
GE.16-14599(A) 



 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 السادسة والعشرونالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 - تشرين األول/أكتوبر 31

من مرفق قرار مجلس حقوق  5تقرير وطني مقدَّم وفقًا للفقرة   
 *16/21اإلنسان 

 جمهورية مولدوفا  

__________ 

 اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس فيها ما يعربر عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.  *

 

 A/HRC/WG.6/26/MDA/1 األمم املتحدة

 Distr.: General الجمعية العامة 

23 August 2016 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/26/MDA/1 

GE.16-14599 2 

 مقدمة  
التمجامزززاا راسزززخاا بتعمجيزززمج  قزززو   )يشزززار هليهزززا فيمزززا يلززز   ولزززدوفا  لزززدوفاو تلتزززمجه رهوريزززة م -1
سزززان بوازززلها دولزززة أُأيمزززت علزززو أسزززان مملزززاد   قزززو  اإلنسزززان املتمثلزززة   املسزززاواة أمزززاه اإلن

 .القانون وا رتاه كرامة اللرد
تززيف فراززة ت يتلززدوفا بالولززة الثانيززة لضسززتعرا  الززدوري الشززام  الززو وتر ززح  مومززة م -2

مناأشززات مثمززرة بزز    محايززة  قززو  اإلنسززان وتعمجيمجهززا وه ززرا  مززا أ ززرله المللززد مززن تقززده ملتابعزة 
 احلمومة والهات املعنية اا ملة املصلحة.

 المنهجية والعملية التشاورية -أوالً  
للعمليزة الزيت بزدأت  اا السزتعرا  الزدوري الشزام  اسزتمرار مزن اتقرير الولة الثانية يشم   -3

ذا وأززد أعززدت ولارة العززدل هزز. الولززة األوى هززا  لززدوفا تقرير و عنززدما أززدمت م 2011  عززاه 
 الزواردة   للمملزاد  التو يهيزةاا التقرير بالتعاون مع ولارة الشؤون اخلار ية والتمام  األورويب، وفق

لزززس اجملاململزززاد  التو يهيزززة العامزززة الزززيت اعتمزززدها   جملزززس األمزززم املتحزززدة حلقزززو  اإلنسزززان و أزززرار 
 . 1)للجولة الثانية من عملية االستعرا  الدوري الشام 

مشززاورات واسززعة أ ريززت مززع ريززع الهززات اززا ملة املصززلحة  اسززتناداا هىرر التقريززر وُ زز -4
ونشزر مشزروا التقريزر علزو الصزلحة الر يزة . املعنية حبقو  اإلنسان   هطار فريق عامز  صصز 

 اتناأشززتلززا املواتسززع نقززا  املشززاورات   هطززار إل ززرا  مناأشززات عامززة بشزز ن ، لززولارة العززدل 
  .شاوراتعملية امل أثنا  اليت أدمتالأرتا ات ذات الصلة ا  املشروا عامة، وأدر ت ال
فصززززززول موامززززززيعية مقابلززززززة  هىتقريززززززر الولززززززة الثانيززززززة لضسززززززتعرا  الززززززدوري الشززززززام   ينقسزززززمو  -5

 لدوفا كلياا أو  مجئياا. و أمللتها م من التوايات اليت تواية 122 ُرعت فيهاللمجموعات املواميعية اليت 
إعزداد التقزارير األوليزة والدوريزة املعنيزة بافقزة مزن اللجنزة الوطنيزة وخضع التقريزر لعمليزة مو  -6

 االتلاأيات الدولية اليت تمون مولدوفا دولة طرفاا فيها. قمليقاملتعلقة بت

 المعلومات األساسية واإلطار التشريعي والتطورات منذ االستعراض السابق -ثانياً  
 17-75و 16-75و 15-75و 20-73و 7-73اإلطاااااااااار التشاااااااااريعي   -ألف 

 (5-76و
.  2)2014نيسززان/أبري   3مززد القززانون املتعلززق  حززام  الشززعح )أمزز  امل ززا     اعتُ  -7

 . 3)اا ممتح حمام  الشعح  الي اا،أدرات مركمج  قو  اإلنسان سابقويعمجل القانون 
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ل ه ززرا  التعيزز  )مززن أملزز  د    الشززعح وُعززيعززدد حمززام ضل ززخُ ، القززانون الديززد و ززح و  -8
وومزززع معزززاي   ،اجملتمزززع املزززدين ومشزززاركةالربملزززان علزززو أسزززان مسزززابقة عامزززة  لضزززمان الشزززلافية 

 ه را   ديد لتخصي  املوارد املالية.قتضو   هااملؤسسة وتشغيل هنشا مل  ويُ  االمتثال.
جيزززول و  متخصززز    نزززؤون محايزززة  قزززو  القلززز . أ زززد ادفزززاا  احماميزززاا ويو زززد  اليززز -9

 وا دة ملدة سملع سنوات. منصمل  خضل والية شغ أن ي حملام  الشعح

 (16-73و 15-73 سياسات حقوق اإلنسان  -باء 
 ،همافة هى توايات اهلياك  الدولية واإلأليمية األخرى ،توايات الولة األوى للتقييمأُدرَ ت  -10

و   .2014-2011  خقززة العمزز  الوطنيززة حلقززو  اإلنسزززان املنقحززة )خقززة العمزز  الوطنيززة  لللزززرتة 
 اآلثززار الققاعيززة ذات الصززلة. ديززد ززرى تقيززيم تنليززذ خقززة العمزز  الوطنيززة مززع ح، 2015 عززاه

لزدوفا    ولزة االسزتعرا  الزدوري الشزام  الثانيزة، و التوازيات الزيت ومزعت مزن أ ز  مب وعمضا 
  . 4)لسياسات الوطنيةأخرى لمعت أيضاا وثائق ووُ  المللد خقة عم  وطنية  ديدة. سوف يضع

و  تقيزززيم مزززدى    تنليزززذ سياسزززات  قزززو  اإلنسزززانبنشزززا  اجملتمزززع املزززدين ويشزززار   -11
 نممثلزززو  و زززدوي أهزززداف خقزززة العمززز  الوطنيزززة بصزززلة خاازززة.  حقيزززق بصزززلة عامزززة و  تنليزززذها

ة العمززز  الوطنيزززة واللجنزززة الوطنيزززة ملمافحزززة اال زززار بالملشزززر لمجتمزززع املزززدين   لنزززة تنليزززذ خقزززل
عمليزة تعزدي  خقزة العمز  و   باالنرتا  مزع ممثلز  املؤسسزات العامزة وممثلز  املن مزات الدوليزة.

ن مززات مل ، نززار  ممثلززون2012عززاه لهى تواززيات االسززتعرا  الززدوري الشززام  اا الوطنيززة اسززتناد
. وانزتملت عمليزة ومزع تقريزر   اللريق العام   قو  اإلنسانغ   ارية نانقة   جمال تعمجيمج 

االسززتعرا  الززدوري الشززام  الثززاين علززو تن ززيم  لقتزز  دراسززيت  دوليتزز  بالتعززاون مززع الشززركا  
 لمجتمع املدين.ل األ انح وممثل 

 1-75و 44-73و 3-76و 2-76و 1-76و 1-73االلتزامات الدولية   -جيم 
 (13-76و 2-75و

عمليزززة التصزززديق علزززو االتلاأيزززة الدوليززة حلمايزززة  قزززو  ريزززع العمزززال املهزززا رين  بززدأت -12
العمليزة بصزلة  تلزاوتوألزت .  5)بإ را  مشاورات عامزة 2013-2012 اللرتةوأفراد أسرهم   

 ثضثزززة طرفزززاا  لزززدوفا و م فلززز  املر لزززة احلاليزززة أازززملحتمؤأتزززة مزززن أ ززز  تقيزززيم تمزززالي  التنليزززذ 
اا اماا من ازمو  العمز  الدوليزة األمزر الزذي يشزم  أساسز 40جرة وامو  دولية   جمال اهل

   هذا املضمار.اا كافياا  أانوني
التصزززديق علزززو الربوتوكزززول االختيزززاري امللحزززق بالعهزززد الزززدو  اخلزززا   ظهزززرت هممانيزززةو  -13

اليت أعزدت بزدعم مزن  2013باحلقو  االأتصادية واال تماعية والثقافية   دراسة الدوى لعاه 
وعلززززو الززززرغم مززززن أن  ملو مززززية األمززززم املتحززززدة السززززامية حلقززززو  اإلنسززززان )امللومززززية السززززامية .

 .  حيَرل تقده بعد   اختاذ اإل را ات ذات الصلة ،منالتصديق علو الربوتوكول أمر مم
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لزززدوفا علزززو الملضغزززات و موبزززردود تقزززارير الومزززع معنيزززة بوأنشزززجلت لنزززة تو يهيزززة دائمزززة  -14
لزززدوفا هى لنزززة مناهضزززة التعزززذيح و   الزززيت أُزززدمتاملشزززرتكة فيمزززا بززز  الزززدول والشزززماوى اللرديزززة 

 . 6)التابعة لألمم املتحدة
لتصززززديق علززززو االتلاأيززززة الدوليززززة حلمايززززة ريززززع ألوانزززز    الوأززززت احلززززا  امززززن السززززابق و  -15

إنززز  اليزززمجال معلقزززاا ه زززرا  التصزززديق، ف بزززد وعلزززو الزززرغم مزززن . األنزززخا  مزززن االختلزززا  القسزززري
و  يسزززج  المللزززد  لززدوفا ال توا ززز  ال ززاهرة الزززيت تشززم  مومزززوا املعاهززدة.و ألن م بشززم  مؤأزززت

  ي.من االختلا  القسر بضع  االت سوى 
باختصزا  لنزة  2012كانون األول/ديسزمرب   26الصادر    311ويقر القانون رأم  -16

 الشزماوى املقدمزة مزن األنزخا ودراسزة تلقز    القضا  علو التمييمج العنصري لألمزم املتحزدة 
مززحايا انتهاكززات  قززو   وأعززوا الززذين يززدعون أ ززمراعززات لززدوفا فززرادى و و اخلامززع  لواليززة م

وممتح العضأات ب  اإلثنيات )ممتح العضأات  هو  ترتمملها السلقات الوطنية.اإلنسان اليت 
 . 7)1965من اتلاأية عاه  14اهليجلة الوطنية املسؤولة عن تقمليق املادة 

 حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها -دال 
منززذ ، الززيت تؤيززد بقززوة األمززم املتحززدة واآلليززات املعنيززة حبقززو  اإلنسززان ،لززدوفاو اززدأت م -17
ضتلاأيزززة لعلزززو املعاهزززدات الدوليزززة الزززثضي التاليزززة وهززز  الربوتوكزززول اإلمزززا  الثزززاين  2012عزززاه 

االتلاأيزززة األوروبيزززة بشززز ن اإلنزززراف علزززو و ،  8)  األوروبيزززة للمسزززاعدة املتملادلزززة   املسزززائ  النائيزززة
واالتلزا  املزربه بزز   ، 9)اجملزرم  احملمزوه علزيهم ب  مزاه مشزروطة أو امللزر  عزنهم هفرا زاا مشزروطاا 

لزززدوفا و املركزززمج الزززدو  لتقزززوير سياسزززات اهلجزززرة فيمزززا يتعلزززق  ركزززمج املن مزززة   مو لزززدوفا و  مومزززة م
 .والتعاون   جمال اهلجرة

اززدأت مولززدوفا علززو الربوتوكززول اإلمززا  التلاأيززة محايززة األفززراد فيمززا يتعلززق باملعالززة و  -18
 . 10)اآللية للمليانات الشخصية

لضتلاأيزززة األوروبيزززة  12مشزززروا القزززانون املتعلزززق بالتصزززديق علزززو الربوتوكزززول رأزززم  رأ زززوأُ  -19
ومزن ، 2015 مجيران/يونيز   12الصزادر    360القزرار احلمزوم  رأزم و زح حلقو  اإلنسزان  

 املقرر أن ين ر في  الربملان   املستقمل  القريح.
لربوتوكزززول اإلمزززا   التلاأيزززة ملشزززروا القزززانون املتعلزززق بالتصزززديق علزززو  ااا ويزززرو   اليززز -20

  قو  األنخا  ذوي اإلعاأة.
مزززد أزززانون  ديزززد بشززز ن وكيززز  احلمومزززة لزززدى احملممزززة األوروبيزززة حلقزززو  اإلنسزززان واعتُ  -21
ويزززن  القزززانون علزززو هنشزززا  رليزززة منقحزززة لرازززد االتلاأيزززة األوروبيزززة  .2015متول/يوليززز   30  

مززاه احملممززة األوروبيززة حلقززو  اإلنسززان وهنلززاذ حلقززو  اإلنسززان   مولززدوفا وهززو يززن م التمثيزز  أ
تتعلزق باإلنزراف احلمزوم  اا أ مامز، ويتضزمن أرارات احملممة األوروبية واأل مزاه الصزادرة عنهزا
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 علززو السززلقات الوطنيززة املشززاركة   هنلززاذ أززرارات احملممززة األوروبيززة حلقززو  اإلنسززان وأ مامهززا.
ة بشزز ن اإل زززرا  الززضله إلنلززاذ أ مززاه احملممزززة مزززعت أاعززدة تن يميززولضززمان تنليززذ القززانون، وُ 
 األوروبية حلقو  اإلنسان.

 في مرحلة ما بعد االستعراض واإلنجازات والتحدياتات التطور  -ثالثاً  
 10-75و 9-75و 8-75و 7-75و 6-75و 5-75عااااااااادم التميياااااااااز   -ألف 

 32-75و 26-73و 33-75و 3-75و 28-73و 12-75و 11-75و
 (4-76و 27-75و

أائمزة املعزاي  املتعلقزة أُدر زت و  .2012أيار/مايو  25   اعُتمد أانون ممان املساواة -22
 التمييمج. أسملابمما يسمف بتغقية ريع  ،علو سملي  املثال ال احلصر للقانون بعده التمييمج وفقاا 

بواززل    11)نززع التمييززمج والقضززا  عليزز  ومززمان املسززاواة )اجمللززس   املعززيلززس اجملنشزز  وأُ  -23
 ويرمزز  ،الشززخ  االعتملززاري   القززانون العززاهبززاملركمج نلسزز  الززذي يتمتززع بزز  هيجلززة راعيززة تتمتززع 

هى مزززمان احلمايزززة مزززن التمييزززمج وحقيزززق املسزززاواة بززز  ريزززع األنزززخا  الزززذين يعتزززربون  اجمللزززس
يعتمزززد هزززو و ، أنلسزززهم مزززحايا للتمييزززمج. ويسزززتند نشزززا  اجمللزززس هى مملزززدأي احليزززاد واالسزززتقضل

 .  12)، ويصوغ تواياتمملانرة ارات تتعلق بإعادة هدما  محايا التمييمج   احلقو أر 
نف اجمللززس ازض يات ختولزز  العمز  كهيجلززة حقيزق فيمززا  ز  فجلززات ، ُمز2014و  عزاه  -24

الصزادرة عزن حمممزة العزدل العليزا   تشزرين  16ويزرد   التوازية رأزم .  13)معينة من املخاللزات
بتصزحيف مسزتندات احلالزة املدنيزة نتيجزة  اليت تتعلقه را  دراسة الشماوى  2012الثاين/نوفمرب 
 .  14)كممارسة أضائية  تغي  النس

االتصززززاالت  ي علززززو مسززززتو بصززززلة دائمززززة لتمييززززمج ممافحززززة اسياسززززات  تقمليززززقويراززززد  -25
 . 15)السمعية الملصرية ووسائط اإلعضه

وأدر ززت املوامززيع .  16)2014مززع دليزز  ملمافحززة التمييززمج صصزز  للقضززاة   عززاه ووُ  -26
املتعلقزة  نزع التمييزمج وممافحتز    منزاهق احللقزات الدراسزية التدريمليزة الزيت يقزدمها املعهزد الزوطي 

 . 17)قضاة واملدع  العام  وغ هم من الهات اللاعلة من أقاا العدلهى الللعدالة 
فعزززال األملتعلزززق بتجزززر  مشزززروا القزززانون ا 2016 مجيران/يونيززز   30وأأزززرت احلمومزززة    -27

 . 18)التحيمجاليت تُرتمح بدافع 
ويملززززز  ا زززززرتاه  قزززززو  األنزززززخا  مزززززن املثليزززززات واملثليززززز  وممجدو ززززز  امليززززز  النسززززز   -28

اهلويزززززززة النسزززززززانية   مولزززززززدوفا مزززززززن خزززززززضل اإل زززززززرا ات السزززززززلمية الزززززززيت اختزززززززذت    ومغزززززززايري
 . 19)األخ ة اآلونة
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تتعلزق  مافحزة التمييزمج وكزره  2015  عزاه  نزموى 17جلت لإل صا ات، سُ  ووفقاا  -29
وى، ادرت أوامر   ثضي أضايا اومن ب  تلا الشم األ انح والتقرف   ريع أحنا  المللد.

دمت هى ومززن بزز  العززدد اإلرززا  للقضززايا النائيززة املرفوعززة، أُزز بعززده حريززا الززدعوى النائيززة.
اا أاارين  و الة اهتزاه وأضزية معلقزة وفقز ثضثةنخصاا ) ن فيهم  15أضايا بش ن  أربعاحملممة 
حُيتمز  أن من أانون اإل را ات النائية )  حيدد الشزخ  الزذي  287/1  من املادة 2لللقرة )
مزن القزانون )فزر  فيهزا  287/1  من املادة 1لللقرة )اا أد أدين ، وأضية وا دة معلقة وفق يمون

احملممزززة سزززوى  مزززم يتضزززمن هدانزززة وا زززدة تثملزززت    تصزززدرو  أضزززايا أيزززد الن زززر. مثزززايناملزززتهم  و 
 انتها   قو  الشخ .

 61-73و 4-73و 2-73و 60-73األشااا  المنتمااون  لااي أقليااات قوميااة   -باء 
 (23-75و 25-73و 24-73و 10-73و 5-73و

متثزززز  اززززياغة القززززوان  والسياسززززات   جمززززال العضأززززات بزززز  اإلثنيززززات ومحايززززة  قززززو   -30
 قززابقوت.  20)نشززاطاا مسززتمراا مززن أنشززقة  مومززة مولززدوفا أوميززةأأليززات  األنززخا  املنتمزز  هى

تشزززريعات مولزززدوفا عزززذا املعزززري أعلزززو املعزززاي  الدوليزززة املعزززرتف عزززا الزززيت تتززز ل  مزززن جمموعزززة مزززن 
 . 21)التشريعية واملعيارية القوان 
  2026-2016االسززرتاتيجية املتعلقززة بززالتنوا الشززام    رهوريززة مولززدوفا )ومززعت و  -31

 و سزاعدة فنيزة مزنبدعم من امللو  السام  لألأليات القومية ملن مزة األمزن والتعزاون   أوروبزا 
 جملس أوروبا.

احلمززضت التقليديززة واملهر انززات مززن خززضل  روح التسززامف واحلززوار بزز  الثقافززات وتعززمجل -32
حُيتلزززز  بزززز  سززززنوياا   الززززذي )الثقافيززززة اإلثنيززززة، ومززززن األمثلززززة علززززو ذلززززا اليززززوه الززززدو  للغززززة األه 

  وأيززاه الثقافززة األوكرانيززة ) ،نيسززان/أبري  مززن كزز  عززاه   ، ويززوه الغجززر الززدو  ) نززملا /فرباير
 األدب والثقافززةويززوه  ، )نيسززان/أبري  مززن كزز  عززاه يملولنززدالربيززع الرذار/مززارن مززن كزز  عززاه ، و 

ى مززحايا اهلولوكوسززت )أيار/مززايو مززن كزز  عززاه ، واليززوه الززدو  إل يززا  ذكززر  السززضفية للشززعوب
   وما هى ذلا.2016و 2015و 2014)كانون الثاين/يناير 

الثقافيززززة لألنززززخا  املنتمزززز  هى أأليززززات  - وتسززززهم املن مززززات غزززز  احلموميززززة اإلثنيززززة -33
هى اا اهلويززززززة الثقافيززززززة لللجلززززززات اإلثنيززززززة وتقاليززززززدها وعاداهتززززززا. واسززززززتناد عمجيززززززمج   لزززززز  وت أوميززززززة
رابقززززززة عامززززززة  93كززززززان هنززززززا  ،2016كززززززانون الثاين/ينززززززاير   1   ممتززززززح العضأززززززات بيانززززززات
أأليزززة هثنيزززة   30حنزززو  وميثززز  ذلزززامعتمزززدة لألنزززخا  املنتمززز  هى األأليزززات القوميزززة ) رهوريزززة
نشززززززقة األه الززززززدعم هى ويقززززززد   هثنيززززززة ثقافيززززززة. حمليززززززة غزززززز   موميززززززة من مززززززة 120 يقززززززارب ومززززززا
ويعمزز  املركززمج  ،مركززمج ثقززا  ومنهجزز  وهعضمزز الثقافيززة مززن خززضل جملززس القوميززات وهززو  اإلثنيززة
 . 22)ممتح العضأاتبرعاية 
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 . 23)2015-2011دعزم سزمان الغجزر الرومزا   اللزرتة  الزيت ترمز  هىلزذت خقزة العمز  ونُ  -34
وتتزززوى السزززلقات احملليزززة مهمزززة اختيزززار .  24)علزززو ازززعيد اجملتمزززع احمللززز  وظيلزززة وسزززيطوأنشزززجلت 

لمجتمززع لالززذين تعيززنهم المعيززة العامززة املمثلززون دين احمللزز  للرومززا أو الوسززقا  )ممثلززو اجملتمززع املزز
و   نخصزززززاا مزززززن املسزززززتليدين. 150ا ال يقززززز  عزززززن  زززززاجملتمزززززع احمللززززز   يطوسززززز عزززززريويُ  احمللززززز  .

 15أول دفعزززة تضزززم  ليزززو مزززن ميمجانيزززة الدولزززة لتزززدريح 462 600 ممللززز  ، خصززز 2013 عزززاه
 2014ليززززو   عززززاه  1 619 800وممللزززز   ،دةبلزززز 14وسززززقا  اجملتمززززع احمللزززز     وسززززيقاا مززززن
  1و   الغجزر الرومزا. يسزمنهامنققزة  44وسيقاا مزن وسزقا  اجملتمزع احمللز  كلهزم    48الستخداه 

دخلززت األ مززاه الديززدة املتعلقززة بالتمويزز  الضمركززمجي  يززمج النلززاذ ، 2015كززانون الثاين/ينززاير 
للسلقات العامزة احملليزة أن ختصز  األمزوال علو الصعيد الوطي، و قتضو تلا األ ماه ينملغ  

غزز  أن عمليززة التوظيزز  ، لعززدد مززن اخلززدمات احملليززة،  ززا   ذلززا أنشززقة وسززقا  اجملتمززع احمللزز 
وألزززت بسزززملح انعزززداه تالزززيت تقزززوه عزززا السزززلقات العامزززة احملليزززة لتعيززز  وسزززقا  اجملتمزززع احمللززز  أزززد 

 الزذين يعملزون  عدد وسقا  اجملتمزع احمللز  بل 2015أل دي المليانات،   عاه اا ووفق التموي .
وبل  هزذا  ،غ  وسيقاا ال 15يتلقون أ ورهم من امليمجانية احمللية و داخ  مماتح رؤسا  المللديات 

. و ززززدر اإلنززززارة هى أنزززز    احلالززززة املعنيززززة، يمتسزززز  دور 2016وسززززقا    عززززاه  تسززززعةالعززززدد 
 يطاا هى أن أ زززد أسزززملاب عزززده اسزززتخداه وسزززون زززر  الرابقزززات العامزززة للغجزززر الرومزززا أ يزززة بالغزززة.

ازملف دور الرابقزات العامزة للغجزر مهمزاا   أأ ياناا هى عده مزرورة وظيلتز ،  ير عاجملتمع احملل  
  اجملتمع احملل . يطاحمللية بغية ليادة حس  خدمات وس بنا   وار فعال مع السلقات العامة

بززززدعم مززززا  مززززن ممتززززح املؤسسززززات الدميقراطيززززة و قززززو   الرومززززا الغجززززر سززززرمززززع دليزززز  ألُ ووُ  -35
 . 25)اإلنسان التابع ملن مة األمن والتعاون   أوروبا وادر بثضي لغات )الرومانية والروسية ولغة الروما 

 2020-2016دعززم سززمان الغجززر الرومززا لللززرتة الززيت ترمزز  هى ت خقززة العمزز  الديززدة أززر  وأُ  -36
وتعزرب الوثيقزة عزن التزمجاه احلمومزة  .734رأزم  موم احلقرار ال و ح  2016 مجيران/يوني   9  

وتن  اخلقة علو التداب  واملسزؤوليات  بصورة متواالة بتعمجيمج اإلدما  اال تماع  للغجر الروما.
نميزززة احملزززددة   جمزززاالت مثززز  التعلزززيم، والصزززحة، والعمززز  واحلمايزززة اال تماعيزززة، واإلسزززمان، والت

وتتضزززمن اخلقزززة تزززداب  ترمززز  هى  اجملتمعيززة، واملشزززاركة   عمليزززة ازززنع القزززرار وممافحززة التمييزززمج.
مزززززمان األمزززززن اال تمزززززاع    سزززززو  العمززززز ، فانعدامززززز  يتسزززززملح مملانزززززرة    الزززززة ا تماعيزززززة 

 ال اهرة. لتلاريع العواأح السلملية  واأتصادية  ر ة للغجر الروما، ويؤدي هى اللقر الذي جير  
متزززززول أنشزززززقة اخلقزززززة مزززززن صصصزززززات ميمجانيزززززة الدولزززززة بزززززدعم مزززززن الصزززززناديق األوروبيزززززة وف وسززززز
 .مشاريع/برامق املساعدة التقنية والشراكات ب  الققاع  العاه واخلا ، وما هى ذلاو 
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 59-73و 12-76و 11-76و 9-73و 22-73الحااااااق فااااااي التعلاااااايم   -جيم 
 (10-76و

والتززدريح علززو ريززع املسززتويات واملرا زز  التعليميززة ملزز  احلززق   اختيززار لغززة التعلززيم يُ  -37
 .  26)بإنشا  عدد كاف من مؤسسات التعليم والصلوف واجملموعات

لدراسززة لغززات األنززخا  املنتمزز  هى األأليززات  طرائززق وهنززا    الوأززت الززراهن ثززضي -38
 األأليزززات القوميزززةومزززن  قزززائق املزززدارن احلديثزززة ألطلزززال األنزززخا  املنتمززز  هى .  27)القوميزززة

 وتلمليزةا  لغات وه  الرومانيزة والروسزية واللغزة األه وه زدى اللغزات الدوليزة. أربعاحلا ة هى دراسة 
  اللغات.و ملتقلملات اجملتمع الديد، ميمن حقيق هذا اهلدف باستحداي التعليم املتعدد الثقافات 

وهزززو يهزززدف هى  مانيزززة.ذ مشزززروا الزززتعلم عزززن بعزززد باللغزززة الرو نل زززي، 2013ومنزززذ عزززاه  -39
 تدريح الشملاب من أ   هدما هم   اجملتمع عن طريق االنغمان اللغوي والثقا .

مزززد الربنزززامق الزززوطي لتعمجيزززمج نوعيزززة التزززدريس باللغزززة الرومانيزززة   مؤسسزززات التعلزززيم العزززاه واعتُ  -40
 .2015 كزانون األول/ديسزمرب  31    28) 2020-2016لألنخا  املنتم  هى أأليزات أوميزة )

باللغزززة الرومانيزززة للقزززضب غززز   التوااززز واهلزززدف مزززن هزززذا املشزززروا هزززو تمزززوين وتقزززوير مهزززارات 
 الناطق  بالرومانية.

وتمزرن  ويقوه الن اه التعليمز    مولزدوفا علزو أسزان مزمان  زق الميزع   التعلزيم. -41
اب ذوي اإلعاأزة بصزورة األولويات الوطنية   جمال التعليم، بصورة عامزة، وتعلزيم األطلزال والشزمل

اسززرتاتيجية اإلدمززا  اال تمزززاع    و   29)خااززة   االسززرتاتيجية الوطنيزززة لتززوف  التعلززيم للجميزززع
وبرنززززامق تقززززوير التعلززززيم الشززززام    مولززززدوفا   30) 2013-2010لألنززززخا  ذوي اإلعاأززززة )

 . 31)2020-2011للسنوات 
عاأززة التعلززيم علززو ريززع مسززتويات ويتززيف الن ززاه التعليمزز  الززوطي لألنززخا  ذوي اإل -42

 .   32)الن اه التعليم 
وتقزززده املسزززاعدة املتخصصزززة الاريزززة هى األطلزززال ذوي اإلعاأزززة   مؤسسزززات التعلزززيم العزززاه  -43

 . 33)الرتبوية - خدمات املساعدة النلسيةبتوف  بتن يم لان متعددة التخصصات داخ  املدرسة و 
لألطلال   املؤسسزات السزابقة للتعلزيم الزامع  وفقزاا للقزوان  ه الو ملات الغذائية وتقد   -44

د امليمجانيززززات و سزززتخده االعتمززززادات املاليزززة املخصصززززة للو ملزززات الغذائيززززة    زززدوتُ ،  34)املعياريزززة
 .املقررةاحمللية 
  الصزلوف مززن األول  ألطلزاللاجملانيزة  الغذائيزة و ملززاتلوتو زد جمموعزة معزاي  ماليزة ل -45

تضميزذ   الصزلوف مزن اخلزامس هى الثزاين والاملدارن االبتدائية واإلعدادية والثانوية    هى الرابع
الضلة اليسرى لنهر نيسرتو وبلديزة بنزدر الواأعة   املؤسسات السابقة للدراسة الامعية   عشر 

دوروتمايزا، غريغوريملولزو الواأعزة   منققزة     ستيلان سي  مزار وتضميذ املدرسة الثانوية الن رية 
  ا   ذلا تضميذ املدرسة من أرية دوروتمايا  قاطعة دوباساري.
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 (37-75و 36-75و 38-75العدالة والفساد   -دال 

خلقزززة العمززز  املتعلقزززة بتنليزززذ اسزززرتاتيجية اا أ ريزززت اإلازززض ات   أقزززاا العدالزززة وفقززز -46
 . 35)2016-2011هاضح أقاا العدالة لللرتة 

صة للمحزاكم، وخضزع ن زاه هدارة احملممزة لإلازضح مزن خزضل املخص  دت األموال يول  -47
وأنشز  ن زاه الختيزار القضزاة  مرا عة مهاه رؤسزا  احملزاكم وهنشزا  منصزح رئزيس أمانزة احملممزة.

   ورخر لتقييم األدا .
تسززتخده ريززع احملززاكم الربنززامق اإللمززرتوين املتمامزز  إلدارة مللززات  ،و  الوأززت الززراهن -48

 .  36)االستماا والتسجيضت الصوتية للساتاحملاكم 
مزززززد عزززززدد مزززززن الصزززززمو  القانونيزززززة الراميزززززة هى هازززززضح اعتُ ، 2015-2013و  اللزززززرتة  -49

مزززدت جمموعزززة واسزززعة مزززن أزززوان  ممافحزززة واعتُ  . 37)القضزززاة بغيزززة منزززع اللسزززاد صزززانة مؤسسزززة 
اللسزززاد   أقزززاا عزززال أفازززرامة علزززو  نزززداللسزززاد وفزززر  عقوبزززات أ منزززعاللسزززاد، الزززيت ترمززز  هى 

الغرامزة امللرومزة علزو   د   ليدو  لجهال القضائ .السلقة القسرية لتعمجيمج كلا ة  هىالعدالة، وكذلا 
أمثززال أيضززاا مززدة منززع  ةثضثزز وليززدت ،  ززا يشززم  أفعززال اللسززادأمثززال ثضثززة يززةارتمززاب الززرائم املاد

مناازح معينزة أو القيزاه ب نشزقة حمزددة وفزر   نزغ  مزن رائم اللسزاد األنخا  الذين يرتمملون 
  تعري   ديد لرمية  اإلثرا  غ  املشروا .   القانون النائ  در َ وأُ  املقولة، رةن اه املصادَ 

علززو ه زرا  هاززضح     38)2016نزملا /فرباير  25الصزادر    3ويزن  القزانون رأززم  -50
 1الصززززادر    152مززززد القززززانون رأززززم ن، اعتُ ولتنليززززذ أ مززززاه هززززذا القززززانو  دائززززرة النيابززززة العامززززة.

لو موا مة عالقانون  عم وي .اواستمماهل بش ن تعدي  بعض القوان  التشريعية 2016متول/يولي  
التشزززريعات النافزززذة مزززع أ مزززاه القزززانون الديزززد املتعلزززق بالنيابزززة العامزززة، مثززز  أزززانون اإل زززرا ات 

ملخاللزات ومدونزة األسزرة، والقزانون املتعلزق ب نشزقة النائية، وأزانون اإل زرا ات املدنيزة، وأزانون ا
  الوأت جيري و  التحقيق اخلااة، والقانون املتعلق بدفع األ ور   أقاا امليمجانية وأوان  أخرى.

و   علزو الدسزتور بشز ن تعيز  املزدع  العزاه وهأالتز .الزيت سزُتدَخ  تعديضت تعمجيمج ال الياا  نلس 
وهزززززو يرمززززز  هى اللصززززز   الشزززززؤون الداخليزززززة )ولارة الداخليزززززة بزززززدأ هازززززضح ولارة ، 2013عزززززاه 

  . 39)املؤسس  ب  ولارة الداخلية والشرطة
بشز ن تعزدي   2013كزانون األول/ديسزمرب   23الصزادر    326مد القانون رأزم واعتُ  -51

املتعلزززق باختملزززار االسزززتقامة  325بعزززض القزززوان  التشزززريعية واسزززتمماهلا همزززافة هى القزززانون رأزززم 
ل أززانون اختملززار د  وُعزز ملهنيززة وحيززدد كززض القززانون  اززماا  ديززداا ملنززع فسززاد املززوظل  احلمززومي .ا

يتضزززمن الزززذي  2016ار/مزززايو يأ 26الصزززادر    102االسززتقامة املهنيزززة  و زززح القزززانون رأززم 
علو فر  رأابة أضائية علو الوسائ  واألساليح التقنية الختملزار تقيزيم االسزتقامة  أ ماماا تن 

 بد اا من املوظل  العمومي  و ىت املؤسسة اليت يعملون فيها. وتغي   ق تقييم االستقامةملهنية ا
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 نيسزززززان/ 21املتعلزززززق بإعزززززادة هيملزززززة الن زززززاه القضزززززائ     79مزززززد القزززززانون رأزززززم واعتُ  -52
ويهدف القانون هى ممان هممانية الواول هى الن اه القضزائ  واسزتقضليت  عزن  ،2016 أبري 

طريزززق حسززز  احملزززاكم علزززو النحزززو األمثززز  وتعمجيزززمج أزززدراهتا، واالرتقزززا  بنوعيزززة هأامزززة العزززدل وهتيجلزززة 
 لتخص  القضاة. الضله سان األ
اب احملممزة عزدل و ج زل اإلطار التن يم  العاه للمهن القانونية )احملامون وكتاب الد  وعُ  -53

، ومززا هى ذلززا  وهطززار هيجلززات اإلدارة الذاتيززة ونلززواألطملززا  الشززرعيون واملسززؤولون اإلداريززون املخو  
 . 40)ذات الصلة من أ   حس  وتعمجيمج أدراهتا

التعااذيو ورياار  ماان لاارول المعاملااة الو نسااانية أو المهينااة و اارو  االحتجاااز  -هاء 
 43-73و 39-75و 47-73و 14-73و 29-73و 14-76و 74-2 
 (35-75و 34-75و 45-73و 46-73و 48-73و

تعزديضت  2012تشزرين الثزاين/نوفمرب  8الصزادر    252ت  و زح القزانون رأزم أزر  أُ  -54
 بعنزززوان علزززو أزززانون العقوبزززات وأزززانون اإل زززرا ات النائيزززة وأزززانون اإلنلزززاذ بزززإدرا  مزززادة  ديزززدة

 مزززا يزززرتملط بزززذلا مزززن ظزززروف مشزززددة.الزززيت تتضزززمن هينزززة   التعزززذيح واملعاملزززة الضهنسزززانية أو امل
   ززاالت التعززذيح وغزز ه ملرومززة  عقوبززة  نائيززة مززن العلززو مززنفسززتملعد   القززانون هممانيززة وتُ 

تقمليززق عقوبززة أخزز  ممززا هززو طلززح املززة الضهنسززانية أو املهينززة همززافة هى هممانيززة عمززن مززروب امل
العقوبزات النائيزة هى  زد كملز  ت دخلَزالتعديضت اليت أُ  نددتوأد  منصو  علي    القانون.

االختصا  احلصري للمدع  العاه   مقاماة  االت  لة    الة التعذيح ون مت ارا ةا املنمجَ 
التعذيح وغ ه من مروب املعاملة الضهنسانية أو املهينة و االت التعذيح املمجعومة أو غ ها مزن 

 رطة، وهيجلات التحقيق اخلااة.الرائم املنسوبة هى ر ال الش
بعززد اا فززور عمليززة اللحزز  القززا اإللمجامزز  والسززري للشززخ  املقملززو  عليزز   اسززُتحدثتو  -55
مزنف ، وخضل فرتة اال تجال ب كملها، و من  بنا  علو طلمل  هطض  سرا   وأ   اال تجال أملول 

اململززز   قمليزززحالمسزززتق  عززن تشزززخي   للحصززول علزززو تشزززخي  احلززق   ه زززرا  فحززز  طزززا
للمشززز  عزززن عضمزززات حمتملزززة للتعزززذيح وغززز ه مزززن مزززروب  وذلزززا مرفزززق اال تجزززال   بزززذلا

مم  أزانون اإل زرا ات النائيزة ب  مزاه ازارمة تتعلزق بتوثيزق واسزتُ  املعاملة الضهنسانية أو املهينزة.
 167  مززن املززادة 1تزن  اللقززرة ) ،وعليزز  االعتقزال عززدف تعمجيززمج الضززمانات لزدى ا تجززال األنززخا .

ارا ة علو االلتمجاه   تقرير التوأي  بوا  احلالة الملدنية للشخ  املوأزوف والشزماوى بشز ن 
الزززذي  قلزززحالو    وطلملاتززز واعرتامزززات  تومزززيحاتالزززيت يرتزززديها و ضبزززس املظروفززز  الصزززحية، وواززز  

االلتززمجاه  همززافة هى، ةاخلاازز نلقتزز علززو ه ززرا  اللحزز  فحزز  طززا،  ززا   ذلززا  يرفعزز  إل ززرا 
مززن أززانون اإل ززرا ات النائيززة،  167  مززن املززادة 6ووفقززاا لللقززرة )  وافاتزز  بنسززخة مززن التقريززر.

  احملقززق علززو اللززور املززدع  متشزز  هاززابات  سززدية علززو املوأززوف  أثنززا  التوأيزز ، يمللرززعنززدما تُ 
لتحديززد منشززز   اللحزز  القزززاالعززاه، الززذي يززز مر تملعززاا للحالزززة بززإ را  فحززز  األدلززة النائيزززة أو 

 اإلاابات وطابعها.
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ممارسزات هسزا ة املعاملزة األمزر    القضزا  بشزم   مجئز  علزو ه را  تلا التعديضت أسهمو  -56
 . 41)من التشريعات النائية وحقيق العدالة اال تماعية بلوغ اهلدف املنشودالذي أفضو هى ممان 

ه زززززرا ات  2012كتزززززوبر تشزززززرين األول/أ 19الصزززززادر    218ويزززززن م القزززززانون رأزززززم  -57
الصززادر  146و و ززح القززانون رأززم ، اسزتخداه القززوة الملدنيززة والوسززائ  اخلااززة واألسززلحة الناريززة

 استعيض عن عقوبة احلملس الت ديملية بالعمجل الت ديا. ،2013 مجيران/يوني   14  
لزززة وغززز ه مزززن مزززروب املعام ت التوازززيات املنهجيزززة للتحقيزززق بملزززا ة   التعزززذيحأزززر  وأُ  -58

حديززد اهلويززة والتسززجي  وه ززرا ات بشزز ن مززدت أاعززدة تن يميززة واعتُ  . 42)الضهنسززانية أو املهينززة
  31    43)احلالززة املمجعومززة للتعززذيح وغزز ه مززن مززروب املعاملززة الضهنسززانية أو املهينززة  اإلبززضغ 

 .2013كانون األول/ديسمرب 

اإلأليميززة واملتخصصززة لتلقزز  وتو ززد خقززو  اتصززال مملانززرة   ريززع مماتززح االدعززا   -59
بضسزتيمياا  ازندوأاا  41وومع  . 44)وه  ممجودة  عدات للمراأملة بالليديو، املعلومات والشماوى

مزززن أاعزززات احملممزززة األألزززا   ُسزززحملتو ، حمممزززة 21أو أثاثزززاا خاازززاا لألنزززخا  املتهمززز    
 عترب   السابق مهينة.املعدنية اليت كانت تُ 

الرامززز  هى حسززز  ظزززروف اال تجزززال بقزززابع مسزززتمر، ولادت الوسزززائ  ويتسزززم اإل زززرا   -60
 واملوأززوف مززد سززج  لألنززخا  احملتجززمجين واعتُ .  45)املاليززة املخصصززة واملسززتخدمة هلززذا الغززر 

  وهو ما أسهم   أدا  ن اه مو د وحمم  من التضعح.  46)واملدان 
ا  املعليززززززز  مزززززززن ن زززززززاه رازززززززد هلمزززززززرتوين لألنزززززززخ  47)أنشززززززز ، 2015ومنزززززززذ عزززززززاه  -61

 . 48)النائية املسؤولية

 27-73و 52-73و 3-73و 15-76حريااااة الاااادين والتعجياااار والتجماااا    -واو 
 (54-73و 9-76و 4-75و 57-73و 56-73و 55-73و 53-73و

علززو أززده    ريززة التعملزز  و  التجمززع  مززنف األفززراد احلززقتتمتززع احلمومززة بصززض يات  -62
 .املساواة فيما بينهم

وأنشزز  فريززق عامزز  لومززع مشززروا القززانون الديززد املتعلززق باملن مززات غزز  التجاريززة    -63
واهلزززززدف مززززن ذلزززززا هززززو تقزززززد  مشززززروا هزززززذا القززززانون هى الربملزززززان حبلززززول  ايزززززة  .2016عززززاه 
احلززززق    ريززززة  2011أيار/مززززايو  11 لصززززادر  ا 125ويمززززرن القززززانون رأززززم  .2016 عززززاه

طائلزززة دينيزززة وفزززروا ممونزززة هلزززا  2634الوأزززت الزززراهن حنزززو الضزززم  واللمزززر والزززدين. ويو زززد   
 .مسجلة علو الصعيد الوطي )القوائ  واملؤسسات الدينية 

وأدر  موموا  الدين    املنزاهق الدراسزية للمزدارن االبتدائيزة والثانويزة والعليزا بوازل  مزادة  -64
 الضلمة ملوا مت  مع املعاي  الدولية.ن  الياا اإلطار القانوين إلدخال التعديضت ويدرَ .  49)اختيارية
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أفزززراد األأليزززات  فيهزززا  لملزززإل اإلذاعززز    املنزززاطق الزززيت ميث زززاراخي  تزززازززدار إل وُيشزززرت  -65
بززززرامق الملززززإل اإلذاعيززززة والتللمجيونيززززة بلغززززات تلززززا األأليززززات  أن تقززززد هأغلمليززززة السززززمان، القوميززززة 
 . 50)والروسية والمللغارية واألوكرانية  يةول ا)الغاغ
لضزززمان  2015رذار/مزززارن  5ل القزززانون املتعلزززق بالوسزززائ  السزززمعية الملصزززرية   د  وُعززز -66

 .  51)الشلافية   ملمية وسائط اإلعضه
مزن أ ز  حسز    52)وجيري  اليزاا تعمجيزمج القزانون الديزد املتعلزق بزاملواد السزمعية الملصزرية -67

  الة  رية التعمل . 

 58-73و 19-75و 18-75و 1-74 الماااارأة والعنااااف المنزلااااي حقااااوق  -زاي 
 32-73و 31-73و 30-73و 8-73و 18-73و 20-75و 6-76و
 (34-73و 28-75و 33-73و

مززن السياسززة الوطنيززة للرعايززة والززدعم علززو اا يشززم  منززع العنزز  املنززمج  وممافحتزز   ززمج  -68
 .  53)مستوى األسرة

 سزززاواة بززز  النسززز .نُلزززذ الربنزززامق الزززوطي املتعلزززق بامل ،2015-2010وخزززضل اللزززرتة  -69
 .ههعداداا وجيري  الي، معت توايات لربنامق  ديدهى تقرير التقييم وُ اا واستناد
ت خقزة العمز  املتعلقزة بملالزة ا زرتاه مملزدأ أزر  ، أُ 2013كانون األول/ديسمرب   23و   -70

 املتعلززقؤنززر املوومززع  .2015-2014املسززاواة بزز  املززرأة والر زز    العمليززة االنتخابيززة لللززرتة 
هى الوثيقزة، فزإن اا واسزتناد .2013تعميم مراعاة املن زور النسزاين   السياسزات العامزة   عزاه ب

لزز ون نقزز  املناعززة الملشززرية/اإليدل واألمززرا  املنقولززة اإلاززابات بالربنززامق الززوطي للوأايززة مززن 
سياسزة  12أاز   هو الو يد الذي يتضزمن تعمزيم مراعزاة املن زور النسزاين مزنومراأملتها  نسياا 

مشزروا اسزرتاتيجية محايزة القلز  واألسزرة، ومشزروا كز  مزن  بلز واسرتاتيجية خضزعت للتقيزيم. و 
 ،تعمززيم مراعززاة املن ززور النسززاين، مسززتوى متوسززقاا   اسززرتاتيجية الضمركمجيززة   الققززاا التعليمزز 

املسززززتوى    الززززيت خضززززعت للتحليزززز السياسززززات واالسززززرتاتيجيات التسززززع املتملقيززززة  بينمززززا ال تززززمجال
 منها يهتم بصورة أو ب خرى باملن ور النساين. ، علو الرغم من أن كضا  األو 
. وهززززو يززززن  علززززو  صززززة  54)2016نيسززززان/أبري   14   71مززززد القززززانون رأززززم واعتُ  -71

.   املائززة مززن  صز  مشززاركة كززض النسز    عمليززة اززنع القزرار السياسزز  والعززاه 40نسزملتها 
اللززززرتة مززززا بزززز  و   . 55)  القززززانون علززززو أ مززززاه تتعلززززق بإ ززززالة األبززززوةوهمززززافة هى ذلززززا، يززززن

لزذ الربنزامق الزذي يرمز  هى دعزم مؤسسزات وسزائط نُ ، 2016متول/يولي  و  2015 مجيران/يوني  
اإلعززززضه   كلالززززة املسززززاواة بزززز  النسزززز  )وسززززائط اإلعززززضه املقملوعززززة، ووسززززائط اإلعززززضه علززززو 

 رتونية الوطنية واحمللية .اإلنرتنت، ووسائط اإلعضه اإللم
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مزززززززززعت االسزززززززززرتاتيجية الديزززززززززدة املتعلقزززززززززة باملسزززززززززاواة بززززززززز  النسززززززززز    مولزززززززززدوفا ووُ  -72
 .2020-2016 للسنوات

أانونززاا تشززريعياا   جمززال منززع  11املدخلززة علزو   56)وجيزري تعمجيززمج التعززديضت واإلمززافات -73
 علزوية املتعلقزة  نزع وممافحزة العنز  االسزرتاتيج، كمزا جيزري هعزداد  57)العن  املنزمج  وممافحتز 

 . 58)املرأة والعن  املنمج 
لضززمان تنليززذ واسززتمرارية بززرامق   59)وختصزز  كزز  عززاه مززوارد ماليززة مززن ميمجانيززة الدولززة -74

تعم   الياا مثانية مراكمج لإلأامة املؤأتزة ، و  مولدوفا املساعدة علو هعادة هدما  محايا العن .
 . 60)وهعادة الت هي 

وجيززري تنليززذ مشززروا الن ززاه اإل صززائ  الززوطي لتو يززد جمموعززة متناسززقة مززن مؤنززرات  -75
 االعتملارات النسانية.  راععلو حنو يالتنمية 
 . 61)واتسع نقا  نملمات املساعدة لتشم  منققة ترانسنيسرتيا   المللد -76

 23-73و 21-73و 11-73و 21-75حقوق الطفل وقضاء األحداث   -حاء 
 (49-73و

األطلزال الزذين يوا هزون ازعوبات فيمزا يتعلزق برازد اللحمايزة و لأنش  اإلطار القانوين  -77
وين  القانون املتعلزق باحلمايزة . 2013 مجيران/يوني   14   الصادر 140 و ح القانون رأم 

السزاري منزذ األول مزن كزانون  نلصل  عزن ذويهزماخلااة لألطلال املعرم  للخقر واألطلال امل
علززو مرا عززة أنشززقة سززلقات الواززاية وتمليزز  رؤسززا  المللززديات واملماتززح  2014/ينززاير الثاين

اإلأليميززززة للمسززززاعدة اال تماعيززززة ومحايززززة األسززززرة بصززززض يات   هززززذا اجملززززال، وتن ززززيم ه زززززرا  
خززا  اإلخقززار التلقززائ  وتسززجي  الشززماوى املتعلقززة باألطلززال املعرمزز  للخقززر، ومززنف مركززمج 

مايزة القلز  املتعلقزة حبوأأرت االسرتاتيجية  .نلصل  عن ذويهماملاألطلال  هلؤال  األطلال وهيداا
مززززعت خدمززززة املسززززاعدة اهلاتليززززة ووُ .  62)2014 مجيران/يونيزززز   10   2020-2014لللززززرتة 

ويشززززغ  ن ززززاه املعلومززززات اآل  مللتشززززية العمزززز  .  63)2014اجملانيززززة لألطلززززال    مجيران/يونيزززز  
 بمجيزادة  سزيا  التممز  االأتصزادي للمزرأة الن زاه وأد ازمم  .2014احلموم  منذ متول/يولي  

 . 64)علو احلصول علو عم أدرهتا 
مززززارة /أو   ظززززروف اززززعملة و اَرنوأأززززرت أائمززززة تصززززني  الوظززززائ  الديززززدة الززززيت متزززز -78
اسزتخداه تضميزذ  نزعومي.  65)عامزاا  18ر تشزغي  األنزخا  دون سزن  َزوحيُ  ،حملوفة باخلقر و/أو

 .  66)املمارسة املعتادة   املناطق الريلية وه  األعمال المجراعية املو ية ) املدارن  
  . 67)اليت لديها أطلالت معاي  خدمة الدعم اال تماع  لألسر أر  وأُ  -79
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وُعزز    وأنشز  ممتززح املزدع  العززاه نززعملة فرعيزة متخصصززة للقصززر و قزو  اإلنسززان.  -80
وتعزمجل .  68)بالقلز  تتعلزقسزائ  ممماتح املدع  العاه اإلأليمية مزدعون عزامون متخصصزون   

 . 69)داخ  املعهد الوطي للعدالة اليت جيري تن يمهاالملا ة عن طريق الدورات التدريملية 
لززذلا   اا فتحززت غزرف لضسززتماا هى األطلزال جمهززمجة وفقز 2015-2013و  اللزرتة  -81
 عالة  االت األطلال مزحايا الزرائم  يتعلقنهج  ممع دلي  ووُ  مماتح لضدعا  العاه. مثانية

 . 71) را  مقابضت مع األطلالإل، ودلي   70)أو الشهود عليها
ر، وذلززا بتن ززيم دورات تدريمليززة للمززوظل  ل ززروف ا تجززال القص زز نززديدويززوى اهتمززاه  -82

 82و و زح القزانون رأزم .  73)رفزردي مزع القص ز وأأرت منهجية العم  بشم ،  72)بصلة دائمة
، أدخلت تعديضت علو أانون اإلنلاذ،  ا   ذلزا احملتجزمجون 2014أيار/مايو  29الصادر   

 هى السزجن. همنقلأثنا  ر الذين يقضون أ ماه سجنهم. وهذه تش  هى  راسة السجنا  القص  
ر وميزززارن السزززجنا  القص ززز ة.ملتخصصزززر نقززز  القاازززرين هى أمزززاكن أخزززرى غززز  السزززجون اوحي َززز
القزززززانونيون أو أسزززززم الوازززززاية اإلداريزززززة    زززززال غيزززززاعم احلزززززق   الزززززت لم   هطزززززار  همممثلزززززو  أو

كعقوبزة ت ديمليزة هى   يزاا ر انلراد تجال القص  ال القصوى دةاملضت وخلر ، اختصا  تن يم السجون
 هى مخسة أياه. تص  فيها تلا املدة بالقاعدة التن يمية السابقة اليت  مقارنةا  أياه ثضثة
دخلززت وأُ  مززع األ ززداي حززت املراأملززة.أزز  تنليززذ احلمززم وو ذت ه ززرا ات تتعلززق بو واخّتزز -83

مززم احلبشزز ن وأزز  تنليززذ  2008نززملا /فرباير  14الصززادر    8تعززديضت علززو القززانون رأززم 
من  5دي  اللقرة من خضل تع 2015كانون األول/ديسمرب   3   وومع األ داي حت املراأملة

الززيت تشززرت  و ززود موظزز  مراأززح للسززلو  متخصزز    مراأملززة األ ززداي   كزز   152املززادة 
 ويتلقزززو املوظززز  التزززدريح للعمززز  علزززو هزززذا النزززوا مزززن املوامزززيع. ممتزززح مزززن مماتزززح املراأملزززة.

 ر للتنقزززيف مززن أ ززز  هدرا  تززداب  تعليميزززةالتزززداب  التعليميززة املنقملقزززة علززو القص زز أيضززاا  وخضززعت
 لض تجززال واختززذت أيضززاا تززداب  بديلززة  ديززدة ملراأملززة  قززو  القلزز  وهعززادة هدما زز  ا تماعيززاا.

ر ا تماعيززاا   هطززار ن ززاه وجيززري تنليززذ بززرامق تعليميززة بديلززة إلعززادة هدمززا  القص زز أابلززة للتقمليززق.
الززززذي يرمززززز  هى تعمجيزززززمج ن زززززاه مراأملزززززة سزززززلو   123واعتمزززززد القزززززانون رأزززززم .  74)مراأملززززة سزززززلوكهم

 .2016 مجيران/يوني   2أل داي   ا

 36-73و 17-73و 37-73و 41-73و 12-73 االتجااااااااار بالجشاااااااار  -طاء 
 42-73و 26-75و 25-75و 40-73و 39-73و 38-73و
 (40-75و 31-75و 50-73و 29-75و 30-75و

اإلطزززززار  كثززززز اا   2013تشزززززرين الثزززززاين/نوفمرب  7الصزززززادر    270عزززززمجل القزززززانون رأزززززم  -84
مزززد القززانون املتعلززق بإعزززادة ت هيزز  مزززحايا واعتُ .  75)ممافحزززة اال ززار بالملشززر التشززريع    جمززال

واملسززتليدون مززن هززذا القززانون هززم مززحايا اال ززار بالملشززر  .2016 مجيران/يونيزز   17الززرائم   
 . 76)ومحايا اال ار باألطلال
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أزززد  و يزززإل هن نقزززا  الوسزززائ  الزززيت ميمزززن عزززا اسزززتغضل األطلزززال باسزززتخداه اإلنرتنزززت -85
 . 77)اجملرم  احملتمل  منر اتسع، فقد تعمجل مستوى محاية القص  

، أطلززززززززززق املوأززززززززززع الشززززززززززملم  املتعلززززززززززق  مافحززززززززززة اال ززززززززززار بالملشززززززززززر 2013  عززززززززززاه و  -86
(www.antitrafic.gov.md 78)م سنوياا محضت وطنية ملمافحة اال ار بالملشرتن    . و . 

اللعليزز   خززدمات متخصصززة للضززحايا مراكززمج للمسززاعدة واحلمايززة تقززده سززملعةوهنززا   -87
مززن ميمجانيززة الدولززة   هطززار ن ززاه اإل الززة  ومتززو ل تلززا املراكززمجوالضززحايا احملتملزز  لض ززار بالملشززر 

 اللعليززز  مركزززمج إليزززوا  الضزززحايا 2016تف    مجيران/يونيززز  وهمزززافة هى ذلزززا، افتُززز.  79)الزززوطي
ويقزززده املركزززمج   عامزززاا  18هى  7)مزززن  ار    زززاالت القزززو  والضزززحايا احملتملززز  لض زززار بالملشزززر

وأنشززز   خزززدمات املسزززاعدة اال تماعيزززة والقمليزززة مزززن أ ززز  هعزززادة هدمزززا هم   األسزززرة واجملتمزززع.
 . 80)مقاطعة   المللد 25ممتح مشرت  للمعلومات واخلدمات وهو يعم    

وهزززو ه زززرا   .2013تزززدخ  مزززوظل  مؤسسزززات التعلزززيم   عزززاه ب يتعلزززق ذ ه زززرا واخّتززز -88
واإل زال واالسزتغضل عاملزة املسزا ة اليت يتعر  فيها األطلال إلاالت احليسمف هلم بالتدخ    

 .  81)  ن اه التعليم الداخل واال ار 
ؤسسزات ممع  اليت ُتربه عقوداللدوفا و ملالملعثات الدبلوماسية واملماتح القنصلية  ضمنوت -89

هعزادهتم عدف حديد هوية محايا اال زار بالملشزر ومزمان  من بلدان االعتماد  82)وطنية ودولية
و زد فيهزا تالوطن من المللدان اليت يرتلع فيها خقر اال ار بالملشر،  ا يشم  المللزدان الزيت ال  هى

 .لدوفاو بعثات دبلوماسية مل

 (22-75و 14-75و 51-73و 13-75و 19-73األشاا  ذوو اإلعاقة   -ياء 
صززة التاليززة وهزز  اجمللززس الززوطي املعززي حبقززو  األنززخا  ذوي أنشززجلت اهلياكزز  املتخص -90

اإلعاأة، واجمللس الوطي املعي حبماية  قو  القلز  وهياكز  أخزرى ممللزة بتعمجيزمج ومحايزة  قزو  
وبغيززة تعمجيززمج رليززة نا عززة حلمايززة األنززخا  ذوي اإلعاأززة وهدمززا هم  األنززخا  ذوي اإلعاأززة.

 . 83)ة عن حديد اإلعاأةا تماعياا،  رى هاضح املؤسسة املسؤول
 المثززز  مزززن اخلزززدمات اال تماعيزززة وعمززز مزززع اإلطزززار املعيزززاري الزززذي حيمزززم تن زززيم ووُ  -91

 يتعزز  علززوو ززري  اليززاا دراسززة وحديززد رليززات متويزز  اخلززدمات اال تماعيززة الززيت .  84)ب نواعهززا
 أن تقوه بإنشائها. السلقات العامة احمللية

 . 85)للجنة املعنية حبماية األطلال الذين يوا هون اعوباتت الضئحة املنقحة أر  وأُ  -92
معت نرو  أانونية تلر  وتمل  تمافؤ اللر  لألنزخا  ذوي اإلعاأزة وهعمزال ووُ  -93

 . 87)، ومن املؤس  أن تنليذها ال يمجال بقيجلاا  86) قوأهم   اخلدمات العامة واألماكن العامة
الزززذي يزززن م األهليزززة القانونيزززة لألنزززخا  ذوي  وجيزززري  اليزززاا الزززرتويق ملشزززروا القزززانون -94

مزن اتلاأيزة األمزم املتحزدة حلقزو  األنزخا  ذوي اإلعاأزة،  12وامتثاالا أل ماه املزادة  اإلعاأة.
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ل مشززززروا القززززانون ملهززززوه األهليززززة القانونيززززة لألنززززخا  ذوي اإلعاأززززة مززززن خززززضل هتا ززززة يعززززد  
ية للحصزززول علزززو احلمايزززة    الزززة ترا زززع اإلممانيزززة للمملزززار والملزززالغ  الزززذين حزززرروا مزززن الوازززا

يزن  علزو هممانيزة تعيز  واز  هزو أدراهتم الشخصية والملدنيزة والعقليزة وهنشزا  جملزس أسزري، و 
مزززع الربنزززامق الزززوطي ووُ  وكزززذلا القزززدرة علزززو متثيززز  أنلسزززهم   اإل زززرا ات املدنيزززة. هلزززم مؤأزززت

وسيوااززززز  الربنزززززامق  ،2022-2017لإلدمزززززا  اال تمزززززاع  لألنزززززخا  ذوي اإلعاأزززززة لللزززززرتة 
 إلدما  اال تماع  لألنخا  ذوي اإلعاأة.ااإلاض ات اليت بدأت   ظ  اسرتاتيجية 

م بصزززورة منهجيزززة محزززضت التوعيزززة اال تماعيزززة حبقزززو  اإلنسزززان واللزززر  املتا زززة وتزززن    -95
لتحقيززق اإلدمززا  اال تمززاع  لألنززخا  ذوي اإلعاأززة بالتعززاون مززع وسززائط اإلعززضه المززاه ي 

 . 88)رتويق ألفض  املمارسات   جمال اإلعاأةلل

 (9-73الحق في دراسة اللغة الرسمية /لغة الدولة   -كا  
ألنززخا  املنتمزز  هى هى اأنشززقة تعمجيززمج اللغززة الر يززة وتززدريح السززمان الملززالغ   قززد هت -96

السززززام  األأليززززات القوميززززة، وال سززززيما الملززززالغون النززززاطقون بلغززززة أخززززرى، بالتعززززاون مززززع امللززززو  
لألأليزززات القوميزززة ملن مزززة األمزززن والتعزززاون   أوروبزززا والسزززلقات العامزززة احملليزززة والرابقزززة الوطنيزززة 

 . 89)للمدرب  األوروبي    مولدوفا )الرابقة الوطنية للمدرب  
لذ مشزروا تزدريس لغزة األنزخا  املنتمز  هى األأليزات القوميزة   مولزدوفا وكزذلا ونُ  -97

يهززدف هى حقيززق اإلدمززا  اللغززوي واال تمززاع   الززذي  90)غززة الرومانيززة عززن بعززدبرنززامق تعلززم الل
أززر الربنززامق الزوطي لتحسزز  نوعيزة اللغززة الرومانيززة وأُ .  91)والثقزا  واملهززي للنزاطق  بلغززات أخزرى

 . 92) 2020-2016  مؤسسات التعليم العاه لألنخا  املنتم  هى أأليات أومية )
 ليززةو انلززذ مشززروا  ديززد وهززو برنززامق تعلززم اللغتزز  الرومانيززة والغاغ ،2016ومنززذ عززاه  -98

سزنوات   7هى  5علزو األأز  )مزن  طلضا  150ويهدف هذا الربنامق هى هنرا   بصورة متمجامنة.
أليميزززة اإلو زززدة المقاطعزززات    ثزززضي)مزززن  وليزززةامزززع ربزززائهم   تعلزززم اللغتززز  الرومانيزززة والغاغ

 .لونغا وفولمانيسيت  - كومرات وسيادار) غاغاولياستقلة ملنققة امل

 (13-73  2009نيسان/أبريل  7 التي وقعت في حداثاأل -الم 
 108 ودرسززززززت جلت، ُسزززززز2009نيسززززززان/أبري   7بعززززززد األ ززززززداي الززززززيت وأعززززززت    -99

لتعززذيح أو العقوبززة أو اال ززار بالملشززر علززو أيززدي تعززر  مت ززاهرين لبشزز ن ادعززا ات  نززماوى
 71و  اجملمزوا، فتحزت أضية.  31العامون حقيقات حبمم املنصح   ، وبدأ املدعون الشرطة

ر زضا مزن ر زال  47مزد  مرفوعزة أضزية 28أ يزت  ،. ومن ب  العزدد اإلرزا  93)أضية  نائية
  ولارة للزززرتة مؤأتزززة عزززن عملززز  اا موظلززز 14و زززرى هيقزززاف  . 94)الشزززرطة وأرسزززلت هى احملممزززة

 أضززية 28القضززايا النائيززة أغلقززت التحقيقززات النائيززة   ومززن بزز  جممززوا عززدد  . 95)الداخليززة
ر ضا من ر ال الشرطة بتو ي  االهتاه وه التها هى احملممزة. وأازدرت احملزاكم  47 علو مرفوعة
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، واختززززذت حمززززاكم  96)ر ززززضا مززززن ر ززززال الشززززرطة 46أضززززية بشزززز ن  27  اا االبتدائيززززة أ مامزززز
 .  98)أراراا  31واعتمدت حمممة العدل العليا ،  97)نخصاا  67أراراا بش ن  39االستجلناف 

مززززد األنززززخا  الززززذين نززززاركوا بنشززززا    االمززززقرابات   99)وفتحززززت أضززززايا  نائيززززة -100
اا  ممززززز 17، وكزززززذلا  101)نخصزززززاا  28 قحبزززززاا  ممززززز 19وأازززززدرت احملزززززاكم .  100)الماعيزززززة

 . 102)نخصاا  27 قر عة في  حب ال
ملزدني  واملزوظل  العزامل    وكزاالت هنلزاذ القزانون لتحديد ا  103)وأنشجلت لنة  مومية -101

وأزد  زددت اللجنزة ريزع ،  104)لتعويض عن األمرار اليت حلقزت عزماالذين عانوا أثنا  األ داي و 
 وأدمت هليهم التعويضات. 2009األنخا  الذين عانوا خضل أ داي نيسان/أبري  

 (63-73و 41-75لجمهورية مولدوفا   ةترانسنيستريا التابع منطقة -ميم 
عقززح المجيززارة الززيت أامززت عززا السززيدة نافززانيثيم بززيضي، ملومززة األمززم املتحززدة السززامية  -102

أعززد  السززيد  ، 2011تشززرين الثززاين/نوفمرب 4هى  1هى مولززدوفا )مززن  السززابقة حلقززو  اإلنسززان
ريزر املتعلزق حبالزة  قزو  اإلنسزان تومان هامربرغ، امللو  األورويب السزابق حلقزو  اإلنسزان، التق

وخززضل  .2013الززذي اززدر   نززملا /فرباير التابعززة لمهوريززة مولززدوفا ترانسنيسززرتيا منققززة   
مناأشززة التواززيات الززواردة   تقريززر هززامربرغ   هطززار منززابر  تاللززرتة املشززمولة عززذا التقريززر، تعززذر 

ألسززملاب خار ززة عززن سززيقرة السززلقات يناو وت اسززملول سززني  اريززاا رنززذا  بزز احلززوار الززذي كززان 
اإلممانيززات الضلمززة لتنليززذ التواززيات  مسزز لة حديززدومززع ذلززا، مززن املرتقززح تنززاول  املولدوفيززة.

تززمجال منققززة ترانسنيسززرتيا    وال حلقززو  اإلنسززان. قمللززةاملززذكورة أعززضه   خقززة العمزز  الوطنيززة امل
و  هزززذا السزززيا ، حنزززن  اإلنسزززان.رهوريزززة مولزززدوفا تشزززم  فجزززوة كملززز ة   جمزززال محايزززة  قزززو  

ملتمجمزززون بتسزززوية القضزززايا ذات الصزززلة عزززن طريزززق احلزززوار والتلزززاهم املتملزززادل علزززو أسزززان املعزززاي  
 وااللتمجامات الدولية بإ داي ت ث   قيق     الة  قو  اإلنسان علو أر  الواأع.

السزابق  ، فتف باب ممتزح مركزمج  قزو  اإلنسزان2012تشرين األول/أكتوبر  17و   -103
السزمان املقيمز   معموظل  ممتح حمام  الشعح  تعام  فر ملولدوفا بقرية فارنيتا مما لاد من 

تلزا اللجلزة ونتيجة لذلا،  رى تيس  تعمجيمج  قو  اإلنسان والتدريح القانوين ل   ترانسنيسرتيا.
ا  الضزززعلا  ه  اليزززاا املسزززاعدة القانونيزززة الزززيت تمللهزززا احلمومزززة هى األنزززخوتقزززد   لسزززمان.مزززن ا

مزع ن زاه خدمزة  يزدة وعزذه القريقزة، وُ  ا تماعياا من منققة ترانسنيسرتيا وبلدية تيغينا )بنزدر .
اال تماع  واالأتصادي والقانوين لضمان محاية  قو  اإلنسان   ريزع أحنزا   اجملالك  من    

  المللد،  ا   ذلا منققة ترانسنيسرتيا.
صصزت مقاعزد  امعيزة بتمويز  مزن امليمجانيزة خلرجيز  خُ  ،والتعليمولضمان احلق   الرتبية  -104

 .تيغينا )بندر  بلديةو  املؤسسات التعليمية من منققة ترانسنيسرتيا
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 األولويات والمجادرات الوطنية -رابعاً  
  ؛2018-2016مواالة حقيق األهداف الواردة   برنامق عم  احلمومة لللرتة 

 لتوازززيات الدوليزززة املتعلقزززة حبقزززو  اإلنسزززان مزززن حسززز  رليزززة اإلنزززراف علزززو تقمليزززق ا
  ؛2020-2017) ناملة ديدة و خضل ومع خقة عم  وطنية حلقو  اإلنسان 

  عزن  هنشا  رلية لتنسيق تنليذ وراد خقة العم  الوطنية حلقو  اإلنسان، فضضا
 التوايات الدولية املتعلقة حبقو  اإلنسان؛

 إلنسزان   منققزة ترانسنيسزرتيا   حديد احللول الضلمزة لتحسز   الزة  قزو  ا
 رهورية مولدوفا؛

 وهنلززاذ  بملزا ة   2016-2011اسزرتاتيجية هازضح أقززاا العدالزة لللزرتة  قمليزقت
 ومع وثيقة سياسات  ديدة من أ   كلالة استمرار هاضح العدالة؛. و نوا ها

  متززح حمززام  الشززعح )أمزز  امل ززا   لمزز  ألنشززقة متعمجيززمج القززدرات املؤسسززية
الصزادر    الملندأيةمع رأي لنة اا بملا ة وحس  أانون أم  امل ا  متشي يعم 

ومملززززاد  بززززاريس بشزززز ن املؤسسززززات الوطنيززززة لتعمجيززززمج ومحايززززة  2015متول/يوليزززز  
  قو  اإلنسان )اللجلة أل  ؛

  التمييزمج والقضزا   جملزس منزعواختصااات  الناظم ألنشقةتعمجيمج اإلطار املعياري
 علي  وممان املساواة؛

 أل مزاه الربوتوكزول االختيزاري التلاأيزة مناهضزة اا تعمجيمج أدا  اآلليزة الوأائيزة الوطنيزة )وفقز
  ؛التعذيح وغ ه من مروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الضهنسانية أو املهينة

  وممافحتهزا.  بعيدة املدى من أ   منزع ريزع أنزمال العنز و ومع سياسات منسقة
    العن ، واإلنراف علو تنليذ أوامر احلماية؛هنشا  رلية لدعم محايا و 

 ( ؛ 2020-2016تنليذ خقة العم  الوطنية للغجر الروما 

  عزن محايزة المليانززات  مزمان  ريزة التعملز  علززو نزملمة اإلنرتنزت وخار هزا، فضززضا
 الشخصية؛

   ومزززززع رليزززززات ملنزززززع وممافحزززززة ريزززززع أنزززززمال االسزززززتغضل وسزززززو  املعاملزززززة والعنززززز
 األطلال؛ علو

 افحززة اال ززار بالملشززر مززن خززضل تعمجيززمج القززدرات املركمجيززة واحملليززة بشزز ن منززع ومم
 األنمال الديدة لض ار علو اإلنرتنت؛

 حس  عملية تنليذ أرارات احملممة األوروبية حلقو  اإلنسان؛ 

 . الدعوة هى تعمجيمج  قو  اإلنسان ومحايتها علو املستوى الدو 
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Notes 

1 HRC resolutions 5/1 dated 18 June 2007 and 16/21 dated 25 March 2011, plus follow-up General 

Guidelines for the Preparation of Information under the Universal Periodic Review 

(A/HRC/DEC/17/119). 
2 In force since 09.05.2014. 
3 By the Law No. 164 of 31.07.2015 the Regulation on the organization and operation of the People’s 

Advocate Office was approved. 
4 The Action Plan in support of the Roma population of the RM for 2011-2015; National Programme 

for gender equality for 2010-2015 and the Action Plan for the implementation of the Programme for 

2013-2015; Action Plan for the implementation of Justice Sector Reform Strategy for 2011-2016; 

Action Plan for 2011-2015 for the implementation of the National Strategy on Migration and Asylum 

(2011-2020); Visa Liberalization Action Plan (Chapter 2.4.3. Rights of citizens, including the 

protection of persons belonging to national minorities) that had a strong focus on human rights 

policies. 
5 Consultations were attended by international experts; they examined provisions of conventions on 

migration ratified already by the RM, their compatibility with the national legislation. 
6 The GD No. 1331 of 29.11.2007. 
7 The GD No. 644 of 23.08.2013. In December 2015 IRB developed and submitted to the CERD 

Committee the Observations of the RM regarding individual opinion No. 57/2015 addressed to Mr. 

Belemvire, which was submitted to CERD Committee for examination on 21 April 2015. We would 

like to mention that this is the first case communicated to the Government since the recognition of the 

CERD authority by the RM. 
8 The Law No. 312 of 26.12.2012, in force since 01.12.2013. 
9 The Law No. 131 of 11.07.2014, in force since 10.02.2016. 

10 The Law No. 125 of 31.05.2012, in force since 13.07.2012. 
11 By the Law No. 298 of 21.12.2012 the Regulation on the activity of the Council on the prevention 

and elimination of discrimination and ensuring equality, this becoming functional since October 

2013. 
12 During the period 2013-2015, the Council registered 348 complaints and the members of the Council 

have initiated 17 cases ex officio. Having examined the cases, the Council adopted 230 decisions of 

which 103 decisions established discrimination and 45 decisions – did not establish discrimination 

and 81 decisions of inadmissibility. During the same period, the Council concluded 32 reports on 

discovered administrative offences and issued a number of recommendations to prevent and eliminate 

discrimination in future on behalf of the respondents. At the same time, the Council reviewed 28 

regulations in force from the perspective of compliance with non-discrimination standards and issued 

48 advisory opinions with regard to the compliance of draft normative acts with the non-

discrimination standards. During the reporting period, the Council organized and carried out public 

awareness campaigns, having organized in this sense 109 trainings with the participation of 2192 

persons. 
13 The Law No. 306 of 26.12.2012 has incriminated the contraventions and some discriminatory facts, 

introduced amendments and supplements to the CC, CPC, and Contravention Code and to a number 

of special laws. 
14 An eloquent example of judiciary practice is the Decision of Rascani Court of Justice of Chisinau 

mun. that obliged the owner of the mdn.md to eliminate the black list of public officials and 

protectors of LGBT persons’ rights from its webpage. 
15 The Code of Ethics of the broadcasters was amended by Decision of the CCA No. 197 of 23.12.2014, 

which has included the gender equality. The media monitoring methodology was amended with the 

gender equality/dimension. For instance, the monitoring reports of electoral campaign of the 

broadcasters during 2014 parliamentary elections and 2015 general local elections monitored the 

gender inclusion (masculine/feminine) in the social-political, equidistance and objectivity component. 
16 http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/419/Manual_Anti-Discriminare_pentru_Judecatori.pdf 
17 In 2015 the NIJ trained 470 persons from all districts of the republic, including: 2 seminars in 

prevention and combating racial discrimination and intolerance - 30 judges and 30 prosecutors; 10 

seminars in preventing and combating gender-based discrimination – 150 judges and 150 

prosecutors; 3 seminars in the protection of migrants against discrimination - 25 judges, 25 

prosecutors and 20 criminal investigators of the police. 
18 The draft defines clearly, fully and insusceptible of interpretations the facts motivated by the pre-trial. 
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19 Events: the 12th edition of the Rainbow over Nistru Festival of the LGBT community organized by 

the NGO GenderDoc-M (February 2013) and first LGBT Marche on 19.05.2013, organized on the 

International Day against Homophobia and Transphobia with the participation of the Commissioner 

for Enlargement and European Neighborhood Policy, Mr. Stefan Fule. 
20 The Action Plan of the Government for 2013-2014, approved by the GD No.125 of 30 May 2013; the 

Action Plan of the Government for 2015-2018, Action Plan of the Government of the Republic of 

Moldova for 2016-2018 approved by Parliament Decision No. 01 of 20 January 2016; National 

Human Rights Action Plan for 2011-2014; National Action Plan for the implementation of the RM-

EU Association Agreement for 2014-2016, approved by GD No. 808 of 7 October 2014; National 

Cultural Development Strategy ‘Culture-2020’ approved by GD No.271 of 9 April 2014, etc. 
21 The main laws that regulate the rights of persons belonging to national minorities include the 

Constitution, Law No. 3456-XI on languages spoken in the Republic of Moldova of 01.09.1989, Law 

No. 382-XV on the rights of persons belonging to national minorities and the legal status of their 

organization of 19.06.2001, Law No. 546-XV on the approval of the National Policy Concept of the 

Republic of Moldova of 19.12.2003, Law No. 344-XIII on special legal status of Gagauzia (Gagauz-

Yeri) of 23.12.1994. 2. Laws that regulate the rights of persons belonging to national minorities in 

different fields include: Law on the procedure to publish and entering into force of official acts 

(No.173-XIII of 06.07.1994), Law on the rights of the child (No. 338-XIII of 15.12.1994); Law on 

identity documents in the national passport system (No. 273-XIII of 09.11.1994); Law on the 

judiciary (No.514-XIII of 06.07.1995); Law on publicity (No. 1227-XIII of 27.06.1997); Law on 

Culture (No. 413-XIV of 27.05.1999); Law on citizenship (No. 1024-XIV of 02.06. 2000); Law on 

access to information (No. 982-XIV of 11.05.2000); the Audio-visual Code of the Republic of 

Moldova (No. 260-XVI of 27.07.2006); Law on freedom of conscience, thought and religion (No. 

125-XVI of 11.05.2007); Law on ensuring equality (No. 121 of 25.05.2012), Education Code (No. 

152 of 17.07.2014), etc. 3) Decrees of the President and GDs on ensuring cultural development of 

minorities (Ukrainians, Russians, Bulgarians, Roma, Jews). 
22 In 2014-2015, IRB in cooperation with ethno-cultural organizations organized about 450 actions, 

including fine arts and craftsmanship exhibitions, book launches, commemoration and celebration 

evenings, festivals, promotion of national traditions and habits, conferences, roundtables, seminars, 

concerts, shows, competitions, national holidays, etc. The financial support of these IRB activities 

accounted to about MDL 394 thousand in 2014. 
23 Approved by the GD No. 494 of 08 July 2011 and amended by the GD No. 56 of 31 January 2012. 

Local public administration authorities developed local sectorial plans, organized awareness 

campaigns of public opinion towards the spiritual values of the Roma, combating the discrimination 

of Roma and promotion of cultural diversity, non-government organizations of Roma were supported 

and cultural diversity were promoted in the RM, cultural events were organized to celebrate the 

International Day of Roma People. 
24 The GD No. 557 of 17.07.2013 on the approval of the Framework-Regulation on the activity of 

community mediators. 
25 A framework of assistance in optimizing the requests for social, medical, education, civil papers, etc. 

assistance, distributed to leaders of Roma association, as well as population in communities densely 

populated by Romani. 
26 The curricula for schools teaching in mother’s and official language are developed annually, as well 

as curricula for studying the mother language as a subject. 
27 The Russian schools are traditionally attended by persons belonging to national minorities: 262 

gymnasiums and lyceums/high schools, Russian schools where Ukrainian, Gagauzian, Bulgarian languages 

are studied as subject 3 times a week and a new subject – History, culture and traditions of Russians, 

Ukrainians, Gagauzians, Bulgarians - once a week; experimental gymnasiums and lyceums/high schools 

where the primary and secondary education is delivered in mother language: Ukrainian and Bulgarian. 
28 The GD No. 904. 
29 The GD No. 410 of 4 April 2003. 
30 The Law No.169 of 9 July 2010. 
31 The GD No. 523 of 11 July 2011. 
32 In the academic year 2014-2015, 35 pre-school education institutions had registered 2,127 children 

with disabilities, pre-university institution – about 8,564 children with special needs in education. 

Also, 17 schools for children with deficiencies in intellectual or physical development have registered 

1,000 children with disabilities, and about 780 children are home schooled. In the academic year 

2014–2015, the secondary professional education accounted for about 167 children with physical and 

sensor disabilities. There is a tendency to integrate the children with disabilities in high education 

institution, hence, 278 young people with severe or accentuated disability were enrolled in 20 high 

education institutions in the academic period 2013–2016. 
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33 Created based on the GD. 732 of 16.09.2013. 
34 The GD No.234 of 25 February 2005 on meals provided by schools; GD No.198 of 16 April 1993 on 

the protection of socially vulnerable children and families; Order of the Minister of Education 
No.1277 of 30 December 2014 on financial means for children’s meals in education institutions. 

35 Approved by the Parliament Decision No. 6 of 16 February 2012. According to statistics, 378 of total 
487 actions are considered achieved, this accounting for 77.6% of the total to be implemented. 

36 In 2012-2015 the legal professionals and judges benefited from training in information technology 
application. By Decision No. 165/6 of 18.02.2014, the Regulation on establishing single national 
complexity levels of civil, criminal and contravention cases was approved, which include also the 
List of complexity levels. 

37 The Law No. 233 of 10.12.2015 on amending and supplementing Article 19 of the Law No. 544-XIII 
of 20 July 1995 on the status of judges; the Law No. 177 of 25.07.2014 on amending and 
supplementing some legislative acts; the Law No. 153 of 05.07.2012 on amending and supplementing 
some legislative acts. 

38 In force since 01.08.2016. 
39 According to public opinion polls carried out by the Institute for Public Policy, there was registered an 

increase of confidence of citizens within the MIA in 2013 from 23.7% in May to 31.3% in December. 
40 The Law No. 69 of 14.04.2016 on the organization of notary activity; the Law No. 137 of 3 July 2015 

on mediation; the Law No. 264 of 11.12.2008 on the status, authorization and organization of the 
activity of interpreters and translators in the justice sector; the Law No. 161 of 18.07.2014 on 
authorized administrators; the Law No. 68 of 14.04.2016 on judiciary expertize and status of 
judiciary experts. 

41 According to statistics, in 2015 there were registered more sentences convicting State agents to 
imprisonment with real serving time of sentence. 

42 Approved by the Order of General Prosecutor No.76/08 of 30.12.2013, it is a methodological guide 
addressed to prosecutors who investigate torture, leading to reduced delays by observing reasonable 
investigation terms, unifies the investigative practice of criminal case of ill-treatment. 

43 The Regulation was approved by joint Order of the General Prosecutor, Minister of Justice, Minister 
of Health, Minister of Internal Affairs, Director of National Anticorruption Centre and Director of 
Customs Service, and published in the Official Monitor No.147-151 of 06.06.2014, in force since 
07.07.2014. The Regulation institutes clear, express, and diligent mechanisms to identify, register, 
report and examine the complaints on torture, IDT, as well as the possibility of the prosecutors to act 
rapidly in such cases. Current statistics data prove that polices promoted lately have had a positive 
impact in diminishing the number of torture cases. If the number of complaints on ill-treatment has 
not changed, then the cases of torture have shown a sharp reduction: from 130 complaints in 2013 to 
88 in 2014 (which is a difference of 32.4%), a trend that practically have been registered in 2015 too 
when the number dropped from 88 to 40 complaints, (in per cent – by 54.5% less). 

44 600 video cameras in prisons, 44 video cameras in the police inspectorates, including in questioning 
rooms for hearings. 

45 Allocated financial means are used for capital and current reparations, medical assistance services, 
meals to detainees and ensure the detainees with household products. 

46 The GD No. 716 of 28.08.2014 on the approval of the Regulation on the Register of detained, 
arrested and convicted persons (joint one for DPI, GPI, MIA and NAC). 

47 By the Law No. 138 of 31.12.2015 on amending and supplementing some legislative acts. 
48 The monitoring is provided through bracelets and transmitters, which notify through GPS 

technologies, via a mobile, land line the monitoring center about the violation of allowed perimeter. 
The number of violation of probation cases will be decreased by 30% by 2018. About 100 persons 
were monitored in the first year. Their number will gradually increase to 500 by 2018. 

49 The GD No. 596 of 02.07.2010. The groups in primary grades are formed based on applications of 
parents or legal guardians of pupils, in secondary and high school – based on applications of children. 
The subject is taught based on Curriculum developed in two options: one for Orthodox and Roman-
Catholic religion and other for Evangelistic and Seventh Day Adventist religion. The children who 
belong to different religious cults do not attend these classes. 

50 To ensure freedom of expression, the cable television in small localities include between 25-30 
channels and over 100-130 channels – in case of larger distributors. Due to steep progress of 
electronic communications and information technologies, the number of broadcasted/re-transmitted 
channels is growing, especially the channels in Russian language. The share of Russian channels in 
the informational space in the RM is 75-80%. Most radiobroadcasters who hold broadcasting licenses 
broadcast daily newsletters, analytical and information and entertainment shows in Russian language, 
ensuring persons belonging to national minorities with free and unfettered access to information. The 
competition to select draft audio-visual programmes takes places since 2013 to allocate financial 
resources for production of projects on/about/with and in languages of national minorities (Russian, 
Romanian, Bulgarian, Gagauzian) from the Fund for Radiobroadcaster Support. 
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51 The Law was published on 1 May 2015 and is in force since 1 November 2015. The Law reduced 

from 5 to 2 the number of licenses held by a radiobroadcaster in the same administrative-territorial 

unit. The declarations of private radiobroadcasters are examined during public session, published on 

the CCA webpage and contain information on owner/final beneficiary of each TV or radio channel. 
52 The draft of the Audio-visual Code was voted in the Parliament in the first reading on 1 July 2016. 
53 Awareness campaigns on violence against women are organized every year: 2013 campaign - 16 days 

of actions against gender violence with the message ‘Indifference makes you an accomplice to 

violence!’, the 2014 slogan was ‘Live your life without violence’, the 2015 message was ‘Life with 

no domestic violence”. For the first time in 2014 the State budget allocated financial resources to 

organize the campaign. The campaigns include different activities: seminars and awareness 

campaigns within high education institutions, local and national flash mobs, TV and radio shows, 

press conferences with the participation of State officials, etc. These are covering the entire territory 

of the republic engaging local and central public authorities and civil society. 
54 A draft that introduced amendments to 17 legislative acts. Law on Government – ministries/deputy 

ministries, Electoral Code – collection of information desegregated by sex and political party 

registration by observing the principle of gender equality, Law on ensuring equal chances between 

women and men and Law on political parties – their obligation to contribute to gender equality and 

equal chances between men and women. The following were modified: Law on media, Law on 

publicity, Audio-visual Code to oblige periodical publications and press agents to use non-sexist 

language and to present the images of women and men in the light of equal rights in public and 

private life, to include the criteria of inadequate publications and to define the sexist publications. 
55 For 14 calendar days, the objective to conciliate the family and professional lives was implemented to 

ensure a harmonious growth and development of the child in accordance with the Strategy for the 

protection of child and family for 2014-2020. 
56 Was approved by the Government on 27.04.2016. 
57 The draft modified the definitions: domestic violence, moral prejudice and aggressor/perpetuator, as 

well as includes new definitions ‘crises/critical situations’, ‘urgent restraining order’. The new 

inclusion of ‘urgent restraining order’ as temporary protection measure for the victim, has the 

purpose to improve the protection mechanism applied by the police for up to 10 days. According to 

this, the aggressor/perpetuator is removed immediately from the family by setting interdictions to 

prevent the repetition/commission of violent actions. The inclusion of new contravention ‘persecution 

acts’ is promoted – repeated persecution of a person causing anxiety, fear for own safety or safety of 

close family, forcing the person to change its lifestyle. It is suggested to extend the circle of subjects 

in the Criminal Code (family member) to include life partners, parents and children, relatives and in-

laws who live together or separately and to extend the range of rights to victims of domestic violence.  
58 The goal of the Strategy – ensure a systemic approach towards violence against women, including 

towards domestic violence and ensure an efficient response of law-enforcement agencies in cases of 

violence, focused on the four pillars of Istanbul Convention: Prevention, Protection, Punishment and 

Integrated Policies. The Strategy’s focus is to inform about the seriousness of phenomenon, zero 

tolerance against all forms of violence, combating stereotypes and gender prejudice, enhancing legal 

and normative framework in accordance with international standards. 
59 Unfortunately, the criminal situation indicates the increase in cases of domestic violence, including 

resulting in serious consequences or death of the victim. Methodological recommendations on the 

implementation of legislation in combating domestic violence with permanent title to ensure trainings 

on quick and effective action at the initial phase of violent manifestations were developed. 
60 The centers provide psychological services, social and medical assistance, as well as legal assistance 

to victims of domestic violence: 7 are funded from the State budget through local state budget and 1 

center is funded by a NGO: Maternal Centre ‘Pro Familia’ in Causeni; Centre for Assistance and 

Protection of Victims and Potential Victims of Human Trafficking, Causeni; Maternal Centre ‘Pro 

Femina’ in Hincesti; Maternal Centre in Cahul; Family Crisis Centre ‘Sotis’ in Balti; Maternal Centre 

‘Ariadna’ in Drochia; Centre for Assistance and Protection of Victims and Potential Victims of 

Human Trafficking in Chisinau; AO Centre ‘Casa Marioarei’ in Chisinau municipality. 
61 The first service (social apartment) for victims of domestic violence with a capacity of 3-5 couples 

mother-child was launched in March 2015 in Bender town. It provides the same range of services as 

on the Right Bank of the River Nistru. All projects were implemented with the support of foreign 

partners and civil society. In 2013 – 2015 the service networking in Transnistria region assisted 692 

beneficiaries, of which 362 victims of domestic violence. At the same time, the hotline was launched 

for victims of domestic violence, which assisted 4,139 cases in the same period. 
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62 The GD No. 434. The document includes a set of long-term priorities and polices meant to solve 

issues faced by the family and the child as response to challenges of the RM to migration 

phenomenon, economic situation and factors resulted from advanced technologies. 
63 The service is available at a national number and is free, 24/24, confidential and anonymous, and 

provides psychological counselling to children, parents and/or their caretaker, facilitates the access to 

child protection system. 
64 The system includes data on controls carried out by the SLI at different units, number and nature of 

violations discovered and has to be integrated into the portal of the Electronic Governance Centre (E-

Government). The system has a separated component that allows monitoring and use of data on labor 

law violation with regard to minors. 
65 The GD No. 541 of 07.07.2014. 
66 The Order of the Ministry of Education No. 393 of 29 September 2014. 
67 The GD No. 780 of 25.09.2014, represents a monthly or lump sum financial support for a determined 

period of time but not longer than 6 months to care for the child and/or enroll the child in the 

educational process provided to the parents or de facto caretaker of the child. 
68 Statistics show a positive impact of juvenile justice reform on the criminal proceedings in cases with 

children. In 2010 – 2014 the following statistics were registered regarding holding and arresting 

minors: 2010 – 44/43; 2011 – 40/25; 2012 – 59/43; 2013 – 35/24; 2014 – 18/13, 2015 – 41/31. 
69 Currently, criminal proceedings in criminal cases with minors are being closed in the proportion of 

95-98% within a month. The term of criminal case examination in court is already different; 

sometimes the sentences are delivered in the pre-trial and other times by extending the examination 

of such cases up to 3-6 months. This delay is determined by the absence of the culprits, injured 

parties, witnesses, defenders, etc., overloaded schedule of the judges (in case of postponement, 

appoint the criminal case in a month or even longer). The alternative measures to serving a sentence 

are applied in over 50% of cases that involve children suspected of committing a crime. The 

reconciliation, release from criminal liability and constraint measures for educational purposes are 

most often applied. 
70 Approved by Order of General Prosecutor No.25/25 of 03.08.2015 and decision of the Superior 

Council of Magistracy No.619/25 of 02.09.2015. 
71 The methodological Guide for lawyers specialized in providing State guaranteed legal aid in cases 

with minors was developed. The training courses: ’Applying procedural measures of constraint and 

preventive measures. Extending the application of alternative measures to detention for detained 

minors’ are provided by the NIJ. 
72 The educational process of minor inmates is differentiated, in accordance with an individual 

educational intervention plan and is carried by taking into account the individual particularities of the 

inmate (based on complex evaluation and behavior analysis), using individual or group psycho-

pedagogical methods. The individual disciplinary liability which implies disciplinary isolation of the 

minor is applied only as an exceptional measure, if he/she committed repeatedly, intentionally 

irregularities that may significantly make disorder or breach the safety of the prison, own life or 

health or life and health of other persons. 
73 Order of the Director of the Department for Penitentiary Institutions No.116 of 08 May 2013. 
74 The Action Plan of the National Probation Inspectorate for 2016, para. 2.1. The preventive actions are 

implemented based on cooperation agreements/memorandums of understanding signed with public and 

private organizations. For instance: Agreement with General Inspectorate of Police (No.4 of 09.12.2014) 

Chapter III Responsibilities of parties para. f) to ensure the participation of the probation councilor for 

minors and a representative of the Inspectorate of Police in classes organized for the prevention of the 

crime phenomenon among delinquent children in education institutions to prevent new crimes. 
75 The Law defines clearly the difference between forced labor and THB for exploitation, pimping and THB 

for sexual exploitation. The sanctions for trafficking in children, pimping and begging, THB by public and 

international officials were tightened; the beneficiaries of THB services were punished, organ trafficking 

and publicity for selling and procurement of organs became an offence. The amendments resulted in 

signing the European Convention on the Fight against Trafficking in Human Organs on 25.03.2015. 
76 To draft a public policy that ensures the right of the victim to compensation guaranteed by the State, 

in 2013, at the initiative of Standing Secretariat of the NTHBC, the Study ‘Rights, Reinstatement and 

Resolution: compensation of victims of human trafficking in the Republic of Moldova’ has been 

developed with the purpose to examine the legal framework in view of compensation provided to 

people who suffered from these experiences. The Study examined the subject in the view of access to 

compensation for severe violation of human rights, such as trafficking being essential for any strategy 

that intends to prevent and protect efficiently the victims. 
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77 The Law No. 121 of 02.06.2016 on the amendment of Article 1751 of the Criminal Code of the 

Republic of Moldova No. 985-XV of 18 April 2002. 
78 2013 – National Campaign ‘Anti-trafficking week’; 29-30 September 2015 Regional Conference: 

‘Ten years of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings: 

Results and Perspectives in Eastern Europe (Belarus, Republic of Moldova and Ukraine)’; 1 October 

2015 Roundtable entitled ‘Presentation of experience of the Republic of Moldova in the repatriation 

process of victims of human trafficking (adults and children), unaccompanied children and migrants 

in difficulty, beneficiaries of the National Referral System to specialists from Ukraine’. The 

prevention is ensured through the medialization (as far as possible) of investigated case files on 

prevention and action against THB. Measures to enhance the professional level of investigating 

officers and prosecutors in cases of THB are being undertaken, training courses in cooperation with 

national and international NGOs are organized. 
79 National Referral System (NRS), approved by the Parliament Decision No.257 of 30.12.2008 (for 

years 2009-2016), for protection and assistance to victims and potential victims of human trafficking  

– is the special framework to cooperate and coordinate the efforts of State institutions in strategic 

partnership with civil society, as well as with other active players in this field, to ensure the 

protection of human rights, victims and potential victims of human trafficking (hereinafter referred to 

THB). This working methodology has been implemented in the RM since 2006 and has the goal to 

reinstate and rehabilitate human rights. 
80 The GD No. 661 of 30.08.2013. Through JBIS – the service providers contribute to changing the 

attitude of the beneficiaries toward the manner of settling difficult situations and direct the 

beneficiaries to employment, business launching, professional development, the issued being 

resolved in a short period of time through common actions of different service providers by offering 

different solutions. Public service providers, members of the JBIS are territorial social assistance 

offices, agricultural divisions, economy and capital investments, territorial employment office, 

territorial labor  inspections, land and cadaster relations services, territorial social insurance offices, 

territorial tax service, legal aid, territorial medical insurance agencies or family doctors, civil offices, 

territorial civil protection and exceptional situations offices, ecology inspection, department of 

education, youth and sport. 
81 The Order of the Minister of Education No. 77 of 22.02.2013. 
82 The GD No. 65 of 23.01.2013. There have been hired social assistants and psycho-pedagogues within 

the teams of experts, new criteria to determine the disability and ability to work were developed and 

approved. 
83 National Council for the rights of persons with disabilities and national councils for the protection of 

human rights, rights of children, gender equality, etc. 
84 Social service ’communitarian house’ (the GD No.885 of 28.12.2015, provides permanent care to 

persons with disabilities and strengthens self-service and social skills; the persons benefit from 

accommodation, protection and supervision of health status, medical assistance and permanent care 

and support. There are 12 services in the republic covering 81 beneficiaries); Social service ’personal 

assistance’ for children and adults with severe disabilities (the GD No. 314 of 23.05.2012, provides 

assistance so they can live independently in their own house and in the community. In total, about 

1,895 personal assistants have been employed and activate currently); Specialized social service 

’Respiro’ (the GD No. 413 of 14.06.2012 provides assistance 24 hours to persons with severe 

disabilities for maximum 30 days a year, time when the families, relatives or persons who take care 

of them benefit from a break. There are 5 Respiro services in the republic for 177 beneficiaries/year); 

Social service ’Foster family for adults’ (the GD No. 75 of 03.02.2014, provides assistance and care 

to beneficiaries in the family of family assistant. There are currently 40 services in the republic); sign 

language interpretation service for persons with hearing impairment (deaf or/and speech impaired 

persons) and representatives of different authorities in the situations when they need an interpreter to 

exercise their rights and obligations (the GD No. 333 of 14.05.2014). The specialized social service 

‚mobile team’ continues to be rendered. It is provided to persons with average or severe disabilities 

(especially children with disabilities). The social assistance is provided at the residence of the 

beneficiary based on his/her identified needs and counselling and support to persons who take care of 

him/her to increase this person’s social independence and integrity. Currently, 19 mobile teams 

provide services to about 518 persons with disabilities, including children with disabilities. 
85 The GD No. 7 of 20.01.2016. Compared to the moment of launching in 2009, in 2015 the number of 

cases reviewed and meetings held annually by the Committees grew by about 6 times and the results 

of the activity of Committees denote the need to continue the process of development, diversification 

and growth of quality of services addressed to families with children in difficulty and implementation 

at the national level of inclusive education programs. 
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86 The construction companies will ensure the accessibility to persons with disability when designing 

buildings, the transport companies will adapt the vehicles to be used by persons with disabilities, 

State and private companies have to reserve and mark accordingly at least 4% of parching lots for 

vehicles driven by persons with disabilities using the international signs. All public and private 

institutions have to ensure an accessible infrastructure to persons with disabilities, including in such 

sectors as culture, tourism, sport, divertissement, housing, etc. 
87 To ensure full civil and political rights to persons with disabilities, perforated files, special 

information materials were prepared for the 2014 parliamentary elections, in accordance with the 

CEC Guideline No. 3019 of 24.11.2014. At the 2015 general local elections, this voting procedure 

was extended to all 1,977 polling stations. On 26.01.2016, the Regulation on accessibility of electoral 

process to persons with disability was approved by Decision No. 4463. It was developed with the 

support of development partners. 
88 The Action Plan dedicated to the International Day of Persons with Disabilities (3 December) is 

developed and implemented with the participation of PLAs, international agencies and civil society 

every year (fairs to sell goods manufactured by persons with disabilities, press conferences, 

roundtables). During the Human Rights Watch Film Festival organized annually, the movie theatres 

show films about and with persons with disabilities. 
89 ANTEM has become an active promoter of studying the official language by foreigners, professional, 

competent and responsible approach to integrate the persons belonging to national minorities by 

cultivating the communication skills. ANTEM perseverates in opening the dialogue and intercultural 

and interethnic communication by providing services to study the official language to different 

categories of beneficiaries. 
90 In 2015 the programme had about 300 beneficiaries (including students, school managers, young 

specialists, young mothers, persons with disabilities) in 9 localities of the R. Moldova. 
91 In 2008-2015, about 5000 public officials, doctors, professors, employees in economy, policemen, 

etc. benefited of training courses for studying Romanian languages organized by ANTEM. 
92 The GD No. 904 of 31 December 2015. 
93 42 – torture, 19 – misuse of power and excess of duties, 10 – other crimes. 
94 In other cases, the criminal proceedings were stopped due to lack of constitutive elements of crimes, 

or were suspended because it was not possible to identify the persons who acted illegally, because 

their heads were covered with hoodies. 
95 This procedural measure of constraint is applied to 9 defendants, because when its application was 

appealed, the court satisfied the complaints of 5 accused. 
96 8 sentences with regard to 16 policemen; 2 sentences to discontinue with regard to 3 policemen; 17 

acquittals with regard to 27 policemen. 
97 18 convictions with regard to 34 persons (hence, 3 acquittals were overturned); 4 decisions to 

suspend criminal proceedings against 7 persons, including one sentence against one person due to the 

death of offender; 16 decisions to deny appeals to 24 persons, by maintaining the sentences of the 

courts of first instances; one decision regarding 2 persons to return the case to the court of first 

instance for re-adjudication. 
98 14 decisions with regard to 26 persons to admit ordinary appeals and return the cases to court of 

appeal for re-adjudication; 3 decisions with regard to 7 persons to admit the appeals, overturn the 

decisions and adopt new decisions; 14 decisions with regard to 19 persons to reject the appeals and 

maintain the decisions of the Court of Appeal. 
99 Accompanied by the destruction of buildings housing the Parliament and the President (art.285 CC), 

committing hooliganism (art.287 CC), and open substraction of goods from these premises – theft 

(art.187 CC). 
100 Initiated – 102 criminal cases; sent to court – 31 criminal cases with regard to 43 persons; criminal 

proceedings suspended in 3 criminal cases with regard to 6 persons which get away from the 

prosecution (4 are minors); criminal proceedings stopped in 68 criminal cases with regard to 178 

persons, including due to reconciliation of the accused with the representative of the State.  
101 Convictions in 9 criminal cases with regard to 14 persons; acquittals – 1 criminal case with regard to 

1 person; the criminal proceedings stopped in 9 cases with regard to 13 persons. 
102 7 conviction sentences with regard to 11 persons (based on a sentence – one person was fined, and in 

the rest of the cases, the conditional suspension of penalty was applied). 
103 The GD No. 67 of 2 February 2012. 

    


