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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

الدورة األربعون

 24كانون الثاني/يناير  4 -شباط/فبراير 2022

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحبة المصااااااال ة بشااااا ا ن
جمهورية مولدوفا*
تقرير مفوضية األمم المت دة السامية ل قوق اإلنسان

أوال -معلومات أساسية
-1

أعد هذا التقرير عمال بقراري مجلس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاة دورية االستعراض

الدوري الشااام و وهو مو ل ل  39ورقة معلومات مقدمة من الجهات صاااحبة المحاال ة إلى االسااتعراض
()1

الدوري الش ااام  ،دقدي في شا ا

مو ل تقيدا بال د األقح ااى لعدد الالماتو ويت اامن فرعا مس ااتقال إلس ااهاي

المؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة بناء على التقيد الاام بمبادئ باريسو

ثانيا -معلومات مقدمة من المؤسااسااة الو نية ل قوق اإلنسااان المعتمدة بناء على
التقيد الكامل بمبادئ باريس
-2

أوصا ا ا ا ا ا ااى ديوان المظااالف في مهوريااة مولاادوفااا ال ومااة ب ا ن تعل عمل ا وفقااا لمبااادئ باااريس

-3

وذكر ديوان المظالف أن حقوق المثليات والمثليين وملدو ي المي الجنسا ااي وميايري الهوية الجنسا ااانية

-4

وذكر ديوان المظالف أن على الرغف من ك الجهود المبذولة ،أبلغ ب االت العم في مؤسا ا اسا ا ااات

والتوصيات الدولية و
()2

هي من ال قوق التي تلقى أق قدر من االحتراي و
()3

الرعادة بالعالج القس ا ااري دون والدة قانونية ،وعلاء العقاقير العقلية دون موافقة ،وممارس ا ااة العن  ،وس ا ااوء

المعاملة ،وال بس غير اللوعي ،والعم القسري ،والمعاملة المهينة والمذلة()4و
-5
*

وذكر ديوان المظالف أن االكتظاظ في مرافق االحتجا ال يلال شديدا()5و

تحدر هذه الوثيقة من دون ت رير رسميو

)GE.21-15709 (A

A/HRC/WG.6/40/MDA/3

-6

والحظ ديوان المظالف ضاع

مساتوا اساتقالل الساللة الق ااشية وشااافيتها ونلاهتها ،وعدي شااا ية

عملية اختيار الق ا اااة وتعيينهف ،وانعداي اإلرادة السا ااياسا ااية ال ريرية إل راء إصا ااالحات ق ا اااشية ،وضا ااع

خدمات المساعدة القانونية التي تاالها الدولة ،واالفتقار إلى آليات فعالة لمنع الاساد ،وضع
في نظاي العدالة()6و

ثقة الجمهور

-7

وذكر ديوان المظالف أن الم ادقات وأعمال التخويف التي دمارسها السياسيون إ اء أهف المنظمات

-8

وذكر ديوان المظالف أن الحا ا ا ايين ال يلالون عرض ا ااة لالعتداء والتخويف ،وأن الدولة لف تاا بي ة

-9

وذكر ديوان المظالف أن معدل عمالة األشا ا ااخاا ذوي اإلعاقة أق مرتين من معدل عمالة عموي

-10

وذكر ديوان المظالف أن العالوة اال تماعية ال ومية ال تيلي سا ا ااوا ثل

غير ال ومية وأكثرها تمثيال كان لها أثر سلبي على نشاط قلاع الجمعيات و
()7

مواتية ألنشلة الح ايين وحرية وساشط اإلعالي وتعدديتها و
()8

الس ان()9و

كبار السن()10و
-11

وذكر ديوان المظالف أن التااوتات بين المناطق ال

ال د األدنى لمعيشا ا ااة

ارية والريةية في ال حااول على خدمات المياه

والحرف الح ي ونوعيتها ال تلال قاشمة ،وأن التقديرات تشير إلى أن ما دقرب من مليون شخص دعتمدون

على مياه الشرب من آبار ض لة وملوثة()11و
-12

وذكر ديوان المظالف أن الش ا اواغ ال تلال قاشمة بش ا ا ن إم انية حح ا ااول ميع األش ا ااخاا الم تجلين

-13

وذكر ديوان المظالف أن معظف مؤسا ا اسا ا ااات الرعادة تعاني من نقص في المو،اين اللبيين ،وعدي

-14

وذكر ديوان المظالف أن أكثر من ثل األطاال المساجلين في نظاي التعليف لف تتح لهف فرصاة المشااركة

على الخدمات اللبية والناسية واال تماعية وخدمات الح ة العقلية ،ال سيما األشخاا من الا ات ال عياة و
()12

كاادة وحدات الس ن والحرف الح ي ،وعدي و ود س ن مالشف لذوي القدرة الم دودة على ال ركة و
()13

في التعلف عبر اإلنترنت بس ا ا ا اابد عدي و ود تانولو يا ال اس ا ا ا ااوب أو على األق بس ا ا ا اابد عدي توافر هات

مربوط باإلنترنت()14و
-15

وذكر ديوان المظالف أن ال تو د آليات فعالة لتعليل ورصد حقوق اإلنسان في إقليف ترانسنيستريا،

وأن المنظمات غير ال ومية هي التي تقدي المسااعدة ل ا ادا انتهاكات حقوق اإلنساان في هذا اإلقليف في

أغلد األحيان()15و

ثالثا -المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصل ة
ألف -نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية ل قوق اإل نسان

()16

أوصااى المجلس المعني بمنع التمييل والق اااء علي وضاامان المساااواة (مجلس المساااواة) ال ومة
-16
ب ن توقع وتح ا ا اادق على االتااوية الدولية ل مادة حقوق ميع العمال المها رين وأفراد أس ا ا اارهف ،واالتااوية الدولية
ل مادة ميع األشخاا من االختااء القسري()17و

-17

وأوصا ااى مجلس المسا اااواة ال ومة ب ن توقع وتحا اادق على البروتوكول االختياري المل ق بالعهد

الخاا بال قوق االقتحا اااددة واال تماعية والثقا ية ،والبروتوكول االختياري التااوية حقوق اللا المتعلق بء راء
تقددف البالغات ،والبروتوكول االختياري التااوية حقوق األشخاا ذوي اإلعاقة()18و

-18

والحظ مجلس أوروبا أن ماوضاات ل قوق اإلنسااان حثت ال ومة على ضاامان التحااديق س اريعا على

اتااوية مجلس أوروبا للوقادة من العن

2

ضد النساء والعن

المنللي وم اف تهما و
()19
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على العن

وأوصا ااى مجلس المسا اااواة ال ومة ب ن تحا اادق على اتااوية منظمة العم الدولية بشا ا ن الق ا اااء
والت رش في عالف العم ( 2019 ،رقف )190

و

( )20

-20

وأوص اات اللجنة األوروبية لمناه ااة العنح ارية والتعح ااد ال ومة ب ن تح اادق على البروتوكول

-21

وأوصا اات ال ملة الدولية للق ا اااء على األسا اال ة النووية ال ومة ب ن توقع وتح ا ادق على سا اابي

رقف  12التااوية حمادة حقوق اإلنسان وال ريات األساسية()21و
االستعجال على معاهدة حظر األسل ة النووية و
()22

باء -اإل ار الو ني ل قوق اإلنسان

()23

-22

ذكرت اللجنة األوروبية لمناه اة العنحارية والتعحاد أن مجلس المسااواة وديوان المظالف داتقران

-23

وأوصاى مجلس المسااواة ال ومة ب ن تاا تمويال مناسابا ومساتقال للمجلس وأن تمن

الحاالحيات

-24

وأوصاى مركل  GENDERDOC-Mللمعلومات ال ومة ب ن تمنح مجلس المسااواة الحاالحيات

بشدة إلى الموارد المالية والبشرية الال مة لتنايذ واليتيهما باعالية و
()24

المناسبة للت قيق وفرض العقوبات()25و

الاا ية للنظر في حاالت التمييل ،وض ا اامان تنايذ توص ا اايات  ،وض ا اامان أن د ون لمجلس المس ا اااواة ال ق في
إحالة الق ادا إلى الم مة الدستورية لممارسة الم ار عة الدستورية في ق ادا التمييل()26و

جيم -تنفيااا االلتزامااات الاادوليااة المتعلقااة ب قوق اإلنساااااااااااانل مع مراعاااة القااانون الاادولي
اإلنساني الساري
-1

المسائل الشاملة لعدة قطاعات

المساواة وعدي التمييل
-25

()27

ذكر مجلس أوروبا أن ماوضا ا اات ل قوق اإلنسا ا ااان الحظت أن ممثلي بعا الا ات في المجتمع،

ال ساايما الروما والمها رون والمثليات والمثليون وملدو و المي الجنسااي وميايرو الهوية الجنسااانية وحاملو

صاااات الجنسااين ،واألشااخاا ذوو اإلعاقات الذهنية الناسااية  -اال تماعية ،واألشااخاا المحااابون بايرو
نقص المناعة البشرية/اإليد كثي ار ما يتعرضون لخلاب الاراهية()28و

-26

وذكرت الورقاة المش ا ا ا ا ا ااتركاة  3أن الجراشف المرتاباة بادافع الت يل ال دم ن تقييمهاا والمعااوباة عليهاا على

الن و الوا اد ألن اإلطاار القاانوني ال يلال غير م تما و واإلفالت من العقااب على خلااب الاراهياة هو ماا د ادد
استم ارره ،إذ ال يلال ض ادا خلاب الاراهية والجراشف المرتابة بدافع الت يل غير مشمولين بال مادة()29و

-27

وذكرت الورقة المش ااتركة  2أن هناك إش ااارات هامة إلى أن الش اارطة ال ت قق في راشف الاراهية،

-28

وأوصى مركل  GENDERDOC-Mال ومة ب ن توافق على مشروع القانون رقف " 301بش ن

ال سيما عندما تقدي أقليات إثنية ،أي الروما ،ش اوا بش نها و
()30

م اف ة راشف الاراهية" ،وتاا ال مادة من راشف الاراهية المرتابة ض ا ا ا ا ااد ميع الا ات المهمش ا ا ا ا ااة ،بما في ذل

المثليات والمثليون وملدو و المي الجنس ا اي وميايرو الهوية الجنسا ااانية وأحرار الهوية الجنسا ااانية وحاملو صا اااات
الجنسااين وأفراد الا ات الجنسااانية األخرا ،وتاا تدريبا مناساابا لمو،اي الشاارطة والمدعين العامين والق اااة
والم امين في مجال م اف ة راشف الاراهية()31و
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وأوصا ا ااى مركل  GENDERDOC-Mال ومة ب ن ت ا ا ااع اس ا ا اتراتيجية شا ا اااملة لمنع وم اف ة

خلاب الاراهية ،بما في ذل إنش اااء آلية لرص ااد خلاب الاراهية ،وأن ت ااع وتناذ حمالت منتظمة للتوعية

بش ن منع وم اف ة خلاب الاراهية()32و
-30

وذكر ت ال

منظمات األشا ا ااخاا ذوي اإلعاقة أن األشا ا ااخاا ذوي اإلعاقة وأسا ا اارهف ال يلالون

أش ا ا ااد الا ات ض ا ا ااعاا في البلد ،ويوا هون مش ا ا اااك الاقر ،وال ح ا ا ااول على الخدمات العامة وقلة الخدمات
اال تماعية ألغراض الدعف والعيش في المجتمع وال حا ا ا ااول على الخدمات التعليمية على ميع المسا ا ا ااتويات،

وفرا العم

وال ح ااول على خدمات إعادة الت هي والمح ا ات والوص اول إلى وس اااش النق العاي وال ح ااول

على المعلومات()33و
-31

وذكر مجلس أوروبا أن ماوضات ل قوق اإلنساان الحظت أن الظروف المعيشاية المتدنية النوعية

ألس اار الروما ،وم دوددة فرا حح ااولهف على التعليف ،والعم والرعادة الحا ا ية ،واس ااتمرار الت يلات المجتمعية

ضد الروما ال تلال تش

عربات رشيسية تعوق نجاح إدما هف في المجتمع()34و

-32

والحظت اللجنة األوروبية لمناه ا ااة العنحا ارية والتعحا ااد أن إصا ااالح نظاي الالمركلية في البلد

-33

وذكر مركل  GENDERDOC-Mأن المثلياات والمثليين وملدو ي الميا الجنسا ا ا ا ا ا ااي ومياايري

قد أثر سلبا على نظاي وسلاء الروما المجتمعيين و
()35

الهوية الجنس ا ااانية ال يلالون من أش ا ااد الا ات عرض ا ااة للتهميش والتمييل داخ المجتمع ،وأنهف ال يلالون من
بين أشد الا ات ت ث ار بخلاب الاراهية ،ال سيما خالل ال مالت االنتخابية()36و

-34

وأوص ااى مجلس المس اااواة ال ومة ب ن تاا إدماج مبادئ التنوع والمس اااواة وعدي التمييل في العملية

التعليمية وفي إعداد المواد التعليمية()37و

التنمية والبي ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان

()38

-35

ذكرت منظمة Just Atonement Incو أن الاسا ا ا اااد مو ود على ميع المسا ا ا ااتويات ال ومية،

-36

وأوصاات الورقة المشااتركة  11ب ن تنظر ال ومة في إنشاااء آلية ق اااشية ل مادة المبليين بالمخالاات،

وأن قوانين م اف ة الاساد ال تناذ على ن و كاف و
()39

بغية التحدي على ن و أسرع وأكثر فعالية ألعمال االنتقاي و
()40

حقوق اإلنسان وم اف ة اإلرهاب
-37

أوصا ا ا ا اات اللجنة األوروبية للددمقراطية من خالل القانون (لجنة البندوية) ب ن تاون القيود الماروضا ا ا ا ااة

على تيلية وساااشط اإلعالي لم مات اإلرهابية قحاايرة المدة ،وأن تقتحاار على أنواع بعينها من المعلومات،
تمشيا مع مبدأ التناسد()41و

-2

ال قوق المدنية والسياسية

حق الارد في ال ياة وال رية واألمان على شخح
-38

()42

ذكرت الورقة المشاتركة  9أن معظف أعمال التعذيد وساوء المعاملة لف داتح ت قيق بشا نها أو لف دقاض

مرتابوها و،لت دون عقاب ،بما في ذل بسا ا ا ا اابد عدي و ود آلية ت قيق فعالة ومسا ا ا ا ااتقلة ،وعدي و ود إ راءات
مناس ا ا اابة ونليهة للم اكمة ،وعدي كاادة ال ا ا اامانات القانونية ل مادة ال ا ا ا ادا والش ا ا ااهود ،وم دوددة فرا

ال حول على وثاشق األدلة الجناشية المستقلة المتعلقة بالحدمات البدنية والناسية()43و

4
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-39

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  9ال ومة ب ن ت ا اامن إ راء ت قيق فوري ونلي وفعال في الشا ا اوا

-40

وأوصا اات الورقة المشا اتركة  9ال ومة ب ن تاا ححا ااول ضا ا ادا التعذيد على الخدمات اللبية

المتعلقة ب عمال التعذيد وسوء المعاملة التي تستند إلى أسا

واضح ،وفقا لبروتوكول إسلنبول و
()44

والناساية واال تماعية وخدمات إعادة الت هي و وأوصات الورقة ال ومة أد اا ب ن تعدل التشاريعات الوطنية،

بما في ذل القانون رقف  ،137ليشم أح اما صري ة بش ن حق ض ادا التعذيد وسوء المعاملة في االنتحاف،

بما في ذل التعويا العادل والاافي ،ووساش إعادة الت هي على أكم و

مم ن()45و

-41

وذكرت الورقة المش ااتركة  10أن اكتظاظ مرافق الس ااجون يثير شا اواغ خليرةو وأوص اات ال ومة

-42

وأوصاات الورقة المشااتركة  9ال ومة ب ن تتخذ خلوات ملموسااة لت سااين األوضاااع في السااجون

-43

ودعت اللجنة األوروبية لمنع التعذيد والمعاملة أو العقوبة الالإنسا ا ا ا ااانية أو المهينة ال ومة إلى اتخاذ

-44

وأوصت اللجنة األوروبية لمنع التعذيد ال ومة ب ن تليي تماما ال بس االنارادي الت ديبي لمحداث()49و

-45

وأوصا اات اللجنة األوروبية لمنع التعذيد ال ومة ب ن ت ا ااع إطا ار قانونيا واض ا ا ا وشا ااامال ينظف

ب ن تعتمد تدابير بديلة لالحتجا  ،وت من أن الم اكف الوطنية تلبقها على نلاق أوسع و
()46

ومرافق االحتجا  ،بما يتماشى والمعايير الدولية ذات الحلة()47و

إ راءات حا مة ،دون مليد من اإلبلاء ،لمنع العن

والتخويف بين السجناء على نلاق نظاي السجون و
()48

اإليداع غير اللوعي للمريمين في دور الرعادة اال تماعية و قامتهف فيها()50و

إقامة العدل ،بما في ذل مس لة اإلفالت من العقاب ،وسيادة القانون

()51

-46

ذكرت الورقة المشتركة  1أن المجتمع يرا أن الق اء غير مستق سياسيا ،ويت ثر بشدة بالاساد،

-47

ص ااعوبات إلنش اااء س االلة ق اااشية مس ااتقلة

ويخدي محالح الشركات أساسا و
()52

وذكرت الورقة المش ااتركة  4أن ال ومة ال تلال توا

حقا ،وأن الناوذ السا ااياسا ااي غير المبرر دقوض بشا ا

كبير اسا ااتقالل قلاع العدلو فما فت العديد ممن هف

في السللة يتالعبون بانتظاي باألنظمة الق اشية ل مادة حلااشهف السياسيين ومعاوبة معارضيهف و
-48

()53

وذكرت منظمة Just Atonement Incو أن المالحقات الق ا اااشية دم ن أن تاون بدوافع سا ااياسا ااية،

وأن االدعاءات المتعلقة بو ود أدلة ملاقة أمر شا ا ا اااشع ،وأن عمليات التعيين في المناصا ا ا ااد الق ا ا ا اااشية تاتقر إلى

الشاا ية وهي عرضة لت ثيرات غير سليمة()54و
-49

وأفادت لجنة ال قوقيين الدولية ب ن الجهات الم لية صااحبة المحال ة ذكرت أن المجلس األعلى

للق اااء أصاابح أداة لل اايط على فرادا الق اااة ويمث تهديدا السااتقاللهف ،بدال من أن د االلع بدور فعال

في الدفاع عن استقالل الق اء كمؤسسة و يما يتعلق بارادا الق اة()55و
-50

وأوصا ا ا ا اات لجنة ال قوقيين الدولية ال ومة ب ن تتخذ تدابير إصا ا ا ا ااالحية يما يتعلق بءقامة العدل

بغية إنهاء التدخ غير المبرر للسااللة التنايذدة في شااؤون السااللة الق اااشية ،بما في ذل اختيار الق اااة

أو تعيينهف أو ترقيتهف أو نقلهف أو انتدابهف أو أي اند آخر من واند إدارة مسارهف الو،ياي()56و
-51

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  11ال ومة ب ن تلبق آلية ل ا اامان إ راء ف ص حريقي ألصا ااول ميع

-52

وأوصاات الورقة المشااتركة  4ال ومة ب ن تعتمد تيييرات دسااتورية تليي فترة اختبار الق اااة التي

الق اة والمدعين العامين ونلاهتهف و
()57

تدوي خمس سنوات و
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-53

وأوصا اات الورقة المشا ااتركة  4ال ومة ب ن تشا ااجع ممارسا ااة اإلبالل بالمخالاات في ميع هي ات

-54

ودعت المنظمة اليهوددة العالمية للتعوي ا ااات ال ومة إلى اعتماد تش ا اريع شا ااام ينص على رد

قلاع العدل ،وأن تاا ححول المبليين بالمخالاات على ال مادة الااملة بمو د القانون و
()59

الممتلاات التي را ت ميمها خالل ال ربة الشيوعية إلى أص ابها أو تعوي هف عنها()60و

ال ريات األساسية
-55

()61

ذكرت الورقة المشا ااتركة  7أن مسا ااتوا حرية الحا ا افة انخاا منذ االسا ااتعراض الدوري الشا ااام

الس ااابق بس اابد ال اايط على العاملين في وس اااشط اإلعالي وعلى المنافذ اإلعالمية ،وتركل وسا ااشط اإلعالي
وتقييد ححولها على المعلومات()62و

-56

وذكرت منظمة "بيت ال رية" أن ال ومة لف تبذل هودا كبيرة لت سين ال حول على المعلومات

-57

وذكرت الورقة المشا ااتركة  7أن لءا كبي ار من المؤسا اسا ااات اإلعالمية ال يلال مملوكا للسا ااياسا اايين

وضمان التنوع اإلعالمي و
()63

بلريقة مباش ا ارة أو غير مباش ا ارة ،في حين أن السا ااياسا ااة الت ريرية لهذه المؤس ا اسا ااات تتوق
السياسية والتجارية لمالايها()64و

-58

على المحا ااالح

وذكرت منظمة "بيت ال رية" أن المو،اين العموميين دعرقلون باسا ا ااتمرار إم انية ال حا ا ااول على

المعلومات المتعلقة بالمحا اال ة العامة في  ،إفالتهف من العقاب ،أو دمن ون امتيا ال حا ااول عليها إلى

وساش اإلعالي الما لة لديهف()65و
-59

وذكرت منظمة "بيت ال رية" أن الحا ايين المسااتقلين يتعرضااون ل اايوط قانونية شااديدة وأشا ال

أخرا من التخويف والم اادقة نتيجة أنشاالتهفو ويتعرض الح ا ايون الذين يبليون بق ااادا الاساااد والنلاهة

ل يوط قانونية منتظمة في ش

دعاوا تشهير يرفعها األشخاا الذين شملتهف ت ريقاتهف()66و

-60

وأوصا اات منظمة "بيت ال رية" ال ومة ب ن تاا أن يتم ن الح ا ا ايون من أداء عملهف دون تخويف

-61

وذكرت الورقة المشا ا ا ا ااتركة  19أن منظمات المجتمع المدني تعرضا ا ا ا اات خالل السا ا ا ا اانوات الخمس

أو م ادقة ،وأن دجري الت قيق بالاام في أي انتهاك ل قوق الح ايين و
()67

الماضا ااية العتداءات وحمالت تشا ااهير من السا ااياسا اايين ووسا اااشط اإلعالي التابعة لهف ومن المتحا اايدين عبر
اإلنترنت ،من خالل مبادرات تشا ا اريعية لل د من ال يل المدني ،وش ا اان اعتداءات أثناء ال مالت االنتخابية،

والمراوبة السرية()68و
-62

وذكرت الورقة المش ا ا ا ا ا ااتركة  6أن أعمال التخويف واالنتهاكات التي يتعرض لها الناش ا ا ا ا ا االون في

-63

وأوصت الورقة المشتركة  19ال ومة ب ن ت مي المدافعين عن حقوق اإلنسان ،بما في ذل من

مجال حقوق المرأة والمدافعون عن حقوق المرأة تااقمت في السنوات األخيرة و
()69

اعتاداءات األطراف الثاالثاة ،ال سا ا ا ا ا ا اايماا المادافعون الاذين دعملون من أ ا حمااداة األطااال ضا ا ا ا ا ا ا ااداا العن
وض ادا العن

-64

العاشلي()70و

وذكر م تد المؤساساات الددمقراطية وحقوق اإلنساان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا أن

أوصااى ،في رأد بش ا ن قانون م اف ة النشاااط المتلرف ،ال ومة ب ن تليي أو تنقح بش ا

وهري التعاريف

الا ااضة وغير الدويقة ،مث "التلرف" أو "النشاط المتلرف" أو "المنظمات المتلرفة" أو "مواد التلرف"و

فمن ش ن هذه التعاريف اليام ة أن تعيق نشر المعلومات على الجمهور()71و
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حظر ميع أش ال الرق
-65

()72

أوصا ا ااى المركل األوروبي للقانون والعدالة ال ومة ب ن تعل

هودها لم اف ة االتجار بالبشا ا اار،

و تاحة الموارد والتدريد لمو،اي حمادة ال دود ل اامان التعرف السا اريع على األش ااخاا ضا ا ادا االتجار،

وتقددف المساعدة لهف()73و
-66

وح

فريق الخبراء المعني بالعم على م اف ة االتجار بالبشار ال ومة على يادة عدد ماتشاي

العم وتم ينهف من االض ا ا ا االالع بدور على الخط األمامي في منع االتجار باألش ا ا ا ااخاا وت ديد االتجار

ألغراض االستيالل في العم ()74و
-67

وح

فريق الخبراء المعني بم اف ة االتجار بالبش ا ا ا اار ال ومة على أن تعل الجهود الرامية إلى

ت سا ا ااين منع االتجار باألطاال ،وت ديد هوية األطاال ال ا ا ا ادا ومسا ا اااعدتهف ،وذل بتعليل قدرات وموارد

المهنيين العاملين في مجال حمادة األطاال ،وكاالة بي ة واوية لمطاال المرتبلة أوضا ا ا اااعهف بالشا ا ا اوارع واألطاال

غير المح وبين أو المناحلين عن ذويهف الذين يلتمسون اللجوء()75و

ال ق في الخحوصية
-68

أوص اات الورقة المش اتركة  10ال ومة ب ن تعل اإلطار القانوني الوطني لتوفير ض اامانات كا ية

ض ااد التنح اات التعس اااي على الم المات الهاتةية ،وأن ت ااع آلية مالشمة لرص ااد امتثال تش اريعات التنح اات

على الم المات الهاتةية()76و
-3

ال قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ال ق في العم وفي ،روف عم عادلة ومواتية

()77

-69

ذكرت اللجنة األوروبية لل قوق اال تماعية أن نظاي تاتيش العم غير فعال()78و

-70

والحظت اللجنة األوروبية المذكورة أن العاملين ل سااابهف الخاا غير مشاامولين بتش اريع الح ا ة

-71

وذكر مجلس المساواة أن أشد المساش إل احا التي تؤثر على المرأة تشم الاجوة في األ ور بين

المهنية والسالمة المهنية و
()79

الجنسااين ،وعروض العم المت يلة نسااانيا ورفا تو،يف األشااخاا الذين لهف التلامات أس ارية ،والت رش
في العم  ،وعدي كااءة اآللية التي تعاقد على الت رش الجنسي()80و

-72

وأوصاات الورقة المشااتركة  6ال ومة ب ن ت ااع تعرياا لماهومي العم المتساااوي والعم المتساااوي

الريمة في اإلطار القانوني الوطني()81و

-73

وأوصاى ت ال

منظمات األشاخاا ذوي اإلعاقة ال ومة ب ن تناذ حمالت إعالمية ألرباب العم

واألش ااخاا ذوي اإلعاقة الس ااتخداي التدابير الرامية إلى حال العمالة وتلوير نظاي خدمات التو ي المهني

لمشخاا ذوي اإلعاقة()82و
-74

وذكرت الورقة المشا ااتركة  20أن التمييل على أسا ااا

السا اان في سا ااوق العم أمر شا اااشع ،وأن ال يؤثر

على األصااير ساانا والوافدين الجدد إلى سااوق العم ف سااد ،ب يؤثر أد ااا على األشااخاا األكبر ساانا،
ابتداء من سن الخمسين ،ب قب ذل ()83و

-75

وذكرت اللجنة األوروبية لل قوق اال تماعية أن لف يثبت أن ال مادة من أعمال التمييل ض ا ا ا ا ا ااد نقابات

العمال والتدخ في شؤونها م مونة بش
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ال ق في ال مان اال تماعي
-76

ذكرت اللجنااة األوروبيااة لل قوق اال تماااعيااة أن إعااانااات البلااالااة الاادنيااا ،وال ااد األدنى لمعاااش

-77

وذكرت اللجنااة األوروبيااة لل قوق اال تماااعيااة أن الجهود المبااذولااة للنهوض بنظاااي ال ا ا ا ا ا ا امااان

-78

وأوصااى مجلس المساااواة ال ومة ب ن تعدل القانون رقف  2008/133المتعلق بالمساااعدة اال تماعية،

الشيخوخة ،واإلعانات المرضية الدنيا غير كا ية و
()85

اال تماعي تدريجيا إلى مستوا أعلى غير كا ية و
()86

وذل إلتاحة ص اايية ل س اااب ال د األدنى الم اامون للدخ الش ااهري لا أسا ارة ،حس ااد مس ااتوا اإلعاقة والقدرة

على العم ألفراد أسرة مقدي الللد()87و
-79

وذكر مجلس أوروبا أن ماوضاات ل قوق اإلنسااان أوصاات ال ومة ب ن ت ساان إم انية ال حااول

على است قاقات ال مادة اال تماعية ل مان حق ميع األطاال في مستوا معيشي الشق و
()88

ال ق في مستوا معيشي الشق

()89

-80

ذكرت الورقة المشا ااتركة  15أن معظف أسا اار الروما تعيش في فقر دون الخدمات األسا اااسا ااية التي

-81

وذكرت اللجناة األوروبياة لل قوق اال تمااعياة أنا لف يثبات أن أسا ا ا ا ا ا اار الروماا تتمتع ب مااداة كاا ياة

-82

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  20أن النس ا اااء الابيرات في الس ا اان ينتمين إلى إحدا ف ات كبار الس ا اان

ت تا ها()90و

يما يتعلق بالس ن و
()91

المعرضاة بشادة لخلر الاقر واالساتبعاد اال تماعي ،باإلضاافة إلى كبار السان في المناطق الريةية والناشية،

وكبار السن الذين عملوا في القلاع الل ارعي طوال حياتهف ،وكبار السن ذوي اإلعاقة()92و
-83

وأوصاات الورقة المشااتركة  20ال ومة ب ن تؤمن الدخ للسا ان كبار الساان بمن هف معاشااات تقاعددة

-84

وذكرت الورقة المش ا ا ااتركة  21أن الاح ا ا ااول قب المدرس ا ا ااية تارض رس ا ا ااوما على تيذدة األطاال،

الشقة ،وم ار عة إصالحات المعاشات التقاعددة من أ

وهو ما دش

استهداف مستويات الاقر في البلد بش

أف

()93و

في كثير من األحيان عب ا كبي ار على األمهات العا بات و

ال ق في الح ة

()94

()95

-85

ذكرت الورقة المش ااتركة  15أن ال ح ااول على خدمات صا ا ية يدة غير متناس ااد بين المناطق

-86

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  15أن التمييل في مجال الح ا ا ة ش ا ااديد لليادة بين الش ا ااباب ال ا ااعااء

-87

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  15أن حح ا ااول الش ا ااباب ذوي اإلعاقة على الخدمات الح ا ا ية م دود

ال

رية والريةية و
()96

ا تماعيا وشباب الروما و
()97

بسا ا ا ا اابد تعذر ركوب وسا ا ا ا اااش النق العاي والولوج إلى اللرق والمباني ،وم دوددة إم انية ال حا ا ا ا ااول على

المعلومات الم ياة بلريقة براي أو لية اإلشارة أو صيية المعلومات السهلة القراءة()98و
-88

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  6أن النس ا اااء ال يللن يوا هن التمييل والح ا ااعوبات في ال ح ا ااول على

المعلومات ذات الحا االة بالح ا ا ة والرعادة الح ا ا ية ،ال سا اايما النسا اااء في المناطق الريةية ،والنسا اااء ذوات
االحتيا ات الخاصة ،والمشردات ،والنساء في مناطق النلاع ،ونساء األقليات اإلثنية()99و
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-89

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  20أن التمييل على أس ا ااا

الس ا اان ال يلال قاشما في نظاي الرعادة الح ا ا ية،

وو هت االنتباه إلى ق ااادا مث عدي كاادة أطباء أمراض الشاايخوخة وأس ارة كبار الساان ،وعدي و ود تدريد
منهجي لمخحا اااشيين للتواصا ا مع المرضا ااى من كبار السا اان وعال هف ،وال ا ة إلى ت م التالاة الااملة

للخدمات واألدوية التي ال تيليها بوليحة الت مين الح ي ،والمدفوعات غير الرسمية()100و
-90

وذكر مجلس أوروبا أن ماوض ا اات ل قوق اإلنس ا ااان أوص ا اات ال ومة ب ن ت س ا اان توافر الخدمات

الحا ية و م انية ال حاول عليها ،بما في ذل في المناطق الريةية ،وأن تتحادا لل وا ل التي ت ول دون
ححول أشد أفراد المجتمع ضعاا وفق ار على الخدمات اللبية الال مة()101و

-91

وأوصاات الورقة المشااتركة  21ال ومة ب ن تيير ذريا سااياساااتها العامة يما يتعلق بتقددف المعلومات

المتحالة بالرعادة الحا ية العامة ،وأن تاا إتاحة المعلومات في شا
باللية البليارية لمقاطعة تاراكليا()102و

م توب وشااهي ولاتروني ،بما في ذل

-92

وذكر مجلس أوروبا أن ماوضاات ل قوق اإلنسااان دعت إلى إصااالح أكثر عمقا لخدمات الح ا ة

-93

وذكرت الورقة المشاتركة  6أن مساتويات الوعي ب نماط ال ياة الحا ية والحا ة اإلنجابية وتنظيف

العقلية ،بهدف الق اء تدريجيا على اللجوء إلى الممارسات القسرية في عال ات اللد الناسي()103و

األسا ا ارة بين المراهقين والش ا ااابات ،ال س ا اايما الذين دريمون في المناطق الريةية والناشية ،منخا ا ااة دا ،وأن

معدالت حم المراهقات آخذة في االرتااع نتيجة لذل ()104و
-94

وذكرت الورقة المش ااتركة  14أن المش ااتيالت بالجنس والنس اااء الالشي يتعاطين المخدرات دش ااهدن

قح ااور واس ااعة النلاق في التيلية والعالج في مجالي الحا ا ة الجنس ااية واإلنجابيةو وعند

على و ود أو

ال ح ا ا ا ا ااول على هذه الخدمات ،هن يوا هن في الاثير من األحيان الوص ا ا ا ا ااف والتمييل ،وانتهاك السا ا ا ا ا ارية،

والمعاملة غير المنحاة()105و
-95

وذكرت الورقة المشا ااتركة  9أن نوعية الرعادة الحا ا ية في السا ااجون ال تلال متدنية بسا اابد نقص

المو،اين اللبيين المؤهلين ،ونقص األدوية ،وعدي كاادة الخدمات اللبية ،وعدي االمتثال للس ا ا ا ا ارية اللبية،
وعدي توافر خدمات العالج الناسي()106و

-96

وأوص اات الورقة المش ااتركة  6ال ومة ب ن تاا إم انية حح ااول النس اااء على الخدمات الحا ا ية

-97

وأوصاات الورقة المشااتركة  5ال ومة ب ن تقدي برامج مناساابة للرعادة الح ا ية وال د من ال اارر

ومنتجات النظافة الشخحية األساسية في مرافق االحتجا ()107و

الذي دلال متعاطي المخدرات في السجون من أ

ال ق في التعليف
-98

إعمال حقهف في الح ة ومنع سوء معاملتهف

و

()108

()109

ذكرت الورقة المشا ا ا ا ااتركة  15أن أهف ق ا ا ا ا ااادا التمييل في قلاع التعليف هي نقص وسا ا ا ا اااش النق

لمطاال الذين دس ا نون بعيدا عن المدرسااة ،والرسااوي العش اواشية التي دارضااها مديرو المدار على تسااجي
اللالب ،وكذل األموال التاميلية األخرا للمدرسا ا ا ا ا ااين ولمختل

األنشا ا ا ا ا االة ،وعدي كاادة الهبات الممنوحة

للمادار التي تشا ا ا ا ا ا اما معادات لمطااال ذوي اإلعااقاة ،والمعااملاة العاداشياة لمطااال المنتمين إلى مجموعاات إثنياة

أخرا (ال س اايما الروما) ،والمعاملة المهينة لللالب من األقليات الجنس اايةو ويجري تجاه وتهميش ووص ااف
اللالب من مختل

الا ات ال ا ا ااعياة ا تماعيا عندما يتعلق األمر بتنظيف االحتااالت المدرس ا ا ااية أو خارج

المناهج الدراسية والمشاركة فيها
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-99

وذكرت الورقااة المشا ا ا ا ا ا ااتركااة  15أن العااديااد من الماادار ال تو ااد بهااا مرافق داخليااة مجهلة ياادا

-100

وذكر مركل الت هي اللبي واال تماعي لمشخاا ذوي البحر ال عيف ( )LOW VISION

-101

وذكر مركل  LOW VISIONأن إدماج األطاال ذوي اإلعاقة البح ا ا ارية في التعليف م دود بسا ا اابد

-102

وأوصات الورقة المشاتركة  2ال ومة ب ن تاا التعليف الشاام لجميع األطاال ذوي اإلعاقة ،بمن

-103

عدي المساواة ،وأن تعل الجهود الرامية

بمراحيا ،وأن المراحيا تو د عادة على مسافة من المدرسة

و

()111

أن فرا ححول اللالب ذوي اإلعاقة على خدمات الدعف م دودة في ميع مستويات التعليف()112و
قلة فرا ال حول على التانولو يات المساعدة

و

()113

فيهف األطاال في مراكل اإليواء المؤقت لمشخاا ذوي اإلعاقة()114و
وأوصت الورقة المشتركة  15ال ومة ب ن ت د من أو

إلى إش ا ا ا اراك األطاال ذوي االحتيا ات التعليمية الخاص ا ا ا ااة في نظاي التعليف ،وأن تلود المدار ب افالت مالشمة

الحتيا ات األطاال ذوي اإلعاقة()115و
-104

وأوصى مجلس المساواة ال ومة ب ن تشجع على استخداي لية اإلشارة في عملية التعليف()116و
منظمات األش ا ااخاا ذوي اإلعاقة ال ومة ب ن ترص ا ااد باس ا ااتمرار عملية إدماج

-105

وأوص ا ااى ت ال

-106

وذكرت الورقة المشا ا ا ا ا اتركة  2أن نظاي التعليف لف يتايف مع االحتيا ات الثقا ية لمقليات اإلثنية،

-107

وذكرت اللجنة األوروبية لل قوق اال تماعية أن التدابير المتخذة ل ا ا ا ا ا اامان الت اق أطاال الروما

-108

وذكرت الورقة المشتركة  16أن يما يتعلق بالتعلف عن بعد ،تشير التقديرات إلى أن لدا  11في

األطاال ذوي االحتيا ات التعليمية الخاصة في نظاي التعليف

و

()117

وأن ال دمل الموارد المالية الاا ية لليادة عدد أطاال الروما في نظاي التعليف()118و

بالتعليف العادي غير كا ية

و

()119

الماشة فقط من أفراد طواش

الروما حواس اايد ،وأن لدا  10في الماشة منهف فقط القدرة على االتح ااال باإلنترنت،

وهو ما دسا ا ا ا ااهف في تسا ا ا ا اارب أطاال الروما من المدار و ويوا

األطاال الذين يتركون دون رعادة والديهف،

بمن فيهف األيتاي واألطاال من األس ا اار الاقيرة واألطاال ذوو اإلعاقة ،عربات مماثلة في ال ح ا ااول على التعليف

عن بعد()120و
-4

حقوق أشخاص م ددين أو فئات م ددة

النساء

()121

-109

ذكرت منظمة Just Atonement Incو أن النساء يوا هن ق ادا مجتمعية مستمرة مث التمييل

في العم  ،والتمييل في مجاالت السا ا ن والتعليف والخدمات العامةو ويللي إ راء إص ااالح ا تماعي وتعليمي

أوسع نلاقا لم اف ة المواق
-110

التي تشجع على التمييل والعن

وذكرت الورقة المش ااتركة  12أن العن

ضد المرأة()122و

العاشلي ،اهرة منتشا ارة على نلاق واس ااع في مولدوفا وأن

مرتابي كثي ار ما دالتون من العقابو وذكرت أن الشا ا ا ا اارطة ال تتخذ إ راء عا ال عندما تبلغ ب االت العن

العاشلي والجنس ااي ،وأن الش اارطة تتخذ أحيانا موقاا مت ي ال تجاه الجناةو وذكرت الورقة المش ااتركة أن ال يو د
نظاي إحالة إلعادة ت هي ض ادا العن

-111
ل

10

الجنساني()123و

وذكرت الورقة المشااتركة  6أن المنظمات غير ال ومية تقدي ميع الخدمات المتخحاحااة تقريبا

ادا العن

الجنساني()124و
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-112

وذكرت الورقة المشاتركة  14أن ال تو د مراكل مو هة خحايحاا للمشاتيالت بالجنس/متعاطيات

-113

وأوص اات الورقة المش ااتركة  12ال ومة ب ن تاا إ راء ت قيق فعال في ميع الش ا اوا المتعلقة

-114

وذكر مجلس أوروبا أن ماوضات ل قوق اإلنساان حثت ال ومة على توسايع شاب ة المووي وخدمات

المخدرات من ض ادا العن
بالعن

الدعف ل

العاشلي والعن
ادا العن

العاشلي أو الالشي يوا هن ت ددات أخرا

و

()125

الجنسي ،ومقاضاة مرتابي  ،و صدار أح اي تتناسد مع خلورة العن

العاشلي ،وت سين فرا لجوشهف إلى الق اء

المرتاد()126و

و

()127

-115

وأوصاات الورقة المشااتركة  2ال ومة ب ن تاا قد ار كا يا من التدريد األولي والمسااتمر لوكاالت

-116

وذكرت الورقة المشتركة  2أن النساء ال يللن ممثالت تمثيال ناقحا في المناصد الرياددة()129و

إنااذ القانون في مجال التعام مع العن

األطاال
-117

العاشلي()128و

()130

ذكرت الورقة المش ا ا ااتركة  16أن االقتح ا ا اااد دعتمد اعتمادا كبي ار على الهجرة الخار ية ،التي تؤثر

سا ا االبا على ك من األطاال المها رين مع والديهف واألطاال الذين يتركون في بلد المنش ا ا ا و ويوا

األطاال

خل ار كبي ار بالتعرض لإلهمال والتش اارد ،والوقوع ضا ا ية االس ااتيالل واالعتداء الجنس ااي ،والتس اارب من المدرس ااة،

ومخالاة القانون()131و
-118

وذكر مجلس أوروبا أن ماوضاات ل قوق اإلنسااان أوصاات ال ومة ب ن تواصا تعليل اإلطار الوطني

-119

وذكرت الورقة المش ا ااتركة  18أن األطاال المدافعين عن حقوق اإلنس ا ااان أبليوها ب ن الباليين في

للق اء على العن

ضد األطاال ،بما في ذل بالتشجيع على إحداث ت ول في المواق

م يلهف المباشا اار ،بمن فيهف مو،او المدار  ،قد يلج ون إلى العن

أو دعاقبون األطاال والشا ااباب ،ال سا اايما

عندما يثيرون ق ادا تتعلق ب قوق اإلنسان ويلالبون بم اسبة السللات

-120

من العقاب البدني()132و

و

()133

وذكر مجلس أوروبا أن ماوض ا اات ل قوق اإلنس ا ااان ش ا ااجعت ال ومة على مواص ا االة االبتعاد عن

ممارسات إيداع األطاال في مؤسسات الرعادة ،بما في ذل على أسا

الاقر أو اإلعاقة ،وأن توسع نماذج

الرعادة البديلة في البي ات األس ا ا ارية ،وأن تخح ا ا ااص المليد من الموارد والدعف لموص ا ا ااياء ومقدمي خدمات

كاالة األطاال()134و
-121

وذكر مجلس أوروبا أن ماوضا اات ل قوق اإلنسا ااان أوصا اات ال ومة ب ن تشا ااجع على نشا اار نظاي

-122

وأوص اات الورقة المش ااتركة  16ال ومة ب ال ت ااع األطاال في اإلص ااالحيات الخاص ااة باألطاال

ق اء موات لللا بهدف إعادة ت هيل وادما ()135و

إال مالذا أخي ار ،وأن ت ساان األوضاااع في اإلصااالحيات ،وأن تاا أقحااى قدر من االناتاح في هذه المؤساسااات

على عمليات الرصاد الخار ي ،وأن ت اع إ راءات تتيح ألقارب األطاال وممثلي المنظمات غير ال ومية
المستقلة يارة هذه األماكن بانتظاي()136و

-123

وذكرت اللجناة األوروبياة لل قوق اال تمااعياة أن التشا ا ا ا ا ا اريع المتعلق ب ظر العماالاة دون سا ا ا ا ا ا اان

-124

وذكرت الورقة المشا ا ااتركة  8أن الشا ا ااباب الذين دق تمتعهف بالارا المتاحة عن غيرهف ،مث الشا ا ااباب

الخامسة عشرة لف يناذ فعليا

و

()137

ذوي اإلعاقة وشا ا ااباب الروما ،ال دشا ا اااركون بانتظاي في أنشا ا االة وبرامج الشا ا ااباب ،بسا ا اابد القوالد النملية،

ونقص الموارد الال مة لمواءمة هذه األنشالة مع االحتيا ات الارددة للشاباب ذوي اإلعاقات السامعية أو البحارية

أو العقلية ،وعدي و ود بنى ت تية متيسرة لذوي القدرة الم دودة على ال ركة()138و
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وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتركة  18ال ومة ب ن ت ا ا اامن تلقي ميع األطاال في المدار  ،ضا ا اامن

-125

المناهج الدراسية الوطنية اإلللامية وخارج المدرسة ،حححا تثريةية في مجال حقوق اإلنسان

األشخاا ذوو اإلعاقة

و

()139

()140

أوص ا اات الورقة المش ا ااتركة  2ال ومة ب ن تليي ممارس ا ااة س ا االد األش ا ااخاا ذوي اإلعاقة العقلية

-126

أو الذهنية حريتهف بحا ا ا ا ا ااورة غير قانونية ،في حال عدي موافقتهف وعدي و ود أمر ق ا ا ا ا ا اااشي إليداعهف غير
اللوعي في مؤسسات الرعادة()141و
-127
تخل

وذكر مركل  LOW VISIONأن عملية إنهاء اإليداع في مؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات الرعادة بلي ة بس ا ا ا اابد
الخدمات المجتمعية البديلةو وأضاااف المركل أن فرا األشااخاا المو ودين في مؤس اسااات الرعادة

م ادودة يماا يتعلق بتنمياة مهااراتهف للعيش مسا ا ا ا ا ا ااتقلين ،وأنهف يوا هون نقحا ا ا ا ا ا ااا في فرا التعليف والعما ،
وم دوددة فرا ال حول على الخدمات اللبية الجيدة()142و
منظمااات األشا ا ا ا ا ا اخاااا ذوي اإلعاااقااة ال ومااة با ن ت ال عمليااة إنهاااء إيااداع

-128

وأوصا ا ا ا ا ا ااى ت ااال

-129

وذكر مجلس المس ا ا ا اااواة أن األش ا ا ا ااخاا ذوي اإلعاقة دعانون من نقص من درات الوص ا ا ا ااول إلى

األشخاا ذوي اإلعاقات العقلية في مؤسسات الرعادة ،وأن تلور الخدمات المجتمعية البديلة()143و

المباني العامة والمؤس ا اسا ااات التعليمية ،بما في ذل عدي إم انية الولوج إلى المراحيا العامة ،ف ا ااال عن
ال وا ل في المواق ()144و
-130

وذكر ت ال

منظمات األشاخاا ذوي اإلعاقة أن األشاخاا ذوي اإلعاقة يوا هون مشااك في

ال حا ا ا ا ااول على الخدمات اللبية ،نظ ار لعدي و ود وسا ا ا ا اااش نق و،روف م ياة للولوج إلى المراكل اللبية
التي تعم داخ المباني القددمة()145و

-131

وذكر ت ال

منظمات األشا ا ا ااخاا ذوي اإلعاقة أن النسا ا ا اااء ذوات اإلعاقة يوا هن مشا ا ا اااك في

ال حول على خدمات الح ة اإلنجابية()146و
-132

وذكر مركل  LOW VISIONأن الخدمات العامة على مس ااتوا المجتمع الم لي ،بما في ذل

المؤس ا ا ا اس ا ا ا ااات التعليمية والح ا ا ا ا ية والقانونية ،ليس لها القدرات الال مة لتلبية احتيا ات األش ا ا ا ااخاا ذوي

اإلعاقات ال سية()147و
-133

وأوص ا اات الورقة المش ا ااتركة  8ال ومة ب ن تاا تاييف ميع المعلومات المتعلقة بعمليات المش ا اااركة

التي تقدمها مؤسسات الدولة مع احتيا ات األشخاا ذوي اإلعاقة()148و

األقليات
-134

()149

أوصاات الورقة المشااتركة  2ال ومة ب ن ت ااع وتناذ اسااتراتيجيات لتو،يف أفراد األقليات اإلثنية

في هي ات إنااذ القانون

-135

و

()150

وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتركة  2ال ومة ب ن توسا ا ااع شا ا ااب ة الوسا ا االاء المجتمعيين ،وتعل قدراتهف

بمن هف التدريد واأل ر المناسبين()151و
-136

وأوصا ا ااى مجل س المسا ا اااواة ال ومة ب ن ت ا ا اامن تم ن األشا ا ااخاا من األقليات القومية والليوية

فعليا من ممارسة حقهف في تلقي رد باللية التي خاطبوا بها السللات العامة

12

و

()152
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-137

وذكرت الورقة المشااتركة  15أن المنهج الد ارسااي للية الرومانية في مدار األقليات ال يلال غير

فعال ،مما يؤثر على إدماج األقليات في الجامعات وسوق العم

المها رون والال ون وملتمسو اللجوء
-138

و

()153

()154

أوص اات الورقة المش ااتركة  16ال ومة ب ن تتوق

والديهف ،وأن ت ع بداش مناسبة لالحتجا

عن احتجا األطاال المها رين وفح االهف عن

و

()155

عددمو الجنسية
-139

أوصات الورقة المشاتركة  17ال ومة ب ن تعدل تشاريعها إلعادة العم بال امانات الااملة لااالة

ححا ا ااول ميع األطاال المولودين في اإلقليف ،الذين سا ا ااي ونون لوال ذل عددمي الجنسا ا ااية ،على الجنسا ا ااية

المولدو ية تلقاشيا عند الوالدة ،بيا النظر عن وضع إقامة والديهف()156و
-140

وأوصا اات الورقة المش ا اتركة  17ال ومة ب ن تاا أن السا ااياسا ااات والممارسا ااات المتعلقة بتسا ااجي

المواليد تراعي المبادئ التو يهية لماوضاية األمف المت دة الساامية لشاؤون الال ين وممارسااتها الجيدة إل الة
ميع ال وا ل العملية التي ت ول دون تسجي المواليد ،مع التركيل بو

بما فيها طواش

الروما ،ب ي

حالة وثاشق والديهف
-5

ميع األطاال المولودين في مولدوفا على الاور ،بيا النظر عن

و

()157

منا ق أو أقاليم م ددة
-141

دس ا ا ااج

خاا على مجموعات األقليات،

()158

ذكرت الورقة المشتركة  13أنها نددت بالعديد من انتهاكات حقوق اإلنسان في إقليف ترانسنيستريا،

بما في ذل ال ق في حرية التنق  ،وال ق في المواطنة ،وال ق في مسا ا ا ا ا ا ااتوا معيشا ا ا ا ا ا ااي الشق ،وال ق في
الملاية ،وال ق في الح ة ،وال ق في التعليفو وسللت ال وء على حاالت عديدة من االحتجا التعساي،

وأعمال التعذيد وس ا ا ااوء المعاملة التي ارتابتها الش ا ا اارطة ،ف ا ا ااال عن ،روف االحتجا ال ر ة التي د ون

فيها االكتظاظ هو القاعدة ،وال د حا الم تجلون على خدمات الرعادة الحا يةو وذكرت الورقة المشاتركة
أد ا ا ااا أن سا ا االلات األمر الواقع تقيد حرية التعبير وتاوين الجمعيات والحا ا ا افة والتجمع ،ال سا ا اايما ضا ا ااد
األشخاا الذين تختل
-142

آراؤهف عن آراء سللات األمر الواقع()159و

وذكرت الورقة المشا ااتركة  12أن إقليف ترانسا اانيسا ااتريا داتقر إلى الخدمات المقدمة ل ا ا ادا العن

العاشلي ،وأن هناك نقح ا ا ااا في البرامج التي تركل على مرتابي العن

باعتبارها تدبي ار وقاشياو وال يتلقى ال ا ا ا ا ادا

الدعف إال من المنظمات غير ال ومية()160و
-143

وذكرت الرابلة األوروبية لشاهود يهوه أن ساللات األمر الواقع في إقليف ترانسانيساتريا رف ات

منح ماعات شهود يهوه مرك ال قانونيا  ،وأنها قيدت حقوق شهود يهوه المستنااين ضميريا
-144

و

وأوصا ا اات الورقة المشا ا ااتركة  22ال ومة ب ن تاا ححا ا ااول ميع مواطنيها ،بمن فيهف المريمون

في إقليف ترانسنيستريا ،على تدريد ص اي يد
-145

()161

و

()162

وشا ااجعت الورقة المشا ااتركة  13ال ومة على اتخاذ خلوات ملموسا ااة لتيسا ااير يارة المؤس ا اسا ااات

الوطنية والدولية لرصد حقوق اإلنسان إقليف ترانسنيستريا دون شروط()163و
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