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  املنهجية وعملية التشاور  - أوالً  

وفقاً للمبادئ التوجيهيـة    جلمهورية مولدوفا    تقرير االستعراض الدوري الشامل      عّدأُ  -١
 املعلومات يف    جمللس حقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية العامة إلعداد       ٥/١الواردة يف القرار    

  ).A/HRC/6/L.24(إطار االستعراض الدوري الشامل 
 وصاغت تقرير مجهورية مولدوفا وزارة العـدل بالتعـاون مـع وزارة اخلارجيـة               -٢

املعـين  املخصص يف الفريق العامل منضوية وطنية واالندماج األورويب، إىل جانب مؤسسات      
بني الوزارات، أُجريت   اليت أجريت   ات  وباإلضافة إىل املشاور  . باالستعراض الدوري الشامل  

مشاورات واسعة النطاق مع املنظمات غري احلكومية على أيضاً يف سياق عملية صياغة التقرير 
وأُنشئ على شبكة اإلنترنت . الصعيدين الدويل والوطين بدعم من فريق األمم املتحدة القطري      

ين خمـصص لالطـالع علـى        وعنوان إلكترو  /http://www.justice.gov.md/ro/epdo موقع
  .تقدمي اقتراحات بصورة رمسيةعلقة باالستعراض الدوري الشامل واملعلومات املت

وصادقت على التقرير اللجنة الوطنية للتقارير األولية والدورية املعنية بتنفيذ العهـود              -٣
  .)١(الدولية اليت انضمت إليها مجهورية مولدوفا

   لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهااملؤسسي واإلطارالقانوين  اإلطار  -ثانياً   

  اإلطار القانوين الوطين حلقوق اإلنسان  -ألف   
، عدة تدابري   ١٩٩١  بعد إعالن استقالهلا وسيادهتا يف عام      اختذت مجهورية مولدوفا    -٤

وجيرى . هامة ترمي إىل االعتراف حبقوق اإلنسان وكفالة التزام الدولة باحترام هذه احلقوق            
ني اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وفقـاً للمعـايري          باستمرار حتس 

تويل عنايـة خاصـة      كما   ،)٢(الندماج األورويب ا  إىل والتطلعاتالوطنية  الدولية واألولويات   
  .لتحسني نظام تنفيذ القواعد القانونية ميدانياً وكفالة فعاليتها

 ٢٩ املـؤرخ ىل دستور مجهورية مولـدوفا      ويستند النظام الوطين حلقوق اإلنسان إ       -٥
 والصكوك الدولية الـيت انـضمت إليهـا         )٤( وإىل التشريعات الوطنية   )٣(١٩٩٤يوليه  /متوز

احلقـوق  "ويتضمن الفصل الثاين من الدسـتور املعنـون         .  كدولة طرف  مجهورية مولدوفا 
ة واالقتـصادية   أحكاماً مفصلة عن احلقوق السياسية واملدني     " واحلريات والواجبات األساسية  

  .واالجتماعية والثقافية
، تتناسب مـع    )٥(ويتضمن الدستور قيوداً على ممارسة جمموعة من احلقوق واحلريات          -٦

ويكّرس الدستور  . احلق أو احلرية  وجود  تنال من   يقتضيها فرض هذه القيود لكنها ال       احلالة اليت   
 ٤سيما وفقاً للمادة   لتشريع الوطين وال  على ا ملعايري حقوق اإلنسان    أيضاً أولوية القواعد الدولية     
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إلعالن متماشياً مع ا  فهم حقوق اإلنسان واحلريات وتنفيذها      أن يكون   "من الدستور اليت تكفل     
اليت صدَّقت عليها مجهورية مولدوفا،     األخرى  االتفاقيات واملعاهدات   والعاملي حلقوق اإلنسان    

ملتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وقعـت عليهـا        ربز اختالف بني االتفاقيات واملعاهدات ا     يوحيثما  
  ".الدوليةللقواعد األولوية تعطى مجهورية مولدوفا وقوانينها الوطنية، 

قـوق اإلنـسان    األساسية حل عاهدات  املصدَّقت مجهورية مولدوفا على مجيع      قد  و  -٧
قـارير  ت بتقـدمي    م وتقو )٦(الدولية تقريباً، وقبلت بااللتزامات النامجة عنها على نطاق واسع        

  .دورية بشأن تنفيذهاوطنية 
وجَّهـت يف    يف جملس حقوق اإلنـسان،        عضواً وعقب انتخاب مجهورية مولدوفا     -٨

 اآلن، زار مجهوريـة     وحىت.  إىل مجيع املكلفني بواليات    دعوة دائمة  )٧(٢٠١٠يونيه  /حزيران
املـة أو    املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املع         ٢٠٠٨ مولدوفا يف عام  

 واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنـف ضـد املـرأة      ،العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
  .وأسبابه وعواقبه

وصدَّقت مجهورية مولدوفا أيضاً على االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدولية، مبا             -٩
الً عن املعاهـدات الدوليـة      فيها االتفاقيتان املتعلقتان بالعمل القسري وعمل األطفال، فض       

  .املتعلقة بالقانون اإلنساين
وصّدقت مجهورية مولدوفا، بصفتها عضواً يف اجمللس األورويب، علـى االتفاقيـة              -١٠

، اللذان  ١٣ و ٦ بروتوكوالهتا، مبا فيها الربوتوكوالن      معظماألوروبية حلقوق اإلنسان وعلى     
وكانـت  . )٨(وروبا األخرى يف هذا اجملال  يلغيان عقوبة اإلعدام، وغريمها من صكوك جملس أ       

  .على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار البشرتصدق مجهورية مولدوفا أول دولة 

  اإلطار املؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -باء   
التـشريعية  : ينّص دستور مجهورية مولدوفا على مبدأ الفصل بني السلطات الثالث           -١١
وتبعاً لذلك، فإن الدولة وأجهزهتا مبا      . حتديد واجباهتا حتديداً واضحاً   والقضائية،  ويذية  والتنف

فيها نظام احملاكم مبستوياته الثالثة مسؤولة عن تنفيذ االلتزامات الوطنية والدوليـة يف جمـال             
مجيع سبل التظلم احمللية، ميكن لألشخاص الذين انُتهكـت         تستنفذ  وعندما  . حقوق اإلنسان 

شكوى إىل احملكمة األوروبيـة     التقدم ب قهم مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان       حقو
  .حلقوق اإلنسان

وُشكّلت يف إطار برملان مجهورية مولدوفا جلنة برملانية دائمـة حلقـوق اإلنـسان                -١٢
وتشمل أهدافها الرئيسية اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنـسان واألقليـات          . والعالقات اإلثنية 

تكافؤ وكفالة  القانونية املتعلقة باهلجرة،    القواعد  ، واملواطنة وإتاحة    قومية ومشاكل الطوائف  ال
  .القمع السياسي والالجئنيوضحايا الفرص بني النساء والرجال، ومحاية اجلاليات األجنبية 
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  : عدة هيئات ومؤسسات حلماية حقوق اإلنسان، منهاوأنشئت على الصعيد الوطين  -١٣
عامـة تابعـة     وهو هيئة استشارية     - )٩( الثقافية -مات اإلثنية   لمنظق ل التنسيجملس   •

ويرمي . مكتب العالقات اإلثنية  مع  ، تعمل   القوميةللمنظمات غري احلكومية لألقليات     
 احلوار بني احلكومة واجملتمعات احمللية اإلثنية؛كفالة استمرار  إىل اجمللس أساساً

 كهيئة استـشارية    )١٠(مببادرة من احلكومة   الذي أُنشئ    - اجمللس الوطين للمشاركة   •
واجملتمع املـدين والقطـاع     العامة  شراكة بني السلطات    الاستراتيجية  وتعزيز  لوضع  

 اخلاص هبدف تعزيز الدميقراطية التشاركية؛

لتقدمي املشورة  صممت   هيئة حكومية     وهو - اجمللس الوطين حلماية حقوق الطفل     •
اجملتمع املدين بغية كفالة احتـرام حقـوق       سلطات احلكم املركزي واحمللي و    ورصد  

 ؛)١١(الطفل يف مجهورية مولدوفا

تنسيق أنشطة  ل هيئة استشارية حكومية      وهو - اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر     •
املنظمات الدولية  مع  تعاون السلطات احلكومية    تنسيق  منع االجتار بالبشر ومكافحته، و    

تـستهدف   أمانة دائمةوهلذه اللجنة  . ن املؤسسات واملنظمات غري احلكومية وغريها م    
نشطة مكافحة االجتار اليت ينفذها مجيع املمثلني احلكـوميني         أعمال التنسيق أل  تبسيط  

  .)١٢(غري احلكوميني ذوي الصلة واإلشراف على هذه األنشطةاملمثلني و
  اللجنة احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني؛  •
  مبشاكل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ اجمللس احلكومي املعين  •
  اللجنة الوطنية املكلفة بتنفيذ خطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان؛  •
 إىل تنـسيق    ، وهتدف هذه اللجنة أساساً    القطري اإلدماجاللجنة احلكومية إلعادة     •

وضمان إقليم ترانسنيستريا   نزاع  يف إطار   اإلجراءات املتخذة لتسوية املشاكل احملّددة      
  .فيذ هذه اإلجراءاتتن

 هو مؤسسة وطنيـة     )١٣()أو مؤسسة أمني املظامل   (قوق اإلنسان   مولدوفا حل مركز  و  -١٤
ويسهم أمني املظـامل    . وفقاً ملبادئ باريس   )١٤("باء"معتَمدة يف الفئة    مستقلة حلقوق اإلنسان    

ني، حقوق املـواطن  التعدي على   معاجلة  عن طريق منع انتهاكها، و    يف محاية حقوق اإلنسان     
 وحيق  .القانوين للسكان وحتسني التشريعات يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وإتاحة التدريب          

 والقرارات الصادرة عـن     ألمني املظامل أن يطعن لدى احملكمة الدستورية يف شرعية القوانني         
ة امتثاهلا للمبادئ املقبول  خبصوص مدى     وقرارات احلكومة وأوامرها   الربملان واملراسيم الرئاسية  

  .وللصكوك القانونية الدولية املعنية حبقوق اإلنسانعموماً 
قوق اإلنسان من أربعة وسطاء برملـانيني، يتـساوون يف          مولدوفا حل ويتألف مركز     -١٥

 مـوظفني ، و )وسيط عن األطفال  (قوق الطفل   احلقوق، أحدهم متخصص يف قضايا محاية ح      
وحدة إقليمية مستقلة ملنطقـة     (ات   وثالثة مكاتب يف باليت وكاهول وكومر      ،لخدمة املدنية ل
  .  فرعية إقليمية ملؤسسة أمني املظاملاً، تعمل بصفتها ُشَعب") يريي-وز غاغ"
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 مبوجب تعديل القانون اخلاص     ، أنشأ برملان مجهورية مولدوفا    ٢٠٠٧يوليه  /متوزويف    -١٦
وطنية ملنـع   الة  لياآلبأمني املظامل، ووفقاً للربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب،         

مكلف مبسؤوليات مباشرة عن منع التعذيب      جملس استشاري   ذلك، أُنِشئ    وبعد. التعذيب
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية ومتابعتها، إىل جانـب مركـز               

  .قوق اإلنسانمولدوفا حل

  محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الوطين  -ثالثاً   
 تؤكـدها   للدولـة متثل محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيزها أولويـة            -١٧

سياسات احلكومة والربنامج اإلطاري خلطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنـسان يف مجهوريـة              
 واعُتمدت يف ضـوء إعـالن       )١٥(٢٠٠٨-٢٠٠٤ وغطّت خطة العمل األوىل الفترة    . مولدوفا

خطة العمل إىل ضمان تنفيذ سياسة واستراتيجية فريدتني        وترمي  ). ١٩٩٣(وبرنامج عمل فيينا    
وصياغة ملؤسسات الدولة واجملتمع املدين، هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسان عن طريق حتديد             

  .ذلك إىل ومامهام وتدابري التنفيذ ذات األولوية وحتديد شروط األداء ومؤشرات التقييم، 
 مواصلة تنفيذ السياسات مع استمرار      ٢٠١٤-٢٠١١اخلطة الثانية للفترة    ومتثل    -١٨

التركيز على االنضمام إىل الصكوك الدولية املعنية حبقوق اإلنسان؛ واتساق التشريع الـوطين             
؛ وحتسني اآلليات الوطنية حلماية حقوق  وجود سبيل مفتوح للقضاء   مع املعايري الدولية؛ وضمان     

االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     اإلنسان؛ وضمان الدفاع عن احلقوق السياسية واملدنية و       
 فئات الـسكان املُعـوِزين    ، و  القومية واجملموعات اإلثنية   بصورة فعالة؛ وتعزيز محاية األقليات    
؛ )األحداث أو السجناء أو املهاجرون     ( األخرى  الظروف بسبب السن أو التبعية االجتماعية أو     

  . حقوق اإلنسانيف جمال طنني لمواالتدريب املهين واملعنوي والتأدييب لوزيادة مستوى 
قـد  و. ومجهورية مولدوفا بلد مير مبرحلة انتقالية تشهد العديد مـن اإلصـالحات         -١٩

حـداث  إأوجدت الفرص احملتملة لالندماج يف االحتاد األورويب بيئة إجيابية لتحديث البلد و           
إدخـال  وعليـه؛ جـرى   . مهمة يف جمال حقوق اإلنسانإجنازات بتحقيق ،  حتول إجيايب فيه  

 ، والقوانني املنظّمة للتجمعات الـسلمية     ،القانون اجلنائي حتسينات تناولت اجلرائم املشمولة ب    
 ، ومقاومة العنف املرتيل، ومنع االجتار بالبشر ومكافحتـه        ،واالستفادة من املساعدة القانونية   

  .وقضاء األحداث واملساعدة االجتماعية
 التحديات اليت أعقبـت   عديدة، مبا فيها    ومع ذلك، ال تزال هناك حتديات وأحداث          -٢٠

اليت مثلت اختباراً للقدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان         و ٢٠٠٩أبريل  /نيسانانتخابات  
  .وفرضت هنجاً تفاعلياً جديداً
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  املساواة بني اجلنسني  -ألف   
 ،قيةيعترب حتقيق املساواة بني اجلنسني جزءاً ال يتجزأ من عملية إرساء دميقراطية حقي              -٢١

وتراعيه، وهتدف إىل مشاركة مجيع أفراد اجملتمع رجاالً ونـساًء علـى            اجلنساين  بعد  التدرك  
  . السواء يف مجيع جماالت احلياة

أساس السياسات واإلجراءات يف جمال املساواة      الذي يشكل    اإلطار القانوين    وقد بدأ   -٢٢
برنامج عمـل  وفيها خطة    عية، مبا إىل الصكوك الدولية املواضي   يف البزوغ استناداً    بني اجلنسني   

 ٩ املـؤرخ    ١٦-٥نون رقـم    ، والقا وما إليهما ) ٢٠٠٠(، وإعالن األلفية    )١٩٩٥ (بيجني
ومبوجـب هـذا    .  املتعلق بكفالة تساوي الفرص بني النساء والرجـال        ٢٠٠٦فرباير  /شباط

 ،٢٠٠٩-٢٠٠٦القانون، ُوضعت اخلطة الوطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف اجملتمع للفترة            
  . ٢٠١٥-٢٠١٠والربنامج الوطين لكفالة املساواة بني اجلنسني يف مولدوفا للفترة 

 بإنشاء آلية مؤسسية ترمي إىل تنسيق تنفيـذ اإلطـار           ١٦-٥ويقضي القانون رقم      -٢٣
 إنشاء اللجنة احلكومية املعنية باملساواة بـني        مبا يؤدي إىل  القانوين ذي الصلة يف هذا اجملال،       

ـ  كفالة املساواة بني اجلنسني ومنع العنف        املعنية ب  ، وشعبة السياسات  اجلنسني وزارة التابعة ل
  . يف الوزارات املعنيةللمسائل اجلنسانية  ووحدات ،العمل واحلماية االجتماعية واألسرة

 السنوات األخرية بعض التحسينات يف النهوض باملساواة بني اجلنسني،          يفوُسجِّلَت    -٢٤
. الالئي يشغلن مناصب صنع القرار يف اجملالني العام والسياسي        عدد النساء    يف زيادة    جتسدت
 تقلّدت امرأة أيـضاً     ٢٠١٠ ، تقلّدت امرأة منصب رئيسة الوزراء، ويف عام       ٢٠٠٨ ويف عام 
ز املساعي الرامية إىل زيـادة عـدد        يوُتعزدعم  باستمرار  وجيري  . نائبة رئيس الربملان  منصب  

تعـديل وتنـسيق    : التاليةالعناصر الرئيسية   تربز   ويف هذا الصدد،     .النساء يف اجملال السياسي   
التشريعات، واحترام االلتزامات الدولية، وتنفيذ السياسات والربامج اليت تـؤثر يف أفكـار             
السكان بشأن أدوار النساء والرجال يف اجملتمع واألسرة، والقضاء على القوالـب النمطيـة              

  . اجلنسانية واحلواجز اهليكلية
 مـن امليثـاق االجتمـاعي       ٢٦ وفقاً للمادة    )١٦(٢٠١٠ُعدِّلَ قانون العمل يف     قد  و  -٢٥

أي اآلن قانون العمل يـضّم  املشمول ب التحرش اجلنسيأصبح مفهوم عليه  األورويب املُنقَّح، و  
ينتـهك  وجنسية  تكون له طبيعة    شكل من أشكال السلوك البدين أو اللفظي أو غري اللفظي           

. اطة بالكرامة أو مهينة أو مـسيئة      وجد بيئة غري مستحبة أو عدائية أو ح       كرامة اإلنسان أو ي   
  .  يف القانون املتعلق بكفالة تساوي الفرص بني النساء والرجالويتجلى هذا املفهوم أيضاً

وأدرجـت  . امليزانيةاملنظور اجلنساين يف    مفهوم يراعي   على الصعيد الوطين    واعُتِمد    -٢٦
  .)١٧(م يف نظام التعليم العايلهذا املفهودورة دراسية عن 

، ١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ٢٠ املؤرخ   ٤٧/٢٣٧ووفقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         -٢٧
ـ  ٢٠٠٩ عـام    منذلعاملي لألسرة، وتنظم سنوياً     احتتفل مجهورية مولدوفا سنوياً باليوم       اً مهرجان

إىل املناسـبات   وترمي هـذه    . " والقيم توجد األسرة   ،األسرة توجد القيم  "ألسرة حتت شعار    ل
  .تعزيز قيم األسرة وأدوارها والنهوض بقيمها وإسهاماهتا يف جمتمع سليم ومثقّف يسوده الرخاء
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 أن احلكومة تبذل جهوداً مكثفة لكفالة استفادة أعالهوتؤكد اإلجراءات املشار إليها       -٢٨
تـسليم بوجـود    المـع   ،  امته خاص اجلنسني من إعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      

تدرك الـسلطات   وبالرغم من هذه اإلجنازات،     . جماالت تتطلب إدخال حتسينات هامة عليها     
إتاحة املوارد البشرية واملالية للربامج ذات الصلة باملساواة        التنفيذ، و جهود  احلاجة إىل تكثيف    

  .اليت تشمل أيضاً التصّدي للقوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنساجلنسانية 

  ومكافحتهماالعنف املرتيل والعنف ضد املرأة منع   - باء  
، املتعلـق مبنـع     )١٨(٢٠٠٧مارس  / آذار ١ املؤرخ   ١٦-٤٥كان سن القانون رقم       -٢٩

ويتضمن القانون مفاهيم   . لعنف هلذا ا  لوضع حد  مهمةالعنف املرتيل ومكافحته، مبثابة خطوة      
ُتناط تفصيلية   يتضمن مسؤوليات    إنشاء إطار مؤسسي  بهامة تتعلق بالعنف املرتيل وأشكاله، و     

خدمات إعادة التأهيل للضحايا واجلنـاة، وآليـة        /بالسلطات املعنية، ويقضي بإنشاء مراكز    
متكّن مـن   اليت  ماية  احلشكاوى، وإصدار أوامر    اللتسوية قضايا العنف بإتاحة إمكانية تقدمي       

 ٥٠ صـدر    ٢٠٠٨ذ عام   ومن. قابية على اجلناة   وفرض تدابري ع   ،تقدمي املساعدة إىل الضحايا   
  .أمر محاية نفذهتا اهليئات القضائية

وبادرت وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة إىل تنسيق التشريعات الوطنيـة             -٣٠
إعادة تأهيل ضـحايا  مراكز  وتشغيل  م  تنظيليف هذا الصدد، ووضعت مشروع الئحة إطارية        

ايري الدنيا جلودة اخلـدمات االجتماعيـة   قرار احلكومة بشأن املع   صاغت  ، و )١٩(العنف املرتيل 
  .املقّدمة إىل ضحايا العنف املرتيل

سجل الدولة لقضايا   "وميثل قرار احلكومة باملوافقة على مفهوم نظام املعلومات اآللية            -٣١
ويهدف املفهوم إىل مجع البيانات املتعلقة بـالعنف املـرتيل          . إجنازاً هاماً آخر  " العنف املرتيل 
 واخلدمات  ملؤسساتاعن  زها وإبالغ األفراد والسلطات املركزية واحمللية العامة        وخزهنا وجتهي 

اخلدمات والربامج املتاحـة إلعـادة   ضحايا العنف املرتيل ودوائرها، وعن نظام محاية  ل التابعة
وإلطالق عملية مجع اإلحصاءات، وضـعت      . النظامكذلك عن املستفيدين ب   تأهيل اجلناة، و  

ألخصائيني يف ثالثة   ا من أجل استخدامات     سجيل حاالت العنف املرتيل   استمارات إحصائية لت  
هـذه العمليـة يف     قد دشـنت    و.  جهاز الشرطة والصحة والرعاية االجتماعية     جماالت هي 
  .دروشيا وكاهولمها منوذجيتني مقاطعتني 

تطبيـق  التدريب موظفي اهليئات التابعة لوزارة الداخلية علـى         لتوىل عناية خاصة    و  -٣٢
لقـة مبنـع العنـف املـرتيل         واألوامر املنهجيـة املتع    ١٦-٤٥يم ألحكام القانون رقم     السل

بينها وبني  التوجيهات املوحدة   وجتدر اإلشارة إىل أن وزارة الداخلية وضعت        . )٢٠(ومكافحته
 إلشـراك أفرقـة متعـددة       وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة ووزارة الصحة سعياً       

  .منع العنف املرتيل وتسوية القضايا ذات الصلةجهود االختصاصات يف 
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، تواصل مجهورية مولدوفا تنفيذ توصيات جملـس أوروبـا          وفيما يتعلق هبذا الفصل     -٣٣
املعنية مبسألة  ألمم املتحدة   اخلاصة ل مقررة  اون يف أوروبا واألمم املتحدة و     ومنظمة األمن والتع  

فا باستمرار محلة األمـم املتحـدة   مولدو العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وتدعم مجهورية    
 أوروبا ملكافحة العنف ضـد      ، ومحلة جملس  " يوماً من العمل ملكافحة العنف ضد املرأة       ١٦"

  .لة من احلمالت اإلعالمية الوطنية ذات الصلةسلسكما أطلقت . العنف املرتيلفيه  مبا املرأة

  كافياًإدراكاًال يدرك اجملتمع   جيدر مالحظة أن وبالرغم من هذه التطورات اإلجيابية،      -٣٤
ـ يتـدّنى    متثل انتهاكاً حلقوق اإلنسان؛ كمـا        أن مشكلة العنف املرتيل     تـدرييب الستوى  امل

ألخصائيني يف خمتلف اجملاالت اليت تتعلق بتحديد حاالت العنف وتسجيلها والتحقيق فيها؛            ل
ا العنف املرتيل والعمـل مـع       وال تكفي املوارد البشرية املؤهلة واملوارد املالية ملساعدة ضحاي        

 اجلناة؛ وُيفتقر إىل آليات لتحديد حاالت التحرش اجلنسي ومعاجلتها وتسويتها؛ وُيفتقر أيضاً           
 وإىل خدمات إعادة إدماج مرتكيب العنف املرتيل اجتماعياً؛         ،إىل مساعدة الضحايا ومحايتهم   

  .نقائص آلية رصد العنف املرتيل وتقييمهتعتري الو

  ار بالبشراالجت  -جيم   

االجتـار  ظـاهرة   البلدان األوروبية األخرى مـن   مع بعض  تعاين مجهورية مولدوفا    -٣٥
أكدت التزامها مبكافحة هذه الظاهرة بأمور منها التصديق على صكوك األمـم            قد  و. بالبشر

 املبادئ التوجيهية املتعلقةاألحكام واملتحدة وجملس أوروبا، وتنفيذ التوصيات الدولية، مبا فيها        
  .حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر اليت أوصت هبا األمم املتحدة

، تْرأَس مجهورية مولدوفا جلنة الـدول       ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٦وبداية من     -٣٦
  .األطراف يف اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بالعمل على مكافحة االجتار بالبشر

بدعم من شركائها، برناجماً شامالً      تومن أجل التصّدي هلذه الظاهرة، تنفذ السلطا        -٣٧
اإلطـار  إىل  ملنع االجتار بالبشر واحلماية منه، باالعتماد على هنج يستند إىل حقوق اإلنسان و            

القـانون  أصـبح   وعليه،  . مع خصوصيات املشكلة واجتاهاهتا   بعد مواءمته   التنظيمي الوطين،   
نقـل  (عناصر االجتار ذات الصلة     وعلى  ) بالبالغني واألطفال (على االجتار    )٢١(يعاقب اجلنائي

وباإلضـافة إىل   ). األطفال من البلد بصورة غري مشروعة والعمل القسري وما يف حكمهما          
 أحكاماً حمـددة    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠ املؤرخ   ٢٤١ذلك، يتضّمن القانون رقم     

  .)٢٢(رية الفرعيةياوقوانينه املع تتناول منع االجتار بالبشر ومكافحته

احلكومة ، تضع  من هذه الظاهرةمنع االجتار بالبشر ومكافحته ومحاية الضحاياغية بو  -٣٨
  .سنتانية يف جمال منع هذا االجتار ومكافحتهدورياً خطة وطنية 

 التـابع لـوزارة     مركز مكافحة االجتار بالبشر   أنشئ   ٢٠٠٥يف إطار خطة عام     و  -٣٩
لعام بصفتها آلية دائمـة ملتابعـة       وحدة خاصة تابعة ملكتب املدعي ا     كما أنشئت   الداخلية،  

وجيـري  . أنشطة اهليئات التابعة ملكتب املدعي العام يف جمال منع االجتار بالبشر ومكافحتـه            
  .٢٠١١-٢٠١٠اخلطة الوطنية للفترة حالياً تنفيذ 
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املتعلقة تنفيذ السياسات آلية فعالة ل اللجنة الوطنية املعنية مبكافحة االجتار بالبشر وتوفر  -٤٠
أنـشطة  واألداء فيمـا يتعلـق ب  تنسيق التحسني ل، أمانة دائمة  يف إطار اآللية ال، وأُنشئت  اجمل هبذا

  . اجملالمجيع املمثلني احلكوميني وغري احلكوميني يف هذايتوالها مكافحة االجتار بالبشر اليت 

 املعنيـة طة العمل   مشفوعة خب إلحالة   ل املتعلقة بالنظام الوطين  ستراتيجية  االوُوضعت    -٤١
 احلـاليني من أجل تقدمي املساعدة لضحايا االجتار        ٢٠١١-٢٠٠٩تنفيذ االستراتيجية للفترة    ب
لتنظيم محاية ضحايا االجتار بالبـشر   وتستهدف االستراتيجية وخطة العمل    .احملتملني ومحايتهم و

 وتكثيف جهود مجيع األطراف الفاعلة املعنية       على حنو أمثل وتنفيذ تدابري وقائية      ومساعدهتم
  .مبكافحة هذه الظاهرة يف مجهورية مولدوفا

تـويف اهليئـات   للتعـاون   فريداًلإلحالة إطاراً   نظام الوطين   بال وجيسد تدشني العمل    -٤٢
 ،بالتزاماهتا يف محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها لضحايا االجتار بالبـشر         عن طريقه   احلكومية  

األخـرى  األطراف الفاعلـة    ودين  وتنسيق جهودها يف إطار شراكة استراتيجية مع اجملتمع امل        
اليت نشطة األإىل ممارسات مشتركة تنظم الوطين لإلحالة   ويستند النظام   . النشطة يف هذا اجملال   
  . باالستناد إىل املعايري الدولية ملكافحة االجتار بالبشرتنفذ يف هذا اجملال 

ة ضحايا االجتار   مركز مساعد  يف إنشاء    التعزيز املؤسسي ويتمثل جانب آخر من جوانب        -٤٣
 ُيتيح هلم امللجأ     حيث األوىل يف مولدوفا للعائدين،   االتصال  املركز هو جهة    هذا  و. بالبشر ومحايتهم 

  .املؤقت وجمموعة من اخلدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية والتربوية والتروحيية
ه لـضحايا ملـساعدة    ا منع االجتار بالبشر يف تقدمي    يف جمال   ويتمثَّل جانب ابتكاري      -٤٤

دمات احلماية واملساعدة االجتماعيـة     خلكاملة  الموعة  وعليه جيري أيضاً إتاحة اجمل    . احملتملني
لمستفيدين الذين يستوفون الشروط االجتماعية ملواصـفات       وتقدميهما ل والنفسية والقانونية   

ية مولـدوفا يف    تتمثل طريقة العمل يف مجهور    ومن مث،   . الجتارتعرضها لتجربة ا  الضحية قبل   
 ملعلومات ومحالت التوعية املكثفة   اتوفري  و" منع االجتار عن طريق تقدمي املساعدة     "اجلمع بني   

  .لتحديد الضحاياحكمة ُمواتباع إجراءات 
يف إجراءات اسـتباقية     اختاذ تدابري تشريعية ومؤسسية، فضالً عن اتباع         ويف أعقاب   -٤٥

. االجتار بالبـشر  أبعاد ظاهرة   اخنفاضاً واضحاً يف    السنوات األخرية، تشهد مجهورية مولدوفا      
الجتار بالبشر  منع ا على  املسؤولة  ومع ذلك، جيب مواصلة بذل اجلهود لتأمني قدرة السلطات          

جمال االلتـزام  حيتلُّون مناصب عليا يف أشخاصاً سيما يف احلاالت اليت تشمل     ومكافحته، وال 
اإلطار القانوين، املبادرة إىل وضع سلـسلة       احية  من ن ويتضمَّن ذلك   . مبكافحة االجتار بالبشر  

 احملاكمات اجلنائية ونظام اإلحالة والتعاون       نظام فعاليةتعزيز  تدعيم و من اإلجراءات ترمي إىل     
. بـني املؤسـسات  بـني اإلدارات   املشترك  بني هيئات إنفاذ القانون على الصعيد االتصالو

 ومـن   ،شاملة ملكافحة االجتار بالبشر   طة  وضع خ من جهة    ،واهلدف من هذه اإلجراءات هو    
مباشرة  تصلتيف جرائم املتورطني املسؤولني  التخلّص من    مواصلة   ، على األخص،  جهة أخرى 

  .االجتار بالبشرغري مباشرة ببصورة أو 
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  اهلجرة  -دال   
ويقيم . مهورية مولدوفا جل االهتمامات الوطنية     يف سلم  حتظى مشكلة اهلجرة بأولوية     -٤٦

ويف هذا الصدد، تتعهد    . غري الدائمني املولدوفيني  ثُلث املهاجرين   مقنّنه  صورة غري   يف اخلارج ب  
 إىل مكافحة اهلجرة     بالتعاون مع الشركاء الدوليني والوطنيني، بتنفيذ إجراءات ترمي        احلكومة

 واالستفادة إىل أقصى حد من اآلثار اإلجيابية للهجرة اليت          غري املشروعة وتعزيز التنقل القانوين    
  .كن أن ُتسهم يف تطور البلدمي

وهـو  وتشمل التبعات السلبية للهجرة اجلماهريية نزوح األدمغة وهجرة الكفاءات            -٤٧
. األسريتفكك  يؤدي إىل ال   يف إمهال األطفال و     القطاعني العام واخلاص، ويتسبب     يف يؤثر ما

التصدي خطرية جيري   ويف بعض احلاالت، أدت جتارب فاشلة للهجرة إىل حاالت استغالل           
  .  يف إطار االجتار بالبشرهلا عادة باعتبارها داخلة

 على اجلوانب القانونية للحماية الدوليـة ويكفـل         اإلطار القانوين الوطين  ويركز    -٤٨
حقوق الالجئني واملهاجرين ومصاحلهم وفرص تشغيلهم وحرية حركتهم واستفادهتم مـن            

ة، وترتيبات إقامـة املـواطنني      لدولعلى حدود ا  مراقبة عمليات اهلجرة    القضاء، كما يكفل    
  .)٢٣(، ومنع اهلجرة غري املشروعة واالجتار بالبشر ومكافحتهمافيهااألجانب وعدميي اجلنسية 

ملؤسسات العاملة يف   سياسات اهلجرة وبراجمها على تعاون ا     الفعال ل تنسيق  الويتوقف    -٤٩
والواجبـات، تـشمل    ملهام  ايف أعقاب اإلصالح املؤسسي إلدارة اهلجرة ونقل        و. هذا اجملال 

  :يلي يف جمال اهلجرة مااملختصة قائمة السلطات واملؤسسات 
 لوزارة الداخلية    تابعة ، بصفته شعبة فرعية   مكتب اهلجرة واللجوء  وزارة الداخلية،    •

، والتصدي إلقامة األجانب    ومغادرهتامولدوفا  بدخول  تنسيق املسائل املتعلقة    تتوىل  
وإعادة السماح بـدخول    عادة الالجئني إىل بلداهنم     بصورة غري مشروعة، ومسائل إ    

 ودار ،ملتمسي اللجوءإقامة مركز : ومثة مركزان آخران يتبعان املكتب مها    . مولدوفا
 . لألجانباملؤقتاإليواء 

لـهجرة  ، تعمل على وضع سياسات ل     وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة     •
يف جمـاالت   سياسـات   وضع  هلم، و ومحاية املهاجرين وتأمني الضمان االجتماعي      

 .)سيما الوكالة الوطنية للعمالة وال( وهجرة األيدي العاملة إدماج املهاجرين

خدم تكنولوجيا املعلومات يف إدارة     تست(وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت      •
 ). وتشرف على سجل السكانات اهلجرةتدفق

 ).احلدودتؤمن وتتصدى للهجرة غري املشروعة  (دائرة حرس احلدود •

 ).األكادمييوالتنقل املهاجرين العائدين مبؤهالت مسائل االعتراف تتوىل (وزارة التعليم  •

 ).، ونظام الرعاية الصحية للمهاجرينتعىن بتنقل العاملني يف القطاع الطيب (وزارة الصحة •
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 ).إحصاءات اهلجرةمجع ( املكتب الوطين لإلحصاء •

تـوفري   اخلـارج و   املهجر، واملهـاجرون يف    (وزارة اخلارجية واالندماج األورويب    •
 ).اخلدمات القنصلية

 ).املهجر (مكتب العالقات اإلثنية •

 ).شاكل التحويالتم(وزارة االقتصاد  •

وبالنظر إىل اهتمام مجهورية مولدوفا بالتكيف مع املعايري القانونية لالحتاد األورويب،             -٥٠
هج العاملي للهجرة، وخباصـة تعزيـز       النتعكس أبعاد   للتنقل   شراكة   ٢٠٠٨ أطلقت يف عام  

وتـشمل قائمـة    . اهلجرة والتنمية مسائل   و اهلجرة القانونية ومكافحة اهلجرة غري املشروعة     
 من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية والوكالة األوروبية           ١٥الشركاء  

وتـستهدف  . ريب األورويب ومؤسسة التد ) فرانتكس(إلدارة التعاون التنفيذي على احلدود      
بناء القدرات على إدارة التنقل مع االحتاد األورويب    شراكة   مشاريع مجهورية مولدوفا يف إطار    

؛ املهجـر إدماجهم؛ وتعزيز العالقـات مـع       واهلجرة؛ وتعزيز عودة املهاجرين املولدوفيني      
ن مـن احلمايـة   وثائق اهلوية؛ ومتكني املهـاجري وأمن  واستثمار التحويالت؛ وإدارة احلدود     

  .االجتماعية، والتعاون على مكافحة اهلجرة غري املشروعة واالجتار بالبشر
 املتعلـق بـشراكة    وعلى الصعيد الوطين، أُنشئت جلنة متابعة تنفيذ اإلعالن املشترك          -٥١

  . بني االحتاد األورويب ومولدوفاالتنقل
على  باحلد من تبعات اهلجرة      لالتنقوتتعلق املبادرات اجلديدة املقدمة يف إطار شراكة          -٥٢

لهجرة واستخدامها يف عملية وضع الـسياسات       حافظة ل الرعاية الصحية؛ واستحداث    قطاع  
يبقون يف البلد األصـلي؛     الوطنية؛ وإتاحة احلماية االجتماعية للمهاجرين وأفراد أسرهم الذين         

  .الدوارة ملتعلقة باهلجرةتوقيع اتفاقات يف جمال الضمان االجتماعي، وتعزيز اخلطط واملشاريع او

  حقوق الطفل  -هاء   
 تعليمـه  الطفـل ودعمـه و     مناءوفقاً للتشريع احلايل، تلتزم الدولة واألسرة بكفالة          -٥٣

واجمللس الوطين حلماية الطفل هو املؤسسة املسؤولة عن مناء الطفل وتنفيذ السياسات       . ومحايته
ة التنسيق املشترك بني القطاعات علـى       املتعلقة حبماية حقوق الطفل واألسرة، وكذلك بكفال      

أيـضاً  وُيعترب إنشاء وظيفة أمني مظامل حلقوق الطفل خطوة هامة          . الصعيدين الوطين واحمللي  
  .ورصدهاومحايتها صغار السن تعزيز حقوق ل

وتعاجل قضايا انتهاك حقوق الطفل أساساً عن طريق سلطات الوصاية العاملة يف كل               -٥٤
 التوّجه إىل هذه املؤسـسات      ١٤ابتداء من سن    لطفل  القانون، ميكن ل  ومبوجب  . مدينة/دائرة

شكواه مباشـرة   بقّدم  توبإمكان الطفل أيضاً أن ي    . مباشرة إذا اعترب أن بعض حقوقه انُتهكت      
  .إىل احملاكم
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نفيذ إصالحات شاملة لنظم    ويتيح التقّدم احملرز يف السنوات األخرية فرصة ملواصلة ت          -٥٥
، اليت تتيح أموراً منها تقدمي خدمات مـشتركة بـني           االجتماعية لألطفال احلماية  الرعاية و 

القطاعات مبشاركة اجملتمع احمللي، وإضفاء الصبغة الرمسية على عالقات العمل مع املنظمـات      
  .إىل ذلك غري احلكومية وما

ى  عل مبتطلبات شاملة للتبين  ) ٢٠١٠ (القانون املتعلق باملركز القانوين للتبين    ويقضي    -٥٦
  .ات واملؤسسات املسؤولة واملتبنون تتبعها دون التباسلسلطل ميكن الصعيدين الوطين والدويل

 الوطنية املعنيـة     االستراتيجية  عن طريق   االجتماعية حلماية الطفل   وتنظّم السياسات   -٥٧
 واالستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان املعنيتان بإصـالح        ،)٢٠٠٣(حبماية الطفل واألسرة    

وتويل االستراتيجيتان  . ٢٠١٢-٢٠٠٧يداع يف مؤسسات رعاية األطفال يف الفترة        نظام اإل 
ألطفال الـذين   على ا األسرة واجملتمع احمللي    اليت تتبعها   ماية  احلأشكال  ستفادة من    لال األولوية

ـ  وال ُيلجأ إىل إيداع األحداث يف املؤسسات إال كمالذ أخري         . ميّرون بظروف صعبة   سبب  ل
سلبية يف منوهم النفسي واالجتماعي وإدماجهم يف اجملتمع         تتركه من آثار     أساسي يتمثل فيما  

  .بعد مغادرهتم املؤسسة
، يف   مفيـدة للـسكان     للوهلة األوىل  أهنا قد تبدو  وتؤثر هجرة البالغني، بالرغم من        -٥٨

ويف هذا السياق، نفذت احلكومة خطة العمـل        .  الوطن األطفال الذين ُيتركون مبفردهم يف    
  ).٢٠١١-٢٠١٠(املعنية حبماية األطفال الذين يفتقرون إىل الرعاية األبوية الوطنية 

تغليب عن طريق احترام مبدإ عدم التمييز و      وباجملان    إلزاماً وُيعَمل حق الطفل يف التعليم      -٥٩
.  وصـقل شخـصيته اإلبداعيـة      مصلحة الطفل الفضلى، ويندرج يف إطار منائه احلر واملتناغم        

 النفسية والفسيولوجية    العمرية اخلصائصمراعاة   بضرورة مواصلة التعليم و    قانون التعليم ويقضي  
  ).ةيليكمحمددة أو ت(أشكال  و)٢٤(ترتيب نظام التعليم وفقاً ملستويات ومراحلو

 املوحدة وخطة العمل    ،٢٠١٥-٢٠١١الستراتيجية تعزيز التعليم للفترة     ووفقاً    -٦٠
تعلـيم  الإتاحـة   يف  لتعلـيم    ل دف العام يتمثل اهل ،  ٢٠١٥-٢٠١١لقطاع التعليم للفترة    

  .٢٠١٥ تمّيز جلميع األطفال حبلول عاماملساسي األ
املـواطنني  رمـي إىل تـدريب      بصفتها موضوعاً إلزاميـاً ي    " ملدنيةالتربية ا "وُتدرَّس    -٦١

كسب املعارف املتعلقة حبقوق    عن طريق   : املعاصرلعامل  لالبناء املعقَّد   املولدوفيني على معايشة    
 تلقيتنفيذها يف احلياة اليومية؛ و    من أجل   املهارات  اكتساب   و ،ان والواجبات األساسية  اإلنس

؛ وغـرس روح املـسؤولية بالعمـل        العامة اإلنسانية والدميقراطية  التعليم القائم على القيم     
  . االجتماعي؛ وإذكاء احلس املدين

طفال يف عمليـة    ويف سياق الربامج اخلارجة عن نطاق املنهج الدراسي وإشراك األ           -٦٢
تدريب النظراء  ل، وإنشاء نظام    الطفل وفريق حقوق    ، ُتمثل اجملالس احمللية لألطفال    اختاذ القرار 

اإليدز وتعزيز احلياة الصحية وما سوى ذلك، مناذج /يف جمال منع فريوس نقص املناعة البشري   
  .إجيابية ملشاركة األطفال
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مجيع فئات األطفال، مثل    اليت مشلته   صالحات  ضمن اإل ويتناول نظام قضاء األحداث       -٦٣
وتوضع أيضاً آليات أولية وثانوية ملنع اجلرائم   .  على اجلرائم   الشهود الضحايا األحداث واألطفال  

 من أجل االستعاضـة     ومن البدائل املطبقة  . بصورة متكررة  اليت يرتكبها األحداث ألول مّرة أو     
يف حالة  متاحة  ُتعترب خيارات   هي   و تمعيةراقبة السلوك واخلدمات اجمل    الوساطة وم  ،الحتجازعن ا 
  .تفادي االحتجازويؤخذ هبا حيثما أمكن من أجل قل خطورة األبسيطة والرائم اجل

  احلقوق االنتخابية  -واو   
ويـرتبط   ،قانون االنتخابات فيه   مبا   ،التشريع احلايل احلقوق االنتخابية مبوجب    منح  ُت  -٦٤
مكتـب  / يف أوروبـا والتعاون  األمنجلنة البندقية ومنظمة  توصيات  بالدولية و باملعايري  ثنان  اال

مولدوفا بـاحلق يف    وعليه، يتمتع مواطنو مجهورية     . املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان   
 إىل املدانني حبكـم هنـائي       ُمنح حق التصويت أيضاً   يف اآلونة األخرية    و. االنتخاب والترّشح 

  .بالسجن صادر عن حمكمة
كـانوا  باحلق يف التصويت، سـواء        يتمتع املقيمون يف اخلارج    ،٢٠١٠ومنذ عام     -٦٥

اعُتمـد التعـديل    قـد   و.  خارجهما عاملني يف البعثات الدبلوماسية أو املكاتب القنصلية أو       
 بسبب إقامة عدد كـبري مـن سـكان          ،حتسني تنفيذ احلق يف التصويت     من أجل    )٢٠١٠(

  . مولدوفا خارج البلد
، بغية  يف اجملال االنتخايب  املستمر  مركز للتدريب   إنشاء   على   ابقانون االنتخ وينص    -٦٦

 أساسي يف تنظيم انتخابات حـرة        وهو عنصر  -إتاحة التدريب للمسؤولني عن االنتخابات      
  .نوعيةجيدة ال عملية انتخابية وضمان

 اليت جرى تنظيمهـا علـى صـون         ُحرص يف العمليات االنتخابية   ،  ٢٠٠٩ ومنذ عام   -٦٧
  .حركة التحول السياسي يف مولدوفاالعملية الدميقراطية كجزء من جمدداً على تأكيد الاملصداقية و

   القضاء على التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة   -زاي   
انضّمت مجهورية مولدوفا إىل أهم معاهدات مكافحة ظاهرة التعذيب مبـا فيهـا               -٦٨

ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية الربوتوكول االختياري التفاقية م
 وبروتوكوليهـا االختيـاريني األول      ١٩٤٩ أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيات جنيف لعام      

  .)حملكمة اجلنائية الدوليةا(، وكذلك إىل نظام روما األساسي والثاين
االتفاقية األوروبيـة ملنـع     وعلى الصعيد اإلقليمي، صدقّت مجهورية مولدوفا على          -٦٩

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة الـيت ُتجـري         
  .مبوجبها جلنة منع التعذيب زيارات دورية إىل مجهورية مولدوفا
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. لتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة     الرمسي ل ظر  احلوينص اإلطار القانوين على       -٧٠
اءات  فالقانون اجلنائي وقانون اإلجر    ، القانون على مستويات خمتلفة، بداية من الدستور       ويطبق

وُعدلّت هذه النـصوص أو ُنقّحـت وفقـاً    . قانون الشرطة وغريها اجلنائية وقانون التنفيذ و   
 اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه مـن         األمم املتحدة  قررلتوصيات جلنة مناهضة التعذيب وم    

  . ذلكوما إىلاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وجلنة مناهضة التعذيب ضروب املع
منع التعذيب واملعاملة الالإنسانية واملهينة ومكافحتها نتيجة العمل الـذي          قد جاء   و  -٧١

  :أجنزته عدة مؤسسات وآليات وطنية، منها
رافـق  عمول هبا الناظمة مل   املرصد االمتثال للقوانني    مكتب املّدعي العام، عن طريق       •

حتت إشراف شرطة مكتب املّدعي العام ومرافق االحتجاز التابعة          (السجونالوقاية و 
، أُنشئت شعبة ملكافحة    ٢٠١٠ ويف عام . املقاضاة عند اللزوم  القيام ب و) لوزارة العدل 

 التعذيب تابعة ملكتب املّدعي العام؛

، وتقـدمي  زيارات التوثيـق ، ومركز حقوق اإلنسان، عن طريق النظر يف الشكاوى    •
 مقترحات لتعديل التشريعات، وإبالغ السلطات العامة وتقدمي توصيات هلا؛

رافق االحتجـاز وتنفيـذ     ملاآللية الوطنية ملنع التعذيب، عن طريق الزيارات الدورية          •
 ميع مراكز االحتجاز؛ جلالتوصيات املؤسسية 

  ماكن االحتجاز؛أل زيارات منظمات اجملتمع املدين •
  .حتديد بعض احلقوق والضمانات اإلجرائية لألشخاص احملتجزين •
 تتمثل  وكانت األهداف الرئيسية إلصالح نظام السجون يف السنوات األربع األخرية           -٧٢

التنفيذي، وحتسني ظروف االحتجاز مبا يتمشى مع      وحتسني اإلطار القانوين اجلنائي     : فيما يلي 
شفافية مؤسسات االحتجاز ومنـع     كفالة  السجون، و املعايري الدولية، وبناء قدرات موظفي      

  .التعذيب وإساءة املعاملةحاالت 
وبالرغم من عدم التسامح املطلق جتاه التعذيب وجتهيز مرافق السجون بنظم املراقبة              -٧٣

بادرة جتهيز مجيع   واالضطالع مؤخراً مب  بالفيديو لرصد االمتثال لنظام االحتجاز يف السجون،        
القضاء على هذه الظاهرة    مثة عائق مستمر حيول أيضاً دون       فيديو،  المريات  مراكز الشرطة بكا  

الفصل هذا    يف إطار  وأحد االحتياجات الفورية احلالية   . الحتجازيتمثل يف الظروف احلالية ل    
وسيعاِلج تنفيذ ذلك يف هناية املطاف مشكلة       . حتجازلالبناء مرافق   هو  منع التعذيب   من أجل   

تياطي من صالحيات وزارة الداخلية حاليـاً إىل صـالحيات وزارة           نقل مرافق احلبس االح   
جديدة لطبيب يعمل دوامـاً كـامالً يف         أيضاً من خالل إنشاء وظيفة       نوسيمك. )٢٥(العدل

  .جرائيةاإلضمانات كفالة احترام المراكز االحتجاز املؤقتة 
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أحـداث  سلسلة من اإلجراءات يف سـياق التحقيـق يف      املختصة   اهليئات   اختذتو  -٧٤
 شكاوى تلقّاها ضّد مـوظفي      ١٠٨نظر مكتب املدعي العام يف      قد  و. ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

ومن جمموع عـدد  . الشرطة تتصل مبزاعم التعذيب أو املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة      
 قضية أمر فيها املدعي العـام       ٢٩ قضية، منها    ٥٨الشكاوى، قُدِّمت دعاوى جنائية يف      هذه  
حتقيق بإجراء  من القانون اجلنائي، وأمر     ) تعذيب (٣٠٩١قيق جنائي مبوجب املادة      حت بإجراء

استخدام القـوة   (من القانون اجلنائي    ) أ)(٢ ( اجلزء ٣٢٨ قضية مبوجب املادة     ١٧جنائي يف   
ومن بني جمموع عدد القضايا اجلنائية، اسُتكمل ). الواجبات املهنيةالتطرف يف أداء  أو  املفرطة  

  .أحيلت إىل احملاكم مبوجب لوائح اهتامو موظف شرطة ٤٣ قضية توّرط فيها ٢٧ التحقيق يف
 مـن   موظفا١٤ً يف القضايا اليت جرى التقاضي فيها وقفوطلب املدعون العامون،      -٧٥

بري القـسري   ال يزال هذا التد   يف الوقت احلاضر،    وزارة الداخلية عن العمل بصورة مؤقتة، و      
املؤقت عـن العمـل     الوقف   بعد أن استجابت احملاكم لطعون قرار        يطبق على تسعة متهمني   

  .قّدمها مخسة موظفني شرطة
، ٢٠٠٩أبريـل  /تأهيل الضحايا الذين أصيبوا يف مظـاهرات نيـسان   بوفيما يتعلق     -٧٦

تحديد هوية املدنيني وموظفي الشرطة الذين أصيبوا       أبريل جلنة خاصة ل   /نيسان ١٥أُنشئت يف   
 اإلجراءات الالزمة    وتنسيق وتعكف اللجنة على وضع   . ٢٠٠٩أبريل  /ن نيسا ٧أثناء أحداث   

  .ناسبة هلماملتعويضات التقدمي عن طريق املزمع اختاذها ملساعدة الضحايا 
ولتفادي تكرار هذه احلاالت، جيري التركيز على تـدريب الـشرطة علـى إدارة                -٧٧

 قـاع إيفـادي    وت ، األوروبية العمليات اخلاصة، مثل تدابري مكافحة الشغب، وفقاً للمعايري       
ويف هذا السياق، ُتنظَّم دورات تدريبية لتعزيـز قـدرات        . البشر أرواح   اإلصابات أو إزهاق  

االستخدام غـري املتناسـب     الشرطة على إدارة احلشود ومكافحة الشغب، مبا يكفل تفادي          
  .، وفقاً للمعايري الدوليةللقوة

  حرية التجمع  -حاء   
ومـن مث مينحهـا     ،  اخلاصة حلرية التجمع  مهية  األ الدستور على     من ٤٠تركّز املادة     -٧٨
 ٢٢ املـؤرخ    ١٦-٢٦ويقيَّم القانون املتعلق حبرية التجمع رقـم        .  احلقوق األساسية  مركز
 جيمع بني أفضل املمارسات يف جمال ضمان        صفته قانوناً تقدمياً وليربالياً    ب ٢٠٠٨ فرباير/شباط

  .حرية التجمع
 ٢٠٠٨عام  لوحظت يف   لحق يف حرية التجمع،     اً ل  انتهاك ٢٠٠٧ل عام    سج ولئن شهد   -٧٩

 ٢٠٠٨ مثلت إشـكاليات يف عـام     ديناميات إجيابية الحترام هذا احلق، واعُتربت احلاالت اليت         
وعلى سبيل املثال، دأبت السلطات العامة احمللية على رفـض مطالـب            . لقاعدةاستثناء من ا  

 امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلنـاث        املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي   مجاعات  
  . اآلنبتنظيم مسريات االعتزاز ألسباب تتعلق مبكان املسرية، غري أهنا تستجيب هلذه املطالب
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  حرية التعبري  -طاء   
 إطاراً قانونياً حمدداً لتأكيـد حريـة        رية مولدوفا منذ إعالن استقالهلا    وضعت مجهو   -٨٠

وسجلت تقدماً حقيقياً خالل الـسنتني املاضـيتني يف         . )٢٦(وماتالتعبري واحلصول على املعل   
قانون حرية  ، بدأ نفاذ    ٢٠١٠أكتوبر  /ن األول ويف تشري . حتسني اإلطار القانوين حلرية التعبري    

التعبري، الذي يدرج يف التشريع الوطين القرارات السابقة للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق              
  منذ أكثـر مـن عـام       اإلعالميةؤسسات  املون و الصحفيبات  ويف هذا السياق،    . اإلنسان

 ن إطالق أحكام قيمية   ع وأ اليت يزعم بأهنا تشهريية   قاالت  امليتعرضون للمساءلة عن نشر      ال
جيوز  ال   ومبوجب القانون نفسه،  . ا سواهم عموميني والسلطات والدولة وم   السؤولني  املونقد  

  حـسابات  وأ مكتب رئيس حترير     إىل مصادرة ممتلكات  أن تبادر   لمحاكم من اآلن فصاعداً     ل
وميكـن للمـواطنني   . طلبات التعويض بسبب الضرر املعنوي  تسديد  املصرفية لتأمني   املكتب  

  .للمقاضاة واملضايقةبعدها أيضاً أن يتوجهوا بالنقد للسلطات دون التعرض 
 ويعترب هذا القانون جناحاً هاماً  . ، بدأ نفاذ قانون اخلصخصة    ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٨١

ويطالب القانون السلطات العامة بتحويل اجلرائد املموَّلة من األموال         .  اإلعالم الوطنية  ملؤسسات
  .العامة إىل القطاع اخلاص، مبا يشجع على املنافسة العادلة بني وسائط اإلعالم املطبوعة

  احلمالت االنتخابيـة يف     تغطية ، ُعدِّلت اللوائح اليت تنظّم    ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٨٢
أثناء احلملـة    وقد لوحظ . ناء احلملة االنتخابية  وسائط اإلعالم، بغرض حترير عمل املذيعني أث      

  .لتزام بتوصيات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجملس أوروبااال االنتخابية األخرية
اليت صاغها  العمل الصحفي   ، بدأ نفاذ املدونة اجلديدة ألخالقيات       ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٨٣
وهو . مولدوفااجلماهريي يف   عالم  اإلوسائط  لواجمللس منظمة مستقلة ذاتية التنظيم      . س الصحافة جمل

  . اليت حتكم السلوك املهين للصحفيني وعملهم الراعية ألخالقيات مهنة الصحافةاجلهة
احلكومة خدمات  ملبادرات و نترنت للدعاية   صفحة على شبكة اإل   ووضعت احلكومة     -٨٤
وقررت احلكومة كذلك إنشاء وحدات لإلعالن واالتصال       . ورية مولدوفا لكترونية يف مجه  اإل

ويرمـي هـذين اإلجـراءين      .  إدارة عمومية مركزية   ٢٤يف  اجلماهريي  وسائط اإلعالم   مع  
  .احلكوميني إىل تعزيز شفافية إدارة احلكم وتيسري وصول وسائط اإلعالم إىل هذه املؤسسات

قنـاة تلفزيـون     ٦٣إذاعـة و  حمطـة    ٥٠ و نباء وكالة أ  ١٧يف البلد حالياً    وتوجد    -٨٥
نشاط وسائط اإلعـالم    وقد أسفر   .  صحيفة وجملة  ٢٦٠، و كابلية  حمطة تلفزيون  ١٤٠ وحنو

عن القـضاء   منافسة جديدة،   منافذ إعالمية   ظهور  ب  مقروناً ،٢٠١٠اجلماهريية هذه يف عام     
اليت يتسم هبـا    التعددية  وأبرز   يف سوق وسائط اإلعالم      الفراغ الذي كان قائماً   على  تدرجيياً  

  .هذا القطاع
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  عدم التمييز  -ياء   
تعترب مبادئ عدم التمييز وعامليتها وتساوي احلقوق اليت يقضي هبا الدستور من بني               -٨٦

. حقوق اإلنسان يف مجهوريـة مولـدوفا      محاية   نظام   وقاعدية جململ صكوك أخرى، أساسية    
لى أساس العرق أو اجلنسية أو األصل اإلثين        ظر التمييز ع  يتضمن اإلطار القانوين أحكاماً حت    و

 أو نوع اجلنس أو االنتماء السياسي الرأي السياسيأو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي أو 
حبقوق اإلنسان واحلريـات    أو إلغاء اإلقرار    أو الثروة أو أي اعتبارات أخرى ترمي إىل تقييد          

  . ارستها على قدم املساواةاألساسية أو احلقوق املعترف هبا قانوناً أو مم
 املعمول هبا وإجياد آلية حقيقية وسليمة لتنفيذ هذه األحكام، القواعدومن أجل تعزيز      -٨٧

أمـوراً منـها    القانون  مشروع  ويشمل  . مشروع القانون املتعلق مبنع التمييز ومكافحته     صيغ  
ويف الوقـت   . ييز ومكافحته اجمللس املعين مبنع التم    وإنشاء   إرشادية مبعايري التمييز  قائمة  وضع  

اعتماد اإلطار القانوين ذي الصلة مبكافحة التمييز، ستصدق مولـدوفا          أن جيري   نفسه، وبعد   
إصدار اإلعـالن   بتقوم   التفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية و      ١٢على الربوتوكول   

 .يز العنصري من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمي١٤الذي تقضي به املادة 

  وضع األقليات يف مجهورية مولدوفا    
 يف  ٣٥,٥فيها  القومية   األقليات   متثلحيث  (مجهورية مولدوفا دولة متعددة اإلثنيات        -٨٨

استمرار بذل جهود لكفالة احترام اهلويـة اإلثنيـة         ضرورة  ، وهو ما يربر     )املائة من السكان  
اعتماد تدابري ترمـي    قومية، و ون إىل أقليات    والثقافية واللغوية والدينية لألشخاص الذين ينتم     

  .إىل إجياد الظروف املناسبة لتمكينهم من التعبري عن هذه اهلوية وصوهنا وتطويرها
يف مجيع مـستويات    وتكفل التشريعات الوطنية احلق يف اختيار لغة التعلّم والتدّرب            -٨٩

 مـن   بإنـشاء العـدد الكـايف     حق املواطنني يف التعلّم بلغتهم األم مكفول        كما أن   . التعليم
وتشمل شـبكة مؤسـسات     . اشروط إدارهت املؤسسات التعليمية والصفوف الدراسية وبيان      

) املـدارس واملعاهـد اإلعداديـة والثانويـة    ( مؤسسة ١ ٤٨٩ قبل اجلامعي يف البلد    التعليم
  . مؤسسة خمتلطة٨٢باللغة الروسية ومؤسسة  ٢٨٠ منها
  :ات األقليات يف نظام التعليم املدرسيوهناك ثالثة مناذج لتدريس لغ  -٩٠

  املدارس واملعاهد الثانوية باللغة الروسية؛  )أ(  
 والبلغارية  والغاغوزيةمدارس اللغة الروسية اليت ُتدرَّس فيها اللغة األوكرانية           )ب(  

  والبولندية والعربية واألملانية؛
 -األوكرانية  : اتاملؤسسات التعليمية التجريبية، اليت تستخدم لغات األقلي        )ج(  

  . مدرسة واحدة-مدرستان، والبلغارية 
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 للمدربني  ، تقوم اجلمعية الوطنية    فعاالً لغوياًإدماجاً   القوميةوسعياً إلدماج األقليات      -٩١
بدعم من املفوض السامي املعين باألقليات و مع مكتب العالقات اإلثنية األوروبيني يف مولدوفا

التـدريب  "بعنوان  ون يف أوروبا، بتنفيذ مشروع طويل املدى        الوطنية يف منظمة األمن والتعا    
ويستهدف هذا املشروع موظفي اخلدمة املدنية      ". يف مجهورية مولدوفا  القومية  اللغوي لألقليات   

  .وأفراد الشرطة واألطباء واحملامني ويرمي إىل إدماج ممثلي األقليات اجتماعياً ولغوياً ومهنياً
املناسبة للنماء االجتماعي والثقايف لطائفة الرومـا، نفـذت          لتهيئة الظروف    وسعياً  -٩٢

خطة العمل املعنيـة بـدعم سـكان الرومـا يف مجهوريـة مولـدوفا              مجهورية مولدوفا   
، وهي مبادرة تؤكد ٢٠١٥-٢٠١١ خطة العمل للفترة سبقت، ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفترة

ة  والثقافي ةياة االجتماعي احل يف   إدماج الروما اجتماعياً  لتهيئة وتنفيذ عملية    اإلجراءات املتخذة   
  .النشطة يف مولدوفا

اإلطار اخلاص بالروما الذي أعـّده االحتـاد        ضمن   خطة العمل اجلديدة     جرى وضع و  -٩٣
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق     /األورويب، واستراتيجية منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      

ـ الالدول األطـراف    املتعلق بتنفيذ   تقرير  الاإلنسان و  تراتيجية منظمـة األمـن والتعـاون يف        س
وتشمل الوثيقـة األولويـات     . )٢٧(، واجمللس األورويب وتوصيات األمم املتحدة     )٢٠٠٨( أوروبا

التثقيف والعمالة والصحة   مسائل  الكفيلة بإضفاء الطابع املؤسسي على وسطاء اجملتمعات احمللية، و        
  . العام وتنمية اجملتمع احمللي والسكنوالضمان االجتماعي والثقافة واإلدارة العامة والنظام

احلـصول  وُتعاجل املشاكل اليت تواجه الروما يف نظام التعليم عن طريق متكينهم من               -٩٤
، ومبوجب األحكام اخلاصة اليت أُدرجت يف       ٢٠٠٩-٢٠٠٤ففي الفترة   .  التعليم العايل  على

رشحني الـذين يتمتعـون     ، أُدمج أطفال الروما يف فئة امل      وتطوير قبول الطالب  تنظيم  قواعد  
قبوهلم يف مرحلة التعليم العايل، ُخصصت      وتطوير  املتعلقة بتنظيم   للقواعد  ووفقاً  . بتسهيالت
جمال تدريب مهين وفئـة      جمموع عدد املقاعد يف كل اختصاص و        يف املائة من   ١٥هلم نسبة   
 الفئـات،   تمويل من امليزانية لعدد مـن     القيد اليت تشمل ال   ، كما تقضي بذلك خطة      تعليمية

  .املرشحونوميكن االستفادة من هذه النسبة بطلب تسجيل يتقدم به . تشمل أطفال الروما
 وهي احملطة الـيت     "Teleradio-Moldvoa"  للبث اإلذاعي  العامةالوطنية  يئة  اهل وتذيع  -٩٥

  البلد برامج تلفزيونية وإذاعية يف كل من لغة الدولة ولغات اجملموعات اإلثنية اليت              جممل تغطي
وهدف الربامج هو إعطاء صورة عن حياة املواطنني من خمتلـف           . يف جتمعات يعيش أفرادها   

 املختلفة يف االحتفاظ هبويتها، وتغطية األنـشطة الثقافيـة        اإلثنيات، ودعم اجملموعات اإلثنية     
  . من األهدافوتعزيز التسامح وما إىل ذلك

. )٢٨(القوميـة ج بلغات األقليـات     لبث الربام حملية   حمطات إذاعية وتلفزيونية     وهناك  -٩٦
. توجد حواجز تنظيمية حتول دون نشر الصحف واجملالت وتوزيعها بلغـات األقليـات      وال

هذه اجلرائد واجملـالت باللغـات األوكرانيـة والروسـية     الرابطات العامة   وعادة ما ُتصِدر    
  .والبلغارية والعربية والبولنديةوالغاغوزية 
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 حيث ُتنشر يف اجلريدة الرمسية جلمهورية       -ملعلومات الرمسية   ويتاح لألقليات تلقّي ا     -٩٧
مولدوفا بلغة الدولة وباللغة الروسية القوانُني والقرارات الصادرة عن الربملان ومراسيم رئيس            
اجلمهورية ومقررات احلكومة وأوامرها، وقوانني احملكمة الدستورية وديوان احملاسبة وغريها          

  .من اهليئات

  اص ذوي اإلعاقةمحاية األشخ    
 على اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق     ٢٠١٠صّدقت مجهورية مولدوفا يف عام     -٩٨

وبغية تنفيذ امليثاق االجتماعي األورويب بـصيغته       ويف هذا السياق،    . األشخاص ذوي اإلعاقة  
لسلطات املركزيـة واحملليـة     لميثل إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة اجتماعياً أولوية         ،املعدلة
ألشخاص االجتماعي لدماج  اإلوعليه، وضعت مولدوفا استراتيجية     .  واجملتمع املدين  ،ميةالعمو

 ات ذات الـصلة يف    صالحاإلاالستراتيجية  وحتدد  . وأقّرهتا) ٢٠١٣-٢٠١٠(ذوي اإلعاقة   
سياسة الدولة يف هذا اجملال وتشمل مبادئ توجيهية ألنشطة تنسيق نظام احلماية االجتماعية             

  .قة مع معايري االحتاد األورويب وأحكام االتفاقيةلألشخاص ذوي اإلعا
البيت "ووافقت احلكومة على عدد من مفاهيم اخلدمات االجتماعية، بوسائل منها             -٩٩

فيفـة  تيح هذه اخلدمات إيداع البالغني ذوي اإلعاقة العقلية اخل        تو". ة اجملتمعي الدار"و" احملمي
 وف العيش أو حيتاجون إىل حتسينها      السكن وظر  يفتقرون إىل واألهلية القانونية الكاملة الذين     

. على العيش بصورة مستقلة يف اجملتمع احمللـي       ومتنحهم القدرة   عن طريق تلقي دعم دوري،      
 تأمني احلّد  متكني األشخاص ذوي اإلعاقة العقلية، الذين حيتاجون إىلوتتضمن اخلدمات أيضاً

 حىت يتمكنوا من تطوير قـدراهتم       ملساعدةاألدىن من الكفاف من التمتع باحلماية والرعاية وا       
  .واالندماج يف اجملتمع احمللي

حتظى بعناية خاصـة،  إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع      وبالرغم من أن مسألة       -١٠٠
صعوبات تتصل بوصوهلم إىل رياض األطفال واملدارس ومؤسسات التعليم         فإهنا تنطوي على    

املشاركة يف  حق هؤالء األشخاص يف التدريب وعيقيمما ، العامةالعايل وغريها من املؤسسات 
  .االجتماعيةتوظيفهم ويف حياهتم  يف فرص يؤثر سلباًواحلياة االجتماعية والثقافية للمجتمع، 

  حق الطوائف الدينية    
وتنفّذ إجراءات  .  يف وضعه احلايل   الدين مرضياً اعتناق  ُيعترب اإلطار القانوين للحق يف حرية         -١٠١
 .٢٠٠٧مايو / أيار١١ املؤرخ ١٢٥ل الطوائف الدينية ومكوناهتا مبوجب القانون رقم تسجي

طائفة دينية،  اجلهة األوىل اليت تسجل      وزارة العدل    كانت،  ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -١٠٢
أُدرجت الطائفة اإلسـالمية يف الـسجل     وعليه،   .العصبة اإلسالمية جلمهورية مولدوفا   هي  و

  . ومكوناهتا بصفتها ديناً ميارس شعائره يف البلد رمسياًالوطين للطوائف الدينية
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 ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٢وبالنظر إىل أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أصدرت يف            -١٠٣
ُعـدِّلَ قـانون اجلـرائم      ) ٦٣٠٣/٠٥البالغ رقم   ( ماشييف ضد مولدوفا    يف قضية  قرارها
 والدين لألشخاص الذين يقيمون شـعائر        الذي كان يقيد احلق يف حرية املعتقد       )٢٩(اإلدارية

باعتماد قانون تتعارض أحكامـه مـع قـرار         وحىت ال يسمح    . دينية للطوائف غري املسجلة   
 ٥٤، تنّص املـادة     )٣٠(، عند اعتماد القانون اجلديد للجرائم اإلدارية      )ماشييف ضد مولدوفا  (

 حمّدد أو عدم االنتمـاء  منع أي شخص من حرية االنتماء إىل دين       : "يلي ماعلى  عاقبة  املعلى  
إليه، واإلميان مبعتقدات أو عدم اإلميان هبا، وتغيري دينه أو معتقداته، واإلعالن عن دينـه أو                

واملمارسـات  الدرس خاصة، عن طريق دائرة  مع مجاعة، علناً أو يف مبفرده أومعتقداته سواء  
  ".الدينية والعبادة وإقامة الشعائر

   منطقة ترانسنيستريا يف مجهورية مولدوفامحاية حقوق اإلنسان يف  -كاف   
ـ  يف مجهورية مولدوفا أولوية      ترانسنيستريامتثل حقوق اإلنسان يف منطقة        -١٠٤ سلطات ل
الـشرقية  املقاطعات  تطورات حقوق اإلنسان يف     بع الوزارات واملؤسسات املعنية     وتتا. البلد

إجراءات يعانون بسبب   الذين  صالحياهتا وإمكاناهتا املساعدة إىل األشخاص      حدود  وتقدم يف   
ويضع النظام االنفصايل، الذي أُنشئ يف بداية التسعينات من القرن املاضـي            . نظام ترياسبول 

 يف مجهورية مولدوفا، عوائق وصعوبات خطرية       ترانسنيسترياوسائل غري دستورية يف منطقة      ب
يات الدولية اليت انضمت حتول دون إعمال حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البلد، مبا فيها االتفاق

  .إليها مجهورية مولدوفا
 إقامـة وتشمل بعض االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف منطقة ترانسنيـستريا             -١٠٥

حواجز حتول دون حرية تنقّل األشخاص وتبادل السلع بني منطقة ترانسنيستريا وباقي مجهورية             
وتقييد احلق يف تكـوين اجلمعيـات،       املستقلة،  اجلماهريي  مولدوفا، وترهيب وسائط اإلعالم     

عمـال  ألالإنسانية و حاالت للمعاملة ال  وشهدت املنطقة   . والتمييز ضد الناطقني باللغة الرومانية    
  . املنطقةتقييد وصول منظمات دولية إىلالتعذيب يف مراكز االحتجاز، فضالً عن 

م واجملتمـع   وسائط اإلعـال  املوجه إىل   ترهيب  ال، زاد عدد حاالت     ٢٠١٠ ويف عام   -١٠٦
وأبلغت سلطات مولدوفا اجملتمع الدويل بعدم . املدين من مؤسسات إنفاذ القانون يف ترياسبول  

املواطنْين إيرنست فردانيان وإيلّي كازاك وإدانتهما      بتوقيف  إدارة ترياسبول   لقيام  وجود أساس   
م إلطالق  باالحتجاز لفترة طويلة، وطلبت الدع    وإصدار أحكام حبقيهما    بطريقة غري مشروعة    

أّدى بذل جهود متـضافرة إىل إخـالء سـبيل          وقد  . سراحهما من االحتجاز غري املشروع    
  .٢٠١١مايو / أيار٥إيرنست فردانيان يف 

.  ُتمثل مشكلة قائمـة    ة الالتيني باألحرفة اليت ُتدرِّس    وال تزال حالة املدارس املولدوفي      -١٠٧
وتعمل مدارس مولدوفا   .  ترانسنيستريا ويتعرض أساتذة هذه املدارس إىل ضغط مستمر من إدارة        

 وتفتقـر إىل الكتـب      روف صعبة، وتعاين من قلة التجهيز     يف ظ باألحرف السرييلية   اليت ُتدرِّس   
وترفض . وأدوات التدريس احلديثة وتواجه سياسة متييزية مستمرة متارسها سلطات ترانسنيستريا         

  .رتبطة بوضع هذه املدارسسلطات ترانسنيستريا احلديث مع شيسيناو بشأن املسائل امل
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 لواليـة   خـضوعهم ، رغـم    ترانسنيسترياويتعرض سكان القرى الواقعة يف منطقة         -١٠٨
ويتعّرض السكان  . شيسيناو، إىل ضغوط شديدة متارسها املؤسسات األمنية للنظام االنفصايل        

لعمـل،  ألساليب االبتزاز والتهديد باحلرمان من احلقوق املدنية والسياسية، والتسريح مـن ا           
سوى ذلك، مما حيمل السكان على التخلي        واإلعانات وما  التعاقدية   مووقف دفع استحقاقاهت  

  .ترانسنيستريا" جنسية"عن جنسية مجهورية مولدوفا واحلصول على 
وضعت حكومة مولدوفا جمموعة من اآلليات القانونية ونفذهتا تضمن مبوجبها          قد  و  -١٠٩

الشرقية، مبا فيها حقوق امللكية والضمان االجتمـاعي        ت  املقاطعااحلقوق الدستورية ملواطين    
  .واحلق يف التعليمالقضاء والتأمني الصحي واالستفادة من خدمات 

ويف املدن الواقعة على الضفة الُيمىن من هنر نيسترو، افُتِتحـت مكاتـب إقليميـة                 -١١٠
طين مولـدوفا مـن     ، متكّن موا  ترانسنيستريا املدنية لسكان منطقة      لألحوال الستخراج وثائق 

 أو توجيه طلب إلعادة إصـدار     ،مجهورية مولدوفا لتبعية  أمور منها طلب وثائق احلالة املدنية       
وُعّين مدَّعون عامون خمّصـصون     . وثائق التخرج الصادرة عن مؤسسات التعليم يف مولدوفا       

  .اءوكفالة وجود سبيل مفتوح إىل القضوقضاة وكُتَّاب عدل لتقدمي املساعدة القانونية 
إجراءات تتعلق بتوسـيع نطـاق تنفيـذ        وتتخذ سلطات مولدوفا، عند اإلمكان،        -١١١

 يف اجملاالت االجتماعية والثقافية، ويف جمـال        ترانسنيسترياالسياسات الوطنية لتشمل منطقة     
  .القانون اإلنساين، بوسائل منها تعزيز تدابري بناء الثقة ودعم السكان واجملتمع املدين يف املنطقة

  األولويات واملبادرات الوطنية  -ابعاً ر  
: االنـدماج األورويب  "املعنون  مواصلة حتقيق األهداف الواردة يف برنامج احلكومة         •

 ؛)٢٠١٤-٢٠١١" (احلرية والدميقراطية والرفاه

 ؛٢٠١٤-٢٠١١تنفيذ خطة العمل الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان  •

 يف مجهورية مولدوفا؛حتسني وضع حقوق اإلنسان يف منطقة ترانسنيستريا  •

  الروما؛من أجلتنفيذ الربنامج الوطين  •

 ؛يف حبقوق اإلنسان والتدريب عليهاعنصر التثقوحتسني استعراض  •

 ؛)٢٠١٣-٢٠١٠(تنفيذ استراتيجية اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة  •

 تنفيذ استراتيجية حتقيق املساواة بني اجلنسني؛ •

 ؛"مراكز التوقيف"ق االحتجاز، بوسائل منها بناء منع التعذيب ومكافحته يف مراف •

 ؛لقانوين املتعلق مبكافحة التمييزاإلطار اوتنفيذ اعتماد  •
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االعتراف بصالحيات جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري التابعة لألمم            •
بـشأن  )  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري        ١٤املادة  (املتحدة  
 ى الفردية اليت يقدمها مواطنو مجهورية مولدوفا؛الشكاو

مواصلة إجراءات التصديق على اتفاقية جملس أوروبا املعنية حبماية األطفـال مـن              •
 االستغالل واالعتداء اجلنسيني؛

 .منع االجتار بالبشر ومكافحته •

 Notes 

 1 The respective Commission is chaired by the Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and 
European Integration. 

 2 According to the provisions of the EU-eRepublic of Moldova Joint Declaration, approved at the 
meeting of the EU- Republic of Moldova Cooperation Council of December 21, 2009, the Council 
Human Rights Working Group (COHOM) approved on January 12.01.2010, the Decision to launch 
the Human Rights Dialogue with the Republic of Moldova. 

 3 Effective as of 27.08.1994. 
 4 The range of human rights and fundamental freedoms is regulated mainly by the following acts: The 

Civil Code of 06.06.2002, in force as of 12.06.2003, The Criminal Code of 18.04.2002, in force as of 
12.06.2003, The Code of Civil Procedure of 30.05.2003, in force as of 12.06.2003, The Law on 
Judicial Organisation, no. 514-XIII of 06.07.1995, The Law on Civil Service and Public Servant 
Status, no. 158-XVI, of 04.07.2008, The Law on the Civil Servant's Code of Conduct, no. 25-XVI, of 
22.02.2008, The Law on Parliamentary Advocates (Ombudsmen), no.1349, of 17.10.97, The Law on 
the Rights of Persons Belonging to National Minorities and the Legal Status of their Organizations, 
no. 382-XV, of 19.06.2001, The Law on Gender Equality, no. 5, of 09.09.2006, The Law on the 
Prevention and Combat of Domestic Violence, no. 45-XVI, adopted on 01.03.2007,  in force as of 
18.09.2008, Law no. 105-XVI of 16.05.2008 on the Protection of Witnesses and Other Participants in 
Criminal Proceedings, Law no. 241 of 20.10.2005 on the Prevention and Combat of Human 
Trafficking, Law no. 1585-XIII of 27.02.1998 on Obligatory Medical Insurance, Law no. 23 of 
16.02.2007 on HIV/AIDS Prophylaxis, The Law on Health Protection no. 411-XIII, of 28.03.1995, 
Law no. 102 -XV on Employment and Social Protection of People Looking for a Job, Law no. 133-
XVI of 13.06.2008 on Social Aid, The Law on Education no. 547 of 21.07.1995, The Law no. 270 on 
Asylum in the Republic of Moldova of 18.12.2008, Law no. 180-XVI on Labour Migration, of 
10.07.2008, Law no. 125 of 11.05.2007 on Religious Cults and their Component Parts, Law no. 338 
of 15.12.1994 on the Rights of the Child. 

 5 It is provided in Article 54, clause 2 of the Constitution that: “The exercise of certain rights and 
freedoms may be restricted only under the law, restrictions which correspond to universally 
recognized norms of the international law and are necessary for interests of national security, 
territorial integrity, economic welfare of the country, public order, in order to prevent mass unrest and 
criminal offences, to protect rights, freedoms and dignity of other persons, to prevent disclosure of 
confidential information or guarantee the authority and impartiality of judiciary”. 

 6 The Republic of Moldova is part to: The International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights; The International Covenant on Civil and Political Rights; The Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights;  The Second Optional Protocol to the 
International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty; The 
International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; The Covenant on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; The Optional Protocol to the 
Covenant on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; The International 
Convention on the Rights of the Child; The Convention against Discrimination in Education;  
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; The 
Optional Protocol to the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment; Convention on the Rights of Persons with Disabilities; Convention on the 
Political Rights of Women, Abolition of Forced Labour Convention no. 105. 

 7 May 13, 2010. 
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 8 CoE Covenants to which the Republic of Moldova is party 
http://www.mfa.gov.md/img/docs/ListaTratateMultilaterale.pdf   şi 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?PO=MOL&MA=999&SI=2&DF=&CM=
3&CL=ENG 

 9 Instituted through article 25/3 of the Law on the Rights of the persons belonging to national 
minorities and the legal statute of their organizations, no. 382-XV, of July 19, 2001. 

 10 Works based on Government Decision no. 11 of 19.01.2010. 
 11 The National Council for the Rights of the Child Protection (instituted through Government Decision 

no. 1001 of September 30, 2005) became a platform of discussions on the child problems between the 
governmental bodies and the civil society, strengthening professional and cross-sector partnerships. 

 12 The National Committee to Combat Human Trafficking was instituted in 2001. Government Decision 
no. 795 of December 3, 2009, instituted the new organigram of the National Committee, according to 
which the deputy prime-minister, the Minister of Foreign Affairs and European Integration becomes 
the chairman of the Committee, while representatives of the Ministry of Labour, Social Protection, 
and Family and the Ministry of Internal Affairs are appointed co-chairmen. The Territorial 
Commissions for combating human trafficking, working conformably to Government Decision no. 
234 of 2008 are subordinated to the National Committee. 

 13 CHRM was created based on the Law on Parliamentary Advocates, no. 1349-XIII of October 17, 
1997, as a non-judicial mechanism of protecting human rights in the Republic of Moldova. 

 14 November 2009. 
 15 Approved of through Parliament Decision no. 415-XV of October 24, 2003. 
 16 Law no. 168 of 09.07.2010 on modifying and completing the Labour Code of the Republic of 

Moldova. 
 17 It was included in the “Public Finances and Taxation” Master program curriculum, “Finances”, 

semester III, second year, the  optional course “Gender sensitive budgeting” (150 hours); 2. 
Developed and approved the curriculum of the mentioned course. Furthermore, “Gender sensitive 
budgeting” Textbook and the Guide of the Trainer on “Gender sensitive budgeting” were edited. 

 18 Entered into force since September 18, 2008. 
 19 Approved by Government Decision No.129, of 22.02.2010. At present, there is a range of centres 

providing services to victims of domestic violence, among which: 
• “Marioara House” Asylum, Chisinau City, provides assistance and rehabilitation to women 

victims of domestic violence; 
• “Amicul/The Friend” Centre for Psycho-Social Assistance of the Child and Family 

(Chisinau) provides counselling to children victims of domestic violence; 
• Centre for Assistance and Protection of Victims of Violence (Balti), day centre providing 

counselling and support in solving problems of the victims of domestic violence (funded from 
the state budget); 

• Consulting City Centre for Families and Children (Balti); 
• Centre for informing and counselling victims of violence (Cahul), day centre providing 

counselling and support in solving victims’problems (funded from the state budget); 
• “Ariadna” Maternal Centre (Drochia) – provides services of emergency foster home; 
• “Incredere/Trust” Maternal  Centre (Cahul) provides temporary foster home to the mother-

child couple and provides counselling to victims of domestic violence; 
• “Pro Familia” Maternal Center (Causeni) provides temporary foster home to the mother-

child couple and provides counselling to victims of domestic violence; 
• “Pro Femina” Maternal Center (Hincesti) provides temporary foster home and counselling 

services (psychological, social, legal) to the mother-child couple victims of domestic 
violence; 

• “SOTIS” Family Crisis Center (Balti) provides counselling to victims of domestic 
violence/human trafficking (psychological, social, legal and medical); 

• “Drumul spre Casa/The Road Home” Temporary Foster Home for Children in Risk 
Situations (Balti) provides rehabilitation services to the child-mother couples victims of 
domestic violence/trafficking in human beings; 

• La Strada NGO 
• Mediation service for the children sexually abused by the foreign citizens; 
• Helpline for women victims of domestic violence – 0800 88 008; 
• The Legal Center (Causeni) develops the network of legal services for the victims of 

domestic violence in 4 districts: Anenii-Noi, Rezina, Soldanesti, Vulcanesti; 
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 20 Approved by MIA Order no. 350 of 21.10.2008. 
 21 Statistics of the criminal cases of trafficking (article 165 Criminal Code) and trafficking of 

children(article  206 Criminal Code) for the years 2007-2010. 
  Source: The Annual Report (2010) of the Government of the Republic of Moldova on Preventing and 

Combating Trafficking in Human Beings. 

 
Article 165 CC Trafficking in Human Beings / article 

206 CC Trafficking in Children 

 2007 2008 2009 2010

The number of cases where criminal 
prosecution was started 288 (245/43) 246 (215/31) 206 (185/21) 161 (140/21)

The number of cases sent to court 176 (150/26) 108 (96/12) 113 (102/11) 55 (45/10)

The Number of persons convicted 59 (52/7) 68 (63/5) 70 (66/4) 53 (48/5)

The Number of persons acquitted 3 5 5 5

The Number of persons sentenced to 
prison 51 58 43 33

 
 22 Parliament Decision no. 257-XVI of 05.12.2008 regarding the approval of the Strategy of the 

National Reference System for the protection and assistance to victims and potential victims of 
human trafficking and the Action Plan for the Strategy of the National Reference System for the 
protection and assistance to victims and potential victims of trafficking human beings for 2009–2011; 

• Regulation of the National Committee for Combating Trafficking in Human Beings, approved 
by Government Decision no.472 of 2008. 

• National Plan for Preventing and Combating Trafficking in Human Beings for the years 
2010–2011, approved by Government Decision no.835 of 09/13/2010. Adoption and 
implementation of this Plan, in the spirit of continuity with the previous (National Action Plan 
for combating trafficking in human beings no.1219 of 09.11.2001 approved by Government 
and the National Plan for Preventing and Combating Trafficking in Human Beings 2008–
2009, approved by Government Decision no.472 of 26.03.2008, etc.). 

• The Additional Specific Plan to the National Plan for Preventing and Combating Trafficking 
in Human Beings for the Years 2010-2011, approved by Government Decision no. 1170 of 
21/12/2010. 

 23 The normative acts that regulate the field of migration: 
• The Concept of the Migration Policy approved by the Parliament of Moldova, no.1386-XV of 

11.10.2002, to determine tasks and priority directions for regulating the migration processes 
and developing the principles and objectives of immigration policy. 

• Law on Migration no. 1518-XI of 06.12.2002, which provides the basic regulations on 
emigration and immigration, proceedings of immigrants legalising, expulsion and extradition;  

• The Law on the regime of aliens in the The The Republic of Moldova no. 200 of 16.07.2010, 
in force since 24.12.2010, was adopted. The new law provides rules on the conditions of 
entry, stay, exit, and documentation. 

• Law on Refugee Status no. 1286 of 25.07.2002, which establishes the legal, economic, social 
and organizational framework for providing asylum and determines the status of asylum 
seekers, refugees, and the competent authorities in the field. Law on labour migration, no. 
180-XVI, of 10.07.2008. 

• Law on preventing and combating trafficking in human beings, no. 241-XVI, of 21.10.2005. 
• The Action Plan on Migration and Asylum for the years 2010-2011 
• The Plan to stimulate the migrants to return home (2008) 
• The Strategy on the Management of Migration and Asylum is developed at present. 
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 24 I. Preschool education 
  II. Primary education 
  III. Secondary education: 
   1. General secondary education: 
    a) Gymnasium education; 
    b) High-school education; general secondary education. 
   2. Secondary professional education. 
  IV. Specialized secondary education. 
  V. Higher education. 
  VI.  Post-university education. 
 25 In order to improve the detention conditions increased efforts were taken to arrange residential 

premises in accordance with the minimum standards of treatment of prisoners. 
  In this regard Building and rebuilding activities of the premises of detention institutions have been carried 

out in this regard to provide the necessary resources (space heating systems rehabilitated housing). 
 26 The Law on Press, no.243-XIII of 26.10.1994, the Law on access to information, no. 982 – XIV of 

11.05.2000, the Audiovizual Code, no.260 of 27.07.2006. 
 27 Recommendations of March 2011 of the UN Committee on the elimination of racial discrimination. 
 28 Programs of TV and radio stations from Russia, Belarus, Ukraine, Bulgaria and Israel are also 

broadcasted in The The Republic of Moldova. The Bureau of Interethnic Relations, authorities, and 
public associations reflect through mass media their activity on promoting tolerance, ethnic and 
linguistic diversity, equality of citizens irrespective of national origin or religion. 

  There are no legal obstacles from publishing or disseminating newspapers and magazines in 
languages of the national minorities. Public associations usually edit them, among which: in 
Ukrainian «Рідне слово» (“Cuvîntul Matern”); în limba rusă – «Русское слово» (“The Russian 
Word” in Gagauz – «Ana Sözü» (“Mother Tongue””), «Sabaa Yildizi» (Morning Star”), «Вести 
Гагаузии» (“News of Gagauzia”) (this newspaper is edited in Russian, only a part of the articles in 
Gagauz); in Bulgarian – «Български глас» (“Bulgarian Voice”); editions of the Jewish communited, 
edited in Russian – (“The Jewish Town”), «Истоки жизни» (“The Origins of Life”); in Polish – 
«SPEKTRUM Polsko-Moldawskie» (“Moldovan-Polish Spectrum”), «Jutrzenka» (“The Aurorа”). 
Along with the publications mentioned above, there are many Russian newspapers and magazines that 
are edited, there are also periodicals from the Russian Federation, Ukraine and other countries sold in 
The The Republic of Moldova. 

 29 In force until May, 2009. 
 30 In force until May, 2009. 

        


