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 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع         ١٨دة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املا        
 )تابع(أشكال التمييز ضد املرأة 

 )تابع (التقريران الدوريان امعان الرابع واخلامس املقدمان من أوكرانيا 
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 .١٠/١٥افتتحت اجللسة يف الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

أشكال التمييز ضد  من اتفاقية القضاء على مجيع ١٨ املادة
 )تابع(املرأة 

 
ـــالتقري  ران الــدوريان املوحــدان الرابــع واخلــامس  ـــــــــــ

 ؛CEDAW/C/UKR/4-5) تـابع  (من أوكرانيا  املقدمان
؛ CEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.4 و
 CRP.2/Add.3 و

ــسيدة       - ١ ــست الـ ــسة، جلـ ــن الرئيـ ــوة مـ ــى دعـ ــاء علـ بنـ
 .إىل طاولة اللجنة) ياأوكران(سيشنيك باينكو والسيدة جدوف
ــسيدة دوف - ٢ ــا (ينكــوجال ــى ســؤال  ): أوكراني ردت عل

 من االتفاقية، فقالت إنـه مبوجـب املـادة      ٦طُرح يف إطار املادة     
ــرض     ٣٠٣ ــا، يتعـ ــد يف أوكرانيـ ــائي اجلديـ ــانون اجلنـ ــن القـ  مـ

لغرامـة أو للـسجن     لبغـاء اآلخـرين     باألشخاص الـذين ينتفعـون      
وأعربت عن موافقتـها    . نواتلفترة متتد من سنة حىت ثالث س      

علــى أن النــساء املتــاجر ــن هــن ضــحايا لــيس لالســتغالل        
اجلنــسي فحــسب بــل أيــضا للــرق االقتــصادي، وهــي حقيقــة    

 . من القانون اجلنائي١٤٩معترف ا يف املادة 
 ٨ و ٧املطروحــة يف إطــار املــواد  وردا علــى األســئلة  - ٣
 أصـبحت   ،اضـي  خـالل العقـد امل     ، من االتفاقية، قالت إنه    ٩ و

ــشاطا يف املنظمــات العامــة   ــر ن ــساء أكث ، هويف الوقــت ذاتــ . الن
ن أنـه لـيس يف وسـعهن حتقيـق تغـيري يف اتمـع               مأصبحن يـتفه  

وهنـاك عـدد مـن      .  السياسية لددون املشاركة أيضا يف حياة الب     
النــساء يف القــوائم أمســاء املنظمــات النــسائية الــيت تؤيــد إدراج  

ن طريــق االتفاقــات الرمسيــة مــع    االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك عــ   
ــرأة يف    ــل املـ ــذا، ازداد متثيـ ــة هلـ ــسياسية، وكنتيجـ ــزاب الـ األحـ
احلكومــة احملليــة بــشكل ملمــوس، ولــو أن عــدد النــساء املطلــق 
يف اهليئــتني التــشريعية والتنفيذيــة، وخباصــة يف املناصــب العليــا،  

بـذل اجلهـود ملعاجلـة املـشكلة عـن طريـق            وت. برح منخفـضا   ما
ولكن لسوء احلظ، وخالل الفترة     . ابري خاصة مؤقتة  إدخال تد 

 جملـس أوكرانيـا األعلـى اقتراحـا بتحديـد حـصة             ، رفـض  الثالثة
جـرى مـن أجلـها     يف املائـة يف اهليئـات الـيت ت       ٣٠للنساء بنـسبة    
واستدركت قائلـة إنـه مت إدراج حكـم يتعلـق           . انتخابات عامة 

ساواة يف باحلـصص االنتخابيــة يف مــشروع القــانون املتعلــق باملــ 
     ــذي ســيقد ــرص بــني الرجــل واملــرأة، ال ــا قريــب إىل  الف م عم

وأكـدت علـى أن متثيـل املـرأة         . الس األعلى املنتخـب حـديثا     
النــاقص يف احليــاة الــسياسية هــو عقبــة يف طريــق تقــدمها يف       
اـــاالت األخـــرى، فحثـــت اللجنـــة علـــى توصـــية حكومتـــها 

 .باعتماد نظام احلصص أو تدابري عالجية أخرى
ــا يف      - ٤ ــواطين أوكراني ــة إن حــق م ــة وأضــافت قائل حري

ــادة  املاالنتـــساب إىل   مـــن ٣٦نظمـــات مـــضمون مبوجـــب املـ
الدستور وال خيضع ألي قيود باسـتثناء مـا يـنص عليـه القـانون               
وملـــصلحة األمـــن القـــومي والنظـــام العـــام أو حلمايـــة حقـــوق  

ولـذا ال تـسجل وزارة العـدل أي منظمـة           . اآلخرين وحريـام  
 أو معاديـة    ،طروحات عنـصرية  أيقوم ميثاقها على أساس     عامة  
 أو الـيت تتـوخى إنـشاء تـشكيالت          ، أو وطنية متعصبة   ،للسامية

 .شبه عسكرية
 

 ١٤ ‐ ١٠املواد 
أعربـت عـن دهـشتها لعـدم اشـتراك          : السيدة كـوريت   - ٥

ــفها    ــر وعـــن أسـ وزارة الـــصحة بقـــدر أكـــرب يف إعـــداد التقريـ
ــة يف أوكرا  ــصحية احملزنـ ــوال الـ ــام  لألحـ ــيما األرقـ ــا، وال سـ نيـ

املرتفعــة ملعــدالت وفيــات األمهــات واألطفــال وانتــشار ســوء   
وأعربت عن تقديرها للحصول على معلومات بـشأن        . التغذية

فر األدويــة، وال ســيما  اأحــوال املستــشفيات األوكرانيــة وتــو   
وأردفت قائلـة إن عـدد حـاالت اإلجهـاض          . للنساء احملتاجات 

 فقد أصـبح اإلجهـاض      ى، بل ؛ذعر بشكل يثري ال   اما برح مرتفع  
فتخفيض امليزانيـة الـصحية     . فعال وسيلة من وسائل منع احلمل     
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ال يتعارض مع اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد              
املــرأة فحــسب بــل يتعــارض أيــضا مــع مجيــع صــكوك حقــوق   

ــة األخــرى  ينبغــي للوفــد أن يــصف مــشكلة  ف. اإلنــسان الدولي
تخذ للـسيطرة علـى وبـاء       ت تدابري   املسكرات يف أوكرانيا، وأي   

ــة البـــشري  ــراءات ،اإليـــدز/ةفـــريوس نقـــص املناعـ  وآخـــر اإلجـ
 .املتخذة للحد من اإلشعاع الناجم عن كارثة تشرينوبيل

طـة  اخلطـوط العريـضة خل   أن الوفـد قـد حـدد        ذكرت  و - ٦
مل يقدم أي إشـارة     ولكنه  عمل أوكرانيا التالية من أجل املرأة،       

ومـن املـدهش عـدم ورود أي ذكـر          . ةلكيفية تنفيذ تلك اخلطـ    
 احتياجـات  ، كمـا للـشابات،  يف السن اللـوايت هلـن  للمتقدمات  

وســـألت عمـــا إذا . خاصــة، وال ســـيما فيمـــا يتعلــق بالـــصحة  
يف املتقـدمات   جتمـاعي تـشمل     الضمان ا للـ خطـة   هناك   تكان

التقاعديـة  مبعاشـان  السن، وعما إذا كـان يف وسـعهن العـيش       
 . أو دخلهن الضئيل

ــو   - ٧ ــدم تـ ــا لعـ ــيني اوأعربـــت عـــن قلقهـ ــراد الطبـ فر األفـ
إذ مل يـــأت التقريـــر علـــى ذكـــر    . املتخصـــصني يف أوكرانيـــا 

الكــشف عــن الــسرطان أو األمــراض الــيت تتعــرض هلــا النــساء   
ــضا للحــصول علــى    . بوجــه خــاص  وأعربــت عــن تقــديرها أي
. الـصحية يف املنـاطق الريفيـة   األبنيـة  كفاية مدى معلومات عن   

ملها يف أن متنح الدولـة الطـرف يف املـستقبل           كما أعربت عن أ   
 ١٢قدرا أكرب من األولوية لـصحة املـرأة وأال تـسترشد باملـادة      
ــن االتفاقيــة فحــسب بــل أيــضا بالتوصــية العامــة رقــم         ٢٤م

 .الصادرة عن اللجنة واملتعلقة بالصحة
أيدت النواحي اليت تثري قلق السيدة كـوريت         : الرئيسة - ٨

ال ســــيما ارتفــــاع معــــدل حــــاالت  ، و١٢بالنــــسبة للمــــادة 
يبـدو وكـأن الدولـة      وأردفت قائلة إنـه     . اإلجهاض يف أوكرانيا  

مل تتدخل إال بعد وقوع الفعـل لتـدارك أوجـه تقـصريها، بـدال        
ــة دون حـــدوث   محـــل غـــري حـــاالت مـــن الـــسعي إىل احليلولـ

فالتدخل اجلراحـي املتكـرر لـه آثـار سـلبية علـى          . امرغوب فيه 

وال ســيما إذا كــن يــردن (ة اجلــسمية املــرأة، ســواء مــن الناحيــ 
 مــن الناحيــة النفــسية،   و أ)احلــصول علــى أطفــال فيمــا بعــد    

ل شكال من أشكال التمييز، بالنظر إىل أن الرجـال          ثأنه مي  كما
. ال يتعرضون إىل معاملة مماثلة فيمـا يتعلـق بوظيفتـهم اإلجنابيـة            

وسألت عمـا إذا كانـت أكثريـة النـساء املعرضـات لإلجهـاض              
ــشباب أو يف ســن متوســط يف ســهــن   فتكــاليف إجــراء  .ةن ال

   جرب النساء الفقـريات علـى   اإلجهاض املرتفعة يف املستشفيات ت
.  وتعــريض صــحتهن للخطـــر  امعانــاة إجــراء اإلجهــاض ســـر   

القيــام حبملــة لرفــع الــوعي لتــصحيح التفــسري بوأوصــت بــشدة 
ــوم تنظــيم األســرة    ــسائد ملفه ــل كــل شــيء  . ال ــد أن ،وقب  ال ب

 . اجتماعياالل حمتمل التكاليف ومقبويكون منع احلم
ــالـــسيدة فينـــغ  - ٩ ســـألت عمـــا إذا كـــان ســـن  : ويكـ

قـــانون االســـتحقاقات   يف لمـــرأة املنـــصوص عليـــه    التقاعـــد ل
التقاعدية إلزاميا أو اختياريـا، وعمـا إذا كانـت تلـك األحكـام          

يف جمـال   ن فـيهم العـاملون      مجيع املهـن، مبـ    أصحاب  طبق على   ت
طبـق فقـط علـى      ذة اجلامعـات، أم أنـه ي      الصحة والتعلـيم وأسـات    

كمـا أعربـت عـن رغبتـها        . بعض فئـات العـامالت مـن النـساء        
يف معرفة مـا إذا كـان مبلـغ اسـتحقاقات التقاعـد املبكـر أعلـى                 

ــن  ــغ م ــر هــذا      مبل ــو أث ــا ه ــادي، وم ــد الع ــتحقاقات التقاع اس
رها أصــال قــص الــيت ت،التقاعــد املبكــر يف حيــاة املــرأة الوظيفيــة 

وذكرت أن بعض أحكام التقاعـد املبكـر         .ت العائلية املسؤوليا
مناقضة للدستور األوكـراين، الـذي يـضمن املـساواة بـني            تبدو  

وتــساءلت عمــا إذا  . اجلنــسني واملــساواة فيمــا يتعلــق بالــسن    
إدخـال أي تعـديل علـى       يف  كانت السلطات األوكرانية تفكـر      

 .هذا القانون
يسة يف قلقها   أعربت عن مشاطرا الرئ   : السيدة أمحد  - ١٠

وأردفـت  . بشأن ارتفاع معدل حاالت اإلجهاض يف أوكرانيـا       
عــدادا كــبرية مــن النــساء أقائلــة إنــه مــن املفيــد، بــالنظر إىل أن 

يعشن يف املنـاطق الريفيـة، معرفـة نتـائج اإلصـالحات الزراعيـة              
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، وال سـيما فيمـا يتعلـق        ١٤املذكورة يف التقرير يف إطار املادة       
 .باألحوال الصحية

أعربت عن أسفها لقلة اإلحصاءات     :  غاسبار ةالسيد - ١١
ــرأة، مبــا يف   ــيم امل ــع  املتعلقــة بتعل هــذه اإلحــصاءات   ذلــك توزي

ــدد املعلمــات يف       ــة بع ــة واألرقــام املتعلق ــال الدراس حــسب جم
واستفـسرت عمـا إذا    . املدارس الثانوية واألستاذات يف اجلامعة    
ضرية يتمــتعن احلــاملنــاطق كانــت الفتيــات يف املنــاطق الريفيــة و

ــساواة يف  ــيم اجلــامعي وعمــا إذا كــان    احلــبامل ــى التعل صول عل
.  يف مجيـــع الفئـــات اإلثنيـــةيامـــستوى تعلـــيم الفتيـــات متـــساو

ــ  إنــه مــن املفيــد معرفــة نــسبة البنــات والــصبيان   ةوأردفــت قائل
الــذين يتــابعون دراســتهم العليــا، بقــصد البــت فيمــا إذا كانــت 

ــات تــ  ــل وجالفتي  أجــرا، وهــو ســبب شــائع   هن إىل جمــاالت أق
فـرغم عـدد النـساء اللـوايت        . للتمييز ضد املرأة يف سوق العمـل      

ملــن درجــات جامعيــة، مــا بــرح الرجــال يــسودون يف جمــال حت
ــا   ــا ويف مناصــب اختــاذ القــرار يف الدراســة العلي . الدراســة العلي

ــرامج للدراســات  تقــدم وســألت عمــا إذا كانــت اجلامعــات    ب
 .النسائية

ة إا هي أيضا قلقة بـشأن سـن التقاعـد           وأضافت قائل  - ١٢
ــة يف    املبكـــر للمـــرأة، وال ســـيما بالنـــسبة إىل احلالـــة الدميغرافيـ

 ؛مجهورية القرم املستقلة، حيث تشكل النساء أكثرية الـسكان        
عاشـان التقاعديـة فـإن      مبفإن مل يكـن يف وسـع النـساء العـيش            

ــال      ــه اإلمجـ ــرم بوجـ ــصادية للقـ ــة االقتـ ــيؤثر يف احلالـ ــذا سـ . هـ
أعربت عن مـشاطرا أعـضاء اللجنـة اآلخـرين قلقهـم بـشأن           و

 .استخدام اإلجهاض كوسيلة من وسائل تنظيم األسرة
قالـت إنـه يف حـني أن ردود الدولـة           : السيدة كاباالتا  - ١٣

 تـستحق الثنـاء،   ١٢الطرف على قائمة املسائل يف إطـار املـادة        
 انتقــــال فــــريوس نقــــص املناعــــة لــــىفهــــي مل تلــــق ضــــوءا ع

وأعربـت عـن أملـها يف أن      . اإليدز من األم إىل الطفـل     /ةالبشري
كــــان ذلــــك مــــشكلة يف  إذا يــــشري الوفــــد صــــراحة إىل مــــا

 كذلك، مـا هـي الـربامج القائمـة          ة احلال تيا، وإذا كان  ــأوكران
 .عاجلتهامل

وأعربت عـن مـشاطرا الـسيدة كـوريت قلقهـا بـشأن              - ١٤
لـى قيـد احليـاة      ات يف السن اللوايت يـبقني ع      تقدم النساء امل  لةحا

 يف أن يتضمن التقرير الدوري      هابعد موت أزواجهن وعن أمل    
ــربامج      ــسياسات وال ــشأن ال ــدرا أكــرب مــن التفاصــيل ب ــايل ق الت

ــساء امل   ــدمات املوضــوعة مــن أجــل الن ــسن، وذلــك يف  تق يف ال
 . إطار نتائج مؤمتر مدريد املعين بالشيخوخة

ــسيدة ليفينغــستون راداي  - ١٥ اق قالــت إن عــدم اتفــ : ال
الدولــة الطــرف مــع اللجنــة بــشأن محايــة العــامالت قــد يكــون 

فال بـد مـن وضـع محايـة النـساء احلوامـل             . نامجا عن سوء فهم   
ــالغنب بطـــرق    ــابة النـــساء بـ ــة تتجنـــب إصـ واملرضـــعات بطريقـ

وعلــى ســبيل املثــال، إذا كــان أربــاب العمــل، ولــيس  . أخــرى
التــأمني الــوطين، هــم الــذين يــدفعون تكــاليف إجــازة       نظــام 

 يومــا، فــإن ازديــاد تكــاليف العمــل  ١٤٠ألمومــة الــيت مــدا  ا
يف سـن   هـن   ستعيق أرباب العمل عن استخدام النـساء اللـوايت          

ــا     . احلمــل  ــضطلع ــيت ت ــادرات ال ــها باملب وأعربــت عــن ترحيب
جلعل رعاية األطفال وتربيـة األطفـال حقـا مـن           الطرف  الدولة  

 .حقوق الوالدين ومسؤولية من مسؤوليام
 متامــا دركيبــدو أن احلكومــة ال تــافت قائلــة إنــه أضــو - ١٦

ن مــ محايــة النــساء احلوامــل مــن الفــصل إىلفقــط احلاجـة لــيس  
العمل بل أيضا إىل احملافظة على حقهن يف املساواة يف ظروف           

ــة و   ــرص الترقي ــدريب ويف ف يف األجــر كــذلك العمــل، ويف الت
، وعلـى سـبيل املثـال   . املتساوي عن العمل املتساوي يف القيمـة      

أن النــساء ال ينتــهزن الفــرص لرفــع مــستوى     بــيفيــد التقريــر  
ــساعدة       ــبة ملـ ــدابري مناسـ ــذكر أي تـ ــه مل يـ ــد أنـ ــؤهالن بيـ مـ

ــة علــى   ،األمهــات  وال ســيما األمهــات الوحيــدات، يف املواظب
 .تدريبالدورات 
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قالــت إــا تــشعر بــالقلق ذاتــه الــذي  : الــسيدة ســايغا - ١٧
. إلجهـاض يف أوكرانيـا    تشعر به الرئيسة فيمـا يتعلـق حبـاالت ا         

ــساء، مــستعدات فعــال    ــصادية  والحظــت أن الن ــة االقت يف احلال
لقبــــول أي عمــــل، حــــىت األعمــــال غــــري اآلمنــــة،  الراهنــــة، 

ــد     و ــة تقــدم قروضــا بفوائ استفــسرت عمــا إذا كانــت احلكوم
منخفــضة أو معونــات ألربــاب العمــل بغــرض حتــسني أحــوال   

ــداها وأعربــت عــن تأييــدها جلميــع التعليقــات ا  . العمــل لــيت أب
 .أعضاء اللجنة اآلخرون

 تجريـ  قـد أُ   تتـساءلت عمـا إذا كانـ      : اركالسيدة آ  - ١٨
ــر   ــة”أي دراســة عــن أث  املــرأة مــن العمــل يف قطاعــات   “محاي

معينة، ال سيما وأن النـساء يـشكلن أكثريـة الـسكان العـاطلني           
وأعربـت عـن تقـديرها      . عن العمل ويكسنب أقـل مـن الرجـال        

ممنوع منعـا باتـا قبـول النـساء         ”لة  للحصول على إيضاح للجم   
 مــن الــردود علـــى   ٢١، يف الــصفحة  “يف املناصــب الــشاغرة  

ــسائل  ــة املــ . )CEDAW/BSWG/2002/II/CRP.2/Add.3(قائمــ
ة الوطنيـــة تـــشمل ـــــا إذا كانـــت أرقـــام البطالـــــوتـــساءلت عم

ربـات البيـوت،    عـن العمـل، ك    كل فعـال    ن ال يبحثون بش   ــالذي
 علـى معلومـات بـشأن النـسبة     وأعربت عن تقديرها للحـصول   

يف أوكرانيـا وكـذلك بـشأن االجتاهـات         ربـات البيـوت     املئوية ل 
 .املتصلة ن

ــسيدة دوفجينكــو  - ١٩ ــا (ال ــارير  ): أوكراني ــت إن التق قال
املقبلة ستلقي مزيدا من الـضوء علـى حالـة النـساء الـصحية يف               

فخـــالل .  أمــر يــثري قلــق حكومتــها العميــق     يأوكرانيــا، وهــ  
مسة املاضية، اختـذت عـددا مـن التـدابري للحـد مـن              األعوام اخل 

ــع،   ــشأت يف كــل مركــز إقليمــي   ووفيــات األمهــات والرض أن
ومراكـز وقائيـة طبيـة      وبعدها  مستوصفات للرعاية قبل الوالدة     

 ،وتشخيــــصية مــــن أجــــل النــــساء العازمــــات علــــى احلمــــل  
أنشأت وحدات جمهـزة مبعـدات خاصـة، يف مستـشفيات            كما

ن أجــل األطفــال املولــودين وهــم    مــوذلــك طــب األطفــال،  
ــشاكل صــحية   ــن م ــانون م ــا حيــق و. يع ــل  قانون ــساء احلوام للن

.  طبيـا  على الرعايـة الـصحية واألدويـة املوصـوفة        جمانا  احلصول  
د النــساء مــن ضــحايا حــادث منــشأة زوإىل هــذا، تــ وباإلضــافة

تشرينوبيل النووية للطاقة الراغبات يف إنشاء أسـرة بفيتامينـات          
ــة، و ــةتكميليـ ــساعدة تغذويـ  ومعاجلـــات أخـــرى لتحـــسني  ،مـ

 . عامبوجه صحتهن 
عايـة  راحلكومة علـى ال   إنفاق  رغم ازدياد   ذكرت أنه   و - ٢٠

ق انفـ إل ا االصحية خالل األعـوام الثالثـة املاضـية، مـا بـرح هـذ             
وبــالطبع فــإن مــستوى اإلنفــاق يتوقــف علــى حالــة  . امنخفــض
ــذلك . االقتــصاد ــة ملالحظــة أن احلأعربــت عــن ســرورها  ول ال

 وأن هنـاك    ١٩٩٩االستقرار يف عام    يف  االقتصادية قد أخذت    
ن إأردفــت قائلــة و. ٢٠٠١ و ٢٠٠٠منــوا ملموســا يف عــامي 

إنشاء نظام للتأمني الصحي هو مـن أولويـات حكومتـها، الـيت             
بـشأن   تزمع تقدمي مشروع قـانون إىل الربملـان املنتخـب حـديثا           

 .الصحي واالجتماعيالتأمني 
هــا قائلــة إن معــدل اإلصــابة بفــريوس     وتابعــت كالم - ٢١

 قـــد ازداد لـــسوء احلـــظ خـــالل العـــام ةنقـــص املناعـــة البـــشري
وردا .  يف املائة مـن املـصابني هـم مـن النـساء            ٢٥ن  إ و ؛املاضي

علــى ذلــك، تعــزز حكومتــها اجلهــود ملكافحــة انتــشار فــريوس 
ــشري  ــدز/ةنقــص املناعــة الب ــد ت. اإلي ــوق ــسكان  طلَّ ب تثقيــف ال
إنــشاء خــط منــها  اختــاذ عــدد مــن التــدابري، بــشأن هــذا املــرض
يقـوم علـى خدمتـه      الـيت تكفـل هلـا الـسرية و        هاتفي للمـساعدة    

علـم الـنفس    متخصـصون يف    االجتمـاع و  متخصصون يف علـم     
كمـا تتخـذ احلكومـة خطـوات للحيلولـة دون انتـشار             . وأطباء
 .السلمرض 
يف يعيــشون ثُلــث ســكان أوكرانيــا تقريبــا  قالــت إن و - ٢٢

 ويتلقــــون الرعايــــة الطبيــــة يف مــــستوصفات ؛فيــــةمنــــاطق ري
ن مـستوى   كا ، ونظرا للضائقة يف امليزانية    .للمرضى اخلارجيني 

كمــا يوجــد نقــص يف مطلقــا، الرعايــة ال يبعــث علــى الرضــى 
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وتتخذ وزارة الصحة حاليا خطـوات ملعاجلـة هـذه          . التخصص
 .املشاكل، وذلك بالتعاون مع االس احمللية

ــه  و - ٢٣ ـــ حلكــانذكــرت أن ــة النووي ـ ــشأة الطاق ـــادث من ة ـ
 ماليــني راشــد ٣ي تــشرينوبيل أثــر مــدمر يف صــحة حــوايل ـــــف
ــل١ ٢٦٠ ٠٠٠ و ــضاعف    .  طفـ ــي، تـ ــام املاضـ ــالل العـ وخـ

املرض بـــني األطفــال مـــن ضـــحايا حـــادث  اإلصـــابة بـــمعــدل  
الـــسرطان تـــضاعف عـــدد املـــصابني ب  تـــشرينوبيل، يف حـــني  

 التـــدابري وقـــد اختـــذت حكومتــها جمموعـــة مـــن . مــرات  ٣,٥
ملعاجلة نتائج ذاك احلـادث، مبـا يف ذلـك إنـشاء وزارة حلـاالت               

حــادث تــشرينوبيل، يف حــني اعتمــد  آثــار تــصفية لارئ ووالطــ
ــا   ــان قانونـ ــشأن الربملـ ــادث   ”بـ ــضحايا حـ ــساعدة لـ ــدمي املـ تقـ

 .“تشرينوبيل
يف حــني بقــي معــدل حــاالت اإلجهــاض  قالــت إنــه و - ٢٤

إلمكــان القــول إن  ا مرتفعــا بــشكل غــري مقبــول، مل يعــد يف    
. اإلجهاض يف أوكرانيا يعترب وسيلة من وسائل تنظـيم األسـرة          

فقــد اخنفــض عــدد حــاالت اإلجهــاض يف العــام مــن أكثــر مــن 
حالـة   ٤٣٤ ٠٠٠ يف مطلـع عقـد التـسعينات إىل         حالة  مليون  

 وكــان ذلــك بــسبب اجلهــود املتواصــلة الــيت    ؛٢٠٠٠يف عــام 
 النـساء بـشأن احلـد       تـسعى إىل تثقيـف    ال  تبذهلا حكومتها الـيت     

 حتسني احلـصول علـى وسـائل        إىلمن النسل فحسب بل أيضا      
 يف ٧٤وتبلغ حاليـا نـسبة اسـتعمال موانـع احلمـل           . منع احلمل 

ــة بــ  ــاطق احلــضرية و  نياملائ ــساء املن ــة بــ ٦٧ ن ــساء ني يف املائ  ن
 ت، تعرضــ٢٠٠٠واســتنادا إىل بيانــات عــام  . املنــاطق الريفيــة

ــار ٣٤٦ ٠٠٠ ــراوح أعمـ ــرأة تتـ ــنة ٣٤ و ٢٠هن بـــني  امـ  سـ
 امـــرأة يف ســـن ٧٧ ٠٠٠لعمليـــات اإلجهـــاض، فـــضال عـــن  

 امـرأة تتـراوح أعمـارهن بـني         ١٠ ٠٠٠فما فوق، و    سنة   ٣٥
الرابعــة عــشرة مــن العمــر   امــرأة يف ١٩٠ و ، ســنة١٩و  ١٥
 . أقل أو

يـــنص قـــانون االســـتحقاقات التقاعديـــة ذكـــرت أن و - ٢٥
الســتحقاقات ؤهــل لتلقــي اعلــى أن الــسن وحــدها هــي الــيت ت

ــة ــن  ؛التقاعديـ ــن    ولكـ ــد يف سـ ــساء التقاعـ ــن النـ ــب مـ ال يطلـ
كما أعدت حكومتها مشروع قـانون جديـد بـشأن      . سنة ٥٥

نظـــام تقاعـــدي  يـــنص علـــى إنـــشاء االســـتحقاقات التقاعديـــة
 والتقاعــد احلــريف والتقاعــد  يتقاعــد احلكــومالثالثــي، يــشمل 

 .اخلاص
الب التعلـيم   نسبة الفتيات بني ط   استطردت قائلة إن    و - ٢٦

أما فـرص النـساء علـى املـستوى         .  يف املائة  ٥٠العايل تزيد عن    
التعلـيم  اإلداري فمحدودة بسبب أن عدد النساء اللوايت تلقني  

دعــم إضــايف وفري وقــد صــدر مرســوم رئاســي لتــ. أقــلالثــانوي 
ــى مــستوى      ــيم أعل ــى تعل ــال مــن احلــصول عل ــتمكني األطف . ل

 يملــ عأو الت/الثــانوي و يملــععلــى التائزات فنــسبة النــساء احلــ  
 وهنـاك معلمـات كــثريات   ؛ يف املائــة٨٠اجلـامعي تبلـغ حـوايل    

يف الكليـــات واجلامعـــات، ولكـــن عـــدد النـــساء بـــني عمـــداء   
 .الكليات ورؤساء اجلامعات ضئيل جدا

نتقـال فـريوس نقـص املناعـة        الزال هناك حاالت    توال   - ٢٧
 تبــذهلا اهلائلــة الــيتهــود اجل مــن األم إىل الطفــل، رغــم ةالبــشري

 ١٩٩١مـد يف عـام      فقـد اعت  . الدولة ملنع مثـل هـذه اإلصـابات       
 ةفـريوس نقـص املناعـة البـشري    انتقـال  قانون للمساعدة يف منـع     

عن طريق دعم الدولة ومساعدا لألشـخاص املـصابني         وذلك  
 بـذل  . ن بـالفريوس  و مبن فيهم األطفـال املـصاب      ،فريوسذا الوي

ــشأ   ــور بــ ــد اآلن لتثقيــــف اجلمهــ ــةكــــل جهــ ــهن الوقايــ .  منــ
ه بــرامج الوقايــة حنــو متعــاطي املخــدرات ومــسيئي  ـوجــت كمــا

استعماهلا، بالنظر إىل أن معظـم حـاالت انتقـال فـريوس نقـص              
متعـــاطي بـــني ة كشاراملـــ حتـــدث عـــن طريـــق ةاملناعـــة البـــشري

 .املخدرات يف استعمال اإلبر
وتمــنح إجــازة األمومــة قبــل الــوالدة وبعــدها وتــدفع     - ٢٨

ــق نظــم      تكاليف ــاب العمــل أو عــن طري ــق أرب ــا عــن طري ــا إم ه
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وقــد اعتمــد قــانون جديــد يطلــب مــن أربــاب العمــل  . التــأمني
وفيمــا يتعلــق . ستخدميهماملتعلقــة مبــ التــأمني نظــماإلســهام يف 

مبسألة التمييز يف االسـتخدام، يـنص قـانون العمـل علـى فـرض               
عقوبات إدارية وجنائية على أرباب العمل الذين يفصلون مـن       

دون هـــم العمـــل النـــساء احلوامـــل وأمهـــات األطفـــال الـــذين  
ــدات ال     ــات الوحي ــر، واألمه ــن العم ــسادسة م ــوايت لــديهن  ال ل

واألمهات املـسؤوالت عـن أطفـال       سنة،   ١٤أطفال حىت سن    
إذ غالبـــا ال يتـــسع وقـــت النـــساء لتلقـــي التـــدريب . عـــاجزين

لتحسني مهاران بسبب عبء العمل اإلضايف الذي يقمن بـه          
جـداول  اآلن  م للنـساء    قـد توملعاجلـة هـذه املـشكلة،       . كأمهات
، ووظائف بدوام جزئي، وأعمـال تنجـز يف البيـت،           ةعمل مرن 

 .ودورات دراسية باملراسلة، وطُرق بديلة أخرى
فيمــــا يتعلــــق بــــأحوال العمــــل، والقيــــود أشــــارت و - ٢٩

ــها، إىل أن االقتــــصاد    ــرأة وبطالتــ ــة علــــى عمــــل املــ املفروضــ
حـول كـبري مـع انتقالـه مـن اقتـصاد إداري إىل              األوكراين مير بت  
، أبرمـت   هـذه وكجـزء مـن عمليـة اخلصخـصة       . اقتصاد سوقي 

الدولة اتفاقات مع أصحاب األعمـال التجاريـة اجلـدد تتطلـب            
منهم استثمار األموال من أجل حتسني أحوال العمـل وتفـرض           

فلــــدى وزارة العمــــل . العقوبــــات يف حــــال عــــدم االمتثــــال 
ــال وتفـــرض   والـــسياسة االجتماع ــة العمـ ــة إدارة تتـــوىل محايـ يـ

        نون أحـوال العمـل     العقوبات على أرباب العمل الـذين ال حيـس
كما أن قائمة القيود املفروضة على عمل املـرأة ختـضع           . لديهم

التحسني الذي أُدخل علـى  مدى  الستعراض دوري يستند إىل     
ــاج     ــن اإلنت ــة م ــل يف جمــاالت معين ــسمح . أحــوال العم إذ ال ي

العمـــل يف ظــروف خطـــرة للغايــة أو يف أحـــوال قـــد   للنــساء ب 
ومـع  . مـل تعرض للخطر صحتهن أو حتـرمهن مـن إمكانيـة احل       

   حتسن أحوال العمل، تمـنح النـساء اإلمكانيـة،        راجع القائمة وت
ــامإذا رغـــنب يف ذلـــك، لل ــ قيـ . العمـــلأنـــواع أي نـــوع مـــن بـ

ــة    ت ومل ــدابري احلماي جــر أي دراســة عــن مواقــف النــساء إزاء ت
جيريهـا  الـيت  املتعلقة بالنـساء والـشباب   بيد أن الدراسات    هذه،  

ــشباب     ــة والـ ــشاكل العائلـ ــشأن مـ ــومي بـ ــد احلكـ ــا املعهـ حاليـ
 .خذ يف االعتبار يف الربامج املقبلةؤست
ــت كالمه - ٣٠ ـــوتابعـ ـــا قائلــ ـــة إــ ـــا ال تفهــ ــسؤال ــ م الـ
ذلك لـــيس يف وســـعها  ـــــرة، ولــق بالوظـــائف الـــشاغ ـــــاملتعل
ـــاإلجاب ة، ـــــبالنـــسبة للـــسؤال املتعلـــق بالبطال   أمـــا. هـــــة عليــ
ـــفأش ــة  ارت إىل وجــود مراكــز ال ـ يف خمتلــف توظيــف احلكومي

 الــيت غرضــها الرئيــسي تــسجيل األشــخاص ،امليــادين واملنــاطق
العاطلني عن العمل ومساعدم على حتسني مهارام والعثـور         

هـــــن  يف املائـــــة مـــــن النـــــساء ٩٠وحـــــوايل . عمـــــلعلـــــى 
أو يدرســن، ونتيجــة هلــذا كــان عــدد ربــات  مــستخدمات  إمــا

وإذا مــــا صــــادفت امــــرأة .  جــــداالالبيــــوت املتفرغــــات قلــــي
مشكلة يف العثور على عمل، يف وسعها التمـاس املـساعدة            أي

 .توظيف املذكورةيف أحد مراكز ال
ــة النــساء امل والحظــت  - ٣١ ـــفتقــدمات فيمــا يتعلــق حبال ي ـ

ــات،   ــسن والريفي ــه ال ــريات  يوجــد أن ــني الفق ــساء كــثريات  ب ن
وهــذا . يف الــسن، وكــثريات منــهن يعــشن وحــدهنمتقــدمات 

ــا  ــد مـ ــال     إىل حـ ــر بـــني الرجـ ــول العمـ ــارق يف طـ ــسبب الفـ بـ
 وإىل حـد مـا بـسبب أن كـثريات مـن النـساء اللـوايت         ،اءـوالنس

ــاء العهــد الــسوفي   يت مل يكــسنب مــن اكــن يعــشن يف القــرى أثن
احلـصول  كفـي لتخويلـهن     مبا ي عملهن أو مل يعملن مدة طويلة       

واســـتدركت قائلـــة إن الدولـــة تـــزود . علـــى راتـــب تقاعـــدي
وزارة العمـــل والـــسياسة وإن  ؛اجلميـــع براتـــب تقاعـــدي أدىن

مؤخرا يف عدد من الربامج االجتماعيـة        شرعت   قداالجتماعية  
ني يف الــسن، رجــاال ونــساء، تقــدم مبوجبــها  تقــدممــن أجــل امل

ة يف مجيـع  مساعدة مالية ونفسانية وغريهـا مـن أنـواع املـساعد          
ــد ــاء البلـــ ــال والنـــــساء امل. أرجـــ يف الـــــسن تقـــــدمون فالرجـــ

ــم يف    ــساوون يف حقه ــدون مت ــب تقاعــدي مواملتقاع ــد . رت وق
ــها إزاء املتقاعـــدين ورفعـــت       ــت الدولـــة يف تـــصفية دينـ جنحـ

. الـسنتني املاضـيتني   خـالل    باملائة   ١٥املرتبات التقاعدية بنسبة    
األعلـــى بـــد مـــن األمـــل يف أن يعتمـــد جملـــس الـــسوفيات   وال
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ن الرجــال والنــساء مــن التخطــيط مكِّــ يا تقاعــديااجلديــد قانونــ
 .هماحلسن مقدما من أجل تقاعد

فيمــا يتعلــق بالنــساء الريفيــات، إن اإلصــالح   قالــت و - ٣٢
 كـان مرتبطـا بإجنـاز اإلصـالح         ٢٠٠١الزراعي املطبق يف عـام      
فقــد أصــبحت مجيــع املــزارع اجلماعيــة . االقتــصادي يف القــرى

مــن عــت األراضــي بــني زكمــا و. ات زراعيــةشروعالــسابقة مــ
، كـان البلــد قـد أنــتج   ٢٠٠١وحــىت عـام  . يعيـشون يف القـرى  

 ؛ مليـون طـن مـن احلبـوب        ١٤فعال حمـصوال قياسـيا يزيـد عـن          
واهلــدف اآلن هــو إنتــاج طــن واحــد مــن احلبــوب لكــل قــاطن 

وبفــضل . وحتــسني إنتــاج املنتجــات الغذائيــة األخــرى أيــضا     
ادية يف القطــاع الزراعــي ويف الــصناعات اإلصــالحات االقتــص

ــا اآلن ســوى    ــستورد أوكراني ــة، ال ت ــة مــن  يف ا ٤التحويلي املائ
بيد أن احلاجة تـدعو إىل      . املنتجات الغذائية املستهلكة يف البلد    

ــال      ــة لألطفـ ــات غذائيـ ــاج منتجـ ــل إنتـ ــن أجـ ــد مـ ــل املزيـ . فعـ
 أن اإلصالحات االقتـصادية يف املنـاطق    ،يدعو إىل األسف   ومما
ع  بيـد أن الـرئيس وقَّـ       ؛لريفية مل تؤد إىل إصـالحات اجتماعيـة       ا

ــة يف  نص علــى إجــراء  مــؤخرا مرســوما يــ  إصــالحات اجتماعي
وكجــزء مــن اإلصــالح االقتــصادي، نظمــت  . املنــاطق الريفيــة

ــا   ــات يف أوكرانيــ ــساء الريفيــ ــاد النــ ــات احتــ ــساء املزارعــ  ؛النــ
عاملـــات يف اـــال الباحثـــات والشـــكلت النـــساء رابطـــة  كمــا 

مراكـز إعالميـة للمـساعدة يف تثقيـف       أيضا  وأنشئت  . الزراعي
 األرض وكيفية إنشاء أعمـال جتاريـة        تعهدالنساء بشأن كيفية    

وبـــدعم مـــن اللجنـــة   . صـــغرية يف القـــرى واملنـــاطق الريفيـــة   
خمتلــف املنظمــات  مــن احلكوميــة املعنيــة بالعائلــة والــشباب و   

ــشاء مــصارف للتــ     ــساء يف القــرى بإن ــوم الن ــة، تق سليف الدولي
ومـع  . ات صـغرية  شروعع األموال وإنـشاء مـ     يمجتنهن من   مكِّت

ــثري    ــر إىل الكـ ــات تفتقـ ــساء الريفيـ ــة النـ ــزال حالـ ــك، ال تـ . ذلـ
ــها مـــع وزارة  فجنكـــو الـــسيدة دووأعلنـــت  عـــن عمـــل مكتبـ

الــسياسة الزراعيــة بــشأن عــدد مــن الــربامج املــصممة لتحــسني 
 .حالة النساء يف القرى

ــسكرا وذكــرت أن  - ٣٣ ــاطي امل ــل   تع ــدخني مهــا أق ت والت
انتــشارا بــني النــساء منــه بــني الرجــال، رغــم أن الدراســات        

يف األخـــرية قـــد أظهـــرت أن الـــشابات والفتيـــات قـــد أخـــذن 
ــدا  . التـــدخني ــا ديـ وال ميثـــل تعـــاطي املـــسكرات يف أوكرانيـ

ومــع ذلــك، مــن الــضروري . لــصحة املــرأة أو قــدرا اإلجنابيــة
 .تمامإيالء برامج الوقاية مزيدا من االه

 
 ١٦املادة 
 سألت ممثلـة أوكرانيـا أن تتوسـع يف          :السيدة كاباالتا  - ٣٤

ــوال     ــراءات واألحـ ــسابقة إىل اإلجـ ــارا الـ ــشأن إشـ ــالم بـ الكـ
 كتطـور إجيـايب اإلفـادة       توالحظ. املتعلقة بإبرام عقود الزواج   
 مــــــــن التقريــــــــر األوكــــــــراين، ٨الــــــــواردة يف الــــــــصفحة 

)CEDAW/C/UKR/4-5( ممارســـة النـــساء ”، الـــيت مؤداهـــا أن
 مـع  عن طريق توفري التكـافؤ يف الفـرص          ةهذه احلقوق مضمون  

وأردفت قائلـة إنـه مـن املهـم التـشديد علـى أن              . “ ...الرجال
اـال النظـري، بـل جيـب        تقتـصر علـى     حقوق املـرأة جيـب أال       

 .إعماهلا عمليا
ــو  - ٣٥ ــسيدة كواكـ ــانون     :الـ ــان القـ ــا إذا كـ ــألت عمـ سـ

 والعائلة ينطبـق أيـضا علـى األقليـات          األوكراين املتعلق بالزواج  
هنـاك  كما سألت إن كانـت     ؛اإلثنية واللغوية والدينية يف البلد    

إذا كــان مــن مــا قــوانني أخــرى مــن أجــل األقليــات اإلثنيــة، و 
 . إن كانت موجودةالصعب إعمال تلك القوانني

 ، مـن االتفاقيـة    ١٦أشـارت إىل املـادة       :اركـ السيدة آ  - ٣٦
يف غتــصاب مالحظــة أن االعلــى األمــل بعــث ممــا يإنــه فقالــت 

 يف ة عليهـــاقاضـــااملإطـــار احليـــاة الزوجيـــة هـــو جرميـــة ميكـــن  
احملــاكم ، وســألت إن كانــت قــد عرضــت فعــال علــى أوكرانيــا

استفـسرت   يف إطار الزوجيـة؟ و     باغتصأي حاالت تتعلق باال   
أثر احملكمة العائلية اجلديدة من ناحية حقـوق الـزوجني يف           عن  

 عقـــد الـــزواج،   انقـــضاءالـــزواج وبعـــد  املمتلكـــات خـــالل  
 الأعمــاالــاليت ميارســن ســيما يف حالــة النــساء املتزوجــات   وال
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 عـن هناك متييز ضـد النـساء، و      سألت إن كان     و .جتارية خاصة 
   يف حالـة وجـود    نظـر فيهـا اآلن لتحـسني املوقـف        التدابري الـيت ي 
 .هذا التمييز

طلبـت إيـضاحا بـشأن حظـر االجتـار           :السيدة راداي  - ٣٧
علــى االجتــار  وســألت إن كــان احلظــر ينطبــق    . باألشــخاص
 البلـد أو فقـط علـى االجتـار الـذي يـتم عـرب                داخلباألشخاص  

 وأردفــت قائلــة إنــه ال بــد مــن نئــة أوكرانيــا .احلــدود الدوليــة
ــضائق    ــشكلة رغــم ال ــى معاجلــة امل ــصادية والكــوارث  ةعل  االقت

 .واجهها البلديالصحية اليت 
طلـب مـن املنظمـات      ت أنـه مل ي    الحظـ  :السيدة أمحـد   - ٣٨

وأردفـت  . غري احلكومية إبداء تعليقات حىت بعد إجنـاز التقريـر   
قائلة إنه من األفضل هلذه املنظمات االشـتراك يف هـذه العمليـة             

 .من بدايتها
 مــن ٧أجابــت قائلــة إن املــادة   :ينكــوجوفد ةالــسيد - ٣٩

ــة يــ     ــالزواج والعائل ــق ب ــانون املتعل ــ وفرالق ــوق ساواة يف احلامل ق
 املـساواة يف احلمايـة مبوجـب القـانون،          وفروااللتزامات، كما ي  
 وذلـــك دون أي قيـــد يقـــوم علـــى أســـاس  ؛للرجـــال والنـــساء

ــرق ــشرة ،العـ ــون البـ ــنس، أو لـ ــسياسي  ، أو اجلـ ــل الـ  أو األصـ
 ، أو الوضــــع املــــادي ،الــــديين أو اإلثــــين أو االجتمــــاعي   أو
ى أن   علـ  ألسـرة كمـا يـنص قـانون ا      . مكان اإلقامة أو اللغـة     أو

ــزواج عقــودا ســابقة      ــازمون علــى ال ــساء الع ــربم الرجــال والن ي
 .هذه العقود ليس واسع االنتشاراستعمال للزواج، بيد أن 

وفيما يتعلق حبماية حقوق املرأة يف امللكيـة، قالـت إن            - ٤٠
النمـاء اجلـسمي    املتعلقة ب قوق  احلالزوج والزوجة متساويان يف     

. وقـت الفـراغ    و ،والعمل ، وحتقيق الذات  ،والفكري، والتعليم 
فيمــا يتعلــق واملــرأة العازمــة علــى الــزواج مــا برحــت مــستقلة   

وتـضمن  . ميع املسائل املتعلقـة بتحـصيلها الدراسـي والعمـل          جب
ــادة  ــق    ٥٧امل ــساء فيمــا يتعل  املــساواة يف احلقــوق للرجــال والن

وأردفــت . بامللكيــة املكتــسبة بــصورة مــشتركة خــالل الــزواج 

صاءات عـن حـاالت املقاضـاة بالنـسبة         قائلة إنه ليس لديها إحـ     
ــةإطــارلالغتــصاب يف  ــه يف وســعها أن تؤكــد  ، الزوجي  بيــد أن

ن أ و؛رضــت علــى احملــاكم  كهــذه قــد عحــاالتلألعــضاء أن 
 بغـض   ،االجتار بالنساء واألطفال جرمية يعاقـب عليهـا القـانون         

        كبـت داخـل أوكرانيـا أو خـارج         النظر عمـا إذا كانـت قـد ارت
 .حدودها
 .٠٥/١٧لسة يف الساعة رفعت اجل 

 


