموعات  (وبلـغ جمموع مبادالت التجارة اخلارجية من املواد الغذائية الرئيسية املصنعة             -٣٤٣
 يف ٢١,٢ مليون دوالر أمريكي، أي ٨٣٩,٧، ويشكل ذلك زيادة قدرها ٢٠٠٥م مليون دوالر أمريكي خالل عا
 مليون  ٧٤٥وكان ميزان التجارة اخلارجية إجيابياً يف هذا القطاع إذ بلغ           . ٢٠٠٤املائـة، مقارنة مبستويات عام      

 .دوالر أمريكي

ريكي، ويشكل ذلك زيادة  مليون دوالر أم٢ ٧٧٠,٦وخالل هذه الفترة، بلغت قيمة الصادرات الغذائية  -٣٤٤
 . ٢٠٠٤ مقارنة بعام - يف املائة ١٢ أو - مليون دوالر أمريكي ٢٩٧,٦قدرها 

كمـا ازدادت صادرات منتجات األلبان، والسمن النبايت، والدبس، واحللوى، والشكوالته، ومنتجات             -٣٤٥
، واملشروبات الكحولية األخرى، واخلل، احلبوب، واملياه الطبيعية واملعدنية، والبرية، والنبيذ، واملشروبات الروحية

 .وامللح، والصابون، والتبغ ومنتجاته وغريها من املواد االستهالكية

 يف  ٧٥,٣ مليون دوالر أمريكي بزيادة بلغت       ٢ ٠٢٥,٩، بلغت قيمة واردات األغذية      ٢٠٠٥ويف عام    -٣٤٦
 . لسابق مليون دوالر أمريكي، مقارنة بنفس الفترة من العام ا٥٤٢املائة، أي 

وتعـتمد تنمـية قطـاع األغذية وزيادة إنتاجها اعتماداً مباشراً على مستوى دخل املواطنني والقدرة                 -٣٤٧
 . التصديرية للبلد
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 شركة يف أوكرانيا يف جمال جتهيز وتصنيع األغذية وتوفر فرص العمل ألكثر ٢٢ ٠٠٠وتعمـل أكثر من    -٣٤٨
 . من مليون شخص

، أقر الرئيس األوكراين واجمللس األعلى واحلكومة الوطنية عدداً من القوانني       وخـالل السـنوات األخرية     -٣٤٩
واكتمل وضع إطار لسياسة للدولة يف جمال       . واألنظمـة املتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية للسلع املصنعة األوكرانية        

 .يف البلدمراقبة اجلودة، مما أعطى زمخاً جديداً لبذل جهود منسقة يف خمتلف قطاعات الصناعة 

واختذت الوزارة اخلطوات املناسبة لوضع جمموعة قوانني ولوائح أوكرانية يف جمال صناعة األغذية متوافقة               -٣٥٠
 .كما ينبغي مع املعايري الدولية واألوروبية

ويف عام  .  من الصكوك التنظيمية مع املتطلبات الدولية      ١٤٢، مت تكييف    ٢٠٠٤-٢٠٠٢وخالل الفترة    -٣٥١
 صك تنظيمي حباجة إىل   ١٠٠وال يزال أكثر من     .  جمموعة من اللوائح التقنية    ١٢ معياراً و  ١٤٢ضع  ، مت و  ٢٠٠٥

 . املزيد من التطوير والتنسيق

ومن أجل دمج قطاع تصنيع األغذية األوكراين يف صناعة األغذية العاملية، مبا تتمتع به من أساليب حديثة  -٣٥٢
ليت تراعي جمموعيت املعايري القياسية واملتعلقة بالسالمة الصادرتني عن املنظمة          يف جمال ضبط اجلودة واملعايري البيئية ا      

، (HACCR) وفقاً لنظام نقط املراقبة احلرجة يف حتليل املخاطر ISO 14000 وISO 9000الدولية للتوحيد القياسي 
؛ واعتمدت ISO 9000  شركة خمتلفة، بناء على معيار٤٤طُـّورت نظم لضبط اجلودة ومت إدخاهلا واعتمادها يف  
؛ واعتمدت ست شركات نظم مراقبة السالمة ISO 14000أربـع شركات معايري احلماية البيئية بناء على معيار  

؛ كما ُتتخذ اإلجراءات الالزمة (HACCR)الغذائـية وفقـاً ملـبادئ نظام نقط املراقبة احلرجة يف حتليل املخاطر      
 . شركة٣٢إلدخال هذه املعايري يف 

لنسبة للمسائل املتعلقة مبراقبة اجلودة وسالمة اإلنتاج، تتعاون وزارة السياسة الزراعية بصورة فعالة مع وبا -٣٥٣
وجيري العمل مع اجلمعية األوكرانية ملراقبة اجلودة بشأن قيام أوكرانيا بتنظيم أسابيع . احلكومة واملنظمات الطوعية

، وتنظيم منافسات وطنية للجودة بالتعاون مع املنظمة األوكرانية         اجلـودة اليت حتتفل هبا البلدان األوروبية تقليدياً       
للمعايري االستهالكية، وتنظيم منافسة وطنية للجودة ألفضل مائة من املنتجات األوكرانية واالحتفال باليوم العاملي 

 . لألغذية يف إطار تعاون أوكرانيا مع منظمة األغذية والزراعة

 تضطلع هبا وزارة الزراعة يف املرحلة الراهنة زيادة تطوير الزراعة املوجهة حنو             ومـن املهام األساسية اليت     -٣٥٤
األسـواق، وإنشاء وتشغيل نظام للتسويق وتنسيقه باختاذ التدابري الالزمة إلجياد اهلياكل األساسية لسوق تصنيع               

 .اجلديدةوجتهيز وبيع املنتجات، وحتسني وتطوير األسواق احمللية وحتديد األسواق األجنبية 

ومتثل التعاونيات الزراعية حلقة الوصل األساسية يف سلسلة التسويق بني املنتجني واملستهلكني، فهي حتمي  -٣٥٥
مصـاحل أعضائها، املنتجني الزراعيني، بإشراكهم بصورة مباشرة يف املعامالت التجارية ومتكينهم من التأثري على               

لضمان إمداد أسواق املواد الطازجة بالسلع الزراعية، وحتسني        و. األسـعار وتيسـري وصوهلم إىل أسواق اجلملة       
 ١ ٠٠٠اخلدمـات املقدمة للمنتجني الزراعيني، جيري العمل على توسيع شبكة هذه التعاونيات اليت مت إنشاء أكثر من       

 . ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١منها حىت 
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 مبهام إضافية تتعلق بترويج تسويق املنتجات       وتضـطلع مراكز التسويق الزراعي يف املقاطعات واألقاليم        -٣٥٦
وال تزال  .  من هذه األسواق على مستوى احملافظات واملناطق       ٣٩٠الزراعـية باجلملة، ويوجد يف الوقت الراهن        

 . منها فقط كتعاونيات١٠٣غالبيتها تعمل على أساس جتاري، وتعمل 

ير أسواق منظمة لبيع املنتجات الزراعية باجلملة  ومن أصعب املشاكل اليت تواجه أوكرانيا احلاجة إىل تطو         -٣٥٧
أما ترتيبات األسواق الناشئة . وبالتجزئة، باعتبار ذلك أحد العناصر األساسية للهياكل األساسية لألسواق الزراعية

بصورة تلقائية فهي غري قابلة لالستدامة وتتطلب احلصول على معلومات تنظيمية من منتجي ومستهلكي املنتجات 
 . أيضاًةاعية، ومن الدولالزر

وُتنظم مساندة الدولة . وترتبط مسألة كيفية إصالح القطاع الزراعي يف البلد ارتباطاً وثيقاً بتطوير الريف -٣٥٨
األولوية للتنمية االجتماعية يف (للتنمية الريفية مبوجب القانون املتعلق بقطاع الريف والتجارة الزراعية يف أوكرانيا 

 . ، وجمموعة أخرى من التشريعات)االقتصاد احمللي

 نسمة، ١٥ ٢٧١ ٠٠٠ قرية ومستوطنة يبلغ العدد اإلمجايل لسكاهنا        ٢٨ ٥٨٥ويضم الريف األوكراين حالياً      -٣٥٩
وحىت .  يف املائة٣٩وتبلغ نسبة الذين جتاوزوا سن التقاعد من هذه اجملموعة .  يف املائة من جمموع السكان٣٢أي 
 يف املائة، واخنفض عدد سكان الريف ١٢، اخنفض عدد املستوطنات الريفية بنسبة     ٢٠٠٤يناير  / كـانون الثاين   ١

 .  نسمة٢٠٤ ٠٠٠مبقدار 

 :وال تزال املهام الرئيسية اليت جيب إجنازها لتعزيز التنمية االجتماعية يف املناطق الريفية هي على النحو التايل -٣٦٠

لى أساس كفاءة استخدام املوارد الطبيعية املتوفرة توفري ظروف التوظيف املنتج لسكان الريف، ع )أ( 
 يف القرى وتعزيز القدرة على إقامة املشاريع بغية توفري فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخل؛ 

 تشجيع الشباب على العمل والعيش يف املناطق الريفية؛ )ب( 

  الريف؛تطوير هياكل اجتماعية قادرة على تلبية املتطلبات اليومية لسكان )ج( 

احلـيلولة دون تدهـور املستوطنات الريفية وتوسيع الفرص املتاحة للمجتمعات الريفية لتلبية               )د( 
 . احتياجاهتا اليومية

 وُتعـد مجـيع املهـام الـواردة أعـاله من أولويات سياسة الدولة الرامية إىل تنمية املناطق الريفية حالياً ويف                     -٣٦١
 .األمد املتوسط

 من الدستور األوكراين على حق مجيع املواطنني األوكرانيني يف املسكن بوصفه من             ٤٧وتـنص املـادة      -٣٦٢
وتعمل الدولة على توفري الظروف اليت تكفل حصول مجيع املواطنني          . احلقـوق االجتماعية واالقتصادية األساسية    

 يف املسكن من خالل     وتدعم الدولة حق املواطنني   . على فرصة لبناء منازهلم أو احلصول على مسكن أو استئجاره         
 . التشجيع على تشييد وصيانة املساكن احلكومية والعامة واملساكن اليت ميتلكها أفراد
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وتقوم الدولة والسلطات احمللية بتوفري املسكن للمواطنني الذين حيتاجون حلماية اجتماعية، جماناً أو بإجيار               -٣٦٣
 .يناسب إمكانياهتم املادية، وفق ما يقره القانون

وتضـم هـذه الفئة املواطنني الفقراء الذين يواجهون صعوبات اقتصادية، واملعوقني، وقدامى احملاربني،               -٣٦٤
 .وضحايا كارثة تشرنوبيل

ومتنح احلكومة قروضاً لبناء املساكن على أساس تفضيلي لألسر الشابة ولألفراد املدرجني يف قائمة انتظار  -٣٦٥
والتشريعات األساسية اليت حتكم املسائل املتعلقة بتسهيالت منح        . لمـنذ فترة طويلة للحصول على مسكن أفض       

 :القروض للشباب هي على النحو التايل

 ؛ ١٩٩٣ فرباير/شباط ٥وتنمية الشباب يف أوكرانيا الصادر يف بالتقدم االجتماعي القانون املتعلق  )أ( 

 بشأن منح القروض    ٢٠٠١ مايو/أيار ٢٩ الصـادر عن جملس الوزراء يف        ٥٤٨القـرار رقـم      )ب( 
 ؛)صيانته(احلكومية على أساس تفضيلي لألسر الشابة والشباب غري املتزوجني بغرض تشييد مسكن 

 الذي اعتمد برنامج ٢٠٠٢ يوليه/متوز ٢٩ الصادر عن جملس الوزراء يف ١٠٨٩القـرار رقـم     )ج( 
 . ٢٠١٢-٢٠٠٢الدولة اخلاص بإسكان الشباب للفترة 

، اعتمد القانون األوكراين املتعلق بالظروف التنظيمية والقانونية لتوفري ٢٠٠٥يناير /ين كانون الثا١٣ويف  -٣٦٦
احلماية االجتماعية لأليتام واألطفال احملرومني من الرعاية األبوية، وينبغي مبوجب هذا القانون منح األطفال مسكناً 

 .وفقاً ملعايري اإلسكان الرمسية سنة، إذا مل يكونوا قد حصلوا على مسكن خاص هبم، ١٨عند بلوغهم سن 

، اعُتمد قانون صندوق اإلسكان االجتماعي الذي حيدد اإلطار القانوين ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٢ويف  -٣٦٧
والتنظـيمي واالجتماعي إلجياد سياسة عامة للدولة تدعم احلق الدستوري يف املسكن بالنسبة لقطاعات السكان               

 . احملرومني اجتماعياً

وعمـالً بالقـانون املذكور أعاله، يشمل السكن االجتماعي اإلسكان جبميع أشكال امللكية، باستثناء               -٣٦٨
اإلسـكان يف ُنـُزل، الـذي يوفره صندوق اإلسكان االجتماعي جماناً للمواطنني األوكرانيني احملتاجني ملساعدة                

 . اجتماعية، وذلك مبوجب اتفاقات سكن حمددة املدة

، حصل  ١٩٩٢ يونيه/حزيران ١٩يف  ) اخلصخصة( صندوق اإلسكان التابع للدولة      وباعـتماد قـانون    -٣٦٩
املواطـنون األوكرانيون على حق امتالك الشقق واملنازل اليت حصلوا عليها من هذا الصندوق باستخدام قسائم                

 .االئتمان اخلاصة باإلسكان

 املخصخصة امتالك هذه الشقق  من القانون املذكور أعاله، حيق ألصحاب الشقق١٢ومبوجـب املـادة      -٣٧٠
 . وُينظم القانون املدين إجراءات إعمال هذه احلقوق. بالطريقة اليت تناسبهم
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ولكفالة االستفادة بفعالية من الشقق املخصخصة، وألغراض إدارهتا، جيوز ألصحاب هذه الشقق املوجودة  -٣٧١
 تشرين ٢٩الصادر يف ) مجعيات املُالك(ية للبنايات يف بنايات سكنية إنشاء مجعية ُمالك مبوجب قانون امللكية اجلزئ

 بشأن  ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  ١١ الصادر عن جملس الوزراء يف       ١٥٢١ واملقرر رقم    ٢٠٠١نوفمرب  /الـثاين 
 .مجعيات أصحاب امللكية اجلزئية للبنايات

 يتعدى على مساكن    وال ميكن ألي كان أن    .  من الدستور األوكراين ُحرمة املسكن     ٣٠وتكفـل املادة     -٣٧٢
وال . املواطنني أو أي ممتلكات أخرى خاصة هبم، أو أن يقوم بتفتيش املساكن أو املمتلكات إال بقرار من حمكمة                 

وتعود إىل املواطنني األوكرانيني ملكية املساكن اليت شيدوها . جيوز طرد أحد من مرتله إال بقرار صادر عن حمكمة      
يف مجهورية أوكرانيا االشتراكية    وينص قانون اإلسكان    . إىل القانون املدين  أو امـتلكوها مبوجب اتفاقات تستند       

 . ، الذي ال يزال نافذاً يف أوكرانيا، على أن حق املواطنني يف املسكن يدعمه القانون وحتميه الدولةالسوفياتية

كن تعريف مهام ومي. وحتمـي الدولـة احلق يف املسكن كجزء من صيانة القانون والنظام يف البلد بأسره      -٣٧٣
السـلطات التنفيذية واإلدارية للدولة يف املرحلة الراهنة على أهنا تتمثل يف منع وقوع انتهاكات يف جمال املسكن،              

وحال وقوع انتهاك حلقوق امللكية     . وتـتخذ خطـوات سريعة لوقف أي جتاوزات فضالً عن اختاذ تدابري وقائية            
ية يف الدولة اخلطوات الالزمة إلعادة هذه احلقوق من خالل عملية            باملواطـنني، تتخذ السلطات القضائ     ةاملـتعلق 

تسوية املنازعات وتقييم اإلجراءات اليت اختذها الفرد أو املسائل القانونية األخرى من حيث مشروعيتها، مث إنزال                
 .العقوبات القانونية حبق اجلناة

مفوض حقوق اإلنسان التابع للمجلس األعلى وحيـق جلمـيع املواطنني األوكرانيني اللجوء إىل احملاكم و      -٣٧٤
األوكراين حلماية حقوقهم، وبإمكاهنم اللجوء، بعد استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية، إىل اهليئات أو اإلجراءات 

 .الدولية املناسبة التابعة ملنظمات دولية تتمتع أوكرانيا بالعضوية فيها

 ة  احلق يف الصحة البدنية والعقلي-١٢املادة 

 من املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية ١٣أحاطت أوكرانيا علماً بالتعليقات الواردة يف الفقرة  -٣٧٥
 . واالجتماعية والثقافية

 عام  ٧,٧، و ١٩٩٧ شخص يف عام     ١ ٠٠٠ لكل   ٨,٧(وال يـزال معدل املواليد منخفضاً يف هذا البلد           -٣٧٦
 وكانـت زيادة معدل املواليد خالل الفترة      . ت مـرتفع  ، مقـابل معـدل وفـيا      )٢٠٠٤ عـام    ٩,٥ و ٢٠٠١
 .  غري كافية لعكس اجتاه تناقص عدد األطفال يف البلد٢٠٠٤-٢٠٠٢

وخالل .  غري املؤايت، يستمر تدهور احلالة الصحية جليل الشباب يف البلد          ِدُميوغْراِفيويف هـذا السياق ال     -٣٧٧
ثة مواليد يعاين من عيوب خلقية، وال يزال معدل األمراض          السنوات الثالث املاضية، كان واحدا من بني كل ثال        

وال تزال نسبة املواليد اخلدج وناقصي   . والعـدوى مرتفعاً يف أوساط األطفال، مع استمرار ارتفاع معدل اإلعاقة          
 .الوزن مرتفعة، مع ارتفاع تكلفة رعايتهم
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 احلالية يف جمال األمومة ورعاية الطفولة    ووفقاً لذلك، تبذل مجيع اجلهات جهوداً خاصة جلعل التشريعات         -٣٧٨
متسـقة مـع املعايري الدولية، ولدعم حق األمهات واألطفال يف مجيع اجملاالت الواقعة حتت سلطة الدولة وتعزيز                  

ووفقاً للدستور، فإن الدولة الدميقراطية اليت ختضع لسيادة القانون اجلاري تأسيسها يف            . معدالت اإلجناب يف البلد   
 . ، تويل أمهية خاصة لألسرة واألطفال وتعطي األولوية ملصاحلهمأوكرانيا

وخـالل السـنوات اخلمـس املاضية، اعتمدت أوكرانيا عددا من التدابري، يف شكل برامج استراتيجية                 -٣٧٩
 :حكومية ووطنية الغرض منها محاية وحتسني صحة األمهات واألطفال، وتضمنت ما يلي

 لدعم صحة   ١٩٩٩ يونيه/حزيران ٣صادر عن جملس الوزراء يف      اختـاذ تدابـري مبوجب قرار        )أ( 
 األسرة، وسالمة األمومة واألبوة املسؤولة؛

، مبوجب مرسوم رئاسي صادر ٢٠٠٥-٢٠٠١وضع برنامج وطين يتعلق بالصحة اإلجنابية للفترة  )ب( 
 ؛٢٠٠١ مارس/آذار ٢٦يف 

 إلنفاذ  ٢٠٠١يناير  /كانون الثاين  ٢٤اختـاذ تدابـري تكميلية مبوجب مرسوم رئاسي صادر يف            )ج( 
 ؛ ٢٠٠٥برنامج أوكرانيا املتعلق بالطفل حىت عام 

 ٦ مبوجب قرار جملس الوزراء الصادر يف        ٢٠٠٥-٢٠٠١وضـع خطـة عمـل وطنية للفترة          )د( 
  املتعلق بتحسني وضع املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع األوكراين؛ ٢٠٠١ مايو/أيار

 لتشجيع  ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٣ تدابـري مبوجـب قرار جملس الوزراء الصادر يف           اختـاذ   )ه( 
 األوكرانيني على اإلجناب؛ 

 ؛٢٠٠٢ مارس/آذار ٢٩وضع خطة األمومة اآلمنة مبوجب أمر صادر عن جملس الوزراء يف  )و( 

لوزراء ، مبوجب قرار جملس ا    ٢٠٠٧-٢٠٠٢وضـع خطة شاملة للتشجيع على اإلجناب للفترة          )ز( 
 .٢٠٠٢ يوليه/متوز ١الصادر يف 

 . ٢٠١٥-٢٠٠٦كما استكملت الدولة إعداد برنامج للصحة اإلجنابية للفترة  -٣٨٠

فاإلحصاءات الناجتة عن دراسات حبث خاصة، . وال تزال مشكلة التخلي عن األطفال حادة بشكل خاص -٣٨١
وللتصدي هلذه .  الوالدةت، حىت يف مستشفيا طفل حديث الوالدة١ ٠٠٠ من كل ٤تفيد بأن اآلباء يتخلون عن 

 بشأن اختاذ تدابري حتظى باألولوية من أجل محاية حقوق ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١١املشكلة، أصدر الرئيس مرسوماً يف 
األطفال، وتساعد على مضاعفة اجلهود الرامية إىل احليلولة دون التخلي عن األطفال وتعزيز أشكال بديلة لتنشئة                

 . بيئة أسريةاألطفال يف 

 من املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق ١٨وأحاطـت أوكرانـيا عـلماً بالتعلـيقات الواردة يف الفقرة           -٣٨٢
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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، فإن  "اإلقبال على مساعدة الناس   " باسم   ٢٠٠٥وعمالً بالربنامج الذي وضعه جملس الوزراء األوكراين يف عام           -٣٨٣
 . ساسية للحكومة يف جمال املرأة والطفل واألسرة تتمثل يف التصدي للتناقص السريع يف عدد سكان البلداملهمة األ

وعـلى الرغم من الصعوبات اليت حدثت خالل الفترة االنتقالية، متكنت أوكرانيا من احملافظة على نسبة                 -٣٨٤
، وأخصائيي  ) نسمة ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٥(معقولـة من أخصائيي أمراض النساء والتوليد املؤهلني بصورة مناسبة           

 ٢٠٠٤ويف عام   ).  على التوايل  ١٠ ٠٠٠ لكل   ٢,٢ و ١,٩(األطفال وغريهم من املتخصصني يف رعاية األطفال        
 يف املائة، وارتفع عدد ٧٧,٥٩ يف املائة ليبلغ ١٤,٢٢ارتفع عدد أخصائيي أمراض النساء والتوليد املؤهلني بنسبة      

 . ٢٠٠٤ يف املائة عام ٧٤,٤ ليبلغ ١٩٩٩ يف املائة عام ٦,١نسبة أخصائيي األطفال املعتمدين ب

وُتعـد شبكة مؤسسات الرعاية الصحية القائمة اليت تقدم العالج والرعاية الوقائية للنساء واألطفال يف                -٣٨٥
 أوكرانـيا كافـية لكفالة وصول مجيع النساء واألطفال، من شىت الطبقات االجتماعية، على قدم املساواة، إىل                

 . خدمات ما قبل الوالدة وطب األطفال مبستوياهتا الثالثة

 وحدة استشارية للنساء، ويف عيادات      ٩٠ مركز توليد هبا     ٩٢وتتلقى النساء واألطفال الرعاية الطبية يف        -٣٨٦
،  مركزاً طبيا١ً ٢٩٨ مركزا للوقاية والعالج، وعيادات طب النساء والتوليد املوجودة يف ٤٦٢خمصصة للنساء يف 

 عيادة لالستشارات يف جمال     ٩٣ مركزاً لالستشارات املتعلقة بالزواج واألسرة، و      ٧٣ مركـز فحص، و    ٢ ٠٧٦و
 عيادة يف املراكز الطبية املتنقلة، ويف املستشفى التخصصي املعين          ٣ ٠٩٤ مركزاً مستقالً لألطفال و    ٥٤الوراثة، و 

 مستشفيات  ٦تشفى أطفال تابعة للبلديات، و     مس ١٠٠ مستشفى إقليمياً لألطفال، و    ٢٨بسـالمة األم والطفل و    
، بلغ  ٢٠٠٤ويف عام   .  مأوى لألطفال  ٤٨ مستشفيات متخصصة يف درن األطفال و      ٤أطفال لألمراض املعدية، و   

 سريراً لألطفال واألمهات يف     ٢٣ ٦٣١ سريراً، منها    ٥٥ ٨٩٥إمجايل عدد أسرة املستشفيات يف مجيع أحناء البلد         
 . سريراً لطب النساء ٢١ ٨٦٢حاالت الوالدة، و

، ٢٠٠٥-٢٠٠١وخـالل فـترة تنفيذ الربنامج الوطين لتنظيم األسرة وبرنامج الصحة اإلجنابية للفترة               -٣٨٧
 مركزاً للرعاية ١٩ مركز وعيادة لتنظيم األسرة و٥٠٠أُنشـئت شبكة كبرية خلدمات تنظيم األسرة هبا أكثر من          

امج أولوية التمويل من امليزانية املركزية، واُتخذت خطوات للقيام         وأُعطيت هذه الرب  . الصحية لألطفال واملراهقني  
 . حبمالت لتحصني األطفال

وُتنظم املساعدة الطبية يف أوكرانيا، مبا يف ذلك الرعاية الطبية لألمهات واألطفال، بطريقة ال تكفل مراقبة  -٣٨٨
 إىل إذكاء الوعي باملشاكل املتعلقة      احلالـة الصحية للسكان خالل خمتلف مراحل النمو فحسب، بل تؤدي أيضاً           

 . بالصحة اجلنسية واإلجنابية ملساعدة األشخاص على التصدي هلذه املشاكل

ومـن التدابري الفعالة حلماية القدرة اإلجنابية جليل الشباب إنشاء نظام خاص يشمل جمموعة من التدابري                 -٣٨٩
اجلنسي اآلمن، وحثهم على مراعاة وحتسني صحتهم،       الطبـية والتنظيمية املصممة لتشجيع الشباب على السلوك         

 .وتعزيز املفاهيم األساسية لألبوة املسؤولة بوصفها العنصر األساسي يف نظام تنظيم األسرة

وُتكفـل نوعـية اخلدمـات الطبية املقدمة للنساء واألطفال يف أوكرانيا بواسطة نظام يشمل إصدار تراخيص                  -٣٩٠
 . واجلهود املبذولة لتحسني عمل مراكز الوقاية والعالج وتدابري تقدمي املساعدة الطبية املوحدةاملؤسسات الطبية واعتمادها، 
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 الصادر عن جملس الوزراء ٧٦٥وبدأ تنفيذ عملية إصدار تراخيص ملراكز العالج واحلماية عمالً بالقرار رقم  -٣٩١
ولدى . تصدرها الدولة ملرافق الرعاية الصحية الذي اعتمد إجراء التراخيص اليت ١٩٩٧ يوليه/متوز ١٥األوكراين يف 

 .مجيع مراكز العالج والوقاية اآلن، اململوكة للدولة أو اجملتمعات احمللية، لديها تراخيص صادرة عن الدولة

 الصادر عن وزارة ٢٢٦ مبوجب األمر رقم ١٩٩٨وبدأت عملية توحيد اخلدمات الطبية يف أوكرانيا عام  -٣٩٢
 الذي اعتمد املعايري القطاعية املوحدة املتعلقة باملعدات الطبية         ١٩٩٨ يوليه/متـوز  ٢٧  الصـحة األوكرانـية يف    

املستخدمة يف تشخيص وعالج حاالت األشخاص البالغني الذين أُدخلوا إىل املستشفيات، واملستخدمة يف مرافق              
 بنطاق الدراسات التشخيصية،    الـرعاية الوقائـية والعالجـية يف أوكرانـيا، كما اعتمد املعايري املؤقتة املتعلقة             

واإلجـراءات العالجية ومعايري نوعية عالج األطفال، واملعايري املتعلقة جبميع أشكال املساعدة الطبية اليت تقدمها               
 .املستشفيات للمواطنني يف أوكرانيا

يادات، وقواعد تقدمي   أما القواعد املؤقتة املتعلقة بتقدمي الرعاية اخلارجية واخلدمات الطبية لألطفال يف الع            -٣٩٣
الرعاية للنساء يف جمال طب النساء والتوليد يف املؤسسات والعيادات اخلارجية فقد اعُتمدت، على التوايل، مبوجب 

 الذي اعتمد املعايري املؤقتة لتقدمي املساعدة الطبية      ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ الصادر يف    ٥٠٢األمـر رقم    
 الصادر يف نفس التاريخ بشأن تدابري حتسني اخلدمات         ٥٠٣اخلارجية، واألمر رقم    لألطفال يف املرافق والعيادات     

 .العيادات اخلارجية لطب النساء والتوليد يف أوكرانيا

، مت حتديـث قواعد توفري املساعدة الطبية يف جمال طب النساء والتوليد يف ضوء تطور        ٢٠٠٣ويف عـام     -٣٩٤
  الصادر عن وزارة الصحة األوكرانية يف       ٦٢٠مبوجب األمر رقم    التشـخيص والعـالج واعُتمدت هذه القواعد        

 بشأن تنظيم الرعاية اليت تقدمها املستشفيات يف أوكرانيا يف جمال طب النساء             ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٩
 .والتوليد وحلديثي الوالدة

 النساء والتوليد على    ، بدأت أوكرانيا وضع بروتوكوالت وطنية إكلينيكية يف جمال طب         ٢٠٠٣ويف عـام     -٣٩٥
 من هذه الربوتوكوالت اليت اعُتمدت مبوجب أوامر ٤١ومت حىت اآلن وضع . أساس التكنولوجيات اليت ثبتت فعاليتها

 .صادرة عن وزارة الصحة األوكرانية وأُدخلت يف املرافق اليت تقدم خدمات الرعاية الطبية لألمهات واألطفال

 .ة االجتاهات السلبية للصحة اإلجنابية للنساء من خمتلف الفئات العمريةواستمرت خالل السنوات األخري -٣٩٦

وارتفعـت معـدالت اعتالل صحة املراهقات، أساساً بسبب زيادة نسبة األمراض اليت تصيب األجهزة                -٣٩٧
  يف٢٧,٧ يف املائة؛ واضطرابات احليض بنسبة  ١٧,٦ازدادت أمراض املسالك البولية بنسبة      : التناسـلية للنسـاء   

 .  يف املائة١٦,٣املائة؛ والتهابات الرحم بنسبة 

  لكل ٥١ ١٨٢,٧ سنة فما فوق من ١٥كمـا ارتفـع معـدل اعـتالل صحة النساء الاليت بلغن سن               -٣٩٨
 . ٢٠٠٤ عام ٦١ ٦٢٨,٩ إىل ١٩٩٦ امرأة من هذه الفئة عام ١٠٠ ٠٠٠

 يف املائة ١٣,٨ فوق أعلى عموماً بنسبة  سنة فما١٥وُتعد معدالت اإلصابة باألمراض بني النساء من سن  -٣٩٩
وُيالحظ .  يف املائة  ١٧,٣مقارنة بنفس الفئة العمرية من الرجال، كما أن شدة األمراض لدى النساء أكرب بنسبة               
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وعليه، فإن احتمال إصابة النساء باألمراض مقارنة       . هـذا التـباين على وجه اخلصوص بالنسبة ألمراض حمددة         
 مرات بالنسبة ألمراض املسالك البولية، ٤,٨ت بالنسبة ألمراض الدم واألنسجة الدموية، و مرا٢,٨بالرجال أكرب 

 . مرات بالنسبة لإلصابة باألورام١,٦و

وميثل . وهـناك زيادة مطردة يف حاالت اإلصابة بالسرطان والوفيات الناجتة عنه بني النساء يف أوكرانيا               -٤٠٠
 يف املائة من مجيع حاالت اإلصابة بالسرطان اليت تصيب ١٩,٤ن سـرطان األجهـزة التناسـلية يف الوقت الراه       

 . من حاالت السرطان اليت تصيب النساء٣٨,٣اجلنسني و

 عام  ١٨,٧ إىل   ١٩٩٩ عام   ١٠ ٠٠٠ لكل   ١٧,٧وارتفعـت نسبة النساء املصابات بسرطان املخ من          -٤٠١
ة املصابات بسرطان الثدي من      ونسب ٢٤,٧ إىل   ٢١,٧، وارتفعـت نسـبة املصابات بسرطان الرحم من          ٢٠٠٤
 . ٥٩,٥ إىل ٥٦,٤

تتأثر الصحة اإلجنابية للنساء تأثراً شديداً باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس، مبا فيها الزهري والسيالن                -٤٠٢
وبفضل اجلهود املنسقة اليت بذلت للتصدي هلذه املسألة، . وداء املشعرات وكالميدية الدم والبالزما الفطرية وغريها

طرأ بعض التحسن خالل السنوات املاضية على معدالت انتقال العدوى بالزهري والسيالن وداء املشعرات بالنسبة 
ومع ذلك، تضاعفت تقريباً معدالت العدوى بكالميدية الدم وارتفعت معدالت العدوى مبرض البالزما             . للنساء

 .الفطرية بأكثر ثالث مرات خالل السنوات اخلمس املاضية

ـ  -٤٠٣ بني حتلـيل األرقام الرمسية اخنفاضاً مطرداً يف معدالت اإلصابة مبرض الزهري ومكورات السيالن يف               وي
، اخنفضت اإلصابة مبرض الزهري إىل أكثر من النصف ٢٠٠٤وخالل عام . ٢٠٠٤-١٩٩٩أوكرانيا خالل الفترة 

ورات السيالن إىل   ، كما اخنفضت اإلصابة مبك    )١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٤٨,٧ إىل   ١٠٣,٩من   (١٩٩٩مقارنـة بعام    
 ).١٠٠ ٠٠٠ لكل ٤٨,٨ إىل ٥٢,٤من (الربع تقريباً 

وخالل السنوات اليت ُرصدت فيها هذه املؤشرات، ميكن مالحظة وجود تباين واضح يف معدالت اإلصابة  -٤٠٤
، كان معدل   ٢٠٠٤ويف عام   . هبـذه األمـراض التناسلية حبسب مكان اإلقامة ونوع جنس األشخاص املصابني           

 يف املائة مقارنة بسكان املناطق الريفية وكان        ٣٠ مبرض الزهري بني سكان املناطق احلضرية أعلى بنسبة          اإلصابة
ويف نفس العام، كان معدل إصابة النساء مبرض        .  يف املائة  ٩٠معـدل اإلصـابة مبكورات السيالن أعلى بنسبة         

كبري بالنسبة لإلصابة مبرض مكورات السيالن ويتضح التباين ال.  يف املائة مقارنة بالرجال١١,٢الزهري أقل بنسبة 
 . يف املائة مقارنة بالرجال٦٠إذ ينخفض معدل إصابة النساء بنسبة 

ومن األمراض األخرى اليت تنتقل بصورة أساسية عن طريق اجلنس داء املشعرات، وميكن مالحظة االجتاه                -٤٠٥
 من ١٩٩٩ مقارنة بعام ٢٠٠٤ يف املائة عام ١٣,١سبة اإلجيايب املتمثل يف اخنفاض مستويات اإلصابة هبذا املرض بن

ويالحظ التوجه املعاكس بالنسبة لإلصابة مبرضي املسالك البولية .  شخص١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٧٩,٣ إىل   ٣٣١,٤
والتناسـلية البالزما الفطرية وكالميديا الدم، ويتمثل هذا التوجه يف زيادة اإلصابة هبما خالل السنوات اخلمس                

 . يف املائة على التوايل٢٠ ونسبة ٢٣٠املاضية إىل 
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ومن األسباب الرئيسية اليت أدت إىل ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق اجلنس خالل                -٤٠٦
وأدت تدابري مراقبة األوبئة    . السنوات القليلة املاضية، التدهور العام يف األوضاع االجتماعية واالقتصادية يف البلد          

عيادات األمراض اجللدية والتناسلية واألفرع اإلقليمية التابعة لشبكات الوقاية والعالج إىل حدوث الـيت نفذهتـا    
وجيب أن حيصل املرضى على العالج بصورة سريعة وفعالة من أجل . حتسن كبري يف الكشف عن األمراض التناسلية

 .التصدي هلذا الوضع

إىل إجياد الظروف املالئمة النتشار اإلصابة بفريوس نقص        ويـؤدي تفشي األمراض املنقولة عن طريق اجلنس          -٤٠٧
وكانـت أوكرانيا من البلدان اليت لديها أقل معدالت إصابة بفريوس نقص املناعة البشرية قبل عام  . املـناعة البشـرية   

  .١٩٩٨ إىل ١٩٩٥، لكنها شهدت زيادة كبرية يف اإلصابات بفريوس نقص املناعة البشرية خالل الفترة من ١٩٩٥

 إىل  ١٩٩٩ويعـزى اخنفاض العدد املسجل من حاالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ابتداء من عام                 -٤٠٨
 باعتماد القانون اجلديد املتعلق بفريوس نقص       ١٩٩٨مارس  /اخنفـاض عدد الفحوص اليت أُجريت عقب القيام يف آذار         

 ).وقاية من اإلصابة واحلماية االجتماعية للسكانال(املناعة البشرية الذي جعل فحوصات مرض اإليدز اختيارية 

 من النساء احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية ما          ٢٠٠٠، وضعت أكثر من     ٢٠٠٤ويف عام    -٤٠٩
وُيعد انتقال  . ١٩٩٩ يف املائة مقارنة باألرقام املسجلة عام        ٢٩٠ طفالً، وميثل ذلك زيادة بنسبة       ٢ ١١٥جمموعة  

أحد الطرق املعروفة اليت تؤدي إىل      ) االنتقال الرأسي لفريوس نقص املناعة البشرية     (م إىل مولودها    العدوى من األ  
انتشار الفريوس، وهي الطريقة السائدة يف أوكرانيا، على عكس البلدان املتقدمة، النتقال العدوى إىل األطفال أثناء 

 أجنع وسيلة للوقاية    ٢٠٠٠ذي أطلقته أوكرانيا عام     وُيعد برنامج الوقاية من العدوى الرأسية ال      . احلمل والوضوع 
 .من انتقال العدوى من األم إىل املولود هبذه الطريقة

، ارتفع عدد املرضى الذين اكُتشفت للمرة األوىل إصابتهم بفريوس نقص املناعة البشرية             ٢٠٠٤ويف عام    -٤١٠
 ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٢٦,٢أي  ( مريض   ١٢ ٥٠٠ وبلغ إمجايل عددهم     ٢٠٠٣ يف املائـة مقارنة بعام       ٢٦بنسـبة   
  لكل ٥,٧٦أي  ( مريضاً   ٢ ٧٤٣ يف املائة فبلغ عددهم      ٤٥,١، بيـنما ارتفع عدد مرضى اإليدز بنسبة         )نسـمة 
وبصورة إمجالية، يبلغ عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية املسجلني رمسياً يف أوكرانيا ).  نسمة١٠٠ ٠٠٠
 .٩ ٧٠٠ ويبلغ عدد مرضى اإليدز ٧٨ ٣٠٠

 املرتبة الثانية ٢٠٠٣وفيما يتعلق مبعدالت اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية، احتلت أوكرانيا يف عام  -٤١١
يف أوروبا الشرقية بعد االحتاد الروسي، وبالنسبة لعدد مرضى اإليدز والوفيات الناجتة عنه، احتلت املرتبتني العاشرة 

وخالل السنوات اخلمس املاضية، ارتفع عدد األشخاص الذين اكُتشف . والرابعة عشرة على التوايل يف كل أوروبا
 يف املائة، بينما ارتفع عدد مرضى اإليدز بنسبة ١٢٠للمرة األوىل أهنم مصابون بفريوس نقص املناعة البشرية بنسبة 

 اليت ٢٠١٦-٢٠٠٧ووفقاً للتكهنات، يتوقع أن تبلغ مستويات انتشار املرض ذروهتا خالل الفترة .  يف املائة٤٠٠
وأصبح اإليدز أحد .  مليون من املواطنني األوكرانيني٢,١ إىل ٩٠٠ ٠٠٠قد يتسبب مرض اإليدز خالهلا يف وفاة 

ويف الوقت  . األسـباب الرئيسـية لوفاة املواليد نظراً لزيادة عدد احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية              
 . يف املائة، مل يكن أكثر من ذلك٣٠ و٢٥مل بني الراهن، يبلغ متوسط خطر اإلصابة خالل احل
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وتقـوم السياسـة اليت تتبعها أوكرانيا خالل املرحلة الراهنة يف جمال السيطرة على فريوس نقص املناعة                  -٤١٢
على أساس تدابري تستهدف التصدي ملشكلني حيظيان باألولوية  ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشـرية 

متالزمة نقص املناعة /الوقاية من انتقال العدوى، وضرورة دعم املصابني بفريوس نقص املناعة البشريةضرورة : مها
 .وكفالة حصوهلم على العالج والرعاية واملساعدة االجتماعية) اإليدز(املكتسب 

. أوكرانياوعقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلسة خاصة ملناقشة هذه املشكلة مبوجب مبادرة قدمتها     -٤١٣
، عقدت أوكرانيا جلسات برملانية تناوت املشاكل       ٢٠٠٣ديسمرب  /وخـالل اليوم العاملي لإليدز يف كانون األول       

، وإدمان  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن فريوس نقص املناعة البشرية       
 .املخدرات والكحول وطرق التصدي هلا

ـ  -٤١٤ متالزمة نقص  /أ اجمللس األعلى يف أوكرانيا جلنة خاصة مؤقتة معنية بفريوس نقص املناعة البشرية            وأنش
، أنشأت احلكومة جملس التنسيق     ٢٠٠٥ويف عام   . ، ومرض الدرن وإدمان املخدرات    )اإليدز(املـناعة املكتسب    

 ).اإليدز(املكتسب متالزمة نقص املناعة /الوطين املعين بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

متالزمة نقص  /، كانت استراتيجية البلد املتعلقة بالتصدي لفريوس نقص املناعة البشرية         ٢٠٠٣وحىت عام    -٤١٥
 بدأ العمل يف أوكرانيا على العالج ٢٠٠٤ومنذ عام . تقوم يف األساس على تدابري وقائية) اإليدز(املناعة املكتسب 

ويبلغ إمجايل عدد مرضى اإليدز الذين يتلقون العالج حالياً . النسخ العكسيباستخدام األدوية املضادة لفريوسات 
متالزمة نقص املناعة   / مريض، ويتحمل الصندوق العام ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية         ١ ٧٠٠يف أوكرانيا   
 ٢٦٤رار رقم   وُتنفذ هذه التدابري عمالً بالق    .  مريض ١ ٦٠٠والدرن واملالريا نفقات عالج     ) اإليدز(املكتسـب   

 الذي اعتمد إطار االستراتيجية احلكومية املتعلقة مبكافحة        ٢٠٠٤مارس  / آذار ٤الصـادر عن جملس الوزراء يف       
 .٢٠١١خالل الفترة حىت عام ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /انتشار فريوس نقص املناعة البشرية

متالزمة نقص  / املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية     واعتمد جملس الوزراء أحدث نسخة من برنامج البلد        -٤١٦
، وحيدد هذا الربنامج هنجاً شامالً للوقاية من هذا الوباء ويوسع           ٢٠٠٨-٢٠٠٤للفترة  ) اإليدز(املناعة املكتسب   

ويدعو الربنامج الوطين املتعلق بفريوس نقص . نطاق إشراك املنظمات غري احلكومية واجملتمع الدويل يف هذه اجلهود
إىل اختاذ جمموعة من التدابري الوقائية والعالجية، وإىل زيادة ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /املناعة البشرية

كـبرية يف األموال املتاحة، سواء كان ذلك من امليزانية املركزية أو بواسطة مجع التربعات من املنظمات الدولية                  
ولرصد تنفيذ الربنامج الوطين للتصدي لفريوس      .  لإلنشاء والتعمري  املاحنة واحلصول على قروض من البنك الدويل      

، اعتمدت احلكومة تعليمات تتعلق برصد وتقييم       )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقـص املناعة البشرية   
 ).اإليدز (متالزمة نقص املناعة املكتسب/فعالية التدابري املتخذة للتصدي لتفشي وباء فريوس نقص املناعة البشرية

متالزمة نقص املناعة املكتسب /ويـويل الـربملان األوكـراين أمهية كبرية ملشكلة فريوس نقص املناعة البشرية          -٤١٧
الوقاية من اإلصابة وتوفري    ( من قانون أوكرانيا املتعلق مبتالزمة نقص املناعة املكتسب          ١٧ووفقـاً للمادة    ). اإليـدز (

 املواطنون األوكرانيون املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية أو مرضى اإليدز           ، يتمتع )احلمايـة االجتماعية للسكان   
 .جبميع احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف دستور وقانون البلد وغريمها من القوانني واللوائح السارية يف أوكرانيا
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متالزمة نقص /البشرية مشروعا لرصد مرض الدرن وفريوس نقص املناعة ٢٠٠٤وأطلقت أوكرانيا يف عام  -٤١٨
ومت توقيع اتفاق بني احلكومة األوكرانية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري يتعلق مبنح            ). اإليدز(املـناعة املكتسب    

احلكومـة قرضاً لتنفيذ هذا املشروع الذي يهدف يف األساس إىل تثبيت مستويات اإلصابة بفريوس نقص املناعة                 
، وتقليل إصابة املواليد ألمهات حامالت للفريوس إىل النصف،         )اإليدز(كتسب  متالزمة نقص املناعة امل   /البشـرية 

 . يف املائة١٠وخفض معدالت الوفاة بسبب مرض اإليدز بنسبة 

، انضمت أوكرانيا إىل البلدان     ٢٠٠٤يونيه  /وخـالل املؤمتـر الـدويل لإليدز املنعقد يف بانكوك يف حزيران            -٤١٩
ملؤمتر بشأن مكافحة وباء القرن احلادي والعشرين الذي أطلق عليه إعالن االلتزام األخـرى لدعم اإلعالن الصادر عن ا    
واعترفت ".  حترك عاملي  -أزمة عاملية   ) "اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /بشـأن فـريوس نقص املناعة البشرية      

مل يعد مشكلة   ) اإليدز(ملكتسب  متالزمة نقص املناعة ا   /الـدول األطراف يف اإلعالن بأن فريوس نقص املناعة البشرية         
 .طبية حبتة وأنه يؤثر سلباً على التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان وله عواقب اجتماعية ال ميكن عكسها

 تنفيذ مشروع دويل يف أوكرانيا بدعم من أكادميية الواليات املتحدة           ٢٠٠١وجيـري بـنجاح منذ عام        -٤٢٠
متالزمة /باإلدارة االستراتيجية املشتركة لتدابري مكافحة فريوس نقص املناعة البشريةاألمريكية لتطوير التعليم يتعلق 

يف جمال الصناعة، ويهدف املشروع إىل بناء قدرات احلكومة وتعاونيات العمل           ) اإليدز(نقـص املناعة املكتسب     
ستراتيجيات الوقاية من فريوس والشركات واملنظمات غري احلكومية على املستوى احمللي بغية تقدمي الدعم لربامج وا

يف أماكن العمل، وتنسيق هذه اجلهود مع الربامج        ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /نقـص املناعة البشرية   
 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /األخرى للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

لتنمية الدولية يف أوكرانيا ومولدوفا وبيالروس مشروعاً       ، قدمت الوكالة األمريكية ل    ٢٠٠٤ ويف عـام     -٤٢١
بشـأن تعزيز تصدي أوكرانيا لفريوس نقص املناعة  " Sunrise Project -مشـروع الشـروق   "أطلـق علـيه   

وُصمم املشروع . من خالل تقدمي اخلدمات واملعلومات الالزمة) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب  /البشـرية 
متالزمة نقص املناعة املكتسب    /شرائح السكانية األكثر تعرضاً خلطر اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         اللتعزيز وقاية   

وتقدم هاتان  . ، كمـا يهدف إىل تكملة املوارد املقدمة من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والدرن واملالريا              )اإليـدز (
متالزمة نقص املناعة املكتسب    /كافحة فريوس نقص املناعة البشرية    املنظمـتان ُجـل التمويل جلهود أوكرانيا الرامية إىل م         

 ).اإليدز(

إىل  من األم (ومشلـت تدابري الرعاية الوقائية املقدمة للحوامل ملنع االنتقال الرأسي لفريوس نقص املناعة البشرية                -٤٢٢
. ٢٠٠٤ امرأة عام ١ ٨٢٥ وإىل ٢٠٠٣ امرأة عام ١ ٠٢٤ مث ارتفع العدد إىل  ١٩٩٩ امرأة حامل يف عام      ٥٢) املولـود 

وبفضل التدابري املربجمة بعناية ملنع انتقال الفريوس إىل املواليد، وإلدخال هذه التدابري يف خدمات األمومة ورعاية األطفال،                 
 . ٢٠٠٤ يف املائة عام ٨,٢ إىل ٢٠٠٠ يف املائة عام ٤٠مت خفض مستوى انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من 

 من املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق ٣١طـت أوكرانـيا عـلماً بالتعلـيقات الواردة يف الفقرة          وأحا -٤٢٣
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وكان لتطبيق تدابري مراقبة نوعية املساعدة الطبية، وتنفيذ الربنامج الوطين لتنظيم األسرة، وبرامج الصحة               -٤٢٤
 كبري على عدد عمليات اإلجهاض اليت متت يف أوكرانيا وهي ال تزال من               تأثري ٢٠٠٥-٢٠٠١اإلجنابـية للفترة    

 .الوسائل األساسية لتنظيم النسل

، ٢٠٠٤ عام ٢٦٤ ١٠٠ إىل ١٩٩٩ عام ٤٦٨ ٨٠٠واخنفض إمجايل عمليات اإلجهاض يف أوكرانيا من  -٤٢٥
ات اإلجهاض زيادة استخدام ورافق اخنفاض عملي.  والدة١٠٠ على التوايل لكل ٦٤ و١٢١,٣وميثل ذلك املعدل 

 امرأة يف سن ١٠٠٠ لكل ٦٢زاد استخدام موانع احلمل اهلرمونية من  : النسـاء ألسـاليب مـنع احلمل احلديثة       
، وزاد استخدام الوسائل الرمحية ملنع احلمل من        ٢٠٠٤ امرأة عام    ١٠٠٠ لكل   ١٣٧,٨ إىل   ١٩٩٩اإلجناب عام   

 .  امرأة١٠٠٠ لكل ١٤٥,١ إىل ١٤٣,٨

تدين مستوى الصحة اإلجنابية للنساء حىت قبل احلمل لـه تأثري سليب بالنسبة للحمل والوضوع على               إن   -٤٢٦
ويف الوقت الراهن، تعاين واحدة من كل ثالث حوامل من فقر الدم، وتعاين واحدة من كل ست حوامل              . السواء

 . يف املائة٣٦,٢ من أمراض اجلهاز التناسلي، وال تزال نسبة الوالدة الطبيعية متدنية إذ تبلغ

وبفضل قيام أوكرانيا بإدخال أساليب حديثة وفعالة للرعاية السابقة للوالدة، عمالً بتوصية منظمة الصحة  -٤٢٧
العاملـية، ال سيما تلك اليت تستهدف مشاركة األسرة يف املسائل املتعلقة باإلجناب، وتشجيع االكتفاء بالرضاعة                

قدمة لألطفال وحديثي الوالدة، مت خفض عدد املواليد املصابني بأمراض أو الذين الطبيعية، وحتسني الرعاية الطبية امل
 عام  ٢٤٤,٣٠ إىل   ١٩٩٩ والدة حية عام     ١ ٠٠٠ لكل   ٢٧١,٨٠ كيلوغرام من    ١يقل وزهنم عند الوالدة عن      

 إىل  ١٩٩٩ والدة حية عام     ١ ٠٠٠ لكل   ٣١,٤١؛ وخفـض عدد األطفال املولودين بعيوب خلقية من          ٢٠٠٤
 يف املائة ٣٥ يف املائة؛ وخفض وفيات املواليد يف مستشفيات الوالدة بنسبة ٢٧,٢؛ أي بنسبة ٢٠٠٤ عام ٢٢,٨٦

 .خالل السنوات اخلمس املاضية

كما اخنفض عدد حاالت احلمل اليت ال تكتمل، من خالل تقليل حاالت اإلجهاض والوالدات املبتسرة،                -٤٢٨
 . حالة محل١٠٠ لكل ٦,٧يبلغ وإن كان هذا املؤشر ال يزال مرتفعاً إذ 

 من  ٩٥,٨وبالتايل، خضع   : واعـتمدت أوكرانـيا نظاماً لفحص إصابة املواليد باخللل األيضي الوراثي           -٤٢٩
، ووضعت الدولة نظام فحص تشخيصي يكفل إجراء فحوصات على نطاق           ٢٠٠٤املواليد هلذا الفحص يف عام      

 . واسع لقصور الغدة الدرقية لدى املواليد

 يف ٩٩,٢تضطلع خدمات رعاية األطفال يف أوكرانيا بدور هام يتمثل يف توفري الوقاية؛ وبالتايل، يتلقى    و -٤٣٠
املائة من األطفال التحصني األويل ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس عند بلوغهم سنة من العمر، ويتلقى                

.  يف املائة منهم التحصني ضد النكاف٩٩,٢ى  يف املائـة منهم التحصني ضد احلصبة يف سن الثانية، ويتلق           ٩٩,٣
، تفوق متوسط مستويات منظمة الصحة العاملية املتعلقة بالتحصني يف ١٩٩٠وهـذه املؤشـرات، اليت تعود لعام     

 ٦١ومت حتقيق هذا املستوى املرتفع من التحصني بفضل االخنفاض املطرد يف اإلصابة بالدفتريا من               . منطقة أوروبا 
 عام ١ ٠٠٠ لكل ٢٠,٤؛ واخنفاض حاالت احلصبة من ٢٠٠٤ حالة عام ١٤ إىل ١٩٩٩عام  ١ ٠٠٠حالة لكل 
 .٢٠٠٤ عام ١ ٠٠٠ لكل ٢,١٢ إىل ١٩٩٩
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كما تعكس األرقام املتحصل عليها من محالت الفحوصات الوقائية االهتمام الذي توليه خدمات رعاية               -٤٣١
 سنة هبذه احلمالت    ١٤ -ين تتراوح أعمارهم من صفر      وبالتايل، فإن نسبة تغطية األطفال الذ     . األطفـال للوقاية  

 .١٩٩٩ يف املائة عام ٩٥,٦ مقابل ٢٠٠٤ يف املائة عام ٩٨,٧الوقائية بلغت 

وكان هذا .  يف املائة٦٠ سنة املاضية بنسبة ٢٥واخنفضت معدالت وفيات األمهات يف أوكرانيا خالل ال   -٤٣٢
  والدة حية، واخنفض إىل    ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٥٠-٤٠  املؤشـر خـالل مثانينـيات القـرن املاضـي يصـل إىل            

. ٢٠٠٤ يف عام    ١٣,٨ وبلغ   ١٩٩٦ يف مطلـع التسـعينيات مث اخنفض بشكل مطرد من عام             ٣٢,٤ - ٣٩,٧
 .  ١٩٩٩ يف املائة مقارنة بعام ٤٨واخنفضت نسبة وفيات األمهات يف الوقت الراهن إىل 

 والدة  ١ ٠٠٠ لكل   ٩,٦ إىل   ٢٠٠٤ياً إذ اخنفضت عام     كمـا تبني معدالت وفيات املواليد اجتاهاً إجياب        -٤٣٣
وحتقق هذا االجتاه اإلجيايب بفضل التدابري الوقائية ملكافحة األمراض املعدية واليت تسببها الطفيليات وأمراض              . حية

 .اجلهاز التنفسي

بلد وتستهدف دعم   والتشـريعات املتعلقة بالصحة اليت سنتها أوكرانيا منذ استقالهلا تستند إىل دستور ال             -٤٣٤
وحتقيقاً لربنامج الدولة الرامي إىل جعل التشريعات األوكرانية متوافقة مع          . حقوق املواطنني االجتماعية والفردية   

تشـريعات االحتـاد األورويب، جيري وضع قوانني حملية يف جمال الرعاية الصحية بالتوازي مع عملية تكييف هذا                  
 .  والقانون الدويل الطيبالقانون مع تشريعات االحتاد األورويب

وتنص ). املبادئ األساسية(، اعتمد اجمللس األعلى يف أوكرانيا قانون التشريعات الصحية        ١٩٩٢ويف عام    -٤٣٥
ديباجة املبادئ األساسية الواردة يف القانون على أن الرعاية الصحية حق طبيعي بالنسبة للجميع وجيب عدم املساس 

ل مرة يف القانون األوكراين، حقوق وواجبات املواطنني فيما يتعلق بالرعاية الصحية،            وحتدد هذه املبادئ، ألو   . به
 . والقواعد القانونية األساسية املتعلقة حبقوق املرضى والضمانات املتصلة حبقهم يف الرعاية الصحية

األطباء ومرافق  واعتمدت جمموعة أخرى من التشريعات لزيادة تطوير نظام تنظيم العالقات بني املرضى و             -٤٣٦
ويشمل ذلك سن القوانني املتعلقة بالرعاية النفسانية واألمراض املعدية ومرض الدرن والتصدي            . الرعاية الصحية 

 .ملرض اإليدز، فضالً عن جمموعة من القوانني اإلدارية واملدنية واجلنائية

غرار القواعد األوروبية، القابلة كما حددت مبادئ التشريعات الصحية القواعد القانونية األساسية، على  -٤٣٧
، وحق املرضى يف حرية اختيار      )٣٣املادة  (للتطبـيق بصـفة خاصة على التزام تقدمي املعلومات الطبية للمرضى            

، واإلجراءات والشروط املتعلقة باملوافقة على استخدام )٣٨ و٣٤املادتان  (األطـباء ومـرافق الـرعاية الصحية        
 ، واحملافظة على السرية بني الطبيب واملريض      )٤٤ و ٤٢املادتان  ( والعالجية   الوسـائل الوقائـية والتشخيصـية     

 ).٤٣املادة (واملوافقة على التدخل الطيب ) ٤٠املادة (

وإنفاذاً لتوصيات منظمة الصحة العاملية وجملس أوروبا، قُدم إىل اجمللس األعلى األوكراين مشروع قانون               -٤٣٨
 .شيفشوك، أحد نواب الربملان األوكراين. حقوق املرضى الذي قام بصياغته س
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، أُعطيت األولوية جلعل    ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف إطـار الـربنامج التشـريعي جمللس الوزراء خالل الفترة             -٤٣٩
ويف سبيل ذلك، متت صياغة     . التشـريعات األوكرانية املتعلقة حبماية احلياة والصحة متوافقة مع املعايري األوروبية          

ادئ األساسية للتشريعات الصحية األوكرانية، وأدى ذلك إىل توسيع وزيادة نطاق           مشـروع قـانون لتعديل املب     
 .الصكوك القانونية املتعلقة باملرضى

 من مشروع املبادئ على حق املرضى يف        ١٦وتنص املاد   ". املريض"وبالـتايل، ُحـدد ألول مرة مفهوم         -٤٤٠
صول على معاملة تتسم باالحترام من ِقبل املوظفني احلصول على رعاية طبية تكون متساوية وآمنة وفعالة، ويف احل

كما تنص هذه املادة على حق املرضى الذين أُدخلوا مرافق الرعاية الطبية لتلقي العالج يف مقابلة . الطبيني وغريهم
موظفـني طبـيني آخـرين، وتلقي زيارات أفراد األسر أو األوصياء أو احملامني أو كُتاب العدل أو رجال الدين                  

ـ  وهذه األحكام متوافقة مع إعالن لشبونة بشأن حقوق املرضى الذي          . راض إجراء املراسم والشعائر الدينية    ألغ
وينص مشروع املبادئ يف املادة . ١٩٨١اعتمدته اجلمعية الطبية العاملية خالل اجتماعها الرابع والثالثني املنعقد عام 

 املتعلقة  ١٩٦٩ لعام   ٣٠قية منظمة العمل الدولية رقم       عـلى حق توفري الرعاية الطبية على حنو يتفق مع اتفا           ١٥
بالـرعاية الطبية واالستحقاقات املرضية، ومع البيان املتعلق بالوصول إىل الرعاية الصحية الذي اعتمدته اجلمعية               

 . ١٩٨٨الطبية العاملية خالل اجتماعها األربعني املنعقد يف فيينا عام 

وُيحدد، على وجه   . قوق املرضى من خمتلف الفئات االجتماعية     كمـا ميـّيز مشـروع املـبادئ بني ح          -٤٤١
اخلصـوص، حقوق األجانب وفقاً مليثاق احلقوق األساسية الصادر عن االحتاد األورويب؛ وحقوق الطفل وفقاً ملا                

 ؛١٩٨٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف             
؛ ١٩٩٦الذي اعتمد يف ستراسبورغ عام      ) املنقح(وحقوق كبار السن وفقاً ألحكام امليثاق االجتماعي األورويب         

؛ ١٩٧٥ومت تكيـيف حقـوق املعوقني مع الشروط الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق املعوقني لعام                  
جون األوروبية اليت اعتمدها جملس أوروبا وجملس       وُحـددت حقـوق احملتجزين واملوقوفني واملسجونني وفقاً لقوانني الس         

؛ باإلضافة إىل حتديد حقوق املواطنني يف حاالت الطوارئ الطبيعية أو اليت حتدث بفعل ١٩٨٧فرباير / شباط١٢الوزراء يف  
 .البشر، وحقوق العسكريني واملواطنني الذين يستدعون لتأدية اخلدمة العسكرية أو يتم جتنيدهم مبوجب عقود

كما يوسع مشروع املبادئ نطاق احلقوق القابلة للتطبيق حلماية سرية املعلومات الصحية اخلاصة باملرضى  -٤٤٢
وحتظر هذه املبادئ، على وجه اخلصوص، احلصول على معلومات عن          . وفقـاً لـلمعايري األوروبية يف هذا اجملال       

ات ألرباب العمل أو للمؤسسات تشـخيص املـرض أو العـالج الذي تلقاه املريض أو كشف مثل هذه املعلوم           
التعليمية، كما ُحددت املسؤولية القانونية يف حالة الكشف بطريقة غري قانونية عن معلومات سرية تتعلق باحلالة                

 .الصحية لألفراد

 من مشروع املبادئ على عدم إجراء أية عملية خاصة بالصحة إال مبوافقة             ٦٧وتـنص أحكـام املـادة        -٤٤٣
وهبذه الطريقة أصبح القانون ينص على مبدأ موافقة املرضى حبرية وعن علم، وفقاً . ة وعن علمالشخص املعين حبري

 . للمعايري األوروبية األساسية يف هذا اجملال

أمـا التوصـيات الواردة يف مشروع املبادئ بشان أساليب التعقيم، وعمليات تغيري نوع اجلنس، وزرع            -٤٤٤
ح فتستند إىل املعايري احملددة يف صكوك أوروبية مثل اتفاقية محاية حقوق            األعضـاء وغري ذلك من أجهزة التشري      
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اإلنسان وكرامة الكائن البشري فيما يتعلق بتطبيق االكتشافات البيولوجية والطبية، اليت اعتمدها جملس أوروبا يف    
 ٧ذي اعتمد يف ، ال٥٢٤-٩٩٤؛ وميثاق االحتاد األورويب املتعلق باحلقوق األساسية،       ١٩٩٧أبـريل   / نيسـان  ٤

 بشأن تنسيق تشريعات الدول     ١٩٧٨مايو  / أيار ١١؛ والقرار الذي اختذه جملس أوروبا يف        ٢٠٠٠ديسمرب  /األولكانون  
األعضـاء فـيما يتعلق باستئصال وزرع األعضاء واألنسجة البشرية؛ وإعالن مدريد بشأن زرع األعضاء البشرية الذي                 

 .؛ وغريها من الصكوك١٩٨٧أكتوبر /ماعها التاسع والثالثني املنعقد يف تشرين األولاعتمدته اجلمعية الطبية العاملية يف اجت

وخيتلف مشروع املبادئ عن القانون املعمول به إذ إن هذه املبادئ ُتجسد املبدأ السياسي القاضي بتقدمي                 -٤٤٥
كما حتظر القتل .  من املرضاملساعدة الطبية للمرضى الذين ال ُيرجى شفاؤهم لتخفيف آالمهم يف املراحل النهائية 

وأُدخلت هذه اإلضافات على أساس اإلعالن بشأن القتل الرحيم الذي اعتمدته اجلمعية الطبية العاملية يف               . الرحيم
 ١٩٩٢، والبيان الذي اعتمدته هذه اجلمعية خالل اجتماعها الرابع واألربعني يف ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٣٠

 .بشأن االنتحار مبساعدة طبيب

وال يتضمن النص احلايل هلذه املبادئ أحكاماً تنظم االستنساخ اإلجنايب والعالجي، وُتبذل جهود يف الوقت  -٤٤٦
الراهن لتعديل مشروع املبادئ حبيث حيدد مفهوم االستنساخ اإلجنايب ويتضمن حظر مثل هذه املمارسات، كأحد               

 ما ورد يف ميثاق االحتاد األورويب املتعلق باحلقوق         الشـروط الالزمة لتعزيز احلق يف السالمة الشخصية على حنو         
. ويف نفس الوقت، ُيسمح باالستنساخ العالجي ألغراض جتديد أعضاء الشخص ذاته أو لتصنيع األدوية. األساسية

وعلـيه، فإن اإلضافات اليت أدخلت على مشروع مبادئ تشريعات الرعاية الصحية األوكرانية بغية تعزيز حقوق               
 .افقة إىل حد كبري مع قواعد القانون الدويلاملرضى متو

ومن أولويات سياسة الدولة يف أوكرانيا تطوير الرعاية الصحية األولية، وترمي هذه السياسة إىل حتسني                -٤٤٧
 .تنظيم املساعدة الطبية املقدمة للمواطنني وتيسري سبل احلصول عليها وحتسني نوعيتها

لتيسري الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية األولية وحتسني نوعيتها، كجزء    وتقوم أوكرانيا باختاذ تدابري      -٤٤٨
، وغريه من الصكوك القانونية االستراتيجية      ٢٠٠١من إنفاذ إصالح نظام الرعاية الصحية العام الذي اعتمد عام           

األسرة يف إطار   وبدأ اإلصالح املنهجي لنظام الرعاية األولية على أساس مبادئ طب           . املـتعلقة بالرعاية الصحية   
 مبوجب القرار رقم    ٢٠٠٠بـرنامج تدابري شاملة ترمي إىل تعزيز نظام الرعاية الصحية لألسرة الذي اعتمد عام               

وباإلضافة إىل ذلك، أُدرج العمل بنظام طبيب األسرة كواحدة من أولويات           .  الصـادر عن جملس الوزراء     ٩٨٩
 .٢٠٠٥الذي اعتمدته احلكومة عام " اإلقبال على مساعدة الناس"برنامج العمل املسمى 

وخالل فترة التبليغ، أُنشئ يف أوكرانيا إطار قانوين وتنظيمي لنظام الرعاية الصحية لألسرة، وأُسس مركز  -٤٤٩
للتدريب على الرعاية الصحية لألسرة تابع لوزارة الصحة ومركز تدريب إلعداد معلمني للعمل يف املراكز النظرية 

بطب األسرة، وُحّسن نظام تدريب أخصائيي الرعاية الصحية لألسرة على املستوى اجلامعي         والتطبيقـية املعنـية     
، ومت توسيع شبكة مؤسسات الرعاية الصحية وفوق اجلامعي ليصبح أقرب إىل املعايري التعليمية يف االحتاد األورويب    

 .املعدات التقنية واملعلوماتلألسرة يف املدن والريف واُتخذت تدابري لتوفري الدعم باملوظفني والتمويل و
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 الصادر عن جملس الوزراء، زاد عدد املرافق العاملة يف جمال ٩٨٩وخالل الفترة التالية العتماد القرار رقم  -٤٥٠
 يوليه/متوز ١ حىت   ٢ ٧٣٢الـرعاية الصـحية لألسرة مخسة أضعاف، إذ بلغ عدد املرافق العاملة من هذا النوع                

 ٥ ٦٢٣ عدد وظائف أطباء األسرة العاملني على أساس التفرغ فبلغ عددها         ، وتضاعف إحدى عشرة مرة    ٢٠٠٥
 .  طبيبا٤ً ٥٨٠وظيفة، بينما زاد عدد األطباء املستقلني العاملني يف هذا اجملال مثانية أضعاف فبلغ عددهم 

وباملثل، . يةيف املناطق الريف )  يف املائة  ٨٥(وتوجـد الغالبـية العظمى من مرافق الرعاية الصحية لألسرة            -٤٥١
 يف املائة من وظائف األطباء العموميني العاملني ٧٠ُتخصص ملرافق الرعاية الصحية األولية يف املناطق الريفية نسبة 

 . على أساس التفرغ وأطباء األسرة

وتقوم أوكرانيا بتطوير اهلياكل األساسية للرعاية الصحية لألسرة من خالل حتويل وحدات املمارسة الطبية  -٤٥٢
العامة وطب األطفال املوجودة يف املرافق والعيادات الشاملة اليت تقدم الرعاية اخلارجية إىل مرافق ألطباء األسرة؛                
ومن خالل إنشاء شبكة مراكز جديدة للممارسات الطبية العامة وتقدمي الرعاية الصحية لألسرة يف املدن واملناطق        

مبا يف ذلك املستشفيات وعيادات (عاية اخلارجية يف املناطق الريفية الريفية على السواء، ومن خالل حتويل مرافق الر
إىل مراكز للممارسة الطبية    ) التوليد اإلقليمية اليت تفتقر للتجهيزات وغري قابلة لالستمرار من الناحية االقتصادية          

 .العامة وتقدمي الرعاية الصحية لألسر

بتشغيل وحداهتا اخلاصة بتقدمي الرعاية     )  يف املائة  ٦٧,٥(وتقـوم غالبـية مرافق الرعاية الصحية لألسرة          -٤٥٣
أجنحة للمرضى، وتوجد   )  يف املائة  ٢٧,٤(للمرضـى اخلارجـيني؛ ويوجد يف أقل من ثلث هذه املرافق الصحية             

من املرافق  )  يف املائة  ٠,٣(وهناك عدد قليل للغاية     .  منها ٤,٨مراكز للممارسة الطبية العامة والرعاية األسرية يف        
 . خلاصة اليت تقدم الرعاية الصحية لألسرةا

ومن االجتاهات اإلجيابية لتطور نظام الرعاية الصحية لألسرة زيادة التغطية هبذا النوع من اخلدمات حيث              -٤٥٤
 .٢٠٠٥ يف املائة عام ٢٠ إىل ٢٠٠١ يف املائة عام ٧,٨ارتفعت نسبة تغطية السكان من 

 من ١ ٣٢٠ يتلقون التدريب يف جمال الرعاية الصحية لألسرة، أمضى ومن أجل زيادة عدد األطباء الذين     -٤٥٥
 ٢٢٠خرجيي الطب يف أوكرانيا فترة االمتياز يف مراكز املمارسة الطبية العامة وطب األسرة، مما ميثل زيادة نسبتها 

 . ٢٠٠٤يف املائة مقارنة بعام 

وتضاعفت هذه التغطية أكثر من ست      .  إىل آخر  وتزداد التغطية باملمارسة الطبية العامة يف البلد من عام         -٤٥٦
أما حاجة  .  شخص ١٠ ٠٠٠ طبيباً لكل    ٠,٩٧، ويبلغ مستواها اآلن     ١٩٩٩عشرة مرة، مقارنة مبستويات عام      
 يف املائة من    ١٢,٦ طبيب، فهي ال تزال بعيدة املنال ومل يتوفر سوى           ٣٠ ٠٠٠البلد ألطباء األسرة، اليت ُتقّدر ب         

 .هذا العدد

 يف املائة من املرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية لدى ٨٥وفقاً لألرقام اليت ُرصدت، فإن و -٤٥٧
وهبذه الطريقة، يتمكن أطباء األسرة من تقدمي       . أطـباء األسرة يتلقون كل عالجهم على مستوى الرعاية األولية         

بية العظمى من املرضى، مبن فيهم املرضى الذين  للغال- مبا يف ذلك بالنسبة للحاالت الطارئة -مساعدة طبية جيدة 
 .يعانون من حاالت مرضية متشعبة
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وتـبني املعلومـات الواردة أعاله التطور التدرجيي الذي شهده نظام الرعاية الطبية لألسرة يف أوكرانيا                 -٤٥٨
ا التطوير غري كافيني    وال يزال نطاق وسرعة هذ    . وإمكانيات إعادة تنظيم الرعاية الصحية األولية على هذا النحو        

 .لتلبية املتطلبات الراهنة

وإذا أُريد حتويل النظام الصحي يف البلد إىل نظام الرعاية الصحية لألسرة، فال بد أن تقوم احلكومة الدعم  -٤٥٩
ى كافة بتوفري التمويل واملوارد األخرى واختاذ التدابري القانونية والتنظيمية، وحتسني إدارة نظام الرعاية الصحية عل         

املسـتويات، وتعزيز الشراكات عرب القطاعات، وإعطاء دور أكرب للجمعيات الطوعية يف جمال الرعاية الصحية،               
 .وتوسيع التعاون الدويل يف هذا اجملال

ومن شأن إعادة تنظيم نظام الرعاية الصحية األولية وفقاً لنظام املمارسة الطبية العامة وأطباء األسرة أن                 -٤٦٠
ـ    ني احلالة الصحية للسكان بتوفري رعاية طبية أفضل وتيسري وصول األسر إليها، وتعزيز توافرها              تسـمح بتحس

 .ونوعيتها وفعاليتها من خالل االستخدام السليم للموارد يف هذا اجملال

وكجـزء من عملية التعليم العام وتنشئة جيل الشباب، أُدخلت تعديالت كبرية خالل السنوات األخرية                -٤٦١
، يشتمل املنهج الدراسي املوحد يف املدارس االبتدائية        ٢٠٠١ومنذ عام   . امج التثقيف الصحي املدرسي   عـلى برن  

عـلى دورة معلومات أساسية يف جمال الصحة كجزء من املنهج الدراسي الذي اعتمدته الدولة ابتداء من الصف                  
كما ُتدّرس هذه املادة منذ عام      . رابعوُجّهزت كُتب التالميذ وكتيبات املعلمني للصفوف من األول إىل ال         . األول
 لتالميذ الصف اخلامس يف مدارس التعليم العام، وتلك هي املرحلة األوىل من منهج التثقيف الصحي العام               ٢٠٠٥

 . ملرحلة التعليم الثانوي

تدابري ملنع وخفض    (٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ٢٢ الذي اعُتمد يف     ٢٨٩٩ويفرض قانون منتجات التبغ رقم       -٤٦٢
بعض القيود على الدعاية ملنتجات التبغ حظر استخدام نصوص قد ) تهالكها وآثارها الضارة على الصحة العامةاس

وما " ضعيفة"أو  " خفيفة"تعطي معلومات مضللة للسكان عن خصائص منتجات التبغ، مبا يف ذلك وصفها بأهنا              
وعليه، فإن أي علبة تشتمل على      : نيإىل ذلـك، وإعطاء املستهلك معلومات شاملة عن التبعات الوخيمة للتدخ          

ُيخطط إمجاالً لكتابة ستة    (منتجات التبغ جيب أن ُيكتب عليها حتذير إضايف، عالوة على التحذير الطيب األساسي              
 ). حتذيرات إضافية

   احلق يف التعليم-١٣املادة 

 ٦ املتعلق بالتعليم، واملادتني      من القانون األوكراين   ٣ من الدستور األوكراين، واملادة      ٥٣عمـالً باملادة     -٤٦٣
 مـن القـانون األوكراين املتعلق بالتعليم الثانوي العام، حيق للمواطنني األوكرانيني احلصول جماناً على كل                 ٢٩و

التعلـيم الثانوي يف املؤسسات التعليمية التابعة للدولة واجملتمعات احمللية من دون متييز على أساس نوع اجلنس أو                  
ية أو املركز االجتماعي أو الثروة أو النظرة إىل احلياة أو االنتماء لألحزاب السياسية أو الدين أو                 العرق أو اجلنس  

 . املعتقد أو احلالة الصحية أو مكان اإلقامة أو اخلصائص اللغوية أو غريها

 .ودورة التعليم الثانوي العام إلزامية بأكملها -٤٦٤
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يار املؤسسات التعليمية ونوع التعليم لألطفال القُّصر، وعليه، مت         وحيق لآلباء أو من يقومون مقامهم اخت       -٤٦٥
 .تطوير شبكة مؤسسات التعليم العام وفقاً ألفضليات اآلباء واألطفال

 ٢٠ ٦٠١، بلغ عدد مؤسسات التعليم الثانوي العاملة يف البلد          ٢٠٠٦-٢٠٠٥وخـالل العام الدراسي      -٤٦٦
 كلية، وبلغ إمجايل    ٤١ مدرسة للعلوم، و   ٣٥٣العلوم اإلنسانية، و   مدرسة ثانوية متخصصة يف      ٥٢١مؤسسة منها   
 مؤسسة تستخدم اللغة األوكرانية ١٦ ٩٢٤وتشمل هذه املؤسسات التعليمية .  تلميذا٥ً ٢٠٧ ٢١٣عدد التالميذ 

 مؤسسة ٩٤؛ و) تلميذا٥٢٥ً ٢٦٠تضم ( مؤسسة تستخدم اللغة الروسية ١ ٣٤٥؛ و) تلميذا٣ً ٦٠٣ ٦٤٣تضم (
؛ ) تلميذا١٤ً ٨٢٣تضم ( مؤسسة تستخدم اللغة اهلنغارية ٧٠؛ و) تلميذا٢٢ً ٣٦٥تضم (اللغة الرومانية تستخدم 

 ٣ ١٢٧تضم  ( مؤسسات تستخدم اللغة امللدوفية      ٨؛ و ) تلميذاً ٣ ٤٧٢تضم  ( مؤسسـة تسـتخدم لغة تتار القرم         ١٤و
 مؤسسة تعليم عام    ٢ ١٤١ضافة إىل   باإل).  تلميذاً ٩٤٣تضم  ( مؤسسات تستخدم اللغة البولندية      ٤؛ و )تلمـيذاً 

 .تستخدم لغتني أو أكثر

ومن .  حتويل نظام التعليم االبتدائي للعمل باملنهج واهليكل التعليمي اجلديدين ٢٠٠٥واسـُتكمل يف عام      -٤٦٧
انية أجـل كفالة نوعية التعليم االبتدائي، قامت وزارة التعليم والعلوم األوكرانية، بالتعاون مع األكادميية األوكر              

 مايو/أيارلعلوم التدريس ومركز التجريب الوطين يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت، بإجراء اختبارات يف               
 لرصد نوعية التعليم بالنسبة لتالميذ الصف الرابع يف مجهورية القرم املتمتعة باحلكم الذايت، ويف حمافظات                ٢٠٠٥

وكان الغرض من تلك االختبارات هو معرفة       . نة كييف دونتسـك وكييف ولفيف وأوديسا وخركيف ويف مدي       
مـدى متكن التالميذ من قراءة وفهم النصوص وتطبيق املعارف واملهارات اليت حصلوا عليها يف أوضاع أقرب ما               

ويف ضوء اختبارات الرصد هذه، أُدخلت تعديالت على معايري . تكون ألوضاع األطفال يف ظروف احلياة احلقيقية
 . وجيري العمل حالياً على تعديل املناهج والكتب الدراسية. تدائي وعلى املنهج املوحدالتعليم االب

 .، بدأ تالميذ الصف اخلامس استخدام املناهج والكتب الدراسية اجلديدة٢٠٠٥ سبتمرب/أيلول ١ويف  -٤٦٨

ليم، اعتمد جملس   ومـن أجل كفالة الشفافية واالنفتاح يف املؤسسات التعليمية ووصول اجلميع إىل التع             -٤٦٩
 بشأن التدابري الطارئة املتعلقة بإدخال نظام       ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١ يف   ١٣١٢الـوزراء القـرار رقم      

 . خارجي مستقل لتقييم ورصد نوعية التعليم، وصدق القرار على قانون املركز األوكراين املعين بتقييم نوعية التعليم

 من املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق ١٧ات الواردة يف الفقرة   وأحاطـت أوكرانـيا عـلماً بالتعلـيق        -٤٧٠
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 جهاز حاسوب ملدارس التعليم العام      ١ ١٦٨، بتمويل من امليزانية املركزية، شراء       ٢٠٠٥ومت يف عـام      -٤٧١
 . برنامج حاسويب جديد للمدارس٤٧ووضع 

مبالغ من ميزانية الدولة للميزانيات احمللية من أجل شراء حافالت   لتخصيص   ٢٠٠٦وُيخطـط يف عـام       -٤٧٢
 هريفنيا لتزويد املؤسسات التعليمية     ٢١,٨ ملـيون هريفنيا، وختصيص مبلغ إمجايل قدره         ٦٨مدرسـية بقـيمة     

 .بتكنولوجيا املعلومات وأجهزة احلاسوب
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. ام الريفية بفضل برنامج احلافالت املدرسيةوشهدت اخلدمات التعليمية حتسناً كبرياً يف مدارس التعليم الع -٤٧٣
.  منها ٣٤٢ حافلة مدرسية من خالل هذا الربنامج، وتكفلت الدولة بدفع قيمة            ٨٠٠، مت شراء    ٢٠٠٥ويف عام   

 . ومت احلصول ألول مرة على حافالت جمهزة لنقل األطفال املعوقني

 برناجماً شامالً من أجل تزويد ٢٠٠٤ يوليه/زمتو ١٣ الصادر يف ٩٠٥واعتمد جملس الوزراء يف قراره رقم  -٤٧٤
مؤسسات التعليم العام واملهين ومؤسسات التعليم التقين والعايل مبعدات تدريس حديثة وتوفري مساعدات بصرية              

وُيخطط من خالل هذا الربنامج تشجيع الشركات       . لـتدريس العلـوم الطبيعية والرياضيات واملواد التكنولوجية       
 .نيع أجهزة تدريس العلوم وحتديث املواد والتكنولوجيات املستخدمة يف املؤسسات التعليميةاألوكرانية على تص

وبالتايل، طُبعت يف عام .  وبفضل اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة، ُعزز إىل حد كبري متويل الكتب املدرسية -٤٧٥
وبذلك، متت تلبية كل    . هريفنيا ٧٦,٥ ماليني نسخة من الكتب املدرسية، بقيمة إمجالية بلغت          ٨ حوايل   ٢٠٠٥

 . ٥-١متطلبات الكتب املدرسية لتالميذ الصفوف 

وجيـري تطوير شبكة من مؤسسات التعليم قبل املدرسي، والتعليم العام، واملتخصص بالنسبة لألطفال               -٤٧٦
ويات من أجل تلبية ذوي احلاجات العقلية والبدنية اخلاصة، ومؤسسات التعليم املهين والفين والعايل على مجيع املست

ويستمر تطبيق التجربة التعليمية الرامية إىل تعزيز إعادة التأهيل واإلدماج االجتماعي           . احتياجات سكان أوكرانيا  
 . بالنسبة لألطفال ذوي احلاجات العقلية والبدنية اخلاصة من خالل إدماجهم يف مدارس التعليم العام

 املعايري اليت حددهتا    ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٥ الصادر يف    ٨٤٨راره رقم   واعتمد جملس الوزراء األوكراين يف ق      -٤٧٧
الدولـة بالنسـبة للتعلـيم االبـتدائي لألطفال ذوي االحتياجات العقلية والبدنية اخلاصة، الذي يرمي إىل تلبية                 

 . االحتياجات التعليمية لألطفال املعوقني

اغل للحكومة اليت تسعى إىل كفالة توفري معلمني ويظل وضع املعلمني ورفاههم االجتماعي هو الشغل الش -٤٧٨
 .أكفاء للمؤسسات التعليمية، نظراً للدور احليوي الذي يضطلعون به لتلبية املتطلبات التعليمية للسكان

 من  ٥٧على حنو ما ورد يف املادة       ) إعادة اهليكلة (ولتنفـيذ القانون األوكراين املتعلق مبتأخرات األجور         -٤٧٩
راين املتعلق بالتعليم، اُتخذ إجراء لتسوية املتأخرات املستحقة من ميزانية الدولة يتعلق بدفع تعويضات القانون األوك

 .عن اخلدمة الطويلة، واستحقاقات االستشفاء، وتوفري السكن والتدفئة واإلنارة باجملان

/  كانون الثاين١ من   هريفنيا اعتباراً  ٨٠٤واختـذت احلكومة خطوات لزيادة رواتب املعلمني اليت بلغت           -٤٨٠
 .ومكّن ذلك من تيسري ملء وظائف املعلمني الشاغرة. ٢٠٠١يناير 

 معلم ٥ ٠٠٠ معلم مؤهلني للحصول على مسكن باجملان، منهم أكثر من ٢١ ٠٠٠ويوجد اآلن أكثر من  -٤٨١
 هي املرة  شقة سكنية، وكانت تلك٥٥٧، ُخصصت للمعلمني أكثر من ٢٠٠٥ويف عام . يعيشون يف مناطق ريفية

 . األوىل اليت حيصلون فيها على هذا االستحقاق
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، من اجلوهري أن    ةولكفالـة إدماج القطاعات العلمية والتعليمية بصورة مالئمة يف نظام اجلماعة األوروبي            -٤٨٢
لتنظيمية وجيري العمل حالياً جلعل اإلطار واملعايري التشريعية وا       . تقوم أوكرانيا بإصالح جذري لنظام تعليمها العايل      

ويف سبيل ذلك، جيري تنسيق     : للـبلد يف جمـال التعليم العايل متوافقة مع القواعد واملعايري األوروبية املقبولة عموماً             
جمموعـة من اجملاالت اخلاصة، وإعادة النظر يف املناهج، وإدخال منوذج ونظام ملنح الدرجات، وكفالة الوصول إىل                 

ووفقاً لذلك، ازداد عدد طالب     . ية، وتوسيع نطاق توفري التعليم اجليد باجملان      التعلـيم بالنسبة جلميع الفئات العمر     
 يف املائة من    ٣٦,٥ يف املائة تقريباً، وارتفعت نسبتهم من        ٥٠التعليم العايل الذين حصلوا على منحة حكومية بنسبة         

 . ٢٠٠٥/٢٠٠٦لدراسي  يف املائة خالل العام ا٥١ إىل ٢٠٠٤/٢٠٠٥إمجايل عدد الطالب خالل العام الدراسي 

وتقوم السلطات املركزية واحمللية    . وال يزال املستوى التعليمي للسكان من الغجر هو األدىن يف أوكرانيا           -٤٨٣
 .باختاذ خطوات لتطوير مدارس أطفال الغجر وكفالة مطابقتها للمعايري املعمول هبا يف هذا اجملال

ريخ وعادات الغجر، وجيري إدخال أساليب تدريس يف        وتشتمل مناهج هذه املدارس على دورات عن تا        -٤٨٤
ونظراً حلالة الفقر النسيب اليت يعاين      . هذه املدارس تراعي تقاليد الغجر واملمارسات اليت يتبعوها يف تنشئة األطفال          

 . منها التالميذ الغجر، تقوم احلكومة مبنحهم مساعدات خاصة، مبا يف ذلك وجبات جمانية خالل اليوم الدراسي

وجيـري توسـيع شـبكة مدارس الغجر اليت تعمل أيام األحد لتشمل جمموعة مواد منها، تدريس اللغة                   -٤٨٥
وعلى سبيل املثال، كان عدد أطفال الغجر الذين التحقوا مبدارس التعليم العام يف مقاطعة             . األوكرانية ولغة الغجر  

وباإلضافة . ٢٠٠٣/٢٠٠٤ خالل العام الدراسي    تلميذاً ٤ ٨٦١زاكارباتيا، اليت يوجد هبا أكرب نسبة من الغجر،         
 . إىل ذلك، كانت هناك أربعة مدارس للغجر تعمل خالل أيام األحد

 يف مقاطعة أوديسا اليت تقدم نطاقاً       Tatarbunary -ومـن األمـثلة اهلامة مدرسة األحد يف تتاربوناري           -٤٨٦
ويقوم معلمون من   . نية ولغة الغجر والثقافة والتاريخ    ويدرس التالميذ اللغة األوكرا   . واسعاً من اخلدمات التعليمية   

املركـز بـتدريس املـواد األساسية، بينما تقوم بتدريس لغة وثقافة وتاريخ الغجر نساء من مجعية نساء الغجر                   
 .حاصالت على شهادات جامعية ولديهن معرفة تامة هبذه اللغة

عضاء من هيئة التدريس، بغية استطالع سبل تلبية        وُيخطـط لعقـد اجتماعات مائدة مستديرة، يشارك فيها أ          -٤٨٧
أما برامج الدورات التنشيطية والتدريبية اليت تعقد يف الكليات اجلامعية لتدريب    . املتطلـبات التعليمـية للغجر يف أوكرانيا      

 . فتشمل حماضرات تتعلق مبواضيع مثل تاريخ وعادات وتقاليد شعب الغجراملعلمني على مستوى احملافظات

  احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية-١٥ادة امل

وحتقيقاً هلذه الغاية، . تعترف أوكرانيا حبق الشعوب واألفراد يف التطور الثقايف واملشاركة يف احلياة الثقافية -٤٨٨
تها تشـارك بفعالية يف التعاون الثقايف مع املنظمات الدولية بغية تطوير احلوار املشترك بني الثقافات وتعزيز هوي                

 .الثقافية وتطوير التعبري الذايت عن الثقافة



E/C.12/UKR/5 
Page 68 

 

وأيـدت أوكرانـيا اإلعالن العاملي املتعلق بالتنوع الثقايف الذي اعتمده املؤمتر العام لليونسكو املنعقد يف     -٤٨٩
 . خالل الدورة احلادية والثالثني٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢باريس يف 

مال اإلجراءات الرمسية املتعلقة بانضمامها التفاقية اليونيسكو بشأن محاية وتعمل أوكرانيا حالياً على استك -٤٩٠
 . وتعزيز تنوع التعبري الثقايف

وكـان اإلجنـاز البارز ألوكرانيا يف جمال تعزيز احلوار املشترك بني الثقافات هو مبادرة كييف من أجل             -٤٩١
مولدوفا وأرمينيا وأوكرانيا وجورجيا و   بيجان  أذرإحـداث الـتطور الدميقراطي من خالل الثقافة الذي اعتمدته           

 ١٦ و١٥ جمللس أوروبا، املنعقدة يف كييف يومي STAGE خالل الندوة الوزارية اخلامسة بشأن مشروع جورجياو
 . ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

الدستور وحتظر أوكرانيا التمييز على أساس نوع اجلنس يف مجيع جوانب احلياة الثقافية، ويرد هذا املبدأ يف  -٤٩٢
 . األوكراين ويف قانون املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق

 .وتبذل أوكرانيا كافة اجلهود املمكنة لتلبية املتطلبات الثقافية والروحية لألقليات اإلثنية اليت تعيش يف أراضيها -٤٩٣

إلطار املالئم لعمل اجلمعيات    ويوفر دستور وقانون البلد ا    .  أقلية إثنية يف أوكرانيا    ١٣٠وتوجد أكثر من     -٤٩٤
 .الطوعية لألقليات اإلثنية ولتعزيز التسامح فيما بني األقليات والتفاعل مع السلطات

ويف هذا السياق، ُتخصص    . وتويل أوكرانيا اهتماماً خاصاً لتنمية ثقافات شعوب القرم الذين مت ترحيلهم           -٤٩٥
 . ر القرممبالغ متزايدة من ميزانية الدولة لتنمية ثقافة تتا

وهبـذه الطـريقة، يتم باطراد إثراء احلياة الثقافية بالنسبة لتتار القرم يف أوكرانيا، وللمجموعات اإلثنية                 -٤٩٦
 .األخرى اليت تعيش يف أراضي البلد

وختصـص ميزانية الدولة يف أوكرانيا مبالغ سنوية إلحياء ثقافة األقليات اإلثنية، مبا يف ذلك الغجر على                  -٤٩٧
 .تحديدوجه ال

 .  مجعية ثقافية للغجر هدفها األساسي إحياء لغة وثقافة وتقاليد وعادات شعب الغجر٧٩وتوجد يف أوكرانيا  -٤٩٨

، حتت رعاية مؤمتر الغجر األوكرانيني، أول مهرجان جامع         ٢٠٠٤نوفمرب  /وُنظّـم يف تشـرين الـثاين       -٤٩٩
، وُنظم مهرجان دويل للغجر ٢٠٠٤ -فا، ومهرجان أماال جملموعات الغجر الفنية يف أوكرانيا يف مدينة بيال تسريكا

 . ٢٠٠٤يف كييف عام 
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، عقدت اللجنة املعنية مبسائل حقوق اإلنسان واألقليات اإلثنية والعالقات          ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٢ ويف   -٥٠٠
 للغجر يف   فـيما بـني اجملموعات اإلثنية التابعة للمجلس األعلى سلسلة جلسات استماع تتعلق بالوضع الراهن              

أوكرانـيا، وشـارك يف اجللسات ممثلون عن احلكومة املركزية، ونواب الشعب، ومتخصصون بارزون يف جمال                
 . السياسة اإلثنية، ورؤساء مجعيات الغجر

 ومـن أجـل كفالة املزيد من التفاعل بني مجعيات األقليات اإلثنية والسلطات املركزية واحمللية، وعمالً                -٥٠١
قانون املتعلق باألقليات اإلثنية األوكرانية، أُنشئت هيئة استشارية يف إطار جلنة الدولة األوكرانية         من ال  ٥باملـادة   

اجمللس األوكراين اجلامع ملمثلي مجعيات األقليات اإلثنية يف أوكرانيا الذي يضم يف : املعنية باألقليات اإلثنية واهلجرة
 .عضويته رئيس مؤمتر الغجر األوكراين

 اجمللـس خـالل االجتماعات قضايا تتعلق بتعزيز حقوق األقليات القومية، وُيدعى إىل هذه               ويـناقش  -٥٠٢
ويشجع . االجـتماعات عـلماء بارزون، وشخصيات ثقافية، وسياسيون، وممثلون عن هيئات احلكومة املركزية            

على نطاق القطر، كما    اجمللـس األنشـطة اليت تضطلع هبا اجلمعيات الطوعية وُيشركها يف تنفيذ التدابري الثقافية               
 .يشارك يف إعداد شىت الربامج اإلقليمية ويف نشر مواد التدريس والتدريب
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