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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

ضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان،        جتميع للمعلومات أعدتـه املفو        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥ للفقرة وفقاً

  مولدوفامجهورية     

 واإلجـراءات   واردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات      هذا التقرير جتميع للمعلومات ال      
املتحدة اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، ويف غري ذلك من وثائق األمم    

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

وأدرجـت  . وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان           
 .صورة منهجية يف احلواشي الواردة يف هناية النص مراجع املعلومـات املـشمولة بـالتقرير             ب

وعند عدم  . األوىل هي أربع سنوات   اجلولة  وروعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف         
تزال  وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال            

جيّمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسيـة لألمـم           ا كان هذا التقرير ال    ومل. صاحلة
املتحدة، فإن عدم وجود معلومات عن مسائل حمددة أو عدم التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم         

أو تدين مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقـوق           /التصديق على معاهدة ما و    
  .اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 
  )٢(اإلنسان

تاريخ التصديق أو االنضمام 
  اخلالفة  أو

االعتراف باالختصاصات احملددة   التحفظات/اإلعالنات
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على التمييـز      
 يالعنصر

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية

ملتبادلة بـني الـدول     الشكاوى ا   ال يوجد  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦
  ال): ٤١ املادة(

الربوتوكول االختيـاري األول للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

، )عام(اإلعالن   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣
  )٥املادة (  التحفظ

-  

الربوتوكول االختياري الثـاين للعهـد      
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  )عام(اإلعالن   ٢٠٠٦مرب سبت/ أيلول٢٠

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       
  التمييز ضد املرأة

  -  ال يوجد  ١٩٩٤يوليه / متوز١

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨
  نعم): ٩و

تعذيب وغريه مـن    اتفاقية مناهضة ال  
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية     

  الالإنسانية أو املهينة أو

الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  ال): ٢١  املادة(

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة 
لتعذيب وغريه من ضـروب     مناهضة ا 

ــية    ــة القاس ــة أو العقوب املعامل
  الالإنسانية أو املهينة أو

  -  ال يوجد  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٤

  -  ال يوجد  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

  الرتاعات املسلحة

اإلعالن امللزم مبوجب   ٢٠٠٤ريل أب/ نيسان٧
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  )عام(اإلعالن   ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٢

      ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢١  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      لالربوتوكول االختياري   :  هي املعاهدات األساسية اليت ليست مجهورية مولدوفا طرفاً فيها       

ي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذو                ،  )٣(والثقافية
   )٢٠٠٧التوقيع فقط يف عام ( واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،اإلعاقة
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  نعم  يةنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدول
  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

 نعم، باستثناء اتفاقييت األشخاص عدميي اجلنسية  )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢ة  اتفاقيات جنيف املؤرخ  

  )٦( هباوالربوتوكوالت اإلضافية امللحقة
  نعم

  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  كافحة التمييز يف جمال التعليماتفاقية اليونسكو مل

اللجنة املعنية  ، و )٩( العنصري ، وجلنة القضاء على التمييز    )٨(قامت جلنة حقوق الطفل     -١
 اخلاصة املعنية مبسألة     واملقررة )١١(، وجلنة مناهضة التعذيب   )١٠(بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

ة مولدوفا إىل التصديق على االتفاقيـة       ، بدعوة مجهوري  )١٢(العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه    
وشـجعت جلنـة حقـوق      . العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم    مجيع  حقوق  ماية  الدولية حل 

 احلكومة على التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة         )١٤( وجلنة مناهضة التعذيب   )١٣(الطفل
  . مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية احلكومة على التـصديق  شجعت اللجنة املعنية باحلقوق   -٢
  .)١٥(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلعلى الربوتوكول االختياري 

وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة مناهضة التعذيب احلكومـة             -٣
خفض حـاالت   اتفاقية  و ١٩٥٤لعام  ي اجلنسية   اتفاقية وضع األشخاص عدمي   باالنضمام إىل   
  .)١٦(١٩٦١لعام انعدام اجلنسية 

شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري مجهورية مولدوفا على إصدار اإلعـالن              -٤
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب احلكومـة      . )١٧( االتفاقية من ١٤االختياري الوارد يف املادة     
  .)١٨( من االتفاقية٢٢ و٢١ نياملادتدين يف واربالنظر يف إصدار اإلعالنني ال

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
يبـدو إىل قـصر    تتجه على ما فريق األمم املتحدة القطري أن أحكام الدستور        أفاد  -٥

  .)١٩(املساواة على مواطين مجهورية مولدوفا
 عدم اعتمـاد    ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء        ٢٠٠٩ويف عام     -٦

، أوصت جلنة القـضاء   ٢٠١١ويف عام   . )٢٠(مجهورية مولدوفا تشريعاً شامالً ملناهضة التمييز     
أحكامـه  كفالة اتساق على التمييز العنصري احلكومة باعتماد قانون ملنع التمييز ومكافحته و      

الجتماعيـة  وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية وا     . )٢١(مع املعايري الدولية ذات الصلة    
  .)٢٢(والثقافية توصيات مماثلة
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وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل التعديالت اليت أُدخلت على عدد من القوانني يف                -٧
  .)٢٣(تعزيز فعالية اإلطار القانوين ملكافحة العنف املرتيل، بوسائل منها جترميهمن أجل  ٢٠١٠ عام

  قوق اإلنسانوالبنية األساسية حلاإلطار املؤسسي   -جيم   
اعتمدت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف             -٨
  .)٢٤("باء"، مركز حقوق اإلنسان يف مولدوفا يف الفئة ٢٠٠٩ عام
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شعورها بالقلق إزاء عدم توفري األمـوال               -٩

 مولدوفا وإزاء عدم التحقيق رمسياً يف معظـم الـشكاوى           الكافية ملركز حقوق اإلنسان يف    
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظر احلكومـة يف إنـشاء     . )٢٥(املوجهة إليه 

باملبادئ املتعلقة مبركـز املؤسـسات      تقيداً تاماً   مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتقيد       
  .)٢٦()مبادئ باريس (االوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايته

، ) األطفال املدافع عن (وبينما رحبت جلنة حقوق الطفل بتعيني أمني مظامل األطفال            -١٠
 على املوارد البشرية واملاليـة      هأوصت مجهورية مولدوفا باختاذ التدابري الالزمة لضمان حصول       

  .)٢٧(الكافية ملمارسة واليته على حنو فعال
هضة التعذيب احلكومة بأن توضح مكونات اآللية       ، أوصت جلنة منا   ٢٠١٠ويف عام     -١١

 الربملانيني واآللية   املدافعنيالوقائية الوطنية ملنع التعذيب، وأن تعزز استقاللية ومقدرة كل من           
. )٢٨(الوقائية الوطنية لكي يقوموا بزيارات منتظمة ومفاجئة إىل مجيـع أمـاكن االحتجـاز             

  .)٢٩(ت مماثلةوقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيا
اجلهـاز  احلكومة  وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بأن توطد             -١٢

وقدمت اللجنة املعنية   . )٣٠(الوطين للنهوض باملرأة باملوارد املالية والبشرية وبالسلطة السياسية       
  .)٣١(بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية مماثلة

  العامةتدابري السياسة   -دال   
أشار فريق األمم املتحدة القطري إىل خطة العمل الوطنية يف جمال حقوق اإلنـسان                -١٣

 واخلطط واالستراتيجيات القطاعية احملددة اليت توجد يف عـدد مـن            ٢٠٠٨-٢٠٠٤ للفترة
  .)٣٢(اجملاالت، مبا فيها اخلطط املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة والروما واملساواة بني اجلنسني

للربنامج العاملي للتثقيف   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(عمل  الاعتمدت مجهورية مولدوفا خطة     و  -١٤
وهـي بـصدد اعتمـاد    . )٣٣(تركز على نظام التعليم الـوطين    اليت  يف جمال حقوق اإلنسان     

  .)٣٤(لتثقيف حبقوق اإلنساناوطنية يف جمال استراتيجية تنفيذ 
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات   -١  

 )٣٥(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدِّم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

حيل موعد تقدمي الرد  ٢٠١١مارس /آذار ٢٠١٠ جلنة القضاء على التمييز العنصري
 ٢٠١٢ يف

التقريـرين  حيل موعد تقدمي   
العاشر واحلادي عـشر يف     

 ٢٠١٤عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    
 واالجتماعية والثقافية

حيل موعد تقـدمي التقريـر      – ٢٠١١مايو /أيار ٢٠٠٨
 ٢٠١٦ الثالث يف عام

ـ    ٢٠١١يناير /كانون الثاين ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٢٠٠٧ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان دمي التقريـر  حيل موعد تق
 ٢٠١٣الثالث يف عام 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
 ضد املرأة

حيل موعد تقـدمي التقريـر      - ٢٠٠٦أغسطس /آب ٢٠٠٤
اجلامع للتقريـرين الرابـع     

 ٢٠١١واخلامس يف عام 

حيل موعد تقـدمي التقريـر      ٢٠١١فرباير /شباط ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠٠٧ جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠١٣الثالث يف عام 

حيل موعد تقـدمي التقريـر      – ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٧ جلنة حقوق الطفل 
اجلامع للتقريـرين الرابـع     

 ٢٠١٥واخلامس يف عام 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

 األطفال يف الرتاعات املسلحة

 - – ٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٢٠٠٨

ربوتوكول االختياري التفاقيـة    ال
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

 يف املواد اإلباحية

قُدم التقرير األويل يف عـام       - - -
٢٠١٠ 

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
 اإلعاقة

حيل موعد تقـدمي التقريـر         
 ٢٠١٢األويل يف عام 
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  يات يف إطار اإلجراءات اخلاصةالتعاون مع املكلفني بوال  -٢  
 نعم ُوجهت دعوة دائمة

لمقرر اخلـاص    ل ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١١ إىل   ٤زيارة مشتركة يف الفترة من       آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات 
املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو             

 . )٣٦(قررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأةالالإنسانية أو املهينة وامل

 .٢٠١١سبتمرب / يف أيلول املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد زيارات اتفق عليها من حيث املبدأ 

املقرر اخلاص املعـين مبـسألة      وارد من   لحكومة على تعاوهنا املمتاز     لشكر   التعاون أثناء البعثات/التيسري
 .)٣٧( واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة،التعذيب

وردت احلكومـة   .  رسالة ١٨خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسلت       الردود على رسائل اإلدعاءات والنداءات العاجلة
 . رسالة١٥على 

 اسـتبياناً أرسـلها     ٢٤من بني   اً  يان استب ١٤ردت مجهورية مولدوفا على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٣٨(مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

، دعت مجهورية مولدوفا املقررة اخلاصة املعنيـة باالجتـار          ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -١٥
  .)٣٩(زيارة البلدإىل  ،سيما النساء واألطفال باألشخاص، وال

  حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية   -٣  
صندوق األمم املتحدة للتربعات     يف   ٢٠٠٨ عامسامهت مجهورية مولدوفا مالياً يف        -١٦

  .)٤٠(لضحايا التعذيب
مستشاراً يف جمـال    فريق األمم املتحدة القطري     إىل   ترسل، أ ٢٠٠٨ويف عام     - ١٧

  .)٤١(حقوق اإلنسان

  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء استمرار املواقف القائمـة     -١٨

على السلطة األبوية والقوالب النمطية املتأصلة فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات اليت يـضطلع هبـا               
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد       . )٤٢(النساء والرجال مما يؤثر سلباً يف أوضاع املرأة       

تبعية املرأة بسبب نسب البطالة املرتفعـة والوظـائف املتدنيـة           لتفاقم  حدث عملياً من     مااملرأة إىل   
  .)٤٣(تعرض املرأة للعنف واالعتداءتزيد من والتمييزية املواقف األبوية أن األجور و

كفالـة تـساوي    نف ضد املرأة أن قانون      مبسألة الع والحظت املقررة اخلاصة املعنية       -١٩
شكاوى أو  لتقدمي ال الفرص بني النساء والرجال يفتقر إىل آليات اإلنفاذ وال يتضمن إجراءات            

وأوصت اللجنة املعنيـة    . )٤٤( على نوع اجلنس   قانونية يف حاالت التمييز القائم    سبل انتصاف   
مة بتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة لإلسراع بإِعمال       احلكوبأن تقوم   بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

  .)٤٥(املساواة بني النساء والرجال يف مجيع اجملاالت
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ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإدراج التحـرش            -٢٠
  .)٤٦(اجلنسي بصفته جرمية يف القانون اجلنائي

أعمال العنف والكراهية جتـاه     املتعلقة ب قارير  والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق الت       -٢١
زعم وقوعه يف اآلونة األخرية من مظاهر خطاب الكراهية والتعصب          األقليات، مبا يف ذلك ما يُ     

ينبغي جلمهورية مولدوفا أن تدرج يف القانون اجلنائي نصاً         ورأت اللجنة أنه    . ضد املثليني جنسياً  
  .)٤٧( تنّم عن التعصب والتحريض على الكراهيةيعاقب على جرائم الكراهية بصفتها أفعاالً

اجملتمع يف إظهار   وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها إزاء استمرار             -٢٢
. )٤٨(املواقف والقوالب النمطية السلبية يف حق الروما وغريهم من أفراد األقليـات اإلثنيـة             

عة الروما يف جماالت مـن قبيـل التعلـيم           اللجنة قلقة إزاء التمييز الذي تواجهه مجا       توظل
 وجلنـة حقـوق     )٥٠(وأعرب فريق األمم املتحدة القطـري     . )٤٩(والسكن والصحة والعمل  

  . عن شواغل مماثلة)٥١(الطفل
 إزاء التقارير اليت تتحدث عـن       انشغاهلا جلنة القضاء على التمييز العنصري       وأبدت  -٢٣

 وإزاء الـردود غـري   ،غري املواطنني وترهيبـهم  السكان منالتمييز يف حق األقليات الدينية و 
وأبلغ . )٥٢(خطاب الكراهية املعادي للسامية وختريب املواقع الدينية      على  الكافية من السلطات    

  . )٥٣( عن مشاكل مماثلةفريق األمم املتحدة القطري
التمييـز الـذي     العنصري عن استمرار القلق إزاء       وأعربت جلنة القضاء على التمييز      -٢٤
  .)٥٤(واجهه العمال املهاجرون من أفريقيا وأسياي

ويساور اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان القلق ألن األشخاص املصابني بفريوس نقـص         -٢٥
  .)٥٥(وصمالاإليدز يواجهون التمييز و/املناعة البشري

 لامليووأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء انتشار التمييز على أساس    -٢٦
، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      ٢٠١١ويف عام   . )٥٦( انتشاراً واسع النطاق   ةاجلنسي

 رفيعـي    سياسيني  مسؤولني صادرة عن تصرحيات علنية   واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء      
  .)٥٧(املستوى ضد املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واملتحولني إىل اجلنس اآلخر

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء عدم احترام مبدأ عدم التمييـز احترامـاً             -٢٧
 وألن األطفال من األسر احملرومـة اجتماعيـاً أو األطفـال ذوي    ،كامالً من الناحية العملية  

اإليدز املنتمني إىل فئة إثنية خمتلفـة     /األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري      وأاإلعاقة  
  .)٥٨(عتنقون آراء دينية مغايرة قد يتعرضون للتمييزأو ي
 اإلقصاء و  ذوي اإلعاقة يتعرضون للتمييز    وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن األشخاص        -٢٨

  . )٥٩( احلماية االجتماعيةقلة احلصول علىاالجتماعي والفقر والبطالة وتدين مستوى التعليم و
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  ه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية وأمن  - ٢  
جلنـة مناهـضة    كـذلك    و )٦٠(أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعـذيب        - ٢٩

 التعذيب وغريه من    اللجوء إىل املتسقة بشأن   االدعاءات العديدة    عن القلق إزاء     )٦١(التعذيب
إزاء ادعـاءات    و ،الشرطةاالحتجاز يف عهدة    ضروب املعاملة السيئة على نطاق واسع أثناء        

. ةاجلنائيالدعاوى   املعاملة النتزاع اعترافات أو معلومات كأدلة يف         وإساءةالتعذيب  استعمال  
  . )٦٢(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن شواغل مماثلة

تسامح مع أي شـكل  ت لن اأهن احلكومة ُتعلنوأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن        - ٣٠
 وزارة مـن االحتجاز املؤقت افق نقل املسؤولية عن مر   وب املعاملة   وإساءةمن أشكال التعذيب    

 وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بـأن تلغـي           .)٦٣(الداخلية إىل وزارة العدل   
   .)٦٤(تعذيبالمدة التقادم فيما خيص جرائم احلكومة 

بالقلق إزاء ورود تقارير عـن إفـراط        عن شعور     مناهضة التعذيب   جلنة وأعربت  - ٣١
 إىل املظاهرات اليت أعقبت     خاصةًوتشري  لقانون يف استخدام القوة،     املوظفني املكلفني بإنفاذ ا   

 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان عـن         .)٦٥(٢٠٠٩أبريل  /االنتخابات يف نيسان  
 وأفادت مجهورية مولدوفا يف ردود املتابعة على أسئلة جلنة مناهضة           .)٦٦(شواغل مماثلة 

 شكاوى ضد أفراد الشرطة تتعلق بأحداث ١٠٨التعذيب أن املدعني العامني حققوا يف      
  .)٦٧(٢٠٠٩أبريل /نيسان
التعذيب واملعاملة  حاالت  تشعر بالقلق إزاء استمرار       مناهضة التعذيب  جلنةال تزال   و  - ٣٢

 تدابري فعالة الستئـصال ممارسـة        احلكومة  تتخذ بأنوأوصت  . القاسية يف القوات املسلحة   
التحقيق واملقاضاة بشكل فوري ونزيه وفعـال يف        أن تضمن   ب و ،التكدير يف القوات املسلحة   

  .)٦٨( االنتهاكاتهذه
الجتماعية والثقافية احلكومـة بـإدراج      اوأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و       -٣٣

 حتظر املمارسات العنيفة والتمييزية اليت تستهدف األشخاص ذوي اإلعاقة يف           القانونأحكام يف   
 بوسائل منها احلرمان من احلرية واستعمال وسـائل تقييـد احلركـة    ،أثناء تلقي الرعاية الطبية 

عالج تقوم على أسلوب اقتحامي وذات آثـار ال رجعـة           للواإلكراه على اخلضوع ألشكال     
   .)٦٩(فيها
التقارير اليت تتحدث عن     القلق إزاء  عن    جلنة القضاء على التمييز العنصري      وأعربت  -٣٤

  .)٧٠(مسلمنيللمضايقة الشرطة 
  مع القلق أن املدة القصوى املقـررة قانونـاً   املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة والحظت  -٣٥

يتم جتاوز هذه الفترة يف كثري        ساعة، وأنه  ٧٢الحتجاز الفرد لدى الشرطة عقب اعتقاله هي        
بأن ختفّـض احلكومـة مـدة        وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب        .)٧١(من األحيان 

  .)٧٢( ساعة٤٨فترة أقصاها إىل  لشرطةالحتجاز لدى اا
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 جيـري  القلق إزاء االدعاءات اليت تفيد بأنـه ال        مناهضة التعذيب عن     جلنةوأعربت    -٣٦
ألشخاص الـذين حتتجـزهم الـشرطة،       إىل ا احترام الضمانات القانونية األساسية بالنسبة      

يف احملتجـزين    يلجيري دائماً تسج   ه ال أنب و ،مبحامني وأطباء مستقلني   دوكاالتصال دون قي  
  .)٧٣(مراكز الشرطة

قلق أنه جيوز احتجاز األشخاص املـصابني       ب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    توالحظ  -٣٧
ـ " أن املصاب     فيها  يرتأى ة اليت الاحل يف    قسرياً بالسل احتجازاً   .)٧٤("تملّص مـن العـالج    م

  .)٧٥(وقدمت جلنة مناهضة التعذيب توصيات بشأن هذه املسألة
يف األهلية القانونيـة  اد فريق األمم املتحدة القطري بأنه ال يوجد إجراء الستعادة    وأف  -٣٨

منها العتبارات تتصل بالصحة العقلية وأن أوامر اإليـداع         احلاالت اليت جيري فيها احلرمان      
 ودعت اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية        .)٧٦(دوماًاً   يف املستشفيات ال ُتحّدد طبي     دورياً

ام الكامل حلقـوق اإلنـسان للمرضـى       إىل أن تكفل االحتر    احلكومة اعية والثقافية واالجتم
  .)٧٧(واملراقبة القضائية الفعالة لالحتجاز يف مؤسسات الطب النفسي

حيـال  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب عن القلـق            وأعربت  -٣٩
الـصرف  مرافـق  سـوء  من قبيل ، واستمرار قسوة ظروفهابعض مرافق االحتجاز   اكتظاظ  

 وأبدت .)٧٨(الصحية وقصور سبل احلصول على الرعاية الصحية فيها       العناية  الصحي ومرافق   
تقارير عن اندالع أعمال عنف بني السجناء       ورود  إزاء  أيضاً   جلنة مناهضة التعذيب انشغاهلا   

 .)٨٠(حظـات مماثلـة   وقدم املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مال       .)٧٩(يف أماكن االحتجاز  
   .)٨١(بشأن هذه املسألةوقدمت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان توصيات 

وجلنة مناهـضة    )٨٢(القتصادية واالجتماعية والثقافية  وأبلغت اللجنة املعنية باحلقوق ا      -٤٠
ررة اخلاصة املعنية مبـسألة    واملق )٨٤(  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      و )٨٣(التعذيب

.  عن انتشار العنف املرتيل على نطاق واسع ضـد النـساء واألطفـال             )٨٥(  العنف ضد املرأة  
ُيبلَّـغ عنـه     يزال ال  ضد النساء والفتيات ال   املرتكب  وأشارت املقررة اخلاصة إىل أن العنف       

وأعربت جلنة مناهضة    .)٨٦(بدرجة كافية خوفاً من الوصم االجتماعي وانعدام الثقة يف النظام         
 القلق إزاء ورود تقارير تفيد بأن العنف املـرتيل        التعذيب واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن       

اللجنة املعنية  وأبدت  . )٨٧(ى إىل إصابة خطرية   ُيعترب مربِّراً لتدخل الشرطة ما مل يكن قد أدّ         ال
دم كفايـة محايـة الـشرطة       باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كذلك انشغاهلا لع      

 وجلنـة   )٨٩(وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        . )٨٨(لضحايال
 عن القلق حيال العدد احملدود ملراكز       )٩١(واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٩٠(مناهضة التعذيب   

  .)٩٢(إيواء ضحايا العنف املرتيل وطاقتها احملدودة
 /منـذ أيلـول   أوامر احلماية الـصادرة     أوىل  فريق األمم املتحدة القطري عن      وأبلغ    -٤١

 املتعلـق بـالعنف     ٢٠٠٨عـام   الضحايا مبوجب قانون    لصاحل  عن احملاكم    ٢٠٠٩ سبتمرب
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلـق إزاء           . )٩٣(املرتيل

وأوصـت بكفالـة    . القضائيةاحلماية  ا إجراءات استصدار أوامر     املدة الطويلة اليت تستغرقه   
  .)٩٤(ضمن الفترة الزمنية القانونية احملددةالقضائية إصدار أوامر احلماية 
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 األسباب اجلذرية   وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بأن تعاجل احلكومة            -٤٢
  .)٩٥(سيما يف املناطق الريفية نف ضد املرأة وحبقوقها والللعنف املرتيل وبتنظيم محالت للتوعية بالع

 وجلنة مناهـضة    )٩٦(وال يزال القلق يساور املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة            -٤٣
 ألن مجهوريـة    )٩٩(واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     )٩٨( وفريق األمم املتحدة القطري    )٩٧(التعذيب

وأبدت جلنة حقوق الطفل انشغاهلا إزاء      . لالجتار باألشخاص وبلد عبور     بلد منشأ  مولدوفا ال تزال  
زيادة الوبينما الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة          . )١٠٠(انتشار االجتار باألطفال  

احملاكمات واإلدانات يف السنوات األخرية، أشارت إىل بعـض الـصعوبات يف            يف عدد   احلاصلة  
 علـى حتديـد   تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القـانون عدم االجتار، مبا يف ذلك    حماكمة قضايا   

  .)١٠١(اإلجراءات القضائية وانتهاك اإلجراءات املتعلقة حبماية الشهود والسرية أثناء ،الضحايا
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تضمن احلكومة            -٤٤

أثنـاء إجـراءات    جرين باألشخاص وبتوفري احلماية لضحايا االجتار باألشخاص يف         حماكمة املت 
 وأوصـت . )١٠٢(اجلنائية وتقدمي الدعم الكايف هلم من خالل تدابري التعايف واملـشورة          التقاضي  

 االجتماعيـة   األوضـاع  احلكومـة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن حتـسن           
  .)١٠٣( وخباصة يف املناطق الريفية، حبيث ينتفي ضعفها يف مواجهة املتجرينواالقتصادية للمرأة،

أسوأ أشكال عمل   وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن مجهورية مولدوفا تعاين من             -٤٥
وأبلغ الفريق أن معظم األطفـال العـاملني        . ، مبا فيها استغالهلم يف اجلنس والعمل      األطفال
ويف . )١٠٤( غري مدفوع األجر لـصاحل أسـرهم املعيـشية          عمالً يؤدونيف الزراعة و  يعملون  

، أشار تقرير منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل أن الفقر املدقع لدى أفراد الرومـا     ٢٠١٠ عام
  .)١٠٥( سنوات١٠ و٩ يتراوح بني يف عمرالعمل مزاولة دفع بالعديد من األطفال إىل بدء ي

 انتشار إيذاء األطفال وإمهاهلم علـى نطـاق    زاء   إ ة قلق  حقوق الطفل  جلنةوال تزال     - ٤٦
املعلومات اليت تفيد بأن العقاب البدين ظاهرة شائعة        من  اً  أيضا  وأعربت عن قلقه  . )١٠٦(واسع

بإنفاذ التشريع   وأوصت احلكومة . لجأ إليه إللزام األطفال باالنضباط يف املدارس      يف البيوت ويُ  
  .)١٠٧(كنالذي حيظر العقوبة البدنية يف مجيع األما

يعيشون أو يعملـون يف  ضمان حصول األطفال الذين     وأوصت جلنة حقوق الطفل ب      - ٤٧
وضـع اسـتراتيجيات فعالـة      وب،  تساوية لتلقي اخلدمات االجتماعية   فرص م  الشوارع على 

  .)١٠٨(املشكلةللتصدي لألسباب اجلذرية اليت تقف وراء 

   وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  - ٣  
 إزاء اخللل الذي يشوب اجلهاز القضائي        مناهضة التعذيب  ال يزال القلق يساور جلنة      - ٤٨

عدم استقالل القضاء، وعدم اطمئنان القـضاة إىل البقـاء يف           بسبب  ونظام العدالة اجلنائية    
يف البداية   مع القلق أن القضاة ُيعّينون        املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة تالحظو .)١٠٩(مناصبهم

  .)١١٠( إال بعد انقضاء هذه الفترة يصبح دائماًالملدة مخس سنوات، وأن تعيينهم 



A/HRC/WG.6/12/MDA/2 

11 GE.11-15258 

 ، عن قلقها إزاء عدم تنفيذ قرارات احملـاكم         املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة وأعربت  - ٤٩
وحمدوديتها يف إدارة شؤون احملاكم وعدم وجـود قاعـات كافيـة            املهنية  وقصور الكفاءة   

  .)١١١(فاع معدالت الفسادوارتللمحاكمة 
 كفالـة ألن الضمانات املنصوص عليها يف العهد بشأن         أيضاً  انشغاهلا  اللجنة وأبدت  - ٥٠

ألن احلق يف االستعانة مبحام واحلق      اً  ، وهي تشعر بالقلق حتديد    ما تنتهك اً  حماكمة عادلة كثري  
  .)١١٢(يف جلسة استماع علنية ال مينحان يف اإلجراءات القانونية

 ٦جلواز مد فترة االحتجاز السابق على احملاكمة مبا يتراوح بـني             ة اللجنة قلق  ظلتو  -٥١
ختضع للمراجعة القضائية إال كل ثالثة أشهر، وجيوز متديـدها لفتـرات             الوأهنا  ،   شهراً ١٢و

اللجـوء  بعدم   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب احلكومة       .)١١٣(طويلة حبسب تقدير املدعي العام    
 توشـجع . لفترة حمدودة من الـزمن    وإالّ كتدبري استثنائي    سابق للمحاكمة   الاالحتجاز  إىل  

  . )١١٤(حملاكمةعلى ا كبديل عن االحتجاز السابق يةحتجازاعلى تطبيق تدابري غري أيضاً احلكومة 
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل اخنفاض عدد األطفال احملتجزين والتحسينات             -٥٢

ورغم ذلك، أفاد بـأن التـشريعات       . ى بعض مرافق احتجاز األطفال    املادية اليت أُدخلت عل   
 وأن الـربامج     غري معرَّفـة جيـداً     احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية    املتعلقة باألطفال دون    

  .)١١٥(الرامية إىل منع جنوح األحداث ضعيفة أو منعدمةاملدرسية اجملتمعية أو 
  نظاماًاحلكومة تأكيد توصيتها بأن تقيم  حقوق الطفل  جلنة، أعادت   ٢٠٠٩يف عام   و  -٥٣

عترب احلرمان من احلرية إجـراء       وبأن ت  ، لقضاء األحداث ينسجم مع أحكام االتفاقية      منفصالً
  .)١١٦(عقوبة احلرمان من احلريةلاألخذ ببدائل ولجأ إليه يف املالذ األخري فقط ُي

 تزال غري فاعلة يف مواجهـة  واعترب فريق األمم املتحدة القطري أن اآللية القضائية ال       -٥٤
  .)١١٧(التمييز املنتشر ضد املرأة على نطاق واسع

القلق إزاء عدم كفاية العقوبات املطّبقـة علـى       عن    مناهضة التعذيب  جلنة وأعربت  -٥٥
تأديبية يف حق املوظفني املكلفـني      التدابري  الحكام اإلدانة و  املتدين أل عدل  املالتعذيب و ارتكاب  

الشكاوى غري  تقدمي   واعترب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب أن آليات          .)١١٨(بإنفاذ القانون 
علـى ارتكـاب    لمقاضاة  ل وأفاد فريق األمم املتحدة القطري أن اجلهود املبذولة          .)١١٩(فعالة

 بأحـداث   وحىت يف القضايا املتعلقة   . واألعمال ذات الصلة ظلت دون طائل      أعمال التعذيب 
ث تعهد مسؤولون سياسيون رفيعو املستوى بتقـدمي اجلنـاة إىل           ، حي ٢٠٠٩بريل  أ/نيسان

  .)١٢٠(قليل منهم، ومل يصدر حكم قضائي هنائي يف أي قضية عددالعدالة، مل ُيحاكَم إال 
بأن حتقق مجهوريـة      مناهضة التعذيب  جلنةو  املعنية حبقوق اإلنسان   اللجنة أوصتو  -٥٦

 جلنة أوصتو .)١٢١(مة املذنبني ومعاقبتهم  حماكوأن تكفل   مجيع شكاوى التعذيب    مولدوفا يف   
 االعترافـات   يـة قبولماخلطوات الالزمة لضمان عدم     احلكومة  أن تتخذ   ب مناهضة التعذيب 

  .)١٢٢(بالنسبة للمحاكم  السيئةاملعاملةواملنتَزعة حتت التعذيب 
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 وأوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب بأن تدرج احلكومة يف التشريع احمللـي              -٥٧
 وأفادت .)١٢٣(آليات إنفاذ واضحة مشفوعة ب  املعاملة   سوءواحلق يف تعويض ضحايا التعذيب      

جلميع ضحايا التعـذيب    اً  يكافاً  تعويضتقدم   مناهضة التعذيب بأنه ينبغي للحكومة أن        جلنة
انتخابـات   اليت أعقبـت     ظاهراتاملاليت وقعت يف سياق     السيئة  وغريه من ضروب املعاملة     

خـدمات   ضد اجلناة، وتوفري املقامة، أياً كانت نتائج الدعاوى اجلنائية      ٢٠٠٩ أبريل /نيسان
  .)١٢٤(ل الطيب والنفسي الكايف للضحاياإعادة التأهي

أجـور  ، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل عدم كفاية           ٢٠٠٩ويف عام     -٥٨
  .)١٢٥(احملامني وعدم فعالية نظام املساعدة القانونية

   يف اخلصوصية واحلياة األسريةاحلق  -٤  
أعرب عن القلق كل من اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 -٥٩

 إزاء عدم   )١٢٨( املعنية حبقوق اإلنسان   اللجنة و )١٢٧( وفريق األمم املتحدة القطري    )١٢٦(والثقافية
 ملريض متالزمة نقص    سريةالالعتبارات  العاملني يف جمال الرعاية الصحية دائماً       الفنيني  احترام  

  .اإليدز/املناعة البشري
 أودعـوا يف  ناألطفال الذي وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه رغم اخنفاض عدد            -٦٠

قلق إزاء العدد    حقوق الطفل عن ال    جلنةوأعربت  . )١٢٩(عاليةتزال   ال، فإن نسبتهم    مؤسسات
وعـدم تزويـدهم     ،هم ليسوا أيتامـاً   يف مؤسسات، والكثري من   املودعني  الكبري من األطفال    

  . )١٣٠(بالرعاية املناسبة واخلدمات األساسية املالئمة
يربو  تزال متثل ما  أن نسبة األطفال ذوي اإلعاقة ال        وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري      -٦١

 وأن اخلدمات الكفيلة بإعادة إدمـاجهم يف        ،على نصف عدد األطفال املودعني يف مؤسسات      
تقدم كـاف يف    حتقيق  عدم  الفريق  والحظ  . )١٣١(دارس واجملتمعات احمللية غري متاحة    األسر وامل 

وأوصت اللجنة املعنية  .)١٣٢( يف بيئات أسرية اجلهود املبذولة إلعادة إدماج األطفال ذوي اإلعاقة      
ة أن تكفل احلكومة التنفيذ التام إلصالح نظام الرعاي       باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ب    

  .)١٣٣(املؤسسية لألطفال مع التركيز بشكل خاص على إعادة إدماج األطفال ذوي اإلعاقة

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيـات والتجمـع الـسلمي واحلـق                 -٥  
   املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية يف
تضييق احلق   بقلق استمرار    ٢٠١١ يف عام الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٦٢

الـيت  املـستمرة   بات التـسجيل    صعووأعربت عن القلق بصورة خاصة إزاء       . يف حرية الدين  
العقوبات اإلدارية املطبقـة علـى   واملسلمني، مبا يف ذلك طدم هبا بعض الطوائف الدينية،   تص

عنيـة حبقـوق    وأبدت اللجنـة امل .)١٣٤(األفراد الذين ينتمون إىل منظمات دينية غري مسجلة       
احتـرام  احلكومة على   جلنة القضاء على التمييز العنصري       تحثو. )١٣٥(اإلنسان شواغل مماثلة  

دون قيـد، وكفالـة     حق املتدينني بدين مسجل أو غري مسجل يف ممارسة حريتهم الدينيـة             
  .)١٣٦(تسجيل الطوائف الدينية اليت ترغب يف ذلك
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دودة، وأن وسائط اإلعالم املطبوعة تعتمد      وأشارت اليونسكو إىل أن حرية التعبري حم        -٦٣
فيني عقب باالعتداء على الصح  اً  ليونسكو أيض وأبلغت ا . على مطابع الدولة لطباعة منشوراهتا    

  .)١٣٧( ومبنع وسائط اإلعالم الدولية من دخول البلد٢٠٠٩انتخابات عام 
 استخدام  عنير  بالقلق إزاء تقار   املعنية حبقوق اإلنسان عن شعورها       اللجنةوأعربت    -٦٤

 حماكمـة   عـن  مع القلق تقارير     ت كما الحظ  .صحفيني مستقلني حبق  املدين  لتشهري  اقوانني  
  .)١٣٨(مذيعني مستقلني يف التلفزيون

وأبلغ فريق األمم املتحدة القطري عن الصعوبات اليت تواجهها بعض املنظمات غري              -٦٥
اإلطار القـانوين  كفاية  عدم  و ،اتسجيلهطلب  احلكومية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان عند        

  .)١٣٩(حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف عدد مـن املناسـبات،      اً   إىل تقييد التجمعات السلمية تعسف     وأشار الفريق أيضاً    -٦٦

والحظ أن مجيع التجمعـات العامـة       . )١٤٠(بوسائل منها التحايل على القانون احمللي املنطبق      
ات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلويـة اجلنـسية          املثلياملعلن عنها من جانب     

  .)١٤١(أُحظرت أو أُحبطت بوسائل عنيفة
نقـص  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق إزاء   أعربت  و  -٦٧

 مماثلـة   وأعرب عن شواغل  . )١٤٢(متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار يف القطاعني العام واخلاص         
واللجنـة املعنيـة     )١٤٤( املعنية حبقوق اإلنسان   اللجنة و )١٤٣(كل من فريق األمم املتحدة القطري     

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      وأوصت  . )١٤٥(بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
  .)١٤٦(ب اختاذ القرارالنساء يف مناصمتثيل لزيادة   تدابري خاصة مؤقتة احلكومةتسّنبأن  والثقافية

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  - ٦  
عن قلقها إزاء ارتفاع    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       أعربت    -٦٨

وأوصت احلكومة  . النسبة الكبرية من السكان العاملني يف القطاع غري النظامي        ومستوى البطالة   
معدل البطالة، مع التركيز بوجه خاص على الرومـا واألشـخاص ذوي اإلعاقـة              احلد من   ب

  .)١٤٧( واخلارجني من املؤسسات اإلصالحية والنساء، ممن يقيمون يف املناطق الريفية بوجه خاص
احلد األدىن لألجـور كافيـاً   كفالة أن يكون    وحثت اللجنة مجهورية مولدوفا على        -٦٩

تأكيد توصياهتا بأن تضع احلكومـة      أعادت  و. ال وأسرهم لضمان مستوى معيشة الئق للعم    
  .)١٤٨(آلية لتحديد احلد األدىن لألجور وتعديله بانتظام مبا يتناسب وتكاليف املعيشة

خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات       ، أشارت جلنة    ٢٠١١ويف عام     -٧٠
فرط متثيل املرأة يف قطاعي     املنعكس يف   ل  استمرار الفصل املهين يف سوق العم      والتوصيات إىل 

عن  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     أعربت  و .)١٤٩(اخلدمات والزراعة 
العدد الكبري من النساء    وإزاء الفوارق الكربى يف األجور بني الرجال والنساء          قلقها   ارراستم

 املعنية حبقوق اإلنـسان     اللجنةربت كل من    وأع .)١٥٠(العامالت يف قطاعات منخفضة األجر    
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 عـن   )١٥٢( ٢٠٠٦اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام           و )١٥١(٢٠٠٩يف عام   
 تنفيذ اإلطار القانوين احلكومةأن تعزز ب املعنية حبقوق اإلنسان اللجنةوأوصت . شواغل مماثلة

 واحلصول علـى    ،ملرأة بسبل وصول متكافئة إىل سوق العمل       القائم لضمان متتع ا    ايتوالسياس
  .)١٥٣( عن العمل املتساوي القيمةأجر متساوٍ

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 وجلنة حقـوق    )١٥٤(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     أعربت    -٧١

 بـأن   فريق األمم املتحدة القطـري    وأفاد  . ارتفاع مستوى الفقر  ء   عن القلق إزا   )١٥٥(الطفل
ع الفجوة  يوسمما أدى إىل ت   ،  ٢٠٠٩تزايد يف عام    استمر يف ال  مستوى الفقر يف املناطق الريفية      

 وأفـراد الرومـا     وكان املسنون واألسر املتعـددة األطفـال      . بني املناطق الريفية واحلضرية   
 بـالفقر   تـأثراً الفئات االجتماعيـة الـضعيفة      أشد   لةوالعاطلون عن العمل منذ فترة طوي     

 أن ثلث أفراد الرومـا      ٢٠٠٧عام  يف  ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي     لوأكّد تقرير   . )١٥٦(املدقع
، أعربت اللجنة   ٢٠٠٦ويف عام   . )١٥٧(السكانعموم   يف املائة من     ٢٠أفقر  درجون ضمن   ني

  .)١٥٨(لفقرل تأنيث املتناميال قلق إزاءعن الاملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 إزاء اخنفـاض  ةقلق اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وال تزال     -٧٢

األكـرب عـن مـستوى      خنفـاض   واال ، عن احلد األدىن للكفاف    متوسط املعاش التقاعدي  
وأوصت بزيادة مبالغ   . تاالشتراكاحتصيل  استحقاقات املساعدة االجتماعية غري القائمة على       

تسمح بتأمني مستوى معيشة الئق، وحبساب مـستحقات        إىل مستويات   املعاشات التقاعدية   
  .)١٥٩(اإلعانات االجتماعية باالستناد إىل تقييم دقيق للفقر

هاماً من السكان غري مشمول بربنامج التأمني       قطاعاً  والحظت اللجنة مع القلق أن        -٧٣
 .)١٦٠( عليهم صـحياً    يقارب ربع األسر املعيشية للروما غري مؤّمن        وأن ما  ،الصحي اإللزامي 

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن خدمات اإلسعاف يف حاالت الطـوارئ               
أفراد مجاعة الروما الذين يعيشون يف املستوطنات املستبعدة أو         لنداءات  تستجيب   كثرياً ما ال  

 .)١٦٢( عن شواغل مماثلة   فريق األمم املتحدة القطري   أعرب   و .)١٦١(األشخاص املسنني نداءات  
مجهورية مولدوفا   بأن تتخذ    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأوصت  

  .)١٦٣(تدابري عاجلة لضمان تعميم احلصول على الرعاية الصحية األساسية بتكلفة معقولة
قلقة إزاء استمرار    االقتصادية واالجتماعية والثقافية  اللجنة املعنية باحلقوق    وال تزال     -٧٤

 املـساعدة الطبيـة العاجلـة     تقدمي  انعدام  بسبب  ارتفاع معدل وفيات الرضع، بوجه خاص       
  .)١٦٤(سيما يف املناطق الريفية ال

إزاء  القلقعن    املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       اللجنة أعربت،  ٢٠٠٦ويف عام     -٧٥
 بأن  املعنية حبقوق اإلنسان   اللجنة، أوصت   ٢٠٠٩ ويف عام    .)١٦٥( اإلجهاض  معدالت ارتفاع
اإلجهاض كوسيلة ملنع احلمل، بوسـائل منـها        استعمال   خطوات للقضاء على      احلكومة تتخذ

ة اإلجنابيـة   ـالصحيف جمـال    التثقيف   إدراجوضمان توفري وسائل منع احلمل بأسعار معقولة        
  .)١٦٦(توعية اجلمهور عامةواجلنسية يف املناهج الدراسية و
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بتنفيذ استراتيجية شاملة على جناح الـسرعة       كومة   احل  حقوق الطفل   جلنة توصوأ  -٧٦
  .)١٦٧(يدزاإل/، وال سيما فريوس نقص املناعة البشريللوقاية من األمراض املنقولة جنسياً

لعـدم تـوفر   قلقة   املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    وال تزال اللجنة      -٧٧
السكن االجتماعي ألشد األفراد واجلماعات حرماناً وهتميشاً بقدر ما ُيوفَّر للفنيني الـشباب             

وشّجعت  .)١٦٩( وقدم فريق األمم املتحدة القطري مالحظات مماثلة       .)١٦٨(وفئات مهنية معينة  
ضـمان  مجهورية مولـدوفا علـى       املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اللجنة  

ختصيص املوارد الكافية لتوفري السكن االجتماعي، وال سيما ألشد اجلماعات حرماناً وضعفاً، 
  .)١٧٠(مبا فيها الروما

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن معدالت ربط السكان بـشبكات الـصرف               -٧٨
 املائة   يف ٥٥، وبأن نسبة ال تتجاوز      ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٤٧,٩بلغت  املستدامة  الصحي  

املعنيـة بـاحلقوق    اللجنة   وقدمت   .)١٧١(مياه الشرب يكفي من    مامن السكان حتصل على     
   .)١٧٢( مالحظات مماثلةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  احلق يف التعليم  -٨  
عـن القلـق إزاء      املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة     أعربت اللجنة     -٧٩
وأبدت انشغاهلا أيـضاً     .معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية والثانوية    يف  احلاصل  خنفاض  اال

إزاء نوعية التعليم وانعدام اجلهود الرامية إىل ختفيف األثر السليب للتكاليف غري املباشرة وغري              
 وأوصت جلنة حقـوق الطفـل       .)١٧٣(نيل التعليم، وال سيما يف املناطق الريفية      لسبل  الرمسية  

وكفالة  اذ تدابري ملعاجلة األسباب اجلذرية لتراجع معدالت التسجيل يف املدارس         اختاحلكومة ب 
  .)١٧٤( جلميع األطفال بصرف النظر عن حالتهم االقتصاديةاحلصول على التعليماملساواة يف 

قلقة أيـضاً ألن األطفـال     املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اللجنة  و  -٨٠
فريق األمم املتحدة القطـري   وقّدم .)١٧٥(يتابعون تعليمهم يف املدارس العادية  ذوي اإلعاقة ال  
  .)١٧٦(مالحظات مماثلة

 إىل أن نظام التعليم االبتدائي يغطـي أقـل          ٢٠١٠وأشار تقرير اليونيسيف يف عام        -٨١
باملعاهـد  يلتحقون   يف املائة منهم     ٥٠ وأن نسبة تقل عن      ، يف املائة من أطفال الروما     ٧٠ من

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف      كما قدم    ،)١٧٨( وقدمت جلنة حقوق الطفل    .)١٧٧(الثانوية
املعنية بـاحلقوق االقتـصادية     وأعربت اللجنة   .  مالحظات مماثلة  )١٧٩( ٢٠٠٧عام  له  تقرير  

 عن قلقها إزاء حمدودية فرص التعليم وااللتحاق باملدرسة املتاحة ألطفال واالجتماعية والثقافية
وأوصت اللجنة بأن تـضمن احلكومـة       . لروما الذين يعيشون يف املستوطنات الريفية النائية      ا

ألطفال الروما فرص نيل التعليم وااللتحاق باملدرسة بوسائل منها توفري الدعم املايل واملادي             
  . )١٨٠(الرومااملوجه إىل اآلباء 
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  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
استمرار الصعوبات :  عن قلقها إزاء ما يليلتمييز العنصريجلنة القضاء على ا تعربأ  -٨٢
املستوى و قليات يف سوق العمل ويف مشاركتهم يف اإلدارة العامة؛        أفراد من األ   يواجهها   اليت

عـدم  و تدين ملشاركة بعض األقليات يف احلياة السياسية ومتثيلهم احملدود يف الربملـان؛           البالغ  
أن متثَّـل يف مجيـع      لألقليات اإلثنيـة     ا حيق مبوجبه  ية اليت ون القان األحكاموجود آلية لتنفيذ    

  .)١٨١(مستويات السلطتني التنفيذية والقضائية حسب نسبتها يف السكان تقريباً
بأن تضمن احلكومة  املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوأوصت اللجنة     -٨٣

  .)١٨٢(ن ثقافتها وهويتهااالعتراف حبقوق األقليات اإلثنية يف التعبري ع
  الرومـا   قلقة إزاء استمرار هتميش أفـراد      وال تزال جلنة القضاء على التمييز العنصري        -٨٤

 )١٨٤(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. )١٨٣(قاسية اجتماعيةو اقتصادية ظروفيف  موعيشه
 وأوصت اللجنة. ن شواغل مماثلة ع)١٨٥(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة و

مجهورية مولدوفا مبعاجلة القضايا االقتصادية واالجتماعية اليت يواجهها سكان الروما بوسـائل            
 وتـوفري   ٢٠١٥-٢٠١١ خلطة العمل املتعلقة بدعم السكان الروما للفتـرة          الفعالمنها التنفيذ   
  .)١٨٦( هلااملوارد الكافية

قطري إىل تقارير عن عدم وجود أي من أفراد الرومـا يف           فريق األمم املتحدة ال   وأشار    -٨٥
 حقـوق الطفـل عـن       جلنةوأعربت  . )١٨٧(أي منصب من املناصب املنتخبة يف أي هيئة عامة        

اللجنـة  وأوصت  .)١٨٨( بالقلق إزاء اإلمكانيات احملدودة املتاحة لتلقي التعليم بلغة الروما  الشعور
  .)١٨٩(بوضع املناهج الدراسية بلغة الروما  والثقافيةاملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل ارتفاع عدد املهاجرين من               -٨٦

ق املعنية بـاحلقو  اللجنة   وأبدت   .)١٩٠(عن فرص عمل مؤقتة أو دائمة     اً  مجهورية مولدوفا حبث  
إزاء عدم اختاذ تدابري ترمي إىل التخفيف من آثـار           انشغاهلا   االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

تقدمي املساعدة االجتماعية والنفسية هلذه     كفالة   و ،هجرة اآلباء يف األطفال املتروكني وحدهم     
  .)١٩٢( وأعربت جلنة حقوق الطفل عن شواغل مماثلة.)١٩١(األسر
مبـا يف   املتحدة القطري بقلق املسائل املتعلقة مبعاملة املهاجرين،        والحظ فريق األمم      -٨٧

 .)١٩٣(املهـاجرين  دد احتجاز املفرط مل طول  الاالحتجاز التعسفي لألطفال املهاجرين و    ذلك  
 عن قلقها   املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اللجنة  وعالوة على ذلك، أعربت     
كز اإلقامة املؤقتة للمهاجرين يف شـيزيناو       ابائهم واملودعني يف مر   من أن األطفال املرافقني آل    

   .)١٩٤(يتلقون أي تعليم ال
وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن التشريعات املتعلقة بـاللجوء تـستلزم               -٨٨

مـن  اً  الياإلعادة القسرية واإلبعاد، اليت متكّن ح     إدخال تعديالت إضافية على األحكام اخلاصة بعدم        
  .)١٩٥(١٩٥١ إعادة األشخاص قسراً وإبعادهم على أسس أوسع نطاقاً بكثري مما ختوله اتفاقية عام
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 وبالتايل حتمل مسؤولية أكرب     ،إلدماجلوأوصت املفوضية احلكومة باعتماد قانون        - ٨٩
كن ، مبا يف ذلك يف جمايل الـس       عن إدماج الالجئني واملستفيدين من احلماية اإلنسانية حملياً       

  . )١٩٦(والرعاية الطبية
وأفادت املفوضية بأن مجهورية مولدوفا تفتقر إىل تشريع بشأن انعدام اجلنسية وآلية              -٩٠

  .)١٩٧(لتحديد عدميي اجلنسية

   أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبااحلالة يف مناطق أو  -١١  
 بـسط مولدوفا  مجهورية  بعدم استطاعة    علماً    املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة أحاطت  -٩١

أن لدولة الطرف   لينبغي   ومع ذلك، أفادت بأنه      .)١٩٨(سيطرهتا بفعالية على إقليم ترانسنيستريا    
 .)١٩٩(هذا اإلقلـيم جهودها الرامية إىل تذليل العقبات اليت تعترض سبيل تنفيذ العهد يف       جتدد  
 تمرمسزام  أنه يقع على عاتق مجهورية مولدوفا الت       من جديد     مناهضة التعذيب   جلنة تكدوأ

  .)٢٠٠(بضمان حظر أعمال التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة يف مجيع أحناء إقليمها
وأعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب عن القلق ألن العديد مـن انتـهاكات                -٩٢

والحظ املقرر اخلـاص أن    . إقليم ترانسنيستريا حقوق اإلنسان تنبع من التشريعات النافذة يف        
الحتجاز لدى املليشيا يف ترياسبول تنتهك املعايري الدولية؛ وأن جلـوء الـشرطة إىل        ظروف ا 

 فعالـة   من أجل انتزاع االعترافات هنج واسع االنتشار؛ وأنه ال توجد آليـات           سوء املعاملة   
وأبلغ املقرر اخلاص أن عقوبـة اإلعـدام        . ترانسنيسترياللرصد وتقدمي الشكاوى يف منطقة      

  .)٢٠١(جب القانونتزال قائمة مبو ال
وأن ،  ترانسنيسترياوسائط اإلعالم يف منطقة     بيئة  وأبلغت منظمة اليونسكو عن تقييد        -٩٣

 .)٢٠٢(ممارسة الصحفيني الرقابـة الذاتيـة     فضالً عن   راقبة السلطات   املنافذ اإلعالمية ختضع مل   
 انفتاح  مجهورية مولدوفا مبواصلة تعزيز تعددية وسائط اإلعالم وتشجيع       وأوصت اليونسكو   

  .)٢٠٣(ترانسنيستريامنطقة سوق وسائط اإلعالم يف 
منها ورود معلومات عن وقوع عـدد مـن         اً  وذكر فريق األمم املتحدة القطري أمور       -٩٤

اجملتمع املدين  مجاعات  ؛ واستمرار   ترانسنيستريامنطقة  يف  حاالت التعذيب واالحتجاز التعسفي     
منظمات حقوق   ظل قيود مشددة؛ وأن أكثرية        غري األرثودوكسية العمل يف    ومجاعات الكنسية 

  .)٢٠٤(تعمل من شيسيناو؛ وأن نسبة األطفال يف نظام العدالة مرتفعة اإلنسان غري احلكومية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  –ثالثاً   
ـ مجهورية مولـدوفا     أن   ٢٠٠٩ حقوق الطفل يف عام       جلنة تالحظ  - ٩٥  يف  تواجه

البطالة حدة   حتديات اقتصادية واجتماعية خطرية، مبا يف ذلك زيادة          ،األسبقليلة  األعوام الق 
  .)٢٠٥(والفقر والفساد
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  –رابعاً   

  تعهدات الدولة   –ألف   
  : يجملس حقوق اإلنسان بأمور منها ما يللعضوية  عند ترشحها مجهورية مولدوفاتعهدت   -٩٦

  ؛يف جمال حقوق اإلنسانمواصلة التعاون مع مؤسسات األمم املتحدة   )أ(  
إسهاماً فعاالً يف تعزيز     منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية    دعم إسهام     )ب(  

  حقوق اإلنسان ومحايتها؛
  اءة مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان؛التعاون بصورة بنَّ  )ج(  
  محاية فعالة؛ قومية ني إىل أقليات ضمان محاية األشخاص املنتم  )د(  
  ؛ قانوناً وممارسةًاحلماية من مجيع أشكال التمييز ومنعها توفري   ) ه(  
  .)٢٠٦(ترانسنيستريامنطقة تعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف   )و(  

  توصيات حمددة للمتابعة   –باء   
أن  مجهورية مولدوفا  إىل   ريجلنة القضاء على التمييز العنص    طلبت  ،  ٢٠١١يف عام     - ٩٧

قانون منع  املتعلقة مبشروع    مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصيات       سنة، يف غضون    ،توافيها
حقوق اإلنسان؛ مراعاة  على التمييز ومكافحته؛ وتدريب الشرطة واملدعني العامني والقضاة

  .)٢٠٧(حرية الدينكفالة وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان؛ و
أن تقدِّم، يف  مجهورية مولدوفا مناهضة التعذيب إىل جلنةطلبت ، ٢٠١٠يف عام   و  - ٩٨

، واللجـوء  اآللية الوقائية الوطنيـة املتعلقة بلتوصيات لغضون سنة، معلومات عن استجابتها  
 حتجازالا، و ، واحلق يف اجلرب   ٢٠٠٩إىل القوة، واملظاهرات اليت أعقبت انتخابات عام        املفرط  

   .)٢٠٩( ٢٠١١وتلقّت رّداً يف عام  .)٢٠٨(املصابني بالسلألشخاص القسري ل
أن  مولـدوفا مجهورية  ، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل        ٢٠٠٩ ويف عام    - ٩٩

املظاهرات الـيت أعقبـت     املتعلقة ب لتوصيات  ليف غضون سنة، معلومات عن تنفيذها       تقّدم،  
 .)٢١٠(العنف املرتيل واالجتار بالبشر   االحتجاز، و يف أماكن    والتعذيب   ،٢٠٠٩انتخابات عام   

  .)٢١١(٢٠١١وتلقت اللجنة رداً يف عام 
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  –خامساً  
خمتلـف  التماس املساعدة التقنية من ب مولدوفامجهورية أوصت جلنة حقوق الطفل       - ١٠٠

ات الـواردة يف    تنفيذ التوصي ل الشركاء من املنظمات غري احلكومية    وهيئات األمم املتحدة    
إقامة تعاون،  ب وأوصت اللجنة احلكومة     .)٢١٢(دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال      

عند االقتضاء، مع الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية ومع              
  .)٢١٣(ما يتعلق مبكافحة عمل األطفالاليونيسيف في
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