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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤- ٣جنيف، 

 )ج(١٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       أعدته املفوضية السامية  موجز      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مجهورية مولدوفا    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من مثاين عشرة جهة معنيـة             
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . اإلنسانحقوق  
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أمـا االفتقـار إىل     .  اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري      التقرير، كما مت قدر اإلمكان    

معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعـزى إىل عـدم تقـدمي                  
وتتاح على املوقـع الـشبكي للمفوضـية        . اجلهات املعنية معلومات عن هذه املسائل بعينها      
وقد روعي يف   . ضمن مجيع املعلومات الواردة   السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تت      

  .إعداد هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 مجهورية مولدوفا علـى االتفاقيـة       إىل عدم تصديق   املنظمة الدولية للهجرة     أشارت  -١
  .)٢(ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالد
وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا مجهورية            -٢

التفاقية الدولية للقضاء علـى     من ا  ١٤املادة   تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف    بأن  مولدوفا  
  .)٣(مجيع أشكال التمييز العنصري

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 مملواطنني وحريـاهت  ا حقوق   يكفلأن نص الدستور    بأفادت املنظمة الدولية للهجرة       -٣

 وجـوب  ورأت املنظمـة     .ملواطنني وغري املواطنني  بني ا لية  يوبالتايل ينطوي على معاملة تفض    
  .)٤( للجميعحقوق اإلنسانمشولية كفل صيغة تإىل تعديل الدستور 

جيـْر  مل   عن القلق من أنه رغم حتسن اإلطار القانوين،          ١ورقة املشتركة   وأعربت ال   -٤
  .)٥(مبا فيها خطط العمل ،أكثرية التشريعاتتوفري الدعم املايل الكامل لتنفيذ 

 ومركز اإلعالم عن حقـوق اإلنـسان أن مجهوريـة           ٢وأبلغت الورقة املشتركة      -٥
ته يف إطار خطة العمل الوطنية حلقـوق        مولدوفا تعهدت باعتماد قانون ملنع التمييز ومكافح      

وأوصى املركـز الـوطين   . )٦(، بيد أهنا مل تعتمد القانون بعد٢٠٠٨-٢٠٠٤اإلنسان للفترة   
تسق مـع املعـايري الدوليـة       ماد قانون شامل ملكافحة التمييز ي     للروما مجهورية مولدوفا باعت   

 ٢ملتساوية والورقة املـشتركة   كل من احتاد احلقوق ا     )٨(وقدم توصيات مماثلة    . )٧(واألوروبية
اللجنـة  و جملس أوروبا    اءجلنة وزر ومركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان و      ٣والورقة املشتركة   

  . الوطنيةاالستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات

   حلقوق اإلنسانألساسيةوالبنية ااإلطار املؤسسي   -جيم   
 اإلنسان يف مجهورية مولدوفا أن الربملان عّين أربعة أمناء مظامل           أوضح مركز حقوق    -٦

وأوصت . )٩(تساوي احلقوق، أحدهم متخصص يف محاية حقوق الطفل       السهر على   مكلفني ب 
اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا مجهورية مولدوفا بـضمان    

ختلـف  مب الوسائل املؤسسية واملوارد الالزمة للوفاء       م من ومتكينهتنفيذ قرارات أمناء املظامل     
  .)١٠(مهامهم
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وأفاد مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا بأن أمناء املظامل أُنيطوا بوالية اآللية الوطنيـة                -٧
ويف هذا الصدد، أعربت منظمة العفو الدولية عن القلق إزاء افتقار هذه اآللية             . )١١(ملنع التعذيب 
  .)١٣( إىل عدم كفاءة هذه اآللية٣وأشارت الورقة املشتركة . )١٢(الية واالستقالليةإىل املوارد امل

  تدابري السياسة العامة  -دال   
إعداد خطة عمل وطنية جديدة حلقـوق       أنه جرى   املنظمة الدولية للهجرة    ذكرت    -٨

وأشارت . ٢٠٠٨ اخلطة السابقة يف عام      استكمال نظراً إىل    ٢٠١٤-٢٠١١اإلنسان للفترة   
واخلطة الوطنية ملنع االجتار بالبشر ) ٢٠١١-٢٠١٠(أيضاً إىل اخلطة الوطنية للهجرة واللجوء   

 املـساواة بـني   لتحقيـق ، والربنامج الوطين )٢٠١١-٢٠١٠(والعنف املرتيل ومكافحتهما   
  .)١٤()٢٠١٥-٢٠١٠(اجلنسني 

 حلماية األقليات وأعربت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية           -٩
املعنيـة   تنفيذ عدة عناصر من خطة العمل عدمتقارير عن   ورود   عن قلقها إزاء     اً جمدد الوطنية

 وأشارت جلنة وزراء جملس أوروبا إىل أنـه       . )١٥(اًفعلي تنفيذاً ٢٠١٠ -٢٠٠٧لروما للفترة   با
لـوطين  وقدم املركـز ا   . )١٦( إضافية مواردختصيص  من  بإمكان خطة العمل أن تستفيد      كان  

 واملركز الوطين للرومـا مجهوريـة   ٢وأوصت الورقة املشتركة   . )١٧(للروما مالحظات مماثلة  
  .)١٨(لروما وختصيص موارد مالية لتنفيذهامولدوفا باعتماد خطة عمل جديدة لدعم ا

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
ـ           ١أبلغت الورقة املشتركة      -١٠ ذ يف   أن املسائل اليت أثارهتا جلنة حقوق الطفـل مل تنفَّ

  .)١٩(٢٠٠٩ منذ عام داخليالتشريع ال
قامت، على وجه العمـوم،     أن مجهورية مولدوفا    بوأفادت املنظمة الدولية للهجرة       -١١

ملقرر اخلـاص املعـين    اة زياروأّمنت ، إىل هيئات املعاهدات الدولية يف حينها هاتقاريربتقدمي  
  .)٢٠( املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأةةزيارومبسألة التعذيب 

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 املتعلق بكفالة تكافؤ الفرص     ٢٠٠٦ أن قانون عام      إىل أشار احتاد احلقوق املتساوية     -١٢
. ر التمييز على أساس نوع اجلنس     ف التمييز املباشر وغري املباشر وحظَ      النساء والرجال عرَّ   بني
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وأشـار مركـز    . )٢١( من التماس االنتصاف   الضحايان  ومع ذلك، مل يضع القانون آلية متكّ      
وأوصـت  . )٢٢(حقوق اإلنسان يف مولدوفا أيضاً إىل عدم وجود آلية فعالة لتنفيذ القـانون            

  .)٢٣( لتنفيذ القانونعملية احلكومة بإنشاء آلية ٢ركة الورقة املشت
يف سعيهم  واسع النطاق اً أن الروما يواجهون متييزاً منهجي٢وأبلغت الورقة املشتركة    -١٣

وباملثـل،  . )٢٤( والتعليم والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية     فرص العمل  للحصول على 
ـ ع ي نيزالـو  يد من أفراد الرومـا ال     أشارت جلنة وزراء جملس أوروبا إىل أن العد        ون يف  شي

  إىل وأشارت أيـضاً  . ظروف فقر مدقع  يف  ودون املستوى   تضم مساكن   مستوطنات معزولة   
كثرياً ما يعانون من التمييز ومن املواقف       إىل أهنم   مشاركتهم يف نظام التعليم، و    ى  تدين مستو 

  .)٢٥( أحياناًالعدائيةاجملتمعية 
 ارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات       وأعربت اللجنة االستش    -١٤

وباإلضافة . أحياناً الكراهيةبل   تغذّي التعصب وسائط اإلعالم   بعض   من أن  عن القلق    الوطنية
التحيز وخطاب الكراهيـة    مظاهر  القوالب النمطية و  نشر  إىل ذلك، ال تزال وسائط اإلعالم ت      

 املركز اإلعالمي املعين بنوع اجلنس      أشاروباملثل،  . )٢٦(ألجانبأحياناً ضد الروما واليهود وا    
العديد مـن   يف   التهديد والتحريض على العنف يف اخلطابات الشفوية، و        تواتريف مولدوفا إىل    

ـ   وثنائيي اجلنس   ، ضد املثليات واملثليني     الشبكيةحمافل اإلنترنت واملواقع     ل وومزدوجـي املي
اليت أن الشكاوى املقدمة إىل مكتب املدعي العام        ار كذلك إىل    وأش.  واحملولني جنسياً  ةاجلنسي
 عن  ٢وأبلغت الورقة املشتركة    . )٢٧(وقف خطاب الكراهية مل تؤِد إىل نتيجة إجيابية       ب تطالب

وأوصت اللجنـة   . )٢٨(وختريب املمتلكات املعادي للسامية   عدم التحقيق يف خطاب الكراهية      
 بالتصّدي احلكومة    الوطنية التفاقية اإلطارية حلماية األقليات   االستشارية جمللس أوروبا املعنية با    

قاضاة خطاب الكراهيـة    مبتعصب و تنم عن ال   اتنشر وسائط اإلعالم قوالب منطية أو خطاب      ل
  .)٢٩(واملعاقبة عليه

ي اجلـنس   يوأشار املركز اإلعالمي املعين بنوع اجلنس إىل أن املثليات واملثليني وثنائ            -١٥
قـوق  وال يتمتعـون حب   لتعصب  ملظاهر ا  يتعرضوناجلنسية واحملولني جنسياً    ومزدوجي امليول   

يعارضون إدمـاج    احلكوميني   سؤولنياملأن بعض   ب ٤وأفادت الورقة املشتركة     .)٣٠(متساوية
 ضمن العناصر اليت حيظر علـى أساسـها         امليول اجلنسية يف مشروع قانون مكافحة التمييز      

 فئـات وكسية وبعـض    ذممارسة الكنيسة األرثو  ك عن   وأبلغت الورقة كذل  . ممارسة التمييز 
  .)٣١( هذا اإلدماجلالعتراض علىاجملتمع املدين الضغط 

لتمييـز يف  يتعّرضـون ل ا وفضالً عن ذلك، أشار املركز الوطين للروما إىل أن أفراده     -١٦
حقـوقهم   تعـرض  إقامة العدل عند    يلتمسونالنظام القضائي، مبا يف ذلك، بصفتهم ضحايا        

 وعدم إتاحة   ،وأشار املركز أيضاً إىل عدم كفاية احلماية القانونية من التمييز العرقي          . هاكنتالل
ـ        هلم،  سبيل انتصاف فّعال      ٢٠١٠-٢٠٠٧ للفتـرة    اوإىل أن خطة العمـل املعنيـة بالروم

  .)٣٢(تدابري حمددة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري ضد الروماتتضمن  مل
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ة ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبا احلكومة        وأوصت اللجنة األوروبي    -١٧
 الـشرطة   اتأكثرية السكان أو مـضايق    من جانب   تعصب الديين   الظاهر  مل لافّعال بالتصّدي

  .)٣٣( الدينيةالطوائففراد بعض أل  األخرىالسلطاتو
رومـة  ألشخاص ذوي اإلعاقة أن هذه الفئة حم      لالقانونية  وأفاد مركز تقدمي املساعدة       -١٨

وصم ال عن   ،تالزمة التشنج املصابني مب وأبلغت رابطة دعم األطفال     . )٣٤(من احلياة االجتماعية  
فصلهم عن احلياة االجتماعيـة  و ،رعتالزمة التشنج والصمباملصابني  األطفال  الذي يتعرض له    
  .)٣٥(واستبعادهم منها

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أثنـاء  ضروب سـوء املعاملـة   أن التعذيب وغريه من بالعفو الدولية   أفادت منظمة     -١٩

. )٣٦( بعض اخلطـوات اإلجيابيـة     قطع، رغم   اًروتيني  متثل عمالً  زالت الشرطة ال التحفظ لدى   
 عن جلوء املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون بـصورة منتظمـة إىل            ٣وأبلغت الورقة املشتركة    

وأشارت منظمة العفو الدولية، بصورة     . )٣٧(نتزاع اعترافات ة سعياً ال   املعامل وإساءةالتعذيب  
 الذين احتجزهتم الشرطة أثناء املظاهرات اليت       تجنيأن العديد من احمل   بخاصة، إىل مزاعم ُتفيد     

وباملثل، . )٣٨(إساءة املعاملة وغريه من ضروب     تعرضوا للضرب    ٢٠٠٩ أعقبت انتخابات عام  
 أُوقفـوا يف  األشخاص الـذين ن عن القلق من أن أعرب مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسا   

 ٣٠٠ بعدها، والذي جتاوز عددهم    أو   ٢٠٠٩ انتخابات   ت اليت أعقب  أعمال االحتجاج سياق  
واستخلصت منظمة العفو الدوليـة أن      . )٣٩( الشرطة د املعاملة على ي   لسوءتعرضوا   ،شخص

مة ضـد التعـذيب      أثبتت أن الضمانات القائ    ٢٠٠٩ األحداث اليت أعقبت انتخابات عام    
  . )٤٠(وإساءة املعاملة غري فعَّالة على أرض الواقع

يفـضي إىل    حاسـم وأوصى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باعتماد إجراء           -٢٠
 مع إساءة املعاملة وإنفاذه يف مجيع مراحل نظـام          "عدم التسامح إطالقاً  "موقف حازم بشأن    

 بأن ُتلغي احلكومة تقادم جـرائم التعـذيب        ٣ة  وأوصت الورقة املشترك  . )٤١(العدالة اجلنائية 
  .)٤٢(مرافق احتجاز الشرطة من وزارة الداخلية إىل وزارة العدلنقل تبعية بو

إساءة معاملـة   مبا فيها حاالت    منتظمة،  ات   عن مضايق  ٣وأبلغت الورقة املشتركة      -٢١
 ضـدّ لطائفـة   اليت يقدمها أفراد هـذه ا     الروما وعدم مقاضاة الشكاوى     من  فراد  ألالشرطة  
 احلكومة بوقف مضايقة الروما والتحقيق يف الشكاوى        ٣وأوصت الورقة املشتركة    . الشرطة

  .)٤٣(اليت يقدمها أفرادها حتقيقاً فعَّاالً
وأشار املركز اإلعالمي املعين بنوع اجلنس إىل حاالت موثَّقة عن اعتـداءات علـى              -٢٢

 يف الـشوارع ويف     ،نسية واحملولني جنسياً  ي اجلنس ومزدوجي امليول اجل    يمثليات ومثليني وثنائ  
الـسلطات  ارتكـاب   عن   املركز أيضاً حاالت     وذكر. األماكن العامة وحىت داخل أسرهم    

وأشار إىل أن بعض أفراد الشرطة كـانوا        . لضحايامضايقات جنسية ل  املكلفة بإنفاذ القانون    
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 مجيع قـضايا مـضايقة      وأوصى املركز بالتحقيق يف   . بتزوهنمأفراد هذه اجملموعة وي   يهددون  
ي اجلنس ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنـسياً        يموظفي الشرطة املثليات واملثليني وثنائ    

  .)٤٤(هموابتزاز
 ةشفويال اتعتداءاال عن استمرار    ،ه املسيحيني وأبلغت الرابطة األوروبية لشهود يهوّ      -٢٣
 إطالقـاً   ٢٠٠٩ داءات عام اعتيف   حتقق أن الشرطة مل  بضد شهود يهوه وأفادت     اجلسدية  و

  .)٤٥( مرتكبيهاتقدمي شكاوى ضدرغم 
من األشخاص املـودعني يف     األكثر  عدد  الوأبلغ معهد مولدوفا حلقوق اإلنسان أن         -٢٤

ون دون  ويعاجلَ هذه املؤسساتمون من حريتهم ويودعون يفورالعقلية حممؤسسات األمراض  
 إىل إيداع أشخاص يف مؤسسات اإليـواء        وأشار أيضاً . رغماً عن إرادهتم  ن حمكمة أو    مأمر  

  .)٤٦(النفسي والعصيب مدى احلياة دون أمر صادر عن حمكمة
وحثَّ املعهد مجهورية مولدوفا على رصد الظروف احلالية، ومعايري العالج الطـيب              -٢٥

 وعلى  ،النفسية والعصبية وتقييمها  األمراض  وحالة مستشفيات األمراض النفسية ومؤسسات      
  .)٤٧(أشكال التعذيب وممارسة اإلجهاض القسريإلغاء مجيع 

ـ   بـأن   تالزمة التشنج   املصابني مب وأفادت رابطة دعم األطفال       -٢٦ دين األطفـال املتوّح
 للتعـذيب   نتعرضـو يو ،األمراض العقلية بأخطر   املصابنياألطفال  ُتؤوي  يودعون يف عنابر    

  .)٤٨( بأدوات حادةمبربطهم باألسرَّة أو بضرهب
حتجاز ا السلطات ظروف    تأمنيعدم  إىل   حقوق اإلنسان يف مولدوفا       مركز وأشار  -٢٧
نـع إسـاءة    ملاخلدمات الطبية، بالرغم من وجود دينامية إجيابيـة         جيدة من   اتية ونوعية   مو

  .)٤٩(املعاملة
 علـى   ٢٠١٠ وأشار احتاد احلقوق املتساوية إىل أن التعديالت اليت أُدخلت يف عام            -٢٨

 املتعلق  ٢٠٠٨ أن قانون عام  إىل  ف املرتيل بصفته جرمية جنائية و     القانون اجلنائي حددت العن   
مايـة  حلن احملاكم من تطبيق تدابري      كّمي الذيمبنع العنف املرتيل ومكافحته أدرج أمر احلماية        

 محاية  يفحتسينات ملموسة   حدوث  حتاد على عدم    الد ا ومع ذلك، شدّ  . ضحايا العنف املرتيل  
 ،والحظ احتاد احلقـوق املتـساوية  . هذه األحكام اجلديدة الضحايا بسبب عدم كفاية إنفاذ      

بصفة خاصة، التأخريات ورفض إصدار أوامر احلماية من جانب السلطة القضائية وعدم إنفاذ           
لتشريعات القائمة الرامية   اأوصى االحتاد بإنفاذ    و. املسؤولني العامني ذوي الصلة أوامر احلماية     

  .)٥٠(فّعاالً إنفاذاً إىل محاية املرأة من العنف املرتيل
يف فعلياً  الشرطة   احلكومة بكفالة حتقيق     ٣املشتركة  وفضالً عن ذلك، أوصت الورقة        -٢٩

وأوصت املنظمة الدولية للهجرة بأن تزيـد       . )٥١(الشكاوى املقدمة من ضحايا العنف املرتيل     
 اهتتغطيتـها وقـدر   توسع نطـاق    احلكومة عدد املالجئ املخصصة لضحايا العنف املرتيل و       

  .)٥٢(يةستيعابالا
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يزلن يتعرضـن    وأبلغت املنظمة الدولية للهجرة أن النساء والفتيات املستضعفات ال          -٣٠
لالجتار ألغراض استغالهلن جنسياً، بينما يتعرض عدد متزايد من الرجال لالجتار ألغـراض             

 حتديدقدرة مؤسسات إنفاذ القانون يف      ضعف  وأشارت املنظمة إىل    . )٥٣(استغالهلم يف العمل  
 إىل  ٣وباإلضافة إىل ذلك، أشارت الورقة املشتركة       . )٥٤( االجتار قضاياالضحايا والتحقيق يف    

 الرفيعي املستوى املتواطئني يف االجتار بالبشر أو إدانتـهم أو           العامنيعدم مقاضاة املسؤولني    
  .)٥٥(معاقبتهم

ل ألغراض العمالـة  أن االجتار يستهدف األطفاإىل  املنظمة الدولية للهجرة     وأشارت  -٣١
زيـادة  ال علـى    ١زت الورقة املشتركة    وباملثل، ركّ . )٥٦(القسرية والتسول يف البلدان اجملاورة    

وأوصت احلكومة باستحداث خـدمات     . نسبة األطفال ضحايا االجتار   املستمرة احلاصلة يف    
  .)٥٧(جمتمعية ودعمها لصاحل األطفال ضحايا االعتداء واإلمهال واالجتار

ـ  وأفـادت    ، عن مشكلة عمالة األطفال    ١ت الورقة املشتركة    وأبلغ  -٣٢ أن األغلبيـة   ب
 يف إطـار األسـرة   العاملني ال يتقاضون أجورا على أساس أهنم يعملـون      الساحقة لألطفال   

وأوصت الورقـة   . )٥٨(املعيشيةالبىن القائمة على أساس األسر      زراعي داخل   عمل  يتعهدون ب و
  .)٥٩( فورية للقضاء على عمل األطفال احلكومة باختاذ إجراءات١املشتركة 

أسر احلرمان الشديد الذي تعانيه أن وفضالً عن ذلك، أشار املركز الوطين للروما إىل   -٣٣
 ١٠ و٩العمل يف سـن تتـراوح بـني      االلتحاق ب أجرب العديد من األطفال على بدء       الروما  
. ة منذ أمـد بعيـد     لتسول ُيمثل مشكل  ا وأن استغالل أطفال الروما لكسب الربح و       ،سنوات

ملعاقبة على  واوأعرب املركز عن قلقه إزاء عدم اختاذ السلطات أي إجراء لوقف هذه الظاهرة              
  .)٦٠(استغالل األطفال يف التسول

. أن العنف ضد األطفال يّتخذ العديد مـن األشـكال         ب ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٤
 والنفسي يف األسرة واملدرسة، بوسـائل       غ عنها من اإليذاء البدين    لّبوأشارت إىل احلاالت املُ   

وأوصت احلكومة بكفالة إتاحة موظفني متدربني يف مجيع القطاعات         . منها االعتداء اجلنسي  
 لألطفال الذين   نيتعايف وتقدمي الدعم النفسي والعالج الفوري     الاألطفال وضمان تدابري    ب املعنية

  .)٦١(يتعرضون لإليذاء

  سألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك م  -٣  
كفـل  تتعـيني القـضاة ال   إجـراءات  أن بأفاد مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا        -٣٥

وعالوة على ذلك، أشار إىل أن أوجه القصور اإلداريـة واملؤسـسية            . االستقالل القضائي 
ؤثر ت املناسبالوظيفي  متويل اجلهاز القضائي وعدم جتهيزه باملالك       كفاية  العديدة مبا فيها عدم     
ابعـة  وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب الت       . )٦٢(سلباً يف نوعية القضاء   

تقارير عن املشاكل اخلطرية اليت يواجهها نظام العدالة يف أدائـه           جمللس أوروبا مع القلق إىل      
  .)٦٣(واستقالله
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 نسبة الشكاوى املبلغ عنها إىل      وأشار مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا إىل ارتفاع         -٣٦
 املركز أن املسائل الرئيسية تتمثل يف عدم        وذكر. أمناء املظامل بشأن عدم كفالة حماكمة عادلة      

 تطبيق، وعدم   واالستعانة احملدودة مبحامني أكفاء    فترة زمنية معقولة،     خاللالنظر يف القضايا    
 احلكومة  ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )٦٤(لقواعد اإلجرائية لكم وانتهاك احملاكم    اقرارات احمل 

 واعتماد  ،يف الوقت نفسه  عدد كبري من القضايا     باعتماد تدابري حتظر ممارسات نظر احملاكم يف        
  .)٦٥(املفرطة التأجيالت الطعن يفقانون يكفل إمكانية 

عمليـاً،  عادة ما يفيـد  ،  احلق يف جلسة علنية   أن  إىل  وأشارت منظمة العفو الدولية       -٣٧
ـ      يف ذلك  اب خارجة عن نطاق القيود املسموح هبا قانوناً، مب        ألسبا كم ا االفتقار إىل مباين حم
لـسات احملـاكم    جلعلين  بكفالة الطابع ال  وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة      . )٦٦(مناسبة
  .)٦٧(دهايقة بتواريخ هذه اجللسات ومواع املعلومات املتعلونشر
قـضاء  وفا بعدم وجـود نظـام منفـصل ل        وأفاد مركز حقوق اإلنسان يف مولد       -٣٨

 احملاكمـة   قبلألحداث  لحتجاز  ال عن طول فترة ا    ١وأبلغت الورقة املشتركة    . )٦٨(األحداث
وفـضالً عـن    . )٦٩(لمحاكمةالسابق ل والظروف غري اإلنسانية السائدة يف مرافق االحتجاز        

صل احملتجـزين    إىل عدم وجود مرافق يف مراكز الشرطة لف        ٣ذلك، أشارت الورقة املشتركة     
منفـصلة  حماكم   احلكومة بإنشاء هيئات     ٣ وأوصت الورقة املشتركة  . األحداث عن البالغني  

 لفصل األحداث املوقوفني     املناسبة ، وهتيئة الظروف  هاشؤون األحداث أو بتخصص قضاة في     ل
احملاكمة وحظر اللجوء إىل زنزانـات   قبل  عن البالغني؛ واحلد من اللجوء إىل توقيف األطفال         

  .)٧٠( لألحداث كإجراء تأدييباحلبس االنفرادي
 عن عدم وجود حتقيقات فعالة يف أعمال التعذيب الـيت           ٣وأبلغت الورقة املشتركة      -٣٩

 وأبـدى . )٧١( أو املعاقبة عليهـا    ٢٠٠٩أبريل  /ارتكبتها الشرطة يف أعقاب انتخابات نيسان     
 منظمـة   أفـادت  ، الصدد ويف هذا . )٧٢(مركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان مالحظات مماثلة      

إدانة واحـد يف    قرار   سوىصدر  يأن أكثرية احملاكمات ال تزال جارية وأنه مل         بالعفو الدولية   
  .)٧٣(اياقضإحدى ال

أن عدم إجراء حتقيقات فعالـة وحمايـدة يف مـزاعم    بوأفادت منظمة العفو الدولية     -٤٠
ظمة العفو الدولية احلكومة    وأوصت من . )٧٤(اإلفالت من العقاب   يسوده   اً مناخ يدميالتعذيب  

 أي شـخص    وبإحالـة بالتحقيق يف مجيع مزاعم التعذيب وغريها من ضروب سوء املعاملة؛           
ف بإنفـاذ القـانون     كلّ العدالة؛ وتوقيف أي موظف شرطة أو موظف مُ        إىلتثبت مسؤوليته   

  .)٧٥( تلقي مجيع الضحايا تعويضاتوضمان ، تعذيبأفعالخيضع للتحقيق يف ارتكابه 
 عن عدم التحقيق يف مزاعم إيـذاء املثليـات واملثلـيني            ٣وأبلغت الورقة املشتركة      -٤١

وثنائيي اجلنس ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً ومضايقتهم من جانب املـوظفني            
 سـبل انتـصاف     إتاحة إىل إفالت كامل من العقاب وعدم        ّمما أّدى املكلفني بإنفاذ القانون،    
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الـيت تبـديها    رغبة  ال عن ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إىل عدم          وفضالً. )٧٦(للضحايا
  .)٧٧( فئات اجملتمع خمتلفالسلطات يف محاية األقليات اجلنسية والدينية واإلثنية من اعتداءات

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 عن  ٣رقة املشتركة    والو ٢أبلغ معهد حقوق اإلنسان يف مولدوفا والورقة املشتركة           -٤٢

مرضى مـصابني   حبالة  لى بيانات تتعلق    ع مشروعة أطباء أطراف أخرى بصورة غري       إطالع
  .)٧٨(فريوس نقص املناعة البشريب

وأشار معهد حقوق اإلنسان يف مولدوفا إىل أن تبادل املعلومات الشخصية املتعلقـة          -٤٣
يعترب تدخالً غري مربر يف احليـاة        املخدرات بني املوظفني الطبيني ومؤسسات الدولة        مبتعاطي
  . )٧٩(اخلاصة
 عن ٣ والورقة املشتركة ٢وأبلغ معهد حقوق اإلنسان يف مولدوفا والورقة املشتركة          -٤٤
فريوس نقص املناعة   ب فحوص الكشف عن اإلصابة   الفحص الطيب اإللزامي، بوسائل منها      أن  

ن مكتب اهلجرة واللجوء يـرفض       طلب زواج وبأ   مي لتقد اً مسبق اًشرطيعترب  اإليدز،  /البشري
اإليدز /إصدار شهادات اهلجرة إىل املواطنني األجانب املصابني بفريوس نقص املناعة البشري          

  .)٨٠(املتزوجني مبواطنني مولدوفيني
 طيب  وجود مانع عن   ٢وأضاف معهد حقوق اإلنسان يف مولدوفا والورقة املشتركة           -٤٥

 وأن األطفـال    ، أطفـال  لتبيناإليدز  /اعة البشري على األشخاص املصابني بفريوس نقص املن     
  .)٨١(تبينالاإليدز ُيحرمون من /املصابني بفريوس نقص املناعة البشري

 فرص العمـل    يف إىل أن الفقر والبطالة وتدين األجور        ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٦
  أخرى  بلدان  إىل والسفر أطفاهلم   التخلي عن لى   ع  الناس يف السنوات األخرية    تالقائمة أجرب 

وأوضحت أن هؤالء األطفال يودعـون يف مؤسـسات     .  أساساً مشروعةللعمل بصورة غري    
 مع اجملتمع بعد تركهم      التكيف قلة تلقي التعليم املناسب ويعانون من       ح هلم فرص  يال تت رعاية  
  .)٨٢(هبمؤسسات، وبالتايل يتعرضون بشدة إىل االجتار هذه امل
عين بنوع اجلنس بعدم وجود آلية لتغيري وثائق اهلوية بالنسبة          وأفاد املركز اإلعالمي امل     -٤٧
        مركز حقوق اإلنـسان يف مولـدوفا والورقـة          وأبدى. )٨٣(احملولني جنسياً األشخاص  إىل  

  .)٨٤( مالحظات مماثلة٢املشتركة 
 تاللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليا        وأشارت    -٤٨

الد مما يـؤدي إىل عـدم       يغ عنها بعدم تسجيل أطفال الروما عند امل       بلّإىل حاالت مُ   الوطنية
  .)٨٥(حصوهلم على وثائق هوية
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

 ومركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان إىل انتـهاك املبـدأ           ٤شتركة  أشارت الورقة امل    -٤٩
 اختـاذ  علـى ركز احلكومة املوحث  . )٨٦(الدستوري املتمثل يف فصل الدين عن الدولة عملياً       

  .)٨٧(ضمن فصل الدين عن الدولةتالمتثال إىل الدستور وتكفل اخطوات 
 ة تـسجيل الطائفـة     مسأل عن عدم تسوية   مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا       وأبلغ  -٥٠

جلنة وزراء جملس أوروبا واللجنة االستشارية        مالحظات مماثلة  وأبدت. )٨٨(الدينية اإلسالمية 
وأوضـحت الرابطـة   . )٨٩(ماية األقليات الوطنيـة   حل يةطاراإلتفاقية  الابلس أوروبا املعنية    جمل

 يهوه الرامية إىل    جهود شهود يقون  األوروبية لشهود يهوه املسيحيني أن املسؤولني احملليني يع       
. )٩٠( أو جتديدها أو استعماهلا    بنائهالعبادة أو   ل دورحلصول على   االتسجيل ككيان قانوين أو     

ديانـات  ومعتنقي وأوصت جلنة وزراء جملس أوروبا بأن تعمل احلكومة على متكني املسلمني  
ظمـات   مؤسـسات ومن   نشاءإوبالتمتع فعالً باحلق يف اجلهر بدينهم أو معتقدهم         من  أخرى  

  .)٩١(ورابطات دينية
يتمثـل يف   تطور إجيايب   حدوث  وأشارت اهليئة الدولية لضريبة الضمري والسالم إىل          -٥١

ومـع  . فترة اخلدمة العسكريةبذلك مساوية ل أصبحت  ف شهراً،   ١٢إىل   اخلدمة البديلة    تقصري
لى أفـراد    ع ياًالقلق من أن االعتراف باالستنكاف الضمريي يقتصر ظاهر        اهليئة   ذلك، يساور 
  .)٩٢(فئات حمددةينتمون إىل 

 وأشارت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات           -٥٢
. )٩٣(تها على حري املفروضةلقيود  فرط ا و  إىل االفتقار املبلغ عنه لتعددية وسائط اإلعالم       الوطنية

على حرية  فُرضت  غ عنها   بلّيود مُ وجود ق  إىل   ا أوروب  حقوق اإلنسان يف جملس    وأشار مفوض 
 اليت أعقبت االنتخابات، مبا فيها االعتـداء        واالعتقاالتوسائط اإلعالم يف سياق املظاهرات      

على الصحفيني احملليني واألجانب واحتجازهم وفرض قيود على الوصول إىل خدمات شبكة            
  .)٩٤(اإلنترنت أو املواقع الشبكية

 وكذلك  ياإلذاعالبث   عن التبعية السياسية جمللس تنسيق       ٣كة  وأبلغت الورقة املشتر    -٥٣
  .)٩٥(عن فساد أفراده

املنظمات املعنية باملثليات واملثلـيني     أن  وأبلغ املركز اإلعالمي املعين بنوع اجلنس عن          -٥٤
 بتنظـيم مظـاهرات     إذناًمل تتلق قط    وثنائيي اجلنس ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً        

 ٢٠٠٨وفضالً عن ذلك، أفاد املركز بأن ممثلي هذه املنظمات تعّرضوا لالعتداء يف عام              . سلمية
وأبـدت   .)٩٦(بأن الشرطة مل تتدخل حلمايتهم    تنظيم مظاهرة سلمية و   ل يسعونعندما كانوا   

 ومركز اإلعالم عن حقـوق اإلنـسان مالحظـات    ٣ والورقة املشتركة ٢الورقة املشتركة   
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 العفو الدولية احلكومـة بـالتحقيق يف عـدم محايـة الـشرطة              وأوصت منظمة . )٩٧(مماثلة
  .)٩٨(السلميةاالحتجاجات 

 تسجيل عدد من املنظمات العامـة       بتأجيلوأفاد مركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان         -٥٥
وحث احلكومة على وقف ممارسة التـأخريات غـري         . والطوائف الدينية بصورة غري موجبة    

  .)٩٩(ة غري مربرها بصورةت العامة ورفض تسجيلاملربرة يف عملية تسجيل الرابطا
 اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة          وأعربت عن األسف    -٥٦

 املتعلق باألحزاب السياسية حيظر إنـشاء       ٢٠٠٧أن قانون عام    من    الوطنية حلماية األقليات 
 حيز القانون   إزاء تقييد  نشغاهلاوأبدت ا قومي  الثين أو   اإلصل  األأحزاب سياسية على أساس     

  .)١٠٠(عةوشراألشخاص املنتمني إىل أقليات يف إنشاء أحزاب سياسية متثل مصاحلهم امل
 إىل تدين متثيل النساء     ٢وأشار مركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان والورقة املشتركة           -٥٧

لتزاماهتـا يف إطـار      امتثاهلا ال  بكفالة احلكومة   ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )١٠١(يف احلكومة 
 يف  ٤٠ و ٢٥تتراوح بني   متثيل للنساء يف اإلدارة العامة      األهداف اإلمنائية لأللفية بضمان نسبة      

  .)١٠٢(٢٠١٥املائة حبلول عام 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
يف العمـل   تمييز  تنم عن ال  ة حاالت   أشار مركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان إىل عدّ         -٥٨

 الورقـة   وذكرت. )١٠٣(على أساس نوع اجلنس واللغة والسن واألصل اإلثين وامليول اجلنسية         
افتراضـات تتعلـق   ولتمييز على أساس حالتها الزوجية وسنها تتعّرض ل أن املرأة    ٢املشتركة  

 إىل ممارسة إجـراء     ٢ الورقة املشتركة    ونّبهت. )١٠٤(لحياة األسرية لبالوقت الالزم ختصيصه    
. عند التقدم للعمـل اإليدز /فريوس نقص املناعة البشري للكشف عن   إلزامية  ة   طبي اتصوفح

. )١٠٥(اإليدز/فريوسالوأوصت بكفالة احلكومة تكافؤ الفرص يف العمالة لألشخاص املصابني ب 
ني لتقـدمي   املوظفعلى   عن الضغط الذي ميارسه أصحاب العمل        ٣وأبلغت الورقة املشتركة    

  .)١٠٦( اجلنسيةميوهلجهرهم مب عند تهماستقال
 من  نتهك املركز الوطين للروما أن وصول أفراد هذه الطائفة إىل سوق العمل يُ            وذكر  -٥٩

 ،مباشـرة ذلك  أفراد الروما أو يرفضون     ستخدام  اب العمل الذين يتفادون عادة ا     رب أ جانب
 اًوأضاف أن للبطالة الطويلة األجل آثار     . جتاه الروما  نمطيةالقوالب  التحيز و البسبب مظاهر   

وشجعت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية     . )١٠٧( يف النسيج االجتماعي لطائفة الروما     سلبيةً
وحظر االلتحاق بالعمل   على   الروما   مجاعاتوالتعصب احلكومة على مواصلة مساعدة أفراد       

الروما علـى أسـاس أصـلهم       ستخدام  رفض ا باب العمل   ربأي ممارسة متييزية من جانب أ     
  .)١٠٨(اإلثين
  أكثريةباتت صعبة املنال بالنسبة إىلالعمل فرصة  إىل أن ٢وأشارت الورقة املشتركة   -٦٠

 بتخـصيص   همالتشريع الذي يطالب  أحكام  اب العمل   ربذ أ ومل ُينفّ . األشخاص ذوي اإلعاقة  
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وفضالً عن ذلك،   . )١٠٩(ذوي اإلعاقة من فرص العمل لألشخاص     على األقل    يف املائة    ٥نسبة  
 سياسة اجتماعية إىل عدم وجود مركز تقدمي املساعدة القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة        أشار

  .)١١٠( العاملةىمتسقة بشأن إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة يف القو

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 املسنني بأن مستوى املعاشات التقاعدية غري مناسب ويقل عـن  أفادت مجعية مساعدة    -٦١

وإضافة إىل ذلك، فإن التبعات اجملتمعة املترتبة عـن اهلجـرة والتحـول             . )١١١(دخل الكفاف 
 حفـاد األاالقتصادي قوضت اهلياكل االجتماعية واألسرية التقليدية، فأصبح املسنون يرعـون           

. )١١٢( على معاشاهتم التقاعديـة إلعالـة األسـرة        ويعتمدون أساساً الذين يتركون يف عهدهتم     
 احلكومة بزيادة قيمة املعاشات التقاعديـة       ٢وأوصت مجعية مساعدة املسنني والورقة املشتركة       

القائمة على االشتراكات والنظر يف توسيع نطاق خيارات سياسات خطط الضمان االجتماعي            
دوى إنشاء معاشات تقاعدية شاملة غـري       سيما النظر يف ج    غري القائمة على االشتراكات، وال    

  .)١١٣(االشتراكاتحتصيل قائمة على 
وأشارت مجعية مساعدة املسنني إىل أن العدد الكبري من األشـخاص العـاملني يف                -٦٢

القطاع غري النظامي أو غري املسجلني كعمال حيد من متتعهم بالضمان االجتمـاعي عنـدما               
عية على أن عدم وجود اتفاقات ثنائيـة حيـول دون       اجلم توركز. )١١٤(يبلغون سن التقاعد  

ـ الضمان االجتماعي يف اخلارج حىت عندما يكـون  إمكانية احلصول على     املعـين  شخص ال
 وأوصـت . )١١٥(لبلد الذي هاجر إليه   ل  الضمان االجتماعي   يف نظام  وشارك" شرعياً"مهاجراً  
العمال مبن يف ذلك     النظامي،    احلكومة بكفالة متتع األشخاص العاملني يف القطاع غري        اجلمعية

  .)١١٦( سن التقاعدبلوغهمالضمان االجتماعي عند باملهاجرين، 
 مركز تقدمي املساعدة القانونية لألشخاص ذوي اإلعاقة أن املعاشات التقاعدية           وذكر  -٦٣

 ١وأشارت الورقة املـشتركة     . )١١٧(غري كافية  واحلماية االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة    
  .)١١٨( زةاملعّو مجيع األطفال ذوي اإلعاقة وأُسرهم تغطّيخلدمات االجتماعية ال إىل أن ا

لمثليـات  ل إىل أن احلق يف الرعاية الـصحية بالنـسبة           ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
بـسبب   دومـاً واملثليني وثنائيي اجلنس ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً ُينتـهك           

هـذه  أفراد  ، وإحجام   امليول واهلوية اجلنسية   املتصلة ب  طباء يف املسائل  استمرار ختلف توعية األ   
مـن   إىل متخصصني وأطباء نفسيني لعالجهم       إحالتهمن عيادة األطباء خوفاً من      ع اجملموعة

  .)١٢٠( مالحظات مماثلة٣وأبدت الورقة املشتركة . )١١٩("مرض املثليني واحنرافهم"
األوضاع  القلق إزاء  عن،تالزمة التشنجاملصابني مب  رابطة دعم األطفالأعربتوبينما    -٦٥

أوصت احلكومة  ،  املصابني باملتالزمة واملواقف اليت تتخذ حياهلم      معاجلة األطفال    السائدة عند 
 القاسـي العـالج الطـيب     جتنب   استثناء الصرع من تصنيف األمراض العقلية و       ،بأمور منها 

  . )١٢١(لألطفال املتوحدين
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فراد الروما ناتج عـن     املستوى الصحي أل  وطين للروما على أن تدهور      وشدد املركز ال    -٦٦
من الناحية الطبية، وارتفاع تكـاليف اخلـدمات        هلم  عدم املساواة يف معاملة األطباء وإمهاهلم       

 إىل رفض   ٣وفضالً عن ذلك، أشارت الورقة املشتركة       . )١٢٢(الطبية، والتأمني الصحي والعالج   
قدمي اخلدمات الطبية إىل أفراد الرومـا مبـا يف ذلـك يف حـاالت            تصريح  املوظفني الطبيني ال  

 ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٢٤(وأبدى املركز الوطين للروما مالحظات مماثلة     . )١٢٣(الطوارئ
مبا يـشمل املنـاطق      احلكومة بضمان استفادة الروما من املساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ         

  .)١٢٥(الريفية
احلصول علـى     أفراد هذه الطائفة   ه يتعذر على  أنبالوطين للروما أيضاً    وأفاد املركز     -٦٧

وأوصى . ة يف صفوفهم  بطالال  انتشار  بسبب ،التأمني الصحي اجملاين عندما يبلغون سن التقاعد      
شروط هم وعدم استيفائهم     ضعف بسببلروما من الضمان الصحي     ااحلكومة بتيسري استفادة    

  .)١٢٦(احلصول على الضمان الصحي اجملاين
 عن أن التمييز بـسبب الـسن        ٢وأبلغت مجعية مساعدة املسنني والورقة املشتركة         -٦٨

، والرسوم غري النظامية والدخل غري املناسب متثل احلـواجز  يةالطباخلدمات وارتفاع تكاليف  
  .)١٢٧(الرئيسية اليت حتول دون متتع املسنني باحلق يف الصحة

 سوء ظروف معيشة أسر الروما بسبب صغر حجم         وأشار املركز الوطين للروما إىل      -٦٩
 ال ُيتاح هلم  د املركز أيضاً على أن الروما الذين        وشّد.  هلم عامةالرافق  امل توافر وعدم   مساكنهم
 وأن السلطات املسؤولة    ، يواجهون صعوبات يف املطالبة حبقهم يف السكن       ة مسّجل مكان إقام 

وأبلغت . )١٢٨(ة مسّجل  مكان إقام  ُيتاح هلم  ين الذ ال تكفل إتاحة املساكن حىت ملمثلي الروما      
لروما حـىت عنـدما     ا لسكن   أراضي عن عدم ختصيص السلطات احمللية       ٣الورقة املشتركة   

 سياسات ومشاريع   بتطويروأوصى املركز احلكومة    . )١٢٩( األراضي توزيعقائمة  يدَرجوا على   
 بـصفتهم   ورابطاهتائفة   حتسني ظروف سكن الروما وإدماج أفراد هذه الطا        تكفلوتنفيذها  

  .)١٣٠( وصيانتهااملساكن وترميمهاشركاء يف مشاريع بناء 

  احلق يف التعليم  -٨  
 االبتـدائي   يف مرحليتالتعليم جماينمن أن رغم  على ال أنه  ب ١أفادت الورقة املشتركة      -٧٠

، رمسيةغري  ممارسة دفع مبالغ مالية بصورة      والثانوي، تنتشر يف نظام التعليم على نطاق واسع         
  .)١٣١(لتمييزا أطفال األسر الفقرية للتسرب وفيتعّرض

 أن نسبة االلتحاق باملدارس اخنفضت باسـتمرار أثنـاء          ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٧١
ـ   ١وأفادت الورقة املشتركة    . )١٣٢(السنوات األخرية يف املناطق الريفية أساساً      أن ، كذلك، ب

لتجهيزات واملوظفني السـتيفاء املعـايري التعليميـة        اما يكفي من    املدارس الريفية تفتقر إىل     
  .)١٣٣(القائمة



A/HRC/WG.6/12/MDA/3 

GE.11-15223 14 

 اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطاريـة حلمايـة           وبينما أشارت   -٧٢
تسجيل أطفـال الرومـا يف املـدارس        نسبة   املبادرات املتخذة لتحسني      الوطنية إىل  األقليات

 هـذه الطائفـة    أفـراد     مواجهة  تشعر بالقلق إزاء استمرار    وإدماجهم يف نظام التعليم، فإهنا    
التعليم، وارتفاع نـسب    االلتحاق ب تدين مستوى   : منهاوصعوبات رئيسية يف نظام التعليم،      

 بغالبيـة التسرب، وتدين التحصيل العلمي وارتفاع مستويات األمية يف أوساط الروما مقارنة          
  .)١٣٤(السكان

الـيت يبـديها      الالمتساوية عاملةاملز الوطين للروما أن     زعم املرك يوفضالً عن ذلك،      -٧٣
فصول الدراسـة، وممارسـة     الذين جينحون إىل إيالء عناية أقل ألطفال الروما يف          املدرسون  
 أحـد أسـباب     وميثل ةدرس التمييزي جتاه تالميذ الروما ال يشجعهم على حضور امل         السلوك

ر لدى طائفة الروما ميثل سـبباً  ج املبكّوأضاف املركز أن مشكلة الزوا   . همالتسرب يف صفوف  
سـيما    وال،آخراً يؤثر سلباً يف تعليم األطفال الذين يتصدرون قائمة املتسربني من املـدارس    

  .)١٣٥(فتيات الروما
ووفقاً للمركز الوطين للروما، يواجه أفراد هذه الطائفـة صـعوبات يف االلتحـاق                -٧٤

. )١٣٦(لفئـات احملرومـة   ل  املخصصة صصاحليف قائمة   بالتعليم العايل، ألهنم ميثلون آخر فئة       
وأوصى املركز احلكومة بـدعم إدمـاج       . )١٣٧( مالحظات مماثلة  ٣وأبدت الورقة املشتركة    

سيما لدى فتيـات     األطفال من أصل الروما يف نظام التعليم واحلد من نسب التسرب، وال           
  .)١٣٨(تمعاهتا احملليةطائفة الروما ورابطاهتا وجممن باء اآلالروما، بالتعاون مع 

مؤسـسات   أن األطفال ذوي اإلعاقة يدرسون عامة يف         ١وأبلغت الورقة املشتركة      -٧٥
د وصول األطفال ذوي اإلعاقة     قيَّوُي. تأهيل هؤالء األطفال   فرصال تستويف    منفصلة،   تربوية

آلليات و ،يكفل إدماجهم  بسبب االفتقار إىل سياسات شاملة لتعليم        السائدإىل نظام التعليم    
 والورقـة   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٩(السائدؤسسات التعليم   مب التحاقهم  تؤّمن عملية

  .)١٤٠( للجميع احلكومة باعتماد مفهوم التعليم الشامل٣املشتركة 

  األقليات  -٩  
 هجية حقوق األقليات بصورة من    إىل انتهاك أشار مركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان         -٧٦
الرعاية احلصول على    والتعليم و  ل العم  جماالت  فئات األقليات صعوبات يف    دإىل مواجهة أفرا  و

  .)١٤١(الصحية والتعبري عن آرائهم وحرية التجمع وتكوين اجلمعيات
 ، الذين ميثلون أكرب أقلية إثنية     ،وأشار املركز الوطين للروما إىل أن أفراد هذه الطائفة          -٧٧

مقارنة بأغلبية السكان   اليت تقدمها الدولة    اعية  يعتمدون بنسبة الضعف على املساعدة االجتم     
وأشار املركز إىل عـدم     . بسبب تدين مستوى تعليمهم وارتفاع مستوى البطالة يف صفوفهم        

  .)١٤٢(الروما أوضاع نيحتسحمددة ترمي إىل وجود برامج وتدابري 
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متثيالً قلها  أ أن الروما من أكثر الفئات اإلثنية استضعافاً و        ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٧٨
للتهميش من جانـب الـسلطات      خماطر تعرض أفراد هذه الفئة       وأن   على املستوى السياسي  

  .)١٤٣( عاليةواجلهات الفاعلة غري التابعة للدولة
وأعربت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات            -٧٩

مستوى مشاركة األشخاص املنتمني إىل أقليات يف مجيع        عن القلق إزاء استمرار تدين      الوطنية  
ية موقيشكل عدم إملام أفراد األقليات ال     ما  كثرياً  ف .جماالت اإلدارة احلكومية واخلدمات العامة    

وفضالً عن ذلـك،  . )١٤٤( من العمل يف القطاع العامهتم استفادحيول دون بلغة الدولة حاجزاً    
وهو ما يعانيه أيضاً     ثيل أفراد الروما يف اهليئات املنَتخبة،      اللجنة عن القلق إزاء ندرة مت      أعربت

  .)١٤٥(األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات األصغر عدداً
 إمكانات اسـتعمال    أنية من   موقوأشارت اللجنة إىل مزاعم ممثلي بعض األقليات ال         -٨٠

. ت اإلداريـة   يف التعامل مـع الـسلطا       تظل حمدودة  ،اللغة الروسية خبالف  لغات األقليات   
 احلكومة على تعزيز استعمال لغات األقليات يف التعامـل مـع الـسلطات      اللجنة وشجعت

  .)١٤٦(اإلدارية احمللية
إلذاعة والتلفزيون تواصل بـث     العامة ل يئة  اهلوذكرت جلنة وزراء جملس أوروبا أن         -٨١

 ونوعيتها غـري    أن الوقت املخصص هلذه الربامج      عن بلغومع ذلك، أُ  . برامج بلغات األقليات  
  .)١٤٧(كافيني وأن مواعيد بث الربامج التلفزيونية غري مناسبة

غـري  تكون لغتهم األم    أن األطفال الذين    ب مركز اإلعالم عن حقوق اإلنسان       وأفاد  -٨٢
 يؤثر يف نوعية التعليم     األمر الذي اللغة الروسية أو لغة الدولة، ُيجربون على تعلم لغة أجنبية،           

وذكرت جلنة وزراء جملس أوروبـا أن       . )١٤٨( الثقافية واللغوية  -ية اإلثنية   واحلفاظ على اهلو  
،  بصورة عامة   االفتقار إىل الوسائل   ه يعوق  وتعلمها بلغات األقليات التدريس  زيادة تطوير نظام    

  .)١٤٩(سيما الكتب املدرسية وتدريب املدرسني تدريباً مناسباً وال
با املعنية باالتفاقية اإلطارية حلمايـة األقليـات        ووفقاً للجنة االستشارية جمللس أورو      -٨٣

 املزيد من اجلهود    بذل، يلزم   اصاخلذايت  الكم  احلركز  مب إقليم غاغوزيا    متتعرغم  فإنه  ،  الوطنية
  .)١٥٠( وتراثها الثقايف وتطويرمهايةغاغوزاللغة الللحفاظ على 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
ة املسنني إىل ارتفاع نسبة اهلجـرة الـيت انطلقـت يف هنايـة              أشارت مجعية مساعد    -٨٤

وذكرت املنظمة الدولية للهجرة أن     . )١٥١(التسعينات وتسارعت إىل مستويات مل يسبق هلا مثيل       
يواجهون أوضاعاً غري مستقرة يف بلدان املقصد فضالً عن خماطر التعرض           العديد من املهاجرين    

جلمعية أن مجهورية مولدوفا تسعى لتحسني قـدرهتا         وأوضحت ا  ،النتهاكات حقوق اإلنسان  
 ١ويف هذا السياق أوصت الورقة املـشتركة        . )١٥٢(على توعية مواطنيها يف اخلارج ومساعدهتم     

تيسري مجع مشـل األطفـال   لاحلكومة بالعمل على إبرام اتفاقات مع البلدان املضيفة ذات الصلة     
  .)١٥٣(ة إدماج اآلباء العائدين من اخلارجبآبائهم املهاجرين ووضع برامج اجتماعية إلعاد
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وإىل وأشارت املنظمة الدولية للهجرة إىل احتجاز األطفال يف مركز إيواء املهاجرين              -٨٥
  .)١٥٤( وضع قواعد خاصة تكفل االمتناع عن احتجاز األحداثوجوب

 وذكرت املنظمة الدولية للهجرة أن املهاجرين املهرَّبني يقاضـون جنائيـاً بـسبب              -٨٦
 مهاجرين آخرين غري شـرعيني ألن       شأهنم شأن أي   احلدود بصورة غري مشروعة      اجتيازهم

  .)١٥٥( يتسق مع القانون الدويلعلى حنول تشريعها عّدمجهورية مولدوفا مل ُت
عـدد  بـشأن   وأشارت املنظمة الدولية للهجرة إىل لزوم حتسني البحث والتوثيـق             -٨٧

التمييز العنصري  بشأن  تؤدي إىل ارتفاع عددهم؛ و    األشخاص عدميي اجلنسية والعوامل اليت      
 ومعاملة املهاجرين غري    الداكنةوغريه من أشكال املعاملة السلبية للمهاجرين من ذوي البشرة          

  .)١٥٦(الشرعيني يف مجهورية مولدوفا

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١١  
بـة  اا إىل أن مجهورية مولدوفا ال متـارس رق أشار مركز حقوق اإلنسان يف مولدوف      -٨٨

. )١٥٧( يف املنطقة  افعالة على منطقة ترانسنيستريا، مما حيول دون تعزيز حقوق اإلنسان ومحايته          
  الوطنيـة  وأبدت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات         

  .)١٥٨(مالحظات مماثلة
مصدراً هامـاً   ال تزال   الدولية للهجرة على أن منطقة ترانسنيستريا       وشددت املنظمة     -٨٩

وأعربت منظمة العفو الدولية عـن القلـق إزاء         . )١٥٩(لالجتار باألشخاص ومنطقة عبور هلم    
وأبلغت الورقـة   . )١٦٠(٢٠١٠انتهاك احلق يف حماكمة عادلة يف منطقة ترانسنيستريا يف عام           

 دوائـر نشطة وسائط اإلعالم بدعم مـن  أل ترانسنيستريا  منطقةإدارة   عن مراقبة    ٣املشتركة  
  .)١٦١(ترهيب الصحفيني يف هذه املنطقةاألعمال وعن 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال يوجد  

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال يوجد  

  واملساعدة التقنيةبناء القدرات   -خامساً  
  .ال يوجد  
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