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 -1تأخذذذ مةومذذة مجموريذذة مولذذدورا عامذذا بتقريذذر الاريذذا اللامذذل املل ذ با سذذتلرا الذذدور
الشامل وبالتدابري اإلضذارية الواجذا اختااىذا لتححذل مالذة مقذو اإلسحذايف الةاذد .وقذد ججريذ
دراسذذة دقيق ذذة لتولذذيات الاري ذذا اللامذذل املل ذ با س ذذتلرا الذذدور الش ذذامل وسذذيتم مراعا ذذا جثن ذذا
عماية إدخال التلديالت عاى خطة اللمل الوطنيذة ققذو اإلسحذايف لااذرتة  1112-1111و/جو
القذواسل امللياريذذة األخذذر اات الوذذاة .وقذذد م ،جوائذذل ىذذا اللذذا  ،إسشذذا ةنذذة لرلذذد تنايذذذ خطذذة
اللمل الوطنية ققو اإلسحايف ،بإشراف مةتا سائا رئيس الوزرا  .وستلمل ىذه اآلليذة جياذا مذن
جج ذذل حتح ذذل التقيُّذذد باملالمظ ذذات امتامي ذذة والتول ذذيات املوجم ذذة إىل مجموري ذذة مول ذذدورا م ذذن ىي ذذات
مقو اإلسحايف التابلة ملنظمة األمم املتحدة وجماس جوروبا ومنظمة األمن والتلاويف جوروبذا وتنايذذ
تاك املالمظات.
 -1وريم ذذا يتلا ذذا بحاح ذذاة التول ذذيات ،سظمذ ذ مةوم ذذة مول ذذدورا مش ذذاورات مش ذذرت ة م ذ ذ
املؤسحات الوطنية وجلذحاب املوذاحة امللنيذل .وبلذد إجذرا مناقشذات ومذداو ت مطولذة ،تقذد
مجمورية مولدورا ردىا التايل:
التوت او  1-76و 2-76و3-76
 -3مقبولة جوئ اً :ستجر مةومة مولدورا دراسذة متلمقذة لآلثذار اات الوذاة املرتتةذة [مذن
ججذذل الوقذذوف عاذذى اإلمةاسيذذات املتامذذة بشذذأيف عاذذى التوذذديا عاذذى و/جو ا ساذذما  ،هنايذذة
املطذاف ،إىل ا تااقيذة الدوليذة قمايذة مقذو مجيذ اللمذال املمذاجرين وجرذراد جسذرىم والربوتو ذولل
ا ختيذذاريل لالمذذد الذذدويل امذذا بذذاققو ا قتوذذادية وا جتماعيذذة والققاريذذة ،وا تااقيذذة الدوليذذة
قمايذذة مجيذ األشذ ا مذذن ا ختاذذا القحذذر  ،وا تااقيذذة الدوليذذة قمايذذة مقذذو مجيذ اللمذذال
املماجرين وجرراد جسرىم ،واتااقية مقو األش ا او اإلعاقة.
 -2و س ذذيا الربوتو ذذول ا ختي ذذار املاح ذذا باللم ذذد ال ذذدويل ام ذذا ب ذذاققو ا قتو ذذادية
وا جتماعية والققارية ،تشاور خربا من املاوضية الحامية ققو اإلسحايف مذ سذاطات مولذدورا.
وقذ ذذد وضذ ذذل وزارة اللمذ ذذل واقمايذ ذذة ا جتماعيذ ذذة واألسذ ذذرة ،مذ ذذؤخرا ،خطذ ذذة عمذ ذذل لاتلذ ذذاط م ذ ذ
املالمظ ذذات امتامي ذذة لاجن ذذة األم ذذم املتح ذذدة امللني ذذة ب ذذاققو ا قتو ذذادية وا جتماعي ذذة والققاري ذذة.
وتتاذذمن ىذذذه امطذذة جمذذورا منمذذا إج ذرا دراسذذة جذذدو نذذدف النظذذر إمةاسيذذة التوذذديا عاذذى
الربوتو ذول ا ختيذذار املاحذذا باللمذد الذذدويل امذذا بذاققو ا قتوذذادية وا جتماعيذذة والققاريذذة.
ومن املزم إجرا تاك الدراسة عا .1111
التوت ة 4-76
 -5مقبولأأة جوئ أاً :توالذذل الحذذاطات الوطنيذذة تنايذذذ تذذدابري ترم ذ إىل ضذذمايف ام ذرتا مقذذو
اإلسحايف لاجمي  .ومةادئ عد التمييذز وعامليذة اققذو واملحذاواة التمتذ نذا ىذ مةذادئ جساسذية
ودتقذذل اللمذذود الاقذذر لنظذذا قايذذة مقذذو اإلسحذذايف مولذدورا .وبغيذذة تلزيذذز القواعذذد القائمذذة وإ ذذاد
آليذة مقيقيذة وقاباذذة لاتطةيذا لتنايذذذ ىذذه املةذذادئ ،دتذ لذياةة قذذاسويف بشذأيف منذ ومةارحذة التمييذذز.
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وقد وض ىذذا القذاسويف بشذةل وثيقذة قاسوسيذة متةاماذة تتاذمن قائمذة إرشذادية مللذايري دتييزيذة ،تشذمل
مظر التمييز عاى جساس امليول اةنحية وتنشئ جماحا ملن ومةارحة التمييز.
 -6ومبا جيف املشاورات اليت دت شا النقاب عن وجود محاسيات ملينة داخل اجملتم ،
رقد شرع اقةومة إجرا مشاورات واسذلة النطذا تحذتمدف جمذورا منمذا ضذمايف ج ا تقتوذر
املوارقة عاى ىذا القاسويف عاى اقةومة رححا بل جيف تشمل جياا اجملتم املولدو بأسره.
 -7ومن ىذا املنظور ،رإيف اةمود الاورية سذتوجو وذو تلزيذز مةذادئ مقذو اإلسحذايف ،مبذا
ال ذذك املة ذذدج األساسذ ذ لامح ذذاواة وع ذذد التميي ذذز أل س ذذةا م ذذن األس ذذةاب مجيلم ذذا ،والتح ذذام ،
وجتنا التشويو املوذطن جملتمذ املقايذات واملقايذل جنحذيا ومزدوجذ امليذل اةنحذ ومغذاير اهلويذة
اةنحاسية.
التوت ة 5:-76
 -8مقبول أأة :إيف إل ذذالمل املؤسح ذذات الوطني ذذة قق ذذو اإلسح ذذايف م ذذن جولوي ذذات اقةوم ذذة ،وى ذذو
يذذنلةس اسذرتاتيجية إلذذالمل قطذذاا اللدالذذة لااذذرتة  .1116-1111وقذذد جسشذذأت وزارة اللذذدل،
تشذرين القذذاف/سورمرب  ،1111رريقذذا عذذامال لتلذذديل قذذاسويف احملذذامل الربملذذاسيل وتلزيذذز ا سذذتقاللية
الوظياية واملالية لامؤسحة الوطنية ققو اإلسحايف اليت تشمل جمل مظامل األطاال.
التوت ة 6-76
 -9مقبولأة :ستوالذل مةومذة مولذدورا دعذم عمايذة دتقيذل املذرجة ىيا ذل الدولذة ا ست ابيذذة
واإلدارية عاى النحو الوارد األىداف اإلمنائية لؤللاية .و ر ماليا تقييم قاسويف تةارؤ الاذر
لانحذذا والرجذذال نذذدف تلزيذذز آليذذة تنايذذذه .وسذذينظر ،نذذذا املل ذ  ،اختذذاا املزيذذد مذذن اإلجذرا ات
التشريلية واإلدارية.
التوت ة 7-76
 -11مقبولةاق د التنف ذ :إيف مةومة مولدورا ماتزمذة باإلعمذال التذدر لاحقذو األساسذية
ا جتماعيذذة وا قتوذذادية .وىنذذاه جمذذود تةذذذل لتحح ذذل الرت يذذز عاذذى ج قذذر الا ذذات احملروم ذذة
اجملتم ذ  ،وزيذذادة محذذتو اقذذد األدو لؤلجذذور وامللاشذذات التقاعديذذة واللذذالوات ا جتماعيذذة .وقذذد
وض قاسويف امليزاسية للا  1111مدا جدو ماموسا لادخل الشمر .
التوت ة 8-76
 -11مقبولة :تلمل اقةومذة عاذى قايذة ماةيذة ذل النذاس ،وتطةذا األمةذا القاسوسيذة اللامذة
املتلاقذة باملاةيذذة عاذذى اةماعذات الدينيذذة جياذذا .و الوقذ ساحذو ،ستشذذرا الحذذاطات الوطنيذذة
عماية استشارية لتقييم مشةاة ماةية األراض التابلة لاةنائس.
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التوت ة 9-76
 -11مقبولةاق أأد التنف أأذ :ش ذذرع اقةوم ذذة من ذذذ ع ذذا  1119اخت ذذاا إجذ ذرا ات ذذددة
اهل ذذدف لا ذذمايف مري ذذة اةمي ذ التلة ذذري وجتن ذذا ر ذذر جي ذذة قي ذذود عا ذذى األسش ذذطة الو ذذحاية ،جو
التذذدخل سياسذذات ىي ذذات التحريذذر .وتة ذ ط ذذات التاازيذذويف واإلااعذذة احملايذذة ب ذرامل باغ ذذات
األقايات الوطنية ما تودر الوحف واجملذالت باغذات األقايذات .وورقذا سذتطالا لاذرج اللذا
ججر تشرين القاف/سورمرب  ،1111موا وسائط اإلعال عاى املر ز القاف من بذل ج قذر
املؤسحذذات اات املوذذداقية ىذذذا اجملذذال .وراذذال عذذن الذذك ،رذذإيف مذذن اجملذذا ت الذذيت جشذذري إىل
إمراز تقد ماحوظ ريما مرية وسائط اإلعال وإمةاسية الولول إىل امللاومات.
التوت ة 11-76
 -13مقبولةاق أأد التنف أأذ :ستوالذذل مةومذذة مولذذدورا اللمذذل عاذذى ضذذمايف تقذذد الوجةذذات
املدرسذذية إىل طذذالب املذذدارس ا بتدائيذذة ،مبذا الذذك املنذذاطا الريايذذة وإىل الطذذالب مذذن األسذذر
الالياة اجتماعيا.
التوت تان  11-76و12-76
 -12مقبولةاق أأد التنف أأذ :يتو ذذور اإلط ذذار الق ذذاسوف ال ذذوط إ ذذاد الظ ذذروف الالزم ذذة لا ذذمايف
امرتا اقا التلايم باغات األقايات .ويلطى التالميذ والطاةة اقا اختيار لغة التذدريس
ج محتو من محتويات التلايم.
 -15وقذذد بذذدجت عمايذذة اإللذذالمل اهليةاذ لاذذمايف اةذذودة اللاليذذة للمايذذة التلاذذيم وا سذذتجابة
لامؤش ذرات الداغراري ذذة اقالي ذذة .وتق ذذو ال ذذدائرة احملاي ذذة اللام ذذة مبوارق ذذة وزارة التلا ذذيم بتةح ذذيط ش ذذةةة
مؤسحات التلايم املرماة ما قةل اةاملية.
 -16وتاذذم شذذةةة مؤسحذذات التلاذذيم املرماذذة مذذا قة ذل اةامليذذة لااذذرتة ،1111-1111
 1 256مؤسحذذة دمذذدارس ابتدائيذذة ومتوسذذطة وثاسويذذة منمذذا  178مدرسذذة اةذذن اقوذذول ريمذذا
عاى التدريس بالاغة الروسية و 81مؤسحة خمتاطة.
التوت ة 13-76
 -17مقبولأأة :تنظذذر اقةومذذة
الالال.

اختذذاا خط ذوات لاتلجيذذل بلمايذذة التوذذديا وضذذمايف التنايذذذ

التوت ة 14-76
 -18مقبولة جوئ اً :تنص اسرتاتيجية تلديل قطاا اللدالة لاارتة  1116-1111عاذى منذ
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 ة ذرائم التلذذذيا ،والذذك عاذذى النحذذو الذذذ جولذ بذذو سذذابقا ةنذذة
األمم املتحدة امللنية حبقو اإلسحايف وةنة األمم املتحدة ملناىاة التلذيا.
 -19و قذذد شذذرع اقةومذذة مذذؤخرا ،بذذدعم مذذن الشذذر ا جمذذال التنميذذة ،عمايذذة لتجميذذز
مجي ذ خمذذارر الشذذرطة ومرارذذا ا متجذذاز املؤق ذ بةذذامريات ريذذديو وبنظذذا مراقةذذة بواسذذطة الايذذديو
لرلد ا متقال لنظا ا متجاز ومةارحة ظاىرة التلذيا وسو امللاماة.
 -11وريما يتلاا باقد من ختايض مدة ا متجاز إىل  28ساعة ،رإيف ىي ات إسااا القاسويف
والحاطة القاائية ةري محتلدة ،بلد ،عتماد ىذه التولية ،ضو اقاجة إىل إجرا عمايات
حتقيا شاماة.
التوت ة 15-76
 -11مقبولةاق أأد التنف أأذ :عذذا  ،1111ع ذدقل قذذاسويف الطوائذذف الدينيذذة ومةوسا ذذا نذذدف
ضذذمايف امتقالذذو لاقذذاسويف الذذدويل ققذذو اإلسحذذايف .و ىذذذا الوذذدد ،م تةحذذيط إج ذرا ات التحذذجيل
وجلغي األمةا التمييزية بحةا اةنحية وجزيا اللقةات اليت حتول دويف ا ساذما إىل ج قذر مذن
طائاذ ذذة دينيذ ذذة وم األخذ ذذذ بإمةاسيذ ذذة ا ساذ ذذما إىل خدمذ ذذة عحذ ذذةرية بدياذ ذذة بحذ ذذةا ا سذ ذذتنةاف
الاذذمري وم األخ ذذذ جياذذا بأمة ذذا تاذذمن ةمي ذ املنظم ذذات الدينيذذة إج ذرا مراس ذم ال ذذدرن ورق ذذا
ملمارسات وملايري الطائاة الدينية امللنية وم توضي األمةا املتلاقة بالتلايم املدارس.
 -11وورقا لقرار مةوم م إدراج موضوا تلايم الدين حت مادة "الدين" مناىل التلايم
املدارس ا بتدائية والقاسوية .وىذذه املذادة ىذ مذادة اختياريذة تذدرس لاطالذا بطاذا مذن والديذو
جو األولذذيا القذذاسوسيل عايذذو .وتقذذو اقةومذذة ماليذذا باختذذاا امط ذوات الالزمذذة لتذذورري الاذذماسات
لة يرتتا عاى عد اختيار مادة "الدين" ستائل ساةية.
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