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تأخذ حكومة مجهورية مولدوفا علماً بتقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري             -١
وقد أجريت  . البلد حقوق اإلنسان يف     الشامل وبالتدابري اإلضافية الواجب اختاذها لتحسني حالة      

دراسة دقيقة لتوصيات الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل وسيتم مراعاهتا أثنـاء             
أو / و ٢٠١٤-٢٠١١ خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان للفترة     إدخال التعديالت على    عملية  

تنفيذ خطة  لرصد   إنشاء جلنة    ،ذا العام  يف أوائل ه   ،وقد مت . القوانني املعيارية األخرى ذات الصلة    
وستعمل هذه اآللية أيضاً    . العمل الوطنية حلقوق اإلنسان، بإشراف مكتب نائب رئيس الوزراء        

املالحظات اخلتامية والتوصيات املوجهة إىل مجهورية مولـدوفا مـن          التقيُّد ب من أجل حتسني    
 أوروبا ومنظمة األمن والتعـاون يف       هيئات حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة وجملس       

  . وتنفيذ تلك املالحظاتأوروبا
حكومة مولدوفا مشاورات مشتركة مـع      نظمت  يتعلق بسلسلة التوصيات،     وفيما  -٢

وبعد إجراء مناقشات ومـداوالت مطولـة،    . املؤسسات الوطنية وأصحاب املصلحة املعنيني    
  :كالتايلتقدم مجهورية مولدوفا ردها 

  ٣-٧٦ و٢-٧٦ و١-٧٦التوصيات     
املترتبـة  لآلثار ذات الصلة     ستجري حكومة مولدوفا دراسة متعمقة       :مقبولة جزئياً   -٣
، يف  أو االنـضمام  /على التصديق على و   ] من أجل الوقوف على اإلمكانيات املتاحة بشأن      [

 إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم           هناية املطاف، 
ربوتوكولني االختياريني للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،          وال

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلمايـة            
  .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية         ويف سياق   -٤
سـلطات   مـع    خرباء من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان      تشاور  واالجتماعية والثقافية،   

وقد وضعت وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة، مـؤخراً، خطـة عمـل             . مولدوفا
 األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية       ملالحظات اخلتامية للجنة  اللتعاطي مع   

وتتضمن هذه اخلطة أموراً منها إجراء دراسة جدوى هبدف النظـر يف إمكانيـة              . والثقافية
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية            

  .٢٠١٢الدراسة يف عام إجراء تلك ومن املزمع . واالجتماعية والثقافية

  ٤-٧٦التوصية     
 تواصل السلطات الوطنية تنفيذ تدابري ترمي إىل ضمان احترام حقـوق            :مقبولة جزئياً   -٥

أساسية ومبادئ عدم التمييز وعاملية احلقوق واملساواة يف التمتع هبا هي مبادئ            . اإلنسان للجميع 
وبغية تعزيز القواعـد القائمـة      . دوفاومتثل العمود الفقري لنظام محاية حقوق اإلنسان يف مول        
 صياغة قانون بشأن منع ومكافحـة       توإجياد آلية حقيقية وقابلة للتطبيق لتنفيذ هذه املبادئ، مت        
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تضمن قائمة إرشـادية ملعـايري      وثيقة قانونية متكاملة ت   وقد وضع هذا القانون بشكل      . التمييز
  .نشئ جملساً ملنع ومكافحة التمييزُتوحظر التمييز على أساس امليول اجلنسية تشمل متييزية، 

ومبا أن املشاورات اليت متت كشفت النقاب عن وجود حساسيات معينـة داخـل                -٦
مشاورات واسعة النطاق تستهدف أموراً منها ضمان       إجراء  اجملتمع، فقد شرعت احلكومة يف      

تمـع  تـشمل أيـضاً اجمل    بل أن    تقتصر املوافقة على هذا القانون على احلكومة فحسب          أالّ
  .املولدويف بأسره

، فإن اجلهود الفورية ستوجه حنو تعزيز مبادئ حقوق اإلنـسان،           ومن هذا املنظور    -٧
، ألي سـبب مـن األسـباب مجيعهـا        وعدم التمييز   األساسي للمساواة   بدأ  امليف ذلك    امب

ـ           ،والتسامح سي وجتنب التشويه املصطنع جملتمع املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلن
  .ومغايري اهلوية اجلنسانية

  :٥-٧٦التوصية     
وهـو   إن إصالح املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من أولويات احلكومة،           :مقبولة  -٨

، وقد أنشأت وزارة العدل   . ٢٠١٦-٢٠١١ستراتيجية إصالح قطاع العدالة للفترة      ايف  ينعكس  
احملامني الربملانيني وتعزيز االستقاللية     فريقاً عامالً لتعديل قانون      ،٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

  .األطفال ملالوظيفية واملالية للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تشمل أمني مظا

  ٦-٧٦التوصية     
دوفا دعم عملية متثيل املرأة يف هياكل الدولة االنتخابية ل ستواصل حكومة مو   :مقبولة  -٩

وجيري حالياً تقييم قانون تكـافؤ      . منائية لأللفية واإلدارية على النحو الوارد يف األهداف اإل      
يف اختاذ املزيـد مـن      ، هبذا املعىن،    وسينظر.  هبدف تعزيز آلية تنفيذه    الفرص للنساء والرجال  

  .اإلجراءات التشريعية واإلدارية

  ٧-٧٦التوصية     
ن حكومة مولدوفا ملتزمة باإلعمـال التـدرجيي للحقـوق          إ :قيد التنفيذ /مقبولة  -١٠

أكثر الفئـات   التركيز على   لتحسني  وهناك جهود تبذل    . األساسية االجتماعية واالقتصادية  
والعـالوات  احملرومة يف اجملتمع، وزيادة مستوى احلد األدىن لألجور واملعاشات التقاعديـة            

  . للدخل الشهرياً حداً أدىن مضمون٢٠١١قانون امليزانية لعام وضع وقد . االجتماعية

  ٨-٧٦التوصية     
، وُتطبق األحكام القانونية العامة     كل الناس  تعمل احلكومة على محاية ملكية       :مقبولة  -١١

يف ويف الوقت نفسه، ستشرع السلطات الوطنية       . الدينية أيضاً اجلماعات  املتعلقة بامللكية على    
  .اضي التابعة للكنائسعملية استشارية لتقييم مشكلة ملكية األر
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  ٩-٧٦التوصية     
اختاذ إجـراءات حمـددة     يف   ٢٠٠٩ شرعت احلكومة منذ عام      :قيد التنفيذ /مقبولة  -١٢

أية قيود على األنـشطة الـصحفية، أو        فرض  اهلدف لضمان حرية اجلميع يف التعبري وجتنب        
 برامج بلغـات    وتبث حمطات التلفزيون واإلذاعة احمللية    . التحريرهيئات  التدخل يف سياسات    

ووفقاً الستطالع للـرأي    . الصحف واجملالت بلغات األقليات   تصدر  األقليات الوطنية كما    
، حصلت وسائط اإلعالم على املركز الثاين مـن  ٢٠١١نوفمرب /العام أجري يف تشرين الثاين  

من اجملاالت الـيت    وفضالً عن ذلك، فإن     . بني أكثر املؤسسات ذات املصداقية يف هذا اجملال       
  .م وإمكانية الوصول إىل املعلوماتحرية وسائط اإلعالشري إىل إحراز تقدم ملحوظ فيها أ

  ١٠-٧٦التوصية     
 ستواصل حكومة مولدوفا العمل على ضمان تقدمي الوجبـات          :قيد التنفيذ /مقبولة  -١٣

سر يف ذلك يف املناطق الريفية وإىل الطالب من األ         ااملدرسية إىل طالب املدارس االبتدائية، مب     
  .اجتماعياًالضعيفة 

  ١٢-٧٦ و١١-٧٦التوصيتان     
 يتصور اإلطار القانوين الوطين إجياد الظروف الالزمة لـضمان          :قيد التنفيذ /مقبولة  -١٤

التالميذ والطلبة احلق يف اختيار لغة التدريس       وُيعطى  . احترام احلق يف التعليم بلغات األقليات     
  .يف أي مستوى من مستويات التعليم

اإلصالح اهليكلي لضمان اجلودة العالية لعملية التعليم واالستجابة        بدأت عملية    وقد  -١٥
 وتقوم الدائرة احمللية العامة مبوافقة وزارة التعليم بتبسيط شبكة        . للمؤشرات الدميغرافية احلالية  

  .قبل اجلامعية  مايف املرحلةمؤسسات التعليم 
، ٢٠١٢-٢٠١١للفتـرة  ل اجلامعية قب  مايف املرحلةشبكة مؤسسات التعليم   وتضم    -١٦

 مدرسة ميكن احلصول فيها     ٢٧٨منها  ) مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية   ( مؤسسة   ١ ٤٥٦
  . مؤسسة خمتلطة٨١على التدريس باللغة الروسية و

  ١٣-٧٦التوصية     
 تنظر احلكومة يف اختاذ خطوات للتعجيل بعملية التصديق وضمان التنفيـذ            :مقبولة  -١٧

  .الفعال

  ١٤-٧٦توصية ال    
 علـى   ٢٠١٦-٢٠١١ستراتيجية تعديل قطاع العدالة للفترة      ا تنص   :مقبولة جزئياً   -١٨

منع ومكافحة التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، ومكافحة اإلفالت مـن العقـاب،              
وسـيتم تعـديل    . وتعديل التشريع اجلنائي لكي يتمشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان         
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 هبدف إلغاء التقادم بالنسبة جلرائم التعذيب، وذلك على النحو الذي أوصت            القانون اجلنائي 
  .به سابقاً جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب

التنمية، يف عملية لتجهيز    جمال  و قد شرعت احلكومة مؤخراً، بدعم من الشركاء يف            -١٩
رافق االحتجاز املؤقت بكامريات فيديو وبنظام مراقبة بواسطة الفيديو         مجيع خمافر الشرطة وم   

  .لرصد االمتثال لنظام االحتجاز ومكافحة ظاهرة التعذيب وسوء املعاملة
ساعة، فـإن هيئـات إنفـاذ     ٤٨ باحلد من ختفيض مدة االحتجاز إىل     يتعلق فيماو  -٢٠

ه التوصية، يف ضـوء احلاجـة إىل        القانون والسلطة القضائية غري مستعدة، بعد، العتماد هذ       
  .إجراء عمليات حتقيق شاملة

  ١٥-٧٦التوصية     
، ُعدِّل قانون الطوائف الدينية ومكوناهتا هبـدف        ٢٠١١ يف عام    :قيد التنفيذ /مقبولة  -٢١

ويف هذا الصدد، مت تبسيط إجراءات التـسجيل؛  . ضمان امتثاله للقانون الدويل حلقوق اإلنسان    
االنضمام إىل أكثر   اليت حتول دون    العقبات  أُزيلت  اجلنسية؛ و بسبب  ييزية  وأُلغيت األحكام التم  

االسـتنكاف  بـسبب  خدمة عسكرية بديلة االنضمام إىل  من طائفة دينية؛ ومت األخذ بإمكانية       
م الدفن وفقـاً    ميع املنظمات الدينية إجراء مراس    الضمريي؛ ومت األخذ أيضاً بأحكام تضمن جل      

  .ة الدينية املعنية؛ ومت توضيح األحكام املتعلقة بالتعليم يف املدارسالطائفملمارسات ومعايري 
يف منـاهج   " الدين"ووفقاً لقرار حكومي مت إدراج موضوع تعليم الدين حتت مادة             -٢٢

وهذه املادة هي مادة اختيارية تدرس للطالب بطلـب         . التعليم يف املدارس االبتدائية والثانوية    
وتقوم احلكومة حالياً باختاذ اخلطوات الالزمة لتوفري       . نونيني عليه من والديه أو األوصياء القا    

  .نتائج سلبية" الدين"يترتب على عدم اختيار مادة   الالضمانات لكي

        


