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تأخذذذذ مةومذذذة مجموريذذذة مولذذذدورا عامذذذا  بتقريذذذر الاريذذذا اللامذذذل امللذذذ  با سذذذتلرا  الذذذدور   -1
. وقذد ججريذ  الةاذدمقذو  اإلسحذايف    الشامل وبالتدابري اإلضذارية الواجذا اختااىذا لتححذل مالذة

دراسذذذة دقيقذذذة لتولذذذيات الاريذذذا اللامذذذل امللذذذ  با سذذذتلرا  الذذذدور  الشذذذامل وسذذذيتم مراعا ذذذا جثنذذذا  
و/جو  1112-1111 خطة اللمل الوطنيذة ققذو  اإلسحذايف لااذرتةإدخال التلديالت عاى عماية 

تنايذذذ خطذذة لرلذذد إسشذذا  ةنذذة  ،ذا اللذذا   جوائذذل ىذذ ،القذواسل امللياريذذة األخذذر  اات الوذذاة. وقذذد م
اللمل الوطنية ققو  اإلسحايف، بإشراف مةتا سائا رئيس الوزرا . وستلمل ىذه اآلليذة جياذا  مذن 

املالمظذذذات امتاميذذذة والتولذذذيات املوجمذذذة إىل مجموريذذذة مولذذذدورا مذذذن ىي ذذذات التقيُّذذذد بججذذذل حتحذذذل 
وتنايذذ  جوروبا ومنظمة األمن والتلاويف   جوروبذا مقو  اإلسحايف التابلة ملنظمة األمم املتحدة وجماس

 .تاك املالمظات
مةومذذذذة مولذذذذدورا مشذذذذاورات مشذذذذرت ة مذذذذ  سظمذذذذ  يتلاذذذذا بحاحذذذذاة التولذذذذيات،  وريمذذذذا -1

املؤسحات الوطنية وجلذحاب املوذاحة امللنيذل. وبلذد إجذرا  مناقشذات ومذداو ت مطولذة، تقذد  
 : التايلمجمورية مولدورا ردىا  

 3-76و 2-76و 1-76التوت او   
]مذن املرتتةذة لآلثذار اات الوذاة ستجر  مةومة مولدورا دراسذة متلمقذة  مقبولة جوئ اً: -3

،   هنايذذذة عاذذى التوذذديا عاذذذى و/جو ا ساذذما ججذذل الوقذذوف عاذذذى اإلمةاسيذذات املتامذذة بشذذذأيف  
ربوتو ذذولل إىل ا تااقيذة الدوليذة قمايذة مقذو  مجيذ  اللمذال املمذاجرين وجرذراد جسذرىم وال املطذاف،

ا ختيذذاريل لالمذذد الذذدويل امذذا  بذذاققو  ا قتوذذادية وا جتماعيذذة والققاريذذة، وا تااقيذذة الدوليذذة 
قمايذذة مجيذذ  األشذذ ا  مذذن ا ختاذذا  القحذذر ، وا تااقيذذة الدوليذذة قمايذذة مقذذو  مجيذذ  اللمذذال 

 املماجرين وجرراد جسرىم، واتااقية مقو  األش ا  او  اإلعاقة.
الربوتو ذذذول ا ختيذذذار  املاحذذذا باللمذذذد الذذذدويل امذذذا  بذذذاققو  ا قتوذذذادية  و  سذذذيا  -2

. سذاطات مولذدورامذ   خربا  من املاوضية الحامية ققو  اإلسحايفتشاور وا جتماعية والققارية، 
لاتلذذذذاط  مذذذذ  وقذذذذد وضذذذذل  وزارة اللمذذذذل واقمايذذذذة ا جتماعيذذذذة واألسذذذذرة، مذذذذؤخرا ، خطذذذذة عمذذذذل 

األمذذذم املتحذذذدة امللنيذذذة بذذذاققو  ا قتوذذذادية وا جتماعيذذذة والققاريذذذة.  ملالمظذذذات امتاميذذذة لاجنذذذةا
وتتاذذمن ىذذذه امطذذة جمذذورا  منمذذا إجذذرا  دراسذذة جذذدو  نذذدف النظذذر   إمةاسيذذة التوذذديا عاذذى 
الربوتو ذول ا ختيذذار  املاحذذا باللمذد الذذدويل امذذا  بذاققو  ا قتوذذادية وا جتماعيذذة والققاريذذة. 

 .1111الدراسة   عا  إجرا  تاك ومن املزم  

 4-76التوت ة   
توالذذذل الحذذذاطات الوطنيذذذة تنايذذذذ تذذذدابري ترمذذذ  إىل ضذذذمايف امذذذرتا  مقذذذو   مقبولأأأة جوئ أأأاً: -5

جساسذية اإلسحايف لاجمي . ومةادئ عد  التمييذز وعامليذة اققذو  واملحذاواة   التمتذ  نذا ىذ  مةذادئ 
دورا. وبغيذذة تلزيذذز القواعذذد القائمذذة وإ ذذاد ودتقذذل اللمذذود الاقذذر  لنظذذا  قايذذة مقذذو  اإلسحذذايف   مولذذ

لذياةة قذذاسويف بشذأيف منذذ  ومةارحذة التمييذذز.   آليذة مقيقيذة وقاباذذة لاتطةيذا لتنايذذذ ىذذه املةذذادئ، دتذ
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تشذمل تاذمن قائمذة إرشذادية مللذايري دتييزيذة، وثيقذة قاسوسيذة متةاماذة توقد وض  ىذذا القذاسويف بشذةل 
 نشئ جماحا  ملن  ومةارحة التمييز.ت  و مظر التمييز عاى جساس امليول اةنحية 

ومبا جيف املشاورات اليت دت   شا  النقاب عن وجود محاسيات ملينة داخل اجملتم ،  -6
تقتوذر  مشاورات واسذلة النطذا  تحذتمدف جمذورا  منمذا ضذمايف ج ا إجرا  رقد شرع  اقةومة   

 تم  املولدو  بأسره.تشمل جياا  اجملبل جيف املوارقة عاى ىذا القاسويف عاى اقةومة رححا 
   ا، رإيف اةمود الاورية سذتوجو وذو تلزيذز مةذادئ مقذو  اإلسحذايف، مبذومن ىذا املنظور -7

 ،، والتحذذذام أل  سذذذةا مذذذن األسذذذةاب مجيلمذذذاوعذذذد  التمييذذذز األساسذذذ  لامحذذذاواة ةذذذدج املالذذذك 
حذ  ومغذاير  اهلويذة وجتنا التشويو املوذطن  جملتمذ  املقايذات واملقايذل جنحذيا  ومزدوجذ  امليذل اةن

 اةنحاسية.

 :5-76التوت ة   
وىذذذو إيف إلذذذالمل املؤسحذذذات الوطنيذذذة ققذذذو  اإلسحذذذايف مذذذن جولويذذذات اقةومذذذة،  مقبولأأأة: -8

، . وقذذد جسشذذأت وزارة اللذذدل1116-1111سذذرتاتيجية إلذذالمل قطذذاا اللدالذذة لااذذرتة ا  يذذنلةس 
احملذذامل الربملذذاسيل وتلزيذذز ا سذذتقاللية رريقذذا  عذذامال  لتلذذديل قذذاسويف  ،1111  تشذذرين القذذاف/سورمرب 

 .األطاال ملالوظياية واملالية لامؤسحة الوطنية ققو  اإلسحايف اليت تشمل جمل مظا

 6-76التوت ة   
دورا دعذم عمايذة دتقيذل املذذرجة   ىيا ذل الدولذة ا ست ابيذذة لذذستوالذل مةومذة مو  مقبولأة: -9

منائية لؤللاية. و ر  ماليا  تقييم قاسويف تةارؤ الاذر  واإلدارية عاى النحو الوارد   األىداف اإل
  اختذذاا املزيذذد مذذن اإلجذذرا ات ، نذذذا امللذذ ، نذذدف تلزيذذز آليذذة تنايذذذه. وسذذينظر لانحذذا  والرجذذال

 التشريلية واإلدارية.

 7-76التوت ة   
يف مةومة مولدورا ماتزمذة باإلعمذال التذدر   لاحقذو  األساسذية إ :ق د التنف ذمقبولةا -11

ج قذذذر الا ذذذات احملرومذذذة   الرت يذذذز عاذذذى لتححذذذل وىنذذذاه جمذذذود تةذذذذل ا جتماعيذذذة وا قتوذذذادية. 
ا جتماعيذذة. وقذذد واللذذالوات اجملتمذذ ، وزيذذادة محذذتو  اقذذد األدو لؤلجذذور وامللاشذذات التقاعديذذة 

 لادخل الشمر . ا  مدا  جدو ماموس 1111قاسويف امليزاسية للا  وض  

 8-76التوت ة   
، وت طةذا األمةذا  القاسوسيذة اللامذة  ذل النذاستلمل اقةومذة عاذى قايذة ماةيذة   مقبولة: -11

  الدينيذذة جياذذا . و  الوقذذ  ساحذو، ستشذذرا الحذذاطات الوطنيذذة اةماعذات املتلاقذة باملاةيذذة عاذذى 
 اض  التابلة لاةنائس.عماية استشارية لتقييم مشةاة ماةية األر 
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 9-76التوت ة   
اختذذذذاا إجذذذذرا ات  ذذذذددة    1119شذذذذرع  اقةومذذذذة منذذذذذ عذذذا   :ق أأأد التنف أأأأذمقبولةا -11

جيذذذة قيذذذود عاذذذى األسشذذذطة الوذذذحاية، جو رذذذر  اهلذذذدف لاذذذمايف مريذذذة اةميذذذ    التلةذذذري وجتنذذذا 
بذذذرامل باغذذذات  التحريذذذر. وتةذذذ   طذذذات التاازيذذذويف واإلااعذذذة احملايذذذةىي ذذذات التذذذدخل   سياسذذذات 
الوحف واجملذالت باغذات األقايذات. وورقذا   سذتطالا لاذرج  اللذا  تودر األقايات الوطنية  ما 

، موا  وسائط اإلعال  عاى املر ز القاف من بذل ج قذر 1111ججر    تشرين القاف/سورمرب 
شذذري إىل مذذن اجملذذا ت الذذيت جاملؤسحذذات اات املوذذداقية   ىذذذا اجملذذال. وراذذال  عذذن الذذك، رذذإيف 

 .  وإمةاسية الولول إىل امللاوماتمرية وسائط اإلعالإمراز تقد  ماحوظ ريما 

 11-76التوت ة   
ستوالذذذل مةومذذذة مولذذذدورا اللمذذذل عاذذذى ضذذذمايف تقذذذد  الوجةذذذات  :ق أأأد التنف أأأذمقبولةا -13

سذذر   الذذك   املنذذاطا الريايذذة وإىل الطذذالب مذذن األ ااملدرسذذية إىل طذذالب املذذدارس ا بتدائيذذة، مبذذ
 اجتماعيا .الالياة 

 12-76و 11-76التوت تان   
يتوذذذور اإلطذذذار القذذذاسوف الذذذوط  إ ذذذاد الظذذذروف الالزمذذذة لاذذذمايف  :ق أأأد التنف أأأذمقبولةا -12

التالميذ والطاةة اقا   اختيار لغة التذدريس   وي لطى امرتا  اقا   التلايم باغات األقايات. 
 ج  محتو  من محتويات التلايم.

اإللذذالمل اهليةاذذ  لاذذمايف اةذذودة اللاليذذة للمايذذة التلاذذيم وا سذذتجابة بذذدجت عمايذذة  وقذذد -15
 لامؤشذذذرات الداغراريذذذة اقاليذذذة. وتقذذذو  الذذذدائرة احملايذذذة اللامذذذة مبوارقذذذة وزارة التلاذذذيم بتةحذذذيط شذذذةةة

 .قةل اةاملية ما   املرماةمؤسحات التلايم 
، 1111-1111لااذذرتة ل اةامليذذة قةذذ مذذا   املرماذذةشذذةةة مؤسحذذات التلاذذيم وتاذذم  -16
مدرسذذة اةذذن اقوذذول ريمذذا  178مؤسحذذة دمذذدارس ابتدائيذذة ومتوسذذطة وثاسويذذة  منمذذا  1 256

 مؤسحة خمتاطة. 81عاى التدريس بالاغة الروسية و

 13-76التوت ة   
تنظذذذر اقةومذذذة   اختذذذاا خطذذذوات لاتلجيذذذل بلمايذذذة التوذذذديا وضذذذمايف التنايذذذذ  مقبولأأأة: -17

 الالال.

 14-76توت ة ال  
عاذى منذ   1116-1111سرتاتيجية تلديل قطاا اللدالة لاارتة اتنص  مقبولة جوئ اً: -18

ومةارحذذة التلذذذيا وةذذريه مذذن ضذذروب سذذو  امللاماذذة، ومةارحذذة اإلرذذالت مذذن اللقذذاب، وتلذذديل 
 التشري  اةنائ  لة  يتمشى م  امللايري الدوليذة ققذو  اإلسحذايف. وسذيتم تلذديل القذاسويف اةنذائ 
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نذذدف إلغذذا  التقذذاد  بالنحذذةة ةذذرائم التلذذذيا، والذذك عاذذى النحذذو الذذذ  جولذذ  بذذو سذذابقا  ةنذذة 
 األمم املتحدة امللنية حبقو  اإلسحايف وةنة األمم املتحدة ملناىاة التلذيا.

التنميذذة،   عمايذذة لتجميذذز جمذذال و قذذد شذذرع  اقةومذذة مذذؤخرا ، بذذدعم مذذن الشذذر ا     -19
رارذذا ا متجذذاز املؤقذذ  بةذذامريات ريذذديو وبنظذذا  مراقةذذة بواسذذطة الايذذذديو مجيذذ  خمذذارر الشذذرطة وم

 لرلد ا متقال لنظا  ا متجاز ومةارحة ظاىرة التلذيا وسو  امللاماة.
ساعة، رإيف ىي ات إسااا القاسويف  28باقد من ختايض مدة ا متجاز إىل  يتلاا ريماو  -11

ه التولية،   ضو  اقاجة إىل إجرا  عمايات والحاطة القاائية ةري محتلدة، بلد،  عتماد ىذ
 حتقيا شاماة.

 15-76التوت ة   
، ع ذذذدقل قذذذاسويف الطوائذذذف الدينيذذذة ومةوسا ذذذا نذذذدف 1111  عذذذا   :ق أأأد التنف أأأذمقبولةا -11

ضذذمايف امتقالذذو لاقذذاسويف الذذدويل ققذذو  اإلسحذذايف. و  ىذذذا الوذذدد، م تةحذذيط إجذذرا ات التحذذجيل  
ا ساذما  إىل ج قذر مذن اليت حتول دويف اللقةات ج زيا  اةنحية  و بحةا ييزية وج لغي  األمةا  التم

ا سذذذذذتنةاف بحذذذذذةا خدمذذذذذة عحذذذذذةرية بدياذذذذذة ا ساذذذذذما  إىل طائاذذذذذة دينيذذذذذة  وم األخذذذذذذ بإمةاسيذذذذذة 
م الذذذدرن ورقذذذا  ميذذذ  املنظمذذذات الدينيذذذة إجذذذرا  مراسذذذالاذذذمري   وم األخذذذذ جياذذذا  بأمةذذذا  تاذذذمن ة

 ة الدينية امللنية  وم توضي  األمةا  املتلاقة بالتلايم   املدارس.الطائاملمارسات وملايري 
وورقا  لقرار مةوم  م إدراج موضوا تلايم الدين حت  مادة "الدين"   مناىل التلايم  -11

  املدارس ا بتدائية والقاسوية. وىذذه املذادة ىذ  مذادة اختياريذة تذدرس لاطالذا بطاذا مذن والديذو 
سوسيل عايذذو. وتقذذو  اقةومذذة ماليذذا  باختذذاا امطذذوات الالزمذذة لتذذورري الاذذماسات جو األولذذيا  القذذا

 يرتتا عاى عد  اختيار مادة "الدين" ستائل ساةية.   لة 

    


