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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ وفقاً لقـرار جملـس               -١

 ٣، دورته الثانية عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
ملتعلـق مبولـدوفا يف اجللـسة       وأُجري االستعراض ا  . ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ١٤إىل  

وترأس وفد مجهورية مولدوفا نائـب      . أكتوبر/تشرين األول  ١٢السادسة عشرة املعقودة يف     
 ١٤واعتمد الفريق العامل، يف جلسته الثامنة عشرة املعقودة يف          . وزير العدل فالدميري غروسو   

  .، التقرير املتعلق جبمهورية مولدوفا٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
، لتيـسري   ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ٢٠ن جملس حقوق اإلنسان قد اختار يف        وكا  -٢

ينتمـون  ) اجملموعة الثالثية(استعراض حالة حقوق اإلنسان يف مولدوفا، جمموعة من املقررين     
  .قريغيزستان وموريشيوس وهنغاريا: إىل البلدان التالية

ة من أجل استعراض    ، صدرت الوثائق التالي   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     -٣
  :حالة حقوق اإلنسان يف مجهورية مولدوفا

ــين   )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــد وفق ــي أع ــرض خط ) أ(١٥ع
(A/HRC/WG.6/12/MDA/1)؛  

 )ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة            )ب(  
(A/HRC/WG.6/12/MDA/2)؛  

) ج(١٥ة حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السامي     )ج(  
(A/HRC/WG.6/12/MDA/3).  

وأُحيلت إىل مجهورية مولدوفا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً               -٤
كلٌ من اجلمهورية التشيكية، والدامنرك، وسلوفينيا، والسويد، وفنلندا، وكنـدا، واململكـة            

وهذه األسئلة متاحة علـى     .  الشمالية، والنرويج، وهولندا   املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا   
  .املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 عملية  وقال إن . أعرب الوفد عن التزام احلكومة بعملية االستعراض الدوري الشامل          -٥

إعداد التقرير الوطين، اليت شاركت فيها املؤسسات واجلهات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان،            
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أتاحت للبلد فرصة لتقييم حالة حقوق اإلنسان وستمكن من إجياد أوجه تآزر بني سياسات              
  .حقوق اإلنسان وحياة األفراد

اليـات يف إطـار   ووجهت مجهورية مولدوفا دعوة دائمة إىل مجيـع املكلفـني بو      -٦
وعمل البلد باستمرار على حتسني اإلطار املعياري واملؤسـسي لتعزيـز           . اإلجراءات اخلاصة 

حقوق اإلنسان ومحايتها وفقاً للمعايري الدولية واألولويات الوطنيـة وتطلعـات االنـدماج             
ـ             . األورويب ام وعالوة على ذلك، تطبَّق الصكوك القانونية الدولية تطبيقـاً مباشـراً يف النظ

وكانت احلكومة قد اختذت تدابري لضمان احترام مجيع حقـوق اإلنـسان            . القانوين الوطين 
واحلريات األساسية املكفولة للمواطنني، ودعمت على وجه التحديد وجود جمتمع مدين قوي            

  . وحر ومستقل، مبا يشمل وسائط اإلعالم
ذ التزامات البلـد    ومنذ تشكيل احلكومة قبل سنتني، اختذت مبادرات جديدة لتنفي          -٧

وعلى وجه التحديد، أُقيم حوار االحتاد األورويب ومولدوفا        . الدولية يف جمال حقوق اإلنسان    
وما فتئ خرباء مولدوفا يناقشون مع املنظمات اإلقليميـة أولويـات           . بشأن حقوق اإلنسان  

ن إمكانيـة  وبيَّن الوفـد أ . التعاون يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والدميقراطية       
االندماج األورويب هيأت بيئة إجيابية للتحديث والتغيري مكنت من حتقيق إجنازات كـبرية يف              

وأُدخلت تعديالت على القانون اجلنائي وقوانني التجمـع الـسلمي          . جمال حقوق اإلنسان  
ة واحلصول على املساعدة القانونية والعنف املرتيل واالجتار بالبشر وعدالة األحداث واملساعد          

  . االجتماعية
غري أن عدداً من التحديات والوقائع، مبا فيها األحداث اليت أعقبت االنتخابـات يف                -٨

، وضعت القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان على احملّك ودعمت           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
  .تطبيق هنجٍ نشطة جديدة، سيما فيما يتصل حتسني تنفيذ القواعد القانونية يف هذا اجملال

وأفاد الوفد بأن حقوق اإلنسان معترف هبا كمسألة ذات أولوية، لذلك اعتمد عدد               -٩
وخطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان     . من السياسات والربامج لتعزيز محاية حقوق اإلنسان      

، اليت متثل استمراراً خلطة العمـل       ٢٠١٤ و ٢٠١١يف مجهورية مولدوفا للفترة ما بني عامي        
ضمن تقييماً للوثيقة يف منتصف املدة عمالً بتوصيات االستعراض الدوري          الوطنية السابقة، تت  

  . الشامل
وصيغ مشروع القانون املتعلق مبنع التمييز ومكافحته بغية تدعيم القواعد املعتمـدة              -١٠

وتضمن مشروع القانون عناصر منها     . واستحداث آليات لتنفيذ مبدأي عدم التمييز واملساواة      
غري أن مشروع القـانون     . يري التمييز، وإنشاء جملس ملنع التمييز ومكافحته      قائمة إرشادية مبعا  

ُسحب من الربملان لُيعاد النظر فيه بعد أن كشفت املشاورات املتعلقة به حساسيات معينـة               
وباشرت احلكومة يف أعقاب ذلك عملية مشاورات واسعة ترمي إىل أمور منها            . لدى اجملتمع 

وُعرض .  ال من قبل احلكومة فحسب بل من اجملتمع بأسره أيضاً          ضمان املوافقة على القانون   
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مشروع قانون مكافحة التمييز مؤخراً على السلطات العامة واجملتمع املدين بغيـة التنـسيق              
  . وإبداء التعليقات قبل اعتماد هذا القانون التشريعي

العـصبة   إىل تـسجيل     ٢٠١١مارس  /آذاروأفاد الوفد بأن وزارة العدل بادرت يف          -١١
اإلسالمية جلمهورية مولدوفا كمنظمة دينية، ومكنتها بذلك من التمتع جبميع املزايا النابعة من 

ويف اآلن ذاته، بوشرت مشاورات موسعة شارك فيها اجملتمـع املـدين            . شخصيتها القانونية 
ـ             . ةواملنظمات الدينية هبدف الشروع يف إجراء تعديل القانون املعتمد بشأن املنظمات الديني

مسامهة إجيابية  سبتمرب  /أيلولوقدمت زيارة املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد للبلد يف            
  .يف هذا الصدد

، ٢٠١٦ و ٢٠١١وحتدث الوفد عن استراتيجية إصالح القضاء للفترة ما بني عامي             -١٢
قـضائي  وهي استراتيجية وضعت اإلطار املؤسسي الالزم لتنسيق هذا اإلصالح ولبناء قطاع            

وجتلت أمهية إصـالح قطـاع العدالـة أيـضاً يف           . متيسر وفعال ومستقل وشفاف ومهين    
وأشار الوفد أيضاً إىل خطة العمـل  ". ٢٠٢٠مولدوفا "االستراتيجية اإلمنائية اجلديدة املعنونة  

، وهي  ٢٠١٥ و ٢٠١١املعتمدة مؤخراً لدعم السكان الروما على مدى الفترة ما بني عامي            
  .ابري تتعلق مبجاالت رئيسية من احلياة االجتماعيةخطة تضمنت تد

وُشكل فريق عامل معين بتعديل قانون أمانة املظامل بغية مواءمة اللوائح املعتمدة مـع         -١٣
" بـاء " ضمن الفئة    ٢٠٠٩واعُتمد مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا يف عام         . مبادئ باريس 

  . وفقاً ملبادئ باريس
 نظام السجون مؤخراً هبدف حتسني اإلطار القانوين لتنفيـذ      وأشار الوفد إىل إصالح     -١٤

األحكام اجلنائية، والنهوض بظروف االحتجاز وفقاً للمعايري الدولية، وزيـادة الـشفافية يف             
  .مؤسسات االحتجاز، ومنع التعذيب وسوء املعاملة، وبناء قدرات موظفي السجون

 ١٢لية التصديق على الربوتوكول     وأفاد الوفد بأن مجهورية مولدوفا ستشرع يف عم         -١٥
. التفاقية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بعد اعتماد اإلطار القانوين ملكافحـة التمييـز            

وخبصوص مسألة املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، أشـار            
غري أن املـسألة تظـل موضـوعاً        . الوفد إىل إلغاء جترمي املثلية اجلنسية من التشريعات احمللية        

حساساً ذا تبعات ثقافية ودينية مهمة سُيعتمد إزاءه هنج تدرجيي يوازن بإنصاف بني حقـوق      
  .مجيع املواطنني وخصائص اجملتمع

ومتثل حقوق اإلنسان يف إقليم ترانسنيستريا جبمهورية مولدوفا أولوية من أولويـات         -١٦
 املختصة متابعة التطورات يف جمال حقوق اإلنسان        وواصلت الوزارات واملؤسسات  . احلكومة

ويؤدي . يف احملافظات الشرقية وقدمت املساعدة إىل السكان يف حدود اختصاصاهتا وإمكاناهتا
الوضع الراهن يف املنطقة إىل عقبات وصعوبات خطرية يف إعمال حقوق اإلنسان يف كامـل               
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نسان يف هذه املنطقة ال تقتصر علـى        وقال الوفد إن معاجلة مسائل حقوق اإل      . مناطق البلد 
  .احلكومة بل ينبغي أن تناقش مع الشركاء الدوليني يف عملية التسوية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
ورحب عدد من البلدان مبـشاركة      .  وفداً ببيانات خالل احلوار التفاعلي     ٣٧أدىل    -١٧

وأثنت عدة وفود   . وبناءةً يف االستعراض الدوري الشامل    مجهورية مولدوفا مشاركةً منفتحةً     
على احلكومة إلعدادها تقريراً وطنياً شامالً يف هذا اإلطار، وأعربت عن ارتياحها ملـشاركة              

وترد التوصيات املقدمة خالل احلوار يف الفرع الثـاين         . اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين     
  .من هذا التقرير

زائر أن اإلطار املؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها مـا فتـئ             والحظت اجل   -١٨
وسألت عن  . ورحبت بدمج الدين اإلسالمي يف السجل الوطين للمعتقدات الدينية        . يتحسن

متابعة التوصيات املقدمة من املقرر اخلاص املعين حبرية الدين واملعتقد خبصوص صياغة قانون             
  .وقدمت اجلزائر توصيات يف هذا الصدد. ليم املدينملكافحة التمييز واالستثمار يف التع

وأشادت تايلند جبمهورية مولدوفا اللتزامها حبماية حقوق اإلنـسان ال سـيما يف               -١٩
جماالت مكافحة التمييز وحقوق األقليات والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان من خالل التعليم        

وخبـصوص  .  إطار اإلجراءات اخلاصة   ورحبت أيضاً باحلوار مع املكلفني بواليات يف      . املدين
مسألة مكافحة االجتار بالبشر، أعربت تايلند عن اهتمامها بتبادل اآلراء بشأن تقدمي املساعدة             

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. واحلماية إىل ضحايا االجتار
والحظت الربازيل باهتمام تعاون مجهورية مولدوفا مع اآلليات الدوليـة حلقـوق              -٢٠

وأشادت بسن قانون منع العنف املرتيل ومكافحته ومبشروع إطار إعـادة تأهيـل             . اإلنسان
. وأشارت إىل برامج اإلدماج االجتماعي واملشاركة السياسية لألقليـات اإلثنيـة          . الضحايا

وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن التمييز، مبا يف ذلك معادة السامية،                
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. الت التسجيل املدرسيوالحظت اخنفاض معد

. والحظت فرنسا أن مجهورية مولدوفا تفتقر إىل قانون ملكافحة التمييـز ومنعـه               -٢١
وأشارت إىل ما وردها من تقارير عن استمرار سوء املعاملة أثناء احلبس واالحتجـاز رهـن      

ذيب على أيدي أفراد الـشرطة      احملاكمة وعدم إجراء حتقيقات ذات مصداقية يف حاالت التع        
. وسألت فرنسا عن التحسينات املُزمع إدخاهلا على قـضاء األحـداث          . وموظفي السجون 

  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد
وأشادت النمسا جبمهورية مولدوفا لتعاوهنا مـع اإلجـراءات اخلاصـة وهيئـات               -٢٢

ليت تعوق مقاضاة املتورطني    وسألت النمسا عن اجلهود املبذولة لتخطي العقبات ا       . املعاهدات
وأخرياً، سألت النمسا عن منهج احلكومة يف . يف االجتار وعن التدابري املتخذة للتصدي للتمييز  
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معاجلة قضايا التعذيب الذي ُيّدعى حدوثه أثناء االحتجاز لدى الشرطة وعلى أيدي أفـراد              
  .وقدمت النمسا توصيات يف هذا الصدد. القوات املسلحة

حتاد الروسي إن الفقر والبطالة وانعدام احلماية االجتماعية لفئات الـسكان           وقال اال   -٢٣
وذكر من بواعث القلق اخلاص تقييـد حقـوق         . الضعيفة واقع معيش يف مجهورية مولدوفا     

وحتاول السلطات احلد من استعمال اللغة الروسـية يف         . األقليات اإلثنية يف استعمال لغة األم     
 مدى العامني املاضيني، أُغلق عدد من املداس اليت تعلّم الروسـية            وعلى. مجيع جماالت احلياة  

  .وقدم االحتاد الروسي توصيات يف هذا الصدد. وألغيت الدراسات الروسية من التعليم العايل
وأشادت نيبال بالتحسينات اليت أدخلتها مجهورية مولدوفا على اإلطـار املعيـاري              -٢٤

ا اخلطة الوطنية حلقوق اإلنـسان للفتـرة مـا بـني     واملؤسسي حلقوق اإلنسان بوسائل منه  
والحظت نيبال مبادرات احلكومة من أجل ضمان املـساواة بـني           . ٢٠١٣ و ٢٠١١ عامي

اجلنسني ومنع ومكافحة العنف ضد املرأة وضمان حقوق الطفل واحلقوق االنتخابية وحقوق            
 إضـفاء طـابع     وأحرزت مجهورية مولدوفا تقدماً ملحوظاً حنـو      . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  .وقدمت نيبال ثالث توصيات. مؤسسي على الدميقراطية

والحظت كندا التحديات املستمرة يف مكافحة االجتار بالبشر والتمييز، مبا يف ذلك              -٢٥
وشجعت كندا مجهورية مولدوفا على مواصلة اإلصـالحات املتـصلة          . التمييز ضد الروما  

نسني وحرية الفرد وأمنه وإقامة العدل مبا يف ذلـك          حبماية األقليات الدينية واملساواة بني اجل     
وأعربت كندا عن قلقها إزاء ما وردها       . مكافحة اإلفالت من العقاب وإرساء سيادة القانون      

من ادعاءات كثرية خبصوص سوء معاملة قوات األمـن ألفـراد موقـوفني وحمتجـزين يف                
رانسنيستريا على وسائط اإلعـالم     ترانسنيستريا وإزاء الرقابة املفرطة اليت متارسها سلطات ت       

  .وقدمت كندا توصيات يف هذا الصدد. واجملتمع املدين
وأشادت بلغاريا باحلكومة لصياغة خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان للفترة             -٢٦

والحظت بارتيـاح   . ، وقالت إهنا تتطلع إىل تنفيذ هذه اخلطة       ٢٠١٤ و ٢٠١١ما بني عامي    
وطلبـت  . شأن عدم التمييز وكذلك االحترام الذي حتظى به األقليـات         السياسة املعتمدة ب  

بلغاريا مزيداً من املعلومات عن التقدم احملرز يف جمال التعليم وتدابري محاية احلق يف اختيار لغة                
وقـدمت بلغاريـا توصـية يف       . وسألت عن إصالح الشركة العامة الوطنية للبث      . التعليم
  .الصدد هذا
يا جبمهورية مولدوفا ملا تبذله من جهود مكثفة يف سبيل محاية حقوق       وأشادت إستون   -٢٧

األطفال عن طريق إنشاء أمانة املظامل املعنية باألطفال وتنفيذ خطة العمل الوطنيـة حلمايـة               
األطفال احملرومني من الرعاية األبوية وإصالح نظام قضاء األحداث باعتماد بدائل لالحتجاز            

وأُشيد مبولدوفا  . ٢٠١٥احلصول على التعليم األساسي حبلول عام       ومتكني مجيع األطفال من     
ملا توليه من اهتمام متزايد ملسائل املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز وللجهود املبذولة مؤخراً              

  .وقدمت إستونيا توصية يف هذا الصدد. من أجل النهوض حبرية التعبري
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التصدي لالجتار بالبـشر والنـهوض      وأشادت الصني جبهود مجهورية مولدوفا يف         -٢٨
والحظت الـصني   . باملساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق النساء واألطفال وكذلك األقليات        

بتقدير أن مولدوفا جعلت من بني أولوياهتا الوطنية تنفيذ استراتيجيتها املتعلقـة باإلدمـاج              
شجعت الصني  و. ٢٠١٣ و ٢٠١١االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة ما بني عامي         

مجهورية مولدوفا على اختاذ املزيد من التدابري حلماية حقوق الروما واألقليات األخرى علـى       
  .قدم املساواة مع غريها

وقالت قطر إن دستور مجهورية مولدوفا يعطي األولوية حلقوق اإلنسان وإن حقوق              -٢٩
رحلة انتقاليـة وتواجـه     ورغم أن مجهورية مولدوفا متر مب     . اإلنسان يف صميم السياسة العامة    

مشاكل اقتصادية خطرية، فقد أُحرز تقدم يف جمال حقوق اإلنسان، وهو برهان على التـزام               
ورحبت قطر مبا تبذله مولدوفا من جهود يف جمـال      . مولدوفا بالنهوض حبالة حقوق اإلنسان    

وقـدمت  . لبشرمكافحة االجتار بالبشر وبالدعوة املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار با          
  .توصيات يف هذا الصدد

وأعربت بولندا عن تقديرها ملا تبذله مجهورية مولدوفا من جهود يف سبيل تـدعيم                -٣٠
ورحبت بولندا بتصديق مولدوفا مؤخراً علـى قـانون رومـا           . نظام محاية حقوق اإلنسان   

ية والحظـت   وأحاطت بولندا علماً بالتطورات اإلجياب    . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
. وجود مشاكل وشددت على ضرورة املضي قدماً يف تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها              

  .وقدمت بولندا توصيات يف هذا الصدد
وأشارت النرويج إىل ما وردها من تقارير عن استمرار الصعوبات الـيت يواجههـا                -٣١

 أن التقارير تفيـد     والحظت النرويج . الصحفيون ونقص حرية التعبري وانتشار الرقابة الذاتية      
وأشارت . بأن االجتار بالبشر متفش أكثر يف مجهورية مولدوفا منه يف أماكن أخرى يف أوروبا

النرويج إىل ما بلغها من توثيق الستخدام العنف بل التعذيب يف سجون مولدوفا وإىل ما ُيقال   
الثة أربـاع مـا   عن ارتفاع مستوى العنف املرتيل املمارس على النساء وإىل تقاضي النساء ث          

  . وقدمت النرويج توصيات يف هذا الصدد. يتقاضاه الرجال من أجور لقاء العمل ذاته
وأشادت أستراليا جبمهورية مولدوفا ملا تبذله من جهود يف سبيل إذكاء الوعي العام               -٣٢

بظاهرة العنف املرتيل وللتعليمات املوجهة إىل املوظفني العموميني وموظفي إنفـاذ القـانون             
صوص معاجلة هذه املشكلة، لكنها أعربت عن قلقها ألن سبل االنتصاف القـانوين مـن               خب

ورحبت بتحـسن ظـروف     . العنف املرتيل تقتصر على الغرامات واالحتجاز فترات وجيزة       
السجون وتقليص مدة االحتجاز رهن احملاكمة وقالت إن السجون ومرافق االحتجاز رهـن             

وحثت أستراليا مجهورية مولدوفا على تشجيع الناس على        . ليةاحملاكمة ال تستويف املعايري الدو    
  . وقدمت توصيات يف هذا الصدد. احترام مجيع امليول اجلنسية

والحظت اليونان تعاون مجهورية مولدوفا مع هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات              -٣٣
لت ما إذا   ورحبت اليونان جبهود احلكومة يف سبيل تعزيز املساواة بني اجلنسني وسأ          . اخلاصة
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كان من املزمع اختاذ تدابري أخرى ملكافحة ارتفاع مستويات بطالة النساء مقارنة بالرجـال              
ورحبت اليونان بإنشاء أمانة املظامل املعنيـة       . وهيمنة النساء على الوظائف منخفضة األجور     

حبقوق الطفل وسألت كيف ُتزمع مولدوفا التصدي لنقص التمويل يف ظل األزمـة املاليـة               
  .وقدَّمت اليونان توصيات يف هذا الصدد. اليةاحل
وقالت إيطاليا إهنا ستواصل دعم عملية اإلصالح اجلاريـة يف مجهوريـة مولـدوفا          -٣٤

والحظت إيطاليا أن العنف املرتيل املوجَّه ضد النـساء         . وتعزيز عالقاهتا مع االحتاد األورويب    
بة يعرقل حصول األطفال ذوي اإلعاقة      كما أن عدم توافر املرافق املناس     . ميثل مشكلة خطرية  

ورّحبت إيطاليـا   . على التعليم، ويؤدي بذلك إىل احلد من مشاركتهم يف احلياة االجتماعية          
بتصديق مولدوفا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وباستراتيجياهتا املتعلقة باإلدماج 

  .ا توصيات يف هذا الصددوقّدمت إيطالي. ٢٠١٣ و٢٠١٠االجتماعي للفترة ما بني عامي 
وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة أثناء االحتجاز لدى              -٣٥

، اتسم رد فعـل  ٢٠٠٩أبريل /وخالل املظاهرات اليت أعقبت االنتخابات يف نيسان . الشرطة
موقـوف   شـخص  ٣٠٠فقد تعرَّض حنو . موظفي إنفاذ القانون باإلفراط يف استعمال القوة  

يفصل فيها بعد، ومل تفـضِ تلـك         للعنف وإساءة املعاملة وُسجلت ثالث حاالت وفاة مل       
ويف حني أشادت أملانيا جبمهورية مولدوفا . األحداث إىل مالحقة قضائية إال يف حاالت نادرة   

ملا تقوم به من إصالحات قضائية، فقد أشارت إىل استمرار تفشي الفساد يف صفوف القضاة               
وتتعرض املنظمات اإلعالمية اليت تفضح هذا الفساد للتخويف وإلمخـاد          . والشرطةوالنيابة  

  .وقدَّمت أملانيا توصيات يف هذا الصدد. أصواهتا بواسطة غرامات مفرطة
ورّحبت تركيا بسياسة عدم التسامح اليت تنتهجها مجهورية مولدوفا حيال التعذيب             -٣٦

وأشارت تركيا إىل الصلة    . لتشريعات ذات الصلة  وشجَّعت زيادة الفعالية يف تنفيذ وتدعيم ا      
وشّددت تركيا علـى أن مـشكلة منطقـة         . اليت تربط البلدين من خالل جمتمع الغاغاووز      

وشـجعت تركيـا    . ترانسنيستريا ينبغي أال متس وضع احلكم الذايت القائم يف غاغاووزيـا          
اإلقليمية املتمتعة  " ري ي -غاغاووز  "مجهورية مولدوفا على إيالء اهتمام خاص بتنمية وحدة         

  .وقدَّمت تركيا توصية يف هذا الصدد. باحلكم الذايت وتنمية لغتها وتراثها
. ٢٠١١ و ٢٠١٠والحظت رومانيا جناح احلكومة يف تنظيم االنتخابات يف عامي            -٣٧

وأشارت رومانيا إىل اإلطار القانوين واملؤسسي الشامل حلماية حقوق األشخاص املنتمني إىل            
غري أن معرفـة    . وطنية، مبا يشمل ضمان تعليم لغات األقليات والتعليم هبذه اللغات         أقليات  

وشجَّعت رومانيا مجهورية مولدوفا    . اللغة الرمسية تثري مشكلة لدى قطاعات معينة من اجملتمع        
  .وقدَّمت رومانيا توصيات يف هذا الصدد. على تعزيز قدرات مركز حقوق اإلنسان

لتعديالت املدخلة على التشريعات خبصوص مكافحة العنـف        ورحبت األرجنتني با    -٣٨
وقـدَّمت  . ورحَّبت أيضاً بإنشاء أمانة املظامل املعنية بالدفاع عـن حقـوق الطفـل      . املرتيل

  .األرجنتني توصيات يف هذا الصدد
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ودعمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بقوة جهود مجهوريـة             -٣٩
يل إنشاء آلية مستدامة لتعزيز مبادئ عدم التمييز وعاملية حقـوق اإلنـسان             مولدوفا يف سب  

ورحَّبت بالتقييم اإلجيايب لالنتخابات األخرية وأحاطت علماً باسـتمرار عمليـة           . وتساويها
وأقرت بـاخلطوة   . حترير وسائط اإلعالم، بينما الحظت وجود حتديات متصلة حبرية التعبري         

  .وقدَّمت توصيات يف هذا الصدد. القضاء على التعذيباإلجيابية املتخذة من أجل 
ـ             -٤٠ فا إىل  دووالحظت هنغاريا بارتياح الدعوة الدائمة املوجهة مـن مجهوريـة مول

اإلجراءات اخلاصة وتصديقها على معظم املعاهدات الدولية الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان             
تزال منشغلة إزاء    نغاريا إهنا ال  وقالت ه . واعترافها باملؤسسات املكلَّفة حبماية حقوق اإلنسان     

. متثيل النساء يف احلياة العامة ويف العمالة ورحَّبت بسنِّ قانون منع العنف املرتيل ومكافحتـه              
وقدَّمت هنغاريا توصيات . والحظت هنغاريا تدين الظروف يف سجون ومرافق احتجاز كثرية 

  .يف هذا الصدد
. التمييز بعد نقاش دار يف الربملان     والحظت السويد سحب مشروع قانون مكافحة         -٤١

وتتصل املسألة املتنازع فيها حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية            
واعتماد مشروع القانون ضروري لعملية حترير تأشريات الدخول وحلماية الفئات          . اجلنسانية

وأشـارت إىل عـدم     . عنف املرتيل وذكرت ارتفاع مستوى ال   . واألفراد املستهدفني بالتمييز  
 اليت تعرض فيها أفـراد للتعـذيب   ٢٠٠٩أبريل /مقاضاة أي فرد فيما يتصل بأحداث نيسان 

  .وقدَّمت السويد توصيات يف هذا الصدد. وإساءة املعاملة من قبل الشرطة
والحظت أوروغواي تعديل مجهورية مولدوفا قانوهنا اجلنائي لتجرمي العنف املـرتيل             -٤٢

وأعربت أوروغواي عن قلقها ألن مبـدأ       . حظت نقص إنفاذ هذه األحكام اجلديدة     كما ال 
ُيحترم بالكامل دائماً يف حالة أطفال األسر احملرومة واألطفال ذوي اإلعاقـة             عدم التمييز ال  

سـيما   اإليدز وأطفال اجملموعات اإلثنية، ال  /صابني بفريوس نقص املناعة البشري    واألطفال امل 
يتعرضون للتمييز وحيصلون على قدر حمدود من التعليم والـصحة واملعيـشة            الروما، الذين   

  .وقدَّمت أوروغواي توصيات يف هذا الصدد. الالئقة
ورحَّبت سلوفينيا باجلهود املبذولة حلماية األطفال من خالل إنشاء أمانة املظامل املعنية   -٤٣

. ير عـن العقـاب البـدين      وردها من تقار   حبقوق الطفل، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ما       
والحظت بتقدير التدابري املتخذة لضمان احترام هوية األشـخاص املنـتمني إىل األقليـات              

وسألت سلوفينيا عن اخلطوات املتخذة لتحسني تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالرومـا            . الوطنية
 ٢٠١١ وعن تنفيذ هذه اخلطة يف الفترة بـني عـامي            ٢٠١٠ و ٢٠٠٧للفترة ما بني عامي     

  .وقدَّمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد. ٢٠١٥و
سيما باعتمـاد   وأحاطت إسبانيا علماً باخلطوات اليت تقوم هبا مجهورية مولدوفا، ال       -٤٤

 وخطة العمل الوطنيـة     ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤الربنامج الوطين حلقوق اإلنسان للفترة ما بني عامي         
املوجهـة إىل اإلجـراءات     ، وكذلك الدعوة الدائمـة      ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥للفترة ما بني عامي     
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سيما املساعدة   وسألت إسبانيا عن نتائج التدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر، ال         . اخلاصة
وقدَّمت إسـبانيا  . جلنسيااملقدمة إىل األحداث والنساء من ضحايا االجتار بغرض االستغالل     

  .توصيات يف هذا الصدد
اإلنسان وحرياته أولوية بالنسبة إىل مجهورية      وقالت التفيا إن التعزيز ومحاية حقوق         -٤٥

مولدوفا، كما يؤكده سياسات احلكومة والربنامج اإلطاري خلطة العمل الوطنيـة حلقـوق             
ُيزمع اختاذه من تدابري     وأقرَّت التفيا باستمرار حتديات كثرية، لكنها أشارت إىل ما        . اإلنسان

يا بقرار مجهورية مولدوفا توجيه دعـوة       ورحَّبت التف . يف سبيل إدخال املزيد من التحسينات     
وقدَّمت . والحظت التزام احلكومة مبكافحة االجتار بالبشر. دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة

  .التفيا توصية يف هذا الصدد
وأقرَّت املكسيك بتقّدم مجهورية مولدوفا يف التصديق علـى الـصكوك الدوليـة               -٤٦

وهنأت املكسيك مجهورية مولدوفا على اعتماد      . م إليها واإلقليمية حلقوق اإلنسان واالنضما   
خطة عملها الوطنية حلقوق اإلنسان وأعربت عن أملها يف أن ُيسهم تنفيذ هـذه اخلطـة يف                 

وأعربت املكسيك عـن سـرورها ألن مجهوريـة         . التمتع الكامل حبقوق اإلنسان يف البلد     
مت املكـسيك توصـيات يف   وقـدَّ . مولدوفا وجَّهت دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصـة     

  .الصدد هذا
وقالت سلوفاكيا إن مجهورية مولدوفا أحرزت تقدماً ملحوظاً يف حتسني سجلها يف              -٤٧

وأفادت سلوفاكيا  . جمال حقوق اإلنسان وأحاطت علماً مع التقدير بتعيني أربعة أمناء مظامل          
 واخلطط  ٢٠١٤ و ٢٠١١ بأن خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان للفترة ما بني عامي          

الوطنية للهجرة واللجوء ومنع ومكافحة االجتار بالبشر والعنف املرتيل والربنـامج الـوطين             
وقدَّمت سـلوفاكيا توصـيات يف      . للمساواة بني اجلنسني متثل خطوات يف االجتاه الصحيح       

  .الصدد هذا
حتدي الشراكة  "وأشادت الواليات املتحدة األمريكية مبشاركة مجهورية مولدوفا يف           -٤٨

، وبتعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية يف مكافحة االجتـار بالبـشر،            "من أجل الدميقراطية  
وأعربت عن انشغاهلا إزاء سيادة القانون واحلاجة إىل        . وبقرارها تسجيل جمموعة دينية مسلمة    

اد وردها من تقارير عن الفـس    ضمان إنصاف املعتدى عليهم من قبل قوات األمن وبشأن ما         
وأعربت عن قلقها بشأن التمييز ضد املثليات واملثليني ومزدوجـي          . القضائي املتصل باالجتار  

وقدَّمت توصيات  . امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وتعرضهم للتحرش من قبل الشرطة         
  .يف هذا الصدد

 الطفـل   ورحبت مجهورية الكونغو الدميقراطية بإنشاء أمانة املظامل املعنية حبقـوق           -٤٩
وقالت أيضاً إن إدماج األقليات اإلثنيـة يف احليـاة          . واللجنة الوزارية للمساواة بني اجلنسني    

. ويف هذا الصدد، تستوجب حالة الروما مزيداً من العناية        . السياسية مهم للحمة االجتماعية   
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 وقـدمت . وأعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان ال سيما يف منطقة ترانسيستريا           
  .توصية يف هذا الصدد

وقالت أذربيجان إن األولويات واملبادرات الوطنية املذكورة يف التقرير ستمهد سبيل             -٥٠
ـ   . التغلب على التحديات يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        ني أمـني   يوالحظت باهتمام تع

فيـذ  وسألت أذربيجان عن التـدابري الـيت تتخـذها احلكومـة لتن        . املظامل املعين باألطفال  
  .وقدمت توصيات يف هذا الصدد. استراتيجيات التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

وأشادت أوكرانيا خبطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان وبإنـشاء مركـز حقـوق               -٥١
وشجعت أوكرانيا مجهورية مولدوفا على اختاذ مزيـد مـن          . اإلنسان يف مجهورية مولدوفا   

 يف مجيع اجملاالت والتصدي ألسـباب العنـف املـرتيل      التدابري لتحقيق املساواة بني اجلنسني    
وأعربت أوكرانيا عن أملها يف أن تـساهم املـساعدة          . األساسية ال سيما يف حالة األطفال     

التقنية املقدمة من األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية يف بلوغ مجهورية مولدوفا نتـائج              
  .ا توصية يف هذا الصددوقدمت أوكراني. ملموسة يف اجملاالت املذكورة

وأشاد املغرب بالتقدم الذي أحرزته مجهوريـة مولـدوفا يف تطـوير التـشريعات             -٥٢
. واملؤسسات والحظ التحديات اليت تواجهها خمتلف أمانات املظامل يف االضطالع بوالياهتـا           
 .وأعرب املغرب عن تقديره ألن مولدوفا اعترفت باإلسالم كإحدى الديانات الرمسية للبلـد            

ويرى املغرب أن االنفصال يشكل عائقاً أمام تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وأن من املهـم               
  .وقدم املغرب توصيات يف هذا الصدد. إذن احترام الوحدة الوطنية والسالمة اإلقليمية للدول

ورحبت إسرائيل خبطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنـسان للفتـرة مـا بـني                 -٥٣
ورغم الصعوبات االقتصادية واالجتماعية الشديدة، سعت مولدوفا       . ٢٠١٤ و ٢٠١٢ عامي

. إىل ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم وحرياهتم األساسية مبوجب التشريعات الوطنيـة           
 لتصديقها مؤخراً على اتفاقية األمم املتحـدة حلقـوق          مولدوفاوأشادت إسرائيل جبمهورية    

  .ات يف هذا الصددوقدمت إسرائيل توصي. األشخاص ذوي اإلعاقة
ورحبت موريشيوس بالتقدم الذي أحرزته مجهورية مولدوفا يف جمال حقوق اإلنسان     -٥٤

واقترحـت  . وبقبوهلا الدائم ملبدأي التنوع واالنفتاح رغم تارخيها املعقد واأللـيم أحيانـاً           
موريشيوس أن من مصلحة مولدوفا كبلد صغري وقليل املوارد الطبيعية أن تـستثمر يف رأس               

  . املال البشري
وخبصوص األسئلة املتعلقة بفعالية اجلهاز القضائي وشفافيته، قال الوفد إن احلكومة             -٥٥

يف حني تدرك متاماً التحديات القائمة يف هذا اجملال، فقد اختذت تدابري مناسبة جملاهبة هـذه                
 طـور   وقال إن خطة العمـل يف     . التحديات بطرق منها اعتماد استراتيجية إلصالح القضاء      

الصياغة وإهنا تستند إىل االستراتيجية اليت ستساعد على اعتماد وحتسني القوانني ذات الصلة             
  . وفقاً للمعايري األوروبية والدولية
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وخبصوص األسئلة املتعلقـة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان خـالل أحـداث                -٥٦
يا إىل النيابـة    ، أفاد الوفد بأن قرابة نصف الشكاوى املقدمة من الضحا         ٢٠٠٩ أبريل/نيسان

وصـدر قـراران   .  قضية أحيلت بالفعل إىل اجلهاز القـضائي   ٢٧كانت موضع حتقيق وأن     
أما فيما يتعلق بالقرارات الثمانية الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق          . قضائيان يف حالتني  

، فقـد قـدمت     أبريل/نيساناإلنسان خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان يف سياق أحداث         
  .الضحايا تعويضات إىلاحلكومة 

ويف سياق تنفيذ إصالح السجون، تعمل احلكومة على إجياد حلول لبنـاء مرافـق                -٥٧
وعلى وجه اخلصوص، تشمل األولويات بناء سجن جديد حيل حمل السجن           . احتجاز مناسبة 

ويف هذا الصدد، طلبت احلكومة إىل مصرف تنمية اجمللـس األورويب           .  يف شيسيناو  ١٣رقم  
واتُّخذ أيضاًَ عدد من املبادرات األخرى من أجـل حتـسني ظـروف           . مويل الالزم توفري الت 

السجون، مبا يف ذلك تشديد مرافق اإلصحاح والوحدات الطبية وفرع احملتجزين األحـداث             
  .١٣يف السجن رقم 

وخبصوص األسئلة املتعلقة باالجتار بالبشر، أفاد الوفد بأن التقارير تشري إىل اخنفاض              -٥٨
ومل تعد مولدوفا تصنف كبلـِد      . ٢٠٠٧ عدد الضحايا املتعرف عليهم مقارنة بعام        كبري يف 

ومع ذلك تواصل احلكومة تكثيف براجمها الرامية إىل مكافحة         . مصدرٍ رئيسي لالجتار بالبشر   
ويشمل نظام اإلحالة الوطين الذي يغطي كامل أحناء البلد توفري تعليم مهين متعـدد              . االجتار

ويقوم هذا النظام على    .  إنفاذ القانون والعمل االجتماعي وامليدان الطيب      التخصصات ملوظفي 
  . وقد غدا من املمارسات الفضلى يف املنطقة" الوقاية النشيطة"هنج 
وباشرت احلكومة برناجماً لتعليم مهارات احلياة ألطفال املؤسسات الذين يعتـربون             -٥٩

ضاة املتورطني يف االجتار ومعاقبتهم، جيـري       وبغية النهوض مبقا  . أكثر تعرضاً لالجتار بالبشر   
وتطرق الوفد إىل   . إرساء آلية جديدة لرصد أنشطة وكاالت إنفاذ القانون واجلهاز القضائي         

  . الدعوة املوجهة إىل املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر
مـدارس الئقـة جبميـع      " برناجماً بعنـوان     ٢٠١٠وباشرت وزارة التعليم يف عام        -٦٠
، بغية هتيئة بيئة مالئمٍة لنمو االحترام املتبادل والتسامح وخاليٍة من العنف ومن مجيع              "فالاألط

، ٢٠١٢ويف عـام    . أشكال التمييز على أساس اجلنس أو االنتماء اإلثين أو الوضع الصحي          
وافقت احلكومة أيضاً على برنامج التعليم اإلدماجي هبدف هتيئة الظروف املالئمة إلدمـاج             

الذين مل يلتحقوا بنظام التعليم العام وكذلك امللتحقني باملدارس العادية لكنـهم يف             األطفال  
  . حاجة إىل تعليم خاص

وإذ كان يتعني توجيه التقاليد املوجودة ووضع إطار قانوين للتصدي ملسألة عمـل               -٦١
ياً األطفال، فقد وافقت احلكومة على اخلطة الوطنية ملكافحة عمل األطفال واستغالهلم، سـع    

واعتمدت احلكومـة أيـضاً   . إىل حتقيق أهداف منها إذكاء وعي الناس مبسألة عمل األطفال 
. االستراتيجية الوطنية إلصالح نظام الرعاية الداخلية وزادت متويل الدولـة هلـذا الغـرض             
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ويف الوقت ذاته، ظل عدد كبري من       .  يف املائة  ٤٠ال يف املؤسسات بنسبة     واخنفض عدد األطف  
لـذلك باشـرت    . األطفال بال رعاية أبوية نتيجة هلجرة األفراد إىل اخلارج حبثاً عن عمـلٍ            
  .احلكومة دراسة وطنية لتقييم احتياجات هؤالء األطفال واالستجابة إليها

 قال الوفد إن اإلطار القانوين، وباألخص وخبصوص حالة اللغة الروسية واستخدامها،  -٦٢
القانون املتعلق باستخدام اللغات يف إقليم مجهورية مولدوفا، يقتضي هتيئة الظروف الالزمـة             

. لضمان احلصول على التعليم بالروسية والغاغووزية واألوكرانية والبلغارية ولغات أخـرى          
ُيعتـرف  وعالوة على ذلـك،     . هموحيق للطالب اختيار لغة التعلّم يف أي مستوى من تعليم         

وتوجد يف املدارس الناطقة بالرومانية مادة      . باللغة الروسية قانونياً كلغة تواصل بني اإلثنيات      
وتتاح التشريعات احمللية والبالغـات الرمسيـة       . إلزامية لتعليم اللغة الروسية واألدب الروسي     

 من السلطات العامـة وبلغـة       وحيق لكل مواطن أن يطلب ويتلقى معلومات      . باللغة الروسية 
  . الدولة أو باللغة الروسية

 مدرسة تقـدم    ٢٨٠وخبصوص مسألة املدارس الناطقة بالروسية، أفاد الوفد بوجود           -٦٣
 مدرسـة روسـية يف      ٦٠ونفى الوفد املعلومات املتعلقة بإغالق      . التعليم بالروسية يف البلد   

 مؤسسة تعليمية أو دجمها ببساطة مع ٧٠ظيم ويف السنوات األخرية، أُعيد تن    . العامني املاضيني 
وقال الوفد إن اخنفاض    .  مدرسة ناطقة بالروسية   ١٤مؤسسات أخرى ومل يكن بينها سوى       

عدد هذه املدارس ينبغي أن يفسر يف ضوء االجتاه الدميغرايف العام للسكان وإعـادة هيكلـة                
  . النظام التعليمي

امت هبا احلكومة لضمان املساواة بني اجلنسني وتناول الوفد عدداً من اخلطوات اليت ق  -٦٤
عمالً بتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، ومن بينها تـدريب صـالت               
الوصل املعنية بالقضايا اجلنسانية يف مجيع الوكاالت احلكومية، وإدراج فصول خاصة عـن             

 ودمـج القـضايا اجلنـسانية يف        املساواة بني اجلنسني يف الربنامج وخطة العمل احلكوميني،       
وذكر الوفد أيضاً تقدمي توصية إىل      ". ٢٠٢٠مولدوفا  "مشروع االستراتيجية اإلمنائية املعنونة     

 يف املائة من املقاعد للنساء يف       ٣٠الربملان باختاذ تدابري خاصة مؤقتة من أجل ختصيص حصة          
  . االنتخابات الربملانية

اركت احلكومة يف اإلشراف على عدة مالجـئ        وخبصوص مسألة العنف املرتيل، ش      -٦٥
واعتمد مكتب اإلحصاءات الوطين نظاماً خاصاً يف استقصاءاته        . للضحايا يف مجيع أحناء البلد    

الدورية هبدف حتديد مدى انتشار العنف املرتيل وتواتره وخصائصه انطالقاً مـن البيانـات              
وقدمت . بالعنف املرتيل كجرمية   ٢٠١٠وإضافة إىل ذلك، اعترفت مولدوفا يف عام        . الرمسية

ويف أقل من   . األحكام القانونية ذات الصلة تعريفاً وآلية لإلنفاذ مبا يشمل إنفاذ أوامر احلماية           
  . من أوامر احلماية فيما يتصل بقضايا العنف املرتيل٢٠٠سنتني، ُنفّذ حنو 

شديد، فقد  ومبا أن حالة حقوق اإلنسان يف منطقة ترانسنيستريا كانت مصدر قلق              -٦٦
ويف هذا الصدد، ما فتئت     . عملت احلكومة على رصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف املنطقة        
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احلكومة تثري قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان أمام اجلهات الفاعلة الدولية املختصة وتلتمس            
ـ          ثلأيضاً التعاون مع مم    وق ي اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم اجلماهريية بغية النهوض حبالة حق
  . اإلنسان يف املنطقة

وبالتعاون مع الوزارات التنفيذية، باشرت وزارة الشؤون اخلارجية مشاورات داخلية            -٦٧
ويف اآلن ذاتـه    . بشأن رفع التحفظات اإلقليمية يف إطار املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان         

مـراً يف غايـة     يشكل ضمان االحترام الالزم حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف املنطقة أ          
. الصعوبة مبا أن منطقة ترانسنيستريا ال ختضع لنفوذ السلطات الدستورية جلمهورية مولدوفا           
  . وعرضت احلكومة، يف حدود إمكاناهتا، مساعدة على األشخاص الذين انُتهكت حقوقهم

. وذكر الوفد عدداً من املشاكل احملددة اليت تواجهها املنطقة يف جمال حقوق اإلنسان              -٦٨
فال يزال وضع املدارس اليت تستعمل اخلط الالتيين غري حمدد وهي تواجه مشاكل يف عملـها                

وتقيَّد حرية تنقل األشخاص والسلع بني املنطقة وسائر أحناء البلد رغـم متطلبـات              . اليومي
وقـال الوفـد إن     . االتفاقات الدولية وغريها من القرارات الناظمة للوضع يف منطقة الرتاع         

  .الية للمنطقة مل تقدم ردوداً أو حلوالً إجيابية على املسائل اليت أثارهتا احلكومةالقيادة احل
وأفاد الوفد بأن نشطاء حقوق اإلنسان واملنظمات الدولية العاملة يف جمال حقـوق               -٦٩

اإلنسان يف املنطقة يعملون يف بيئة عدائية وحتت رقابة وضغط دائمني من خـدمات أمـن                 
 على تنمية اجملتمع املدين يف املنطقة، حث الوفد الشركاء الدوليني على            وحرصاً. ترانسنيستريا

  .املسامهة يف تنمية اجملتمع املدين يف ترانسنيستريا رغم الصعوبات القائمة
وأشار الوفد إىل جهود احلكومة يف سبيل تعزيز السياسات االقتصادية واالجتماعية             -٧٠

ت احلكومة أيضاً آليات قانونية لضمان احترام احلقوق        وأنشأ. والثقافية والتعليمية يف املنطقة   
وعـالوة علـى    . الدستورية ملواطنيها كحقوق امللكية وجمانية الوصول إىل العدالة يف املنطقة         

ذلك، كافحت احلكومة من أجل إجياد حل سياسي دائم من خالل املفاوضات هبدف مـنح               
رية مولدوفا يف إطار احتـرام مبـدأي        منطقة ترانسنيستريا وضعاً قانونياً خاصاً داخل مجهو      

ويفترض أن متكن تسوية الرتاع بصفة هنائية من بناء مؤسـسات           . السيادة والسالمة اإلقليمية  
دميقراطية وتنمية جمتمع مدين فعلي يف املنطقة فضالً عن تنفيذ مجيـع االلتزامـات الدوليـة                

  .جلمهورية مولدوفا يف جمال حقوق اإلنسان
يادة عدد زيارات أماكن االحتجاز اليت قامت هبا اآلليـة الوقائيـة            وتناول الوفد ز    -٧١

، ستحصل اآللية الوقائية    ٢٠١٢ويف إطار مشروع ميزانية عام      . الوطنية يف السنوات املاضية   
 يف املائة مقارنة بالعام املاضي، وهو ما سـيمكن          ٢٥الوطنية على زيادة يف التمويل نسبتها       

  .  ألماكن االحتجازاآللية من زيادة عدد زياراهتا
وختاماً، قال الوفد إن االستعراض الدوري الشامل مكن احلكومة من مقارنة تقييمها             -٧٢

وأكد . حلالة حقوق اإلنسان بآراء غريها من الدول األعضاء يف األمم املتحدة واجلهات املعنية        
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هر املقبلة يف سـياق  الوفد من جديد التزام احلكومة مبواصلة تعاوهنا مع اجملتمع الدويل يف األش     
  . حبث التوصيات األخرى املقدمة أثناء احلوار التفاعلي

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ترد أدناه قائمة التوصيات املقدمة خالل احلوار التفاعلي اليت نظرت فيها مجهورية       -٧٣

  :مولدوفا وأعربت عن تأييدها هلا
 الدولية حلماية مجيع األشخاص من      النظر يف التصديق على االتفاقية      -١-٧٣

االختفاء القسري واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          
  ؛)األرجنتني(أسرهم 

مواصلة التدابري الرامية إىل تعزيز االنسجام والتسامح بني خمتلـف            -٢-٧٣
  ؛)اجلزائر(شرائح اجملتمع املولدويف 

 رويجدابري لتدعيم التواصل بني األديان وثقافة ت      اعتماد املزيد من الت     -٣-٧٣
  ؛)تايلند(التنوع االجتماعي الثقايف والديين 

اعتماد تدابري اجتماعية اقتصادية ترمي إىل ضمان إدماج أقلية الروما            -٤-٧٣
  ؛)إسبانيا(يف احلياة االجتماعية واملهنية 

اليت تتعرض  اعتماد تدابري ملكافحة واستئصال ظاهرة كره األجانب          -٥-٧٣
  ؛)إسبانيا(هلا هذه األقلية 

اعتماد تشريعات شاملة بشأن حظر التمييـز العنـصري وكـره             -٦-٧٣
  ؛)االحتاد الروسي( )١(األجانب

قوق اإلنسان بالوسائل الالزمـة ألداء      حلتزويد املؤسسات الوطنية      -٧-٧٣
  ؛)املغرب( )٢(واليتها وتنفيذ قراراهتا

ة األسباب الكامنة وراء العنف املـرتيل،       اعتماد سياسة خاصة ملعاجل     -٨-٧٣
سيما العنف املوجه ضد النساء واألطفال، وتنظيم محالت توعية، يف املنـاطق             ال

  ؛)كندا(الريفية باألخص 
__________ 

 .مل ُتدخل تنقيحات حتريرية على االستنتاجات والتوصيات  **  
اعتماد تشريعات شاملة بشأن حظر التمييز العنـصري        : ت التوصية يف احلوار التفاعلي على النحو التايل       ئقُر )١(

 . يشمل حتمل املسؤولية القانونية عن البيانات ذات الطابع العنصريمباوكره األجانب، 
تزويد مؤسسات الوساطة بالوسـائل الالزمـة ألداء        : احلوار التفاعلي على النحو التايل    ت التوصية يف    قُرئ )٢(

 . واليتها وتنفيذ قراراهتا
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  ؛)رومانيا(تشجيع معرفة لغة الدولة داخل اجملتمع ككل   -٩-٧٣
 مـع   تشجيع زيادة التقدير العام ألمهية منح الروما حقوقاً متساوية          -١٠-٧٣

  ؛)أستراليا(غريهم مبا يشمل عدم التعرض لالعتداء والتمييز 
تدعيم جهودها يف جمال منع ومعاقبة واستئصال مجيع أشكال العنف            -١١-٧٣

املوجه ضد املرأة، واعتماد سياسات شاملة لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، سيما           
  ؛)األرجنتني(فيما يتصل حبظر العمل القسري 

ج التوعية العامة خبطورة مشكلة االجتار بالبشر وإشراك        تدعيم برام   -١٢-٧٣
  ؛)قطر(مجيع اجلهات املعنية يف األعمال ذات الصلة 

 أحـداث   ي يف حبث التدابري الكفيلة برفـع الغمـوض عـن          املض  -١٣-٧٣
  ؛)السويد (٢٠٠٩أبريل /نيسان
ضمان تشديد الرقابة السياسية واملؤسسية على أجهزة وقوات أمن           -١٤-٧٣

 جتنباً حلاالت اإلفراط يف استعمال القـوة واالعتـداء علـى احملتجـزين             الدولة
  ؛)إسبانيا(

ضمان مشاركة املنظمات الوطنية واملنظمات الدولية غري احلكومية          -١٥-٧٣
  ؛)بلغاريا(يف متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل 

ـ           -١٦-٧٣ شامل إشراك اجملتمع املدين يف عملية متابعة االستعراض الدوري ال
  ؛)بولندا(

تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل من أجل منـع االجتـار بالبـشر               -١٧-٧٣
  ؛)نيبال(ومكافحته 

مواصلة تشجيع املساواة بني اجلنسني باعتبارها أولوية وطنية عمـالً            -١٨-٧٣
بتوصية املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة خبصوص اإلسراع يف إقرار املساواة            

  ؛)تركيا(الرجال يف مجيع اجملاالت بني النساء و
القضاء على املمارسات التمييزية ضد األشخاص ذوي اإلعاقـة يف            -١٩-٧٣

املؤسسات الطبية وضمان سهولة دخول األطفـال ذوي اإلعاقـة املؤسـسات            
التعليمية والعامة، كجزء من تنفيذ الدولة السـتراتيجية اإلدمـاج االجتمـاعي      

  ؛)تايلند(لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ضمان االحترام الكامل حلقوق الطفل دون أي متييز وتزويد أمانـة             -٢٠-٧٣

  ؛)قطر(املظامل املعنية حبقوق الطفل بالصالحيات الالزمة ألداء عملها 
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اعتماد املزيد من التدابري الفعالة لضمان متتـع مجيـع األطفـال يف               -٢١-٧٣
 من اتفاقيـة حقـوق      ٢مجهورية مولدوفا بكامل احلقوق دون متييز وفقاً للمادة         

  ؛)أوروغواي(الطفل 
توفري اخلدمات االجتماعية الصحية والتعليميـة ألطفـال أضـعف          -٢٢-٧٣

  ؛)أوروغواي(الفئات 
بذل جهود يف سبيل منع عمل األطفال وفصل األطفال ذوي اإلعاقة           -٢٣-٧٣

سـيما   عن غريهم يف النظام التعليمي ومنع اجلرائم املرتكبة يف حق األطفال، ال           
  ؛)بولندا( )٣(تهريب والتحرش اجلنسيال

منع التمييز ضد األقليات االجتماعية مثل الروما واملثليات واملثليني           -٢٤-٧٣
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، واعتماد قانون شـامل ملنـع            

  ؛)بولندا(التمييز 
  ؛)اسلوفيني(اعتماد تدابري خاصة ملكافحة التمييز ضد الروما   -٢٥-٧٣
تكثيف جهودها يف سبيل التصدي للتمييز ضد املثليـات واملثلـيني            -٢٦-٧٣

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، والتحقيق يف اجلرائم املرتكبة          
  ؛)النرويج(يف حق أفراد هذه اجملموعة ومقاضاة الفاعلني 

 الدينيـة   مضاعفة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق أفراد األقليـات          -٢٧-٧٣
واجملموعات اإلثنية واالجتماعية والتركيز بصفة خاصة علـى محايـة املثليـات            

جي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية من التمييـز الرمسـي   دوواملثليني ومز 
  ؛)الواليات املتحدة(واالجتماعي 

قوق املثليات واملثلـيني    ختاذ إجراءات لتوسيع الدعم املوجه إىل ح      ا  -٢٨-٧٣
وجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف إطار القانون الشامل اجلديد           ومزد

  ؛)السويد(ملنع التمييز 
اختاذ التدابري الكفيلة بتعزيز مناهضة التعذيب ومكافحة اإلفالت من           -٢٩-٧٣

  ؛)فرنسا(العقاب 
املضي يف تدعيم آليات كشف حاالت العنف املرتيل والتحقيق فيها،            -٣٠-٧٣

موظفي إنفاذ القانون على التعامل مع تلك احلاالت، وتزويد الـضحايا           وتدريب  
  ؛)الربازيل(بالدعم القانوين والطيب 

__________ 

 جهود ملنع عمل األطفال، والفصل بني األطفـال         بذل: التفاعلي على النحو التايل   ت التوصية يف احلوار     قُرئ )٣(
جلرائم املرتكبة يف حـق األطفـال، ال سـيما          ذوي اإلعاقة وغريهم يف النظام التعليمي، ومنع تزايد عدد ا         

 . التهريب والتحرش اجلنسي
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  ؛)السويد(النظر يف تدابري للتصدي لظاهرة العنف املرتيل املتفشية   -٣١-٧٣
 بشأن محاية املـرأة مـن   عالية يف تنفيذ التشريعات املعتمدةتوخي الف   -٣٢-٧٣

شكاوى ذات الصلة، وزيـادة     ان حتقيق الشرطة بفعالية يف ال     يل، وضم العنف املرت 
  ؛)أوروغواي(عدد وتغطية وقدرات مالجئ ضحايا العنف املرتيل 

التصدي لألسباب الكامنة وراء العنف املرتيل وتنظيم محالت للتوعية           -٣٣-٧٣
  ؛)أوروغواي(بالعنف املوجه ضد النساء وحبقوقهن، ال سيما يف املناطق الريفية 

املضي يف مكافحة العنف املرتيل املوجه ضد النساء، بـسبل منـها              -٣٤-٧٣
حتسني وتعزيز قدرات مراكز إعادة التأهيل يف البلد، واحلرص بصفة خاصة على            

  ؛)إيطاليا( )٤(الوصول إىل الضحايا يف املناطق الريفية
القيام جبهود إضافية وملموسة الستئصال االجتار بالبشر ومالحقـة           -٣٥-٧٣

ين مبوجب القانون اجلنائي ومحاية الضحايا وتزويدهم بالدعم الكايف طيلـة           املتجر
  ؛)كندا(اإلجراءات اجلنائية 

  ؛)النرويج(شر بتكثيف تعقب األشخاص املتورطني يف االجتار بال  -٣٦-٧٣
  ؛)رومانيا(مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر   -٣٧-٧٣
ىل مكافحة االجتار بالبشر وتقدمي املساعدة      مواصلة جهودها الرامية إ     -٣٨-٧٣

  ؛)التفيا(الالزمة إىل ضحايا االجتار 
املضي يف تعزيز جهودها يف جمال منع االجتار بالبشر بالتركيز علـى              -٣٩-٧٣

  ؛)سلوفاكيا(األطفال خصوصاً 
وضع وتنفيذ سياسات فعالة فيما يتعلق باألطفال ضحايا اإلسـاءة            -٤٠-٧٣

  ؛)سلوفاكيا( مبا يشمل ضمان اجلرب وإعادة إدماج الضحايا واإلمهال واالجتار،
تكثيف محالت منع االجتار بالبشر وزيـادة احلمايـة املقدمـة إىل              -٤١-٧٣

  ؛)املكسيك(الضحايا، مبا يشمل حقهم يف اجلرب القانوين 
ضمان مقاضاة املتورطني يف االجتار ومحاية ضحايا االجتار بالبـشر يف          -٤٢-٧٣

ائية؛ وتقدمي الدعم الكايف للضحايا من خـالل تـدابري التعـايف            اإلجراءات اجلن 
واملشورة، والنهوض بوضع النساء االجتماعي واالقتصادي، ال سيما يف املناطق          
الريفية، بغية احلد من تعّرضهن لالجتار؛ عمالً بتوصيات اللجنة املعنية بـاحلقوق            

__________ 

املضي يف مكافحة العنف املرتيل املوجه ضـد النـساء،   : ت التوصية يف احلوار التفاعلي على النحو التايل    قُرئ )٤(
 .بسبل منها حتسني وزيادة عدد مراكز إعادة التأهيل يف البلد، ال سيما يف املناطق الريفية
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قضاء على التمييز ضد املرأة     االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعنية بال     
  ؛)إسرائيل(

إعطاء األولوية املناسبة لتحسني ظروف االحتجاز يف إطار مشروع           -٤٣-٧٣
  ؛)هنغاريا(خطة إصالح القضاء وهي قيد االعتماد 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب     ٢٢ و ٢١تقدمي إعالن يف إطار املادتني        -٤٤-٧٣
معاملة السجناء يف سجون وزارة     خبصوص حتسني ظروف احملتجزين ومنع إساءة       

  ؛)بولندا(الداخلية 
التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنـسانية      -٤٥-٧٣

أو املهينة حتقيقاً حمايداً وشامالً وسريعاً؛ وضمان تسليم املـسؤولني إىل العدالـة             
  ؛)اململكة املتحدة(

تجزين لـدى   احملشخاص  األاملة  التحقيق يف مجيع ادعاءات إساءة مع       -٤٦-٧٣
  ؛)سلوفينيا(الشرطة 

نقل املسؤولية عن مرافق االحتجاز املؤقت من وزارة الداخليـة إىل             -٤٧-٧٣
  ؛)النمسا(وزارة العدل 

وضع حد لإلفالت من العقاب حيثما حدث، والتحقيـق يف مجيـع              -٤٨-٧٣
قاضـاة   موظفي إنفاذ القـانون، وم     يشكاوى التعذيب وسوء املعاملة على أيد     

، وضمان عدم قبول املعلومات املُنتزعة حتت التعذيب كأدلة          ومعاقبتهم املسؤولني
  ؛)أملانيا( )٥(يف احملاكم

القيام، طبقاً التفاقية حقوق الطفـل، بتهيئـة الظـروف املالئمـة              -٤٩-٧٣
 أخـري   لألحداث املوقوفني وضمان عدم اللجوء إىل احتجاز األحداث إال كحلّ         

  ؛)النرويج(
تعزيز نظام املالحقة اجلنائية يف البلد لضمان مساءلة مجيع املتورطني             -٥٠-٧٣

  ؛)تايلند(يف االجتار بالبشر 
تنفيذ إصالح نظام الرعاية الداخلية لألطفال تنفيذاً كامالً بـالتركيز       -٥١-٧٣

  ؛)إسرائيل(خصوصاً على إعادة إدماج األطفال ذوي اإلعاقة 

__________ 

وضع حد ملناخ اإلفالت من العقـاب، والتحقيـق يف          : توصية يف احلوار التفاعلي على النحو التايل      قُرئت ال  )٥(
مجيع شكاوى التعذيب وسوء املعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، ومقاضـاة ومعاقبـة املـسؤولني،                

 .وضمان عدم قبول املعلومات املنتزعة حتت التعذيب كأدلة يف احملاكم
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جيع احلوار بني األديان والتنوع الثقـايف       اختاذ املزيد من التدابري لتش      -٥٢-٧٣
  ؛)املغرب(

بذل جهود لضمان حرية التعبري واملعلومات ضماناً كـامالً وفقـاً             -٥٣-٧٣
  ؛)النرويج(لاللتزامات الدولية ملولدوفا 

  ؛)أملانيا(القيام خبطوات حلماية وسائط اإلعالم النقدية واملستقلة   -٥٤-٧٣
 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة        متكني املثليات واملثليني    -٥٥-٧٣

  ؛)أستراليا(اجلنسانية من ممارسة حقهم يف حرية التعبري والتجمع 
اختاذ تدابري ملموسة إلذكاء الوعي العام حبقوق املثليات واملثلـيني            -٥٦-٧٣

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، بسبل منها ضمان حق التجمع  
  ؛)إسبانيا(معيات واملشاركة يف اجل

 املثليـات واملثليـون     ترخيص األحداث العامة اليت يعـّدها     ضمان    -٥٧-٧٣
 امليل اجلنسي ومغايرو اهلوية اجلنسانية واجملموعات الدينية وغريها من          وجدوومز

اجملموعات احلقوقية وضمان تنظيمها تنظيماً مناسباً، وفقاً اللتزامـات مجهوريـة           
  ؛)اململكة املتحدة(ويل حلقوق اإلنسان مولدوفا مبوجب القانون الد

املرأة يف احلياة السياسية    تعزيز جهودها الرامية إىل تشجيع مشاركة         -٥٨-٧٣
  ؛)اليونان (على وجه اخلصوص

النظر يف سبل ووسائل لضمان حق األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم،          -٥٩-٧٣
  ؛)إيطاليا(تصة وذلك بالتعاون أيضاً مع املنظمات والوكاالت الدولية املخ

ضمان االعتراف حبقوق األقليات اإلثنية يف التعـبري عـن ثقافتـها         -٦٠-٧٣
  ؛)إسرائيل(وهويتها 

معاجلة املشاكل االجتماعية االقتصادية اليت يواجهها الروما، بـسبل           -٦١-٧٣
منها التنفيذ الفعال خلطة العمل اخلاصة بدعم شعب الروما على مـدى الفتـرة              

 وتزويد هذه اخلطة باملوارد الكافية، عمالً بتوصية        ٢٠١٥و ٢٠١١بني عامي    ما
  ؛)إسرائيل(جلنة القضاء على التمييز العنصري 

انعدام اجلنسية ومحاية حقوق األشخاص  ظاهرة  العمل على التصدي ل     -٦٢-٧٣
  ؛)الربازيل(عدميي اجلنسية 

لة تقدمي دعم نشط إىل املنظمات غري احلكومية اليت ُتطبق برامج فعا            -٦٣-٧٣
  ).كندا(يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان والتسامح اإلثين يف منطقة ترانسيستريا 
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وحتظى التوصيتان التاليتان بتأييـد مجهوريـة مولـدوفا الـيت تعتـرب أهنمـا                 -٧٤
  :بالفعل ُمنفذتان

ظاهرة العنـف املـرتيل وتـشديد       لة محالت التوعية العامة ب    مواص  -١-٧٤
  ؛)أستراليا(العقوبات املتصلة هبذه اجلرمية 

  ).سلوفينيا(فرض حظر رمسي على العقاب البدين يف مجيع السياقات   -٢-٧٤
  :وحتظى التوصيات التالية بتأييد مجهورية مولدوفا اليت تعترب أهنا يف طور التنفيذ  -٧٥

التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع         -١-٧٥
 اإلفالت من   بارها صكاً رئيسياً يف مكافحة    باعتاألشخاص من االختفاء القسري،     

  ؛)فرنسا(العقاب، واالعتراف باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري 
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال      ١٤التقيد باملادة     -٢-٧٥

التمييز العنصري من أجل االعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة بالغات           
 أي حـق مـن      الذين يدعون أهنم ضحايا النتهاك    موعات األفراد   األفراد أو جم  

  ؛)أوروغواي(احلقوق املكرسة يف االتفاقية 
القيام يف أقرب وقت ممكن باعتماد مشروع قانون ملنـع التمييـز              -٣-٧٥

  ؛)النرويج(وتضمينه أحكاماً حتظر التحّرش اجلنسي 
ضمني القـانون   اعتماد قانون بشأن مكافحة مجيع أشكال التمييز وت         -٤-٧٥

وجي داحمللي أحكاماً صرحية تكفل حرية التعبري ومن مث حق املثليات واملثليني ومز           
  ؛)فرنسا(امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف تنظيم مظاهرات سلمية 

القيام يف أقرب وقت ممكن باعتماد قانون منع التمييـز ومكافحتـه        -٥-٧٥
  ؛)كندا(

طوات صوب اعتماد قانون منع التمييز ومكافحته القيام مبزيد من اخل  -٦-٧٥
  ؛)إستونيا(

ضمان القيام دون تأخري باعتماد مشروع قـانون منـع التمييـز              -٧-٧٥
  ؛)اململكة املتحدة(ومكافحته 

  ؛)الواليات املتحدة(اعتماد مقترح قانون منع التمييز ومكافحته   -٨-٧٥
لمعايري الدولية واألوروبية   اعتماد تشريعات شاملة ملنع التمييز وفقاً ل        -٩-٧٥

  ؛)رومانيا(
مواصلة جهودها الرامية إىل اعتماد قانون شامل يف جمال منع التمييز             -١٠-٧٥

  ؛)األرجنتني(
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مواصلة جهودها يف سبيل اعتماد وتنفيذ اإلطار التشريعي ملنع مجيع            -١١-٧٥
ساواة بـني   أشكال التمييز واستئصاهلا واملعاقبة عليها، بالتركيز خصوصاً على امل        

  ؛)املكسيك( امليل اجلنسي واإلعاقة اجلنسني والتمييز على أساس
اإلسراع يف اعتماد قانون منع التمييز ومكافحته بغية تدعيم القواعد            -١٢-٧٥

 هاملكرسة وإنشاء آلية فعلية ومستدامة ملنع وحظر التمييز على خمتلـف أسـس            
  ؛)سلوفاكيا(

ة لألشخاص ذوي اإلعاقـة والوفـاء       تنفيذ قانون احلماية االجتماعي     -١٣-٧٥
  ؛)النرويج(بااللتزامات الدولية ملولدوفا فيما يتصل هبؤالء األشخاص 

القيام، طبقاً التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بوضع إطـار            -١٤-٧٥
قانوين يكفل هتيئة بيئة خالية من احلواجز أو العقبات، ويشمل احلـصول علـى              

  ؛)إسبانيا(السلع واخلدمات 
النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتوافق متامـاً             -١٥-٧٥

واملبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان             
  ؛)اليونان(

تدعيم مركز حقوق اإلنسان من خالل زيادة التمويـل واملـوظفني             -١٦-٧٥
  ؛)إسبانيا(سيما ضمان امتثاله مبادئ باريس  وال
تعزيز شفافية اختيار موظفي أمانة املظامل على أساس الكفاءة املهنيـة             -١٧-٧٥

  ؛)املغرب(
املضي يف تدعيم اآللية الوطنية للنهوض باملرأة وتعزيز قدراهتا املالية             -١٨-٧٥

  ؛)أذربيجان(والبشرية وسلطتها السياسية 
تشجيع دمج  تدعيم اإلجراءات املتخذة مبزيد من التدابري الرامية إىل           -١٩-٧٥

البعد اجلنساين يف السياسات العامة بصورة منهجية وتوفري إحصاءات مفيـدة يف            
  ؛)املغرب(هذا الصدد 

  ؛)املغرب(اعتماد برامج توعية ملكافحة القوالب النمطية اجلنسانية   -٢٠-٧٥
حتسني مستويات املساعدة املقدمة إىل األطفال، ال سيما األطفـال            -٢١-٧٥

فئات الضعيفة واليتامى وأطفال الشوارع، وضمان إدماجهم       املعوقون وأطفال ال  
  ؛)قطر(الكامل يف اجملتمع، واختاذ مجيع التدابري إلهناء عمل األطفال 

مواصلة محالت التوعية الرامية إىل القضاء على وصم األشـخاص            -٢٢-٧٥
ذوي اإلعاقة وإهناء الصعوبات اليت يواجهوهنا يف سوق العمل واستبعادهم بصفة           

  ؛)سلوفاكيا(ة من احلياة االجتماعية عام
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مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الفئات املهمشة والـضعيفة            -٢٣-٧٥
  ؛)نيبال(بُسُبل منها اختاذ تدابري تشريعية ومؤسسية 

تدعيم برامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة موظفي إنفاذ            -٢٤-٧٥
  ؛)اجلزائر(القانون 

خاصـة يف املنـاطق      االقتصادية واالجتماعية للنساء،     لةحتسني احلا   -٢٥-٧٥
  ؛)النمسا(الريفية، بغية احلد من تعرضهن لالجتار 

 للنساء،  املضي يف حتسني احلالة االجتماعية واالجتماعية واالقتصادية        -٢٦-٧٥
  ؛)أذربيجان(خاصة يف املناطق الريفية، إلهناء تعرضهن لالجتار 

دين يف وضع خطة عمل وإنشاء آليـة وطنيـة          التعاون مع اجملتمع امل     -٢٧-٧٥
  ؛)االحتاد الروسي(ملكافحة العنصرية والتمييز 

وضع خطة عمل لتنفيذ ورصد قانون منع ومكافحة العنف املـرتيل،             -٢٨-٧٥
  ؛)اهنغاري(امليزانية لتنفيذها من وارد الالزمة املوختصيص 

ملتـورطني يف  تكثيف جهود مكافحة االجتار بالبشر وضمان مساءلة ا        -٢٩-٧٥
االجتار، مبن فيهم أي موظف حكومي، وجتنب اإليذاء املزدوج للـضحايا مـن             

  ؛)سلوفينيا(خالل ُتهم كاهلجرة غري القانونية أو تزوير الوثائق 
ضمان مقاضاة املتجرين، ال سيما من خالل حتسني تدريب هيئـات             -٣٠-٧٥

اءات اجلنائية، وضـمان    إنفاذ القانون، ومحاية ضحايا االجتار بالبشر أثناء اإلجر       
  ؛)النمسا(حصول الضحايا على املشورة والتعويض 

مواصلة اجلهود املبذولة على املستوى التشريعي والتنفيذي من أجل           -٣١-٧٥
  ؛)قطر(وضع حد لالجتار بالبشر ومقاضاة املسؤولني 

تعزيز محاية األقليات من خالل تعديل القانون اجلنـائي وتـضمينه             -٣٢-٧٥
معاقبة على جرائم الكراهية والتحريض على الكراهية، عالوة علـى          أحكاماً لل 

ضمان تنفيذ خطة العمل اخلاصة بدعم الروما تنفيذاً فعاالً وتوفري املوارد الكافية            
  ؛)النمسا(هلا 
املضي يف تدعيم تدابري منع التمييز ومكافحته والتحقيق يف جـرائم             -٣٣-٧٥

  ؛)الربازيل(الكراهية 
حقيقات فعالة يف شكاوى التعـذيب أو إسـاءة املعاملـة           القيام بت   -٣٤-٧٥

  ؛)النرويج(ومقاضاة مجيع الفاعلني 
 معاملـة احملتجـزين     يف اجلهود الرامية إىل التصدي إلسـاءة      تكث  -٣٥-٧٥

  ؛)كندا(واالعتداء عليهم 
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إصالح النظام القضائي حبيث يستجيب القضاء والنيابة يف مولدوفا           -٣٦-٧٥
 طات السياسية والرتاهة وتقليص مدة    باالستقالل عن السل  إىل التطلعات املتصلة    

  ؛)بولندا(اإلجراءات ودفع أجور الئقة ملوظفي إنفاذ القانون 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تدعيم سيادة القانون لضمان املزيد مـن             -٣٧-٧٥

الفعالية والشفافية يف النظام القضائي ومكافحة الفـساد والتحقيـق يف مجيـع             
  ؛)الواليات املتحدة(ساءة والتعذيب من قبل الشرطة ادعاءات اإل

مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز نظام العدالة اجلنائية واملؤسـسات            -٣٨-٧٥
  ؛)نيبال(القضائية 

مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني الظروف داخل السجون ومرافق           -٣٩-٧٥
  ؛)أستراليا(االحتجاز رهن احملاكمة 

كاالت إنفاذ القانون على مكافحة ظـاهرة االجتـار         تعزيز قدرة و    -٤٠-٧٥
  ؛)املغرب(بالبشر 

يـستريا  زيز حقوق اإلنسان يف منطقة ترانسن     مواصلة العمل على تع     -٤١-٧٥
وقد تعهدت الدولة بـذلك     . باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من إقليم مجهورية مولدوفا       

  ؛)رومانيا(لدى انضمامها إىل جملس حقوق اإلنسان 
الذي  ضي يف تشجيع احلوار مع االنفصاليني بغية إهناء هذا الوضع         امل  -٤٢-٧٥

يشكل خطراً على حقوق مواطين مجهورية مولدوفا كافةً وحريـاهتم األساسـية            
  ؛)الدميقراطية مجهورية الكونغو (١٩٩٤يوليه /متوز ٢٩املعترف هبا يف دستور 

اً عليها يف الوقـت     دوستنظر مجهورية مولدوفا يف التوصيات التالية وستقدم ردو         -٧٦
يف أجل أقصاه موعد انعقاد الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان يف             املناسب، و 

وسُتدرج ردود مجهورية مولدوفا على هذه التوصيات يف التقريـر          . ٢٠١٢مارس  /آذار
اخلتامي الذي سـيعتمده جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه التاسـعة عـشرة يف                  

  :٢٠١٢ مارس/آذار
نضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         اال  -١-٧٦

 ١٧ املؤرخـة    ١٧٣٧وأفراد أسرهم عمالً بتوصـية اجمللـس األورويب رقـم           
  ؛)اجلزائر (٢٠٠٦مارس /آذار
التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق          -٢-٧٦

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعلى     
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         على  من االختفاء القسري، و   

املهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق            
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األشخاص ذوي اإلعاقة، أو االنضمام إىل هذه الـصكوك حـسب االقتـضاء             
  ؛)أوروغواي(

ربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق       توقيع ال   -٣-٧٦
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة           
والتصديق عليهما؛ والتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن           

  ؛)إسبانيا(االختفاء القسري 
واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي      االلتزام دولياً حبقوق املثليات       -٤-٧٦

ومغايري اهلوية اجلنسانية بتوقيع البيان املشترك املتعلق حبقوق اإلنسان اخلاصـة           
باملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية املنبثق عـن           

  ؛)الواليات املتحدة (٢٠١١مارس /آذاردورة جملس حقوق اإلنسان املعقودة يف 
مواصلة احلرص على تزويد حمامي األطفال مبا يكفي من املوارد ألداء   -٥-٧٦

  ؛)أذربيجان(واليته بفعالية 
ضمان متثيل املرأة يف اهلياكل االنتخابية واإلدارية للدولة من خالل             -٦-٧٦

  ؛)املغرب(إقرار حصص دنيا خاصة بالنساء 
ـ         -٧-٧٦ ال حقـوق  وضع وتنفيذ جمموعة من التدابري اليت ستمكن من إعم

اإلنسان االقتصادية واالجتماعية إعماالً كامالً ال سيما احلق يف العمل واحلق يف            
  ؛)االحتاد الروسي(مستوى أجور مالئم 

النظر يف تسوية مشكلة ملكية األراضي التابعة للكنيسة الكاثوليكية           -٨-٧٦
  ؛)بولندا(والكنيسة األرثوذكسية 

ريية، ال سيما تلك الناطقة بلغات ضمان حرية وسائط اإلعالم اجلماه  -٩-٧٦
  ؛)االحتاد الروسي(األقليات الوطنية، مبا فيها الروسية 

النظر يف تنفيذ برامج إطعام مدرسي، ال سيما يف أفقر املناطق الريفية              -١٠-٧٦
  ؛)الربازيل(

غـة  لدعم وتطوير الربامج واملؤسسات اليت تعلم األقليات الوطنية ب          -١١-٧٦
  ؛)سياالحتاد الرو (األم
احلفاظ على شبكة املؤسسات ما قبل اجلامعية اليت تـوفر التعلـيم              -١٢-٧٦

بلغات األقليات عمالً بتوصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         
  ؛)بلغاريا(والثقافية فيما يتعلق بضمانات حقوق األقليات اإلثنية 
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 نفاذ االتفاق   مة لبدء  اإلجراءات الداخلية الالز   حبث إمكانية إسراع    -١٣-٧٦
واملوقع يف  قوق األقليات الوطنية    حب  أوكرانيا ومجهورية مولدوفا املتعلق    الثنائي بني 

  ؛)أوكرانيا (٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٧شيسيناو يف 
إلغاء التقادم املُسقط فيما يتعلق جبرمية التعذيب وختفيض مدة احتجاز   -١٤-٧٦

  ؛)النمسا( ساعة ٤٨ه املوقوفني لدى الشرطة إىل ما أقصا
اعتماد التشريعات والتدابري الالزمة لضمان حرية الدين يف البلـد،            -١٥-٧٦
  ).املكسيك(سيما يف التعليم العام  ال

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٧٧
ر على أهنا حتظـى مبوافقـة       وينبغي أال تفس  . أو الدولة موضوع االستعراض   /املقدمة هلا و  

  .الفريق العامل ككل
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  املرفق
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