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 المنهجية -أوالا  

ر  وّ أُعّد هذا التقرير ألغراض الجولة الرابعة لالستتتتتتتعراض الدورم الشتتتتتتامي لبولعدا. ويرّ   ع   ت  -1
االستتتتتتتتعراض األلىرة وع   حالة تعوىذ التووتتتتتتتيا  الواردة لال   حالة حقوق اإلنستتتتتتتان في مولعدا معذ  ولة  

. وأَعّد  وزارة الشتتت ون الجار ية هذه الوثيقة بعد 2017الجولة الثالثة لالستتتتعراض الدورم الشتتتامي في عا  
إل  مووضتتتتتية حقوق اإلنستتتتتان ومووضتتتتتية حقوق    لوثيقة أيضتتتتتا  مشتتتتترو  ا التشتتتتتاور مر وزارا  ألرح. وأحىي

حقوق اإلنستتان وثيقة تتضتتّمن بالتوصتتىي مجت ص التووتتيا  المعبثقة عن الجولة الثالثة  ووضال وي. وأَعّد م
  ستتتة إعالمية مر ممث ي المعتما  غىر  أيضتتتا    لالستتتتعراض الدورم الشتتتامي التي اعتمدتنا مولعدا. وُعقد

تتاحتة لجمير الحكوميتة. ومن الععتاوتتتتتتتتتتتتتتر الجتددتدة في عم يتة إعتداد هتذا التقرير أن نستتتتتتتتتتتتتتجتت  العنتا يتة بتاتت  م
 المواطعىن واألطراف المنتمة ع   الموقر اإللكتروني لوزارة الش ون الجار ية.

اإلنجاااا  وأضلااااااااال المماارساااااااااا  والتحادياا  والققود المتعلقاة بحاالاة حقوق  -ثانياا  
 اإلنسان ضي بولندا خلل الفترة المشمولة بالتقرير

 مولعدا إل    انضتتتتتتما وق اإلنستتتتتتان في م دنا مر ت امع  الوترة المشتتتتتتمولة بالتقرير المتع ة بحالة حق -2
، وترّؤستتتتتتتتتتتتنا معتمة األمن والتعاون في  2022-2020 وترة لمج س حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان التابر ل مم المتحدة 

 . واّتستتتتم2019-2018  نعامى  لإل  مج س األمن التابر ل مم المتحدة  وانضتتتتمامنا، 2022أوروبا في عا  
بستتتتتتعىنا المستتتتتتتمر إل  تحقىة األولويا  ستتتتتتوا    العمي الذم قام  ب  مولعدا في إطار النىئا  المذ ورة آنوا  

 غرافي )حالة حقوق اإلنستان والت  عا  المتع قة متحقىة الديمقراطية في أوروبا الوس      ذا  طابرأكان  
ق اإلنستتتتان وتع ي ها  عامي ر يستتتتي في تحقىة التعمية  ودو  الشتتتتراكة الشتتتتر يةا، أ  مواضتتتتيعي )حماية حقو 

المستتتتتتتدامةي وتع ي  حرية الددن أو المعتقد، بما في ذلة حماية األق يا  الددعيةي وحماية األلتتتتتتجا  الذدن 
يعيشتون في األوضتا  األكثر هشتالتة، مثي األطوا  واأللتجا  ذوم اإلعاقةي وتع ي  الديمقراطية وم اد  

 الحو مة الرلىدةا.

وت امعت  األعمتا  التي أ ريت  إلعتداد التقرير مر فترة متذلت  فىنتا حكومتة  منوريتة مولعتدا والمجتمر   - 3
  24عدوان االتحاد الروستتتتتتي ع   أو رانيا في  نتيجة البولعدم  نودا غىر مستتتتتتبوقة في مجا  حقوق اإلنستتتتتتان 

بستتتتبح الحر ،    رانيا م ىون لتتتتجد غادروا أو   8,5تجدر اإللتتتتارة إل  أن  من أوتتتتي  و . 2022لتتتت ار/فبرادر 
أم أكثر من أم م د آلر.   -ا إل  مولعدا  2022تموز/دولي     13م ىون لتتتتتتتتجد )حت   4,5أكثر من  ا  

 نق ة إلع ا نم المع وما  الالزمة.   148نق ة الستق ا  الال ئىن و   41وفي ذروة تدفة الال ئىن، اسُتحدث  

بشتتت ن  2022آذار/مارس  12و ح قانون لصتتتالل الال ئىن األو رانىىن بم متشتتتّع ةوُقّدم  ح و    -4
مستاعدة مواطعي أو رانيا ييما دتع ة بالع ا  المست ل الدا ر ع   إق يم هذه الدولة. وأع   القانون، في  م ة  
أمور، وتتتتتتتتتوة قانونية إلقامة المواطعىن األو رانىىن في مولعدا، وفتل أمامنم ستتتتتتتتتوق العمي في الب د، وأنشتتتتتتتتت  

  ل لتتتتتتتتجا عن تقديم الدعم المالي   فضتتتتتتتتال  واال تماعي ل مواطعىن األو رانىىن،  آليا  لتقديم الدعم المالي 
رون لنم السكن والغذا . ويكوي هذا التشرير إمكانية استوادة الال ئىن األو رانىىن من نتا  الرعاية  الذدن دوفّ 

ووتتو  التالمىذ  عن إمكانية   فضتتال  الصتتحية العا  وفة الشتترور نوستتنا المع  قة ع   المواطعىن البولعددىن،  
الال ئىن الذدن يحم ون الجعستتتتتتتتتتتتتية األو رانية والذدن فروا من الحر  إل  نتا  التع يم، و مكانية حصتتتتتتتتتتتتتو   
األطوا  الذدن تتراوح أعمارهم مىن ستتتتتتتتتعتىن ونصتتتتتتتتتص ولمس ستتتتتتتتتعوا  ع   التع يم قبي االمتدا ي المجاني، 

ذلة، ُوضتتتع  ضتتتمانا  تكوي ل  ال    وتوفىر وستتتى ة مواوتتتال  لعقي التالمىذ إل  المدرستتتة. وعالوة ع  
البولعتتددىن واألو رانىىن التتذدن  تتانوا دتتتابعون حت  ذلتتة الحىن تع يمنم العتتالي في الجتتامعتتا  في أو رانيتتا 
إمكانية مواوتتتتت ة دراستتتتتتنم في الجامعا  البولعدية، وتكوي ل  احثىن األو رانىىن إمكانية مواوتتتتت ة عم نم في  
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بولعدية، إل   انح تجصتتتتيد األموا  الالزمة لدفر الرواتح و ع ا  معل  الم ستتتتستتتتا  األكاديمية والع مية ال
 ال حث في إطار مرنامج لا  دددره المر   الوطعي ل ع و .

دولتة )ال يشتتتتتتتتتتتتتتمتي هتذا العتدد مواطعي أو رانيتا أو مولعتداا   179ومعتذ انتدال  الحر ، قتا  مواطعو   -5
أ عبي يوّر من األراضتتتتتتتتتتتتتتي األو رانيتة التقتد  ب  تح  بعبور الحتدود البولعتديتة األو رانيتة. ويجوز ألم مواطن  

 ل حصو  ع   الحماية الدولية في مولعدا.

ومعذ مداية العدوان الروستتتتتتي ع   أو رانيا، ما فتئ  مولعدا تشتتتتتتارإل في توفىر اإلغاثة اإلنستتتتتتانية.  -6
 11  458ن في مولعدا  ووّفر  الو الُة الحكومية لالحتياطي االستتتتتتتتتتتراتيجي إل  أو رانيا والمواطعىن األو رانىى 

طعا  من معتجا  المعونة والمستتتتاعدة. وُأنشتتتتك موقر حكومي ع   لتتتت كة اإلنترن  دتيل تعستتتتىة المستتتتاعدا   
اإلنستتتتتانية ع   ن اق واستتتتتر )لصتتتتتالل األفراد والمعتما  غىر الحكوميةا. وعالوة ع   ذلة، تتعاون مولعدا  

نستتانية، مثي ال جعة الدولية ل صتت ىح األحمر،  مجا  المستتاعدة اإلب  المجتصتتىنمعشتتار مر الشتتر ا  الدولىىن  
عن الدو  األعضتا  في االتحاد   فضتال  والمعتمة الدولية ل نجرة، ومووضتية األمم المتحدة لشت ون الال ئىن،  

 األوروبي والدو  األلرح.

في مجتا  حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان هو موا نتة ا ثتار العتا متة عن  أيضتتتتتتتتتتتتتتا  أحتد التحتديتا  النتامتة  تان  و  -7
، بما في ذلة عن طرية ال جو  إل  الت بىح عن ُبْعد وحوستتتتتتتت ة الرعاية الصتتتتتتتتحية. وفي 19-ىد ا حة  وف

 -هذا الستتتياق، فان األنشتتت ة التي ترّ   ع   دعم األلتتتجا  الذدن يعيشتتتون في أكثر األوضتتتا  هشتتتالتتتة  
ره  تعوىذ مشتتتتترو   رح في إطا  2020 ددرة بالتعوي . ولتتتتتند عا     -وهم األطوا  واأللتتتتتجا  ذوو اإلعاقة  

من  33 000  يَ مَ لتتتتَ د، ومعدا  الحماية الشتتتتجصتتتتية )عْ م عن بُ لتتتترا  الحواستتتتىح والبرمجيا  التي تتيل التع ّ 
دة التي ترمي إل  الحواظ ع   الوظا ص المند    ىعةع  مُ أدوا     أيضتتتتتتتتتتتتتتا  مقدمي الرعاية البدد ةا. واستتتتتتتتتتتتتتُتحدث  

 و عادة الت هىي.د اولنا األلجا  ذوو اإلعاقة و ل  ضمان استمرار التوظيف 

تنفقذ التوصااايا  التي تهلتها بولندا  -ايادة تعزيز حقوق اإلنساااان وحمااتها   -ثالثاا  
 الجولة الثالثة من االستعراض الدوري الشامل  من بقن التوصيا  المنهثقة عن 

لال  الستتتتعوا  الجمس الماضتتتتية، قام  مولعدا بحم ة نشتتتت ة من أ ي العنوض بحقوق اإلنستتتتان  -8
وعم   بالت امن مر ذلة ع   التعوىذ الك ي أو الج  ي لعدد من التووتتتتيا  الصتتتتادرة عن الجولة    وتع ي ها،

  185الثالثة لالستتتتتتتعراض الدورم الشتتتتتتامي. وفي الجولة األلىرة لالستتتتتتتعراض الدورم الشتتتتتتامي، ت ق  مولعدا  
  المحرز في تقدّ ال ا 1) 2019معنا.  ما تعاو  تقرير معتصتتتتتتتتتص المدة لعا    163تووتتتتتتتتتية ووافق  ع   تعوىذ  

 تعوىذ  ي تووية من توويا  الجولة الثالثة لالستعراض الدورم الشامي.

 ( 113- 111و   78و  32- 27التنظيمي )التوصيا    - حقوق اإلنسان ضي البعد المؤسسي   - ألف  

لجمير العاس االتصتتا  بمووض حقوق    من دستتتور  منورية مولعدا، يحةّ   80المادة  حكا   ب  عمال   -9
حماية حرياتنم أو حقوقنم التي تعتنكنا  اإلنستتتتتتتتتتتتتان، وفة لتتتتتتتتتتتتترور يحددها القانون، ل  ح مستتتتتتتتتتتتتاعدت  في 

عن أ ن ة الدولة   إل  أن وظيوة مووض حقوق اإلنستتتتتان مستتتتتتقّ ة أيضتتتتتا  الستتتتت  ا  العامة. وتجدر اإللتتتتتارة  
، وفة لتتتترور  اSejm) لة إال أما  مج س العوا   ال يجضتتتتر ل مستتتتالتتتتاغي هذه الوظيوة أن  ل   األلرح، و 

 يحددها القانون.

__________ 

 https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session27/PL/Imple ا1)

mentationPoland.docx . 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session27/PL/ImplementationPoland.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session27/PL/ImplementationPoland.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session27/PL/ImplementationPoland.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/lib-docs/HRBodies/UPR/Documents/session27/PL/ImplementationPoland.docx
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، مرز اّتجاه نحو زيادة اإلنواق ع   عم يا  مووض حقوق 2021و 2017وفي الوترة مىن عامي  -10
 37  182  2017اإلنستتتان ستتتعة ت و األلرح. و ان مب ا اإلنواق لكي ستتتعة ع   حدة ع   العحو التالي  عا  

م ىون زلوتي    40 883   2019عتا   و ي  مم ىون زلوتي مولعتد 39  433  2018عتا   و   م ىون زلوتي مولعتدمي
م ىون زلوتي مولعتتتدمي    51,187   2021عتتتا   و م ىون زلوتي مولعتتتدمي    45,214   2020عتتتا   و مولعتتتدمي  

 م ىون زلوتي مولعدم. 59 144  2022 عا و 

صتتتتتتتتتتتتتتد مب ا إضتتتتتتتتتتتتتتتافي  ، لُ 2021وعالوة ع   ذلتة، ونتيجتة لتعتددتي قتانون المى انيتة في عتا    -11
الرواتح والتتتتتتتتتتتتتتراكا  الت مىن اال تماعي اإلل امية في مووضتتتتتتتتتتتتتية    ل يادةم ىون زلوتي مولعدم   1  792 قدره

بشتتكي ر يستتي لصتتعدوق تحوى  الموظوىن.  ما تجدر اإللتتارة إل  أن  هذا المب ا  حقوق اإلنستتان. وُلصتتد
ألص   316بقيمة   2021ى انية في عا  إضتتايية من احتياطي الم مى انية مووض حقوق اإلنستتان ت ق  أمواال  

لتمويي زيادة الرواتح في مووضتية حقوق اإلنستان ومعل البدال     ناصت ي تجصت  والتُتررزلوتي مولعدم لتنريا،  
 الجاوة ل موظوىن المثق ىن بالعمي مو   لا  نتيجة اض العنم بمنا  إضايية.

، بما في ذلة ما م ردا    تصتتتتتتتتتاعديا   اتجاها  ، لتتتتتتتتتند  المعونة اإلنما ية البولعدية  2017ومعذ عا   -12
دتع ة بالمستتتتتتتتتتتتتاهما  المقّدمة إل  المعتما  الدولية )مثي مستتتتتتتتتتتتتاهمة مولعدا في تمويي مرنامج المستتتتتتتتتتتتتاعدة  

منا الدو  األعضتتتتتتتا  لمى انية اإلنما ية الرستتتتتتتمية التابر لالتحاد األوروبي، عن طرية المستتتتتتتاهما  التي تقدّ 
،  2021-2017ممعوحة في إطار المستتتتتتتتتتتتتاعدا  المشتتتتتتتتتتتتتروطة. وفي الوترة االتحاد األوروبيا وبالقروض ال

م ىون زلوتي مولعتتتدمي    2,6   2017إنوتتتاق مولعتتتدا ع   التعتتتاون اإلنمتتتا ي ع   العحو التتتتالي  عتتتا    كتتتان
م ىون    3,2   2020عتا   و مالدىن زلوتي مولعتدمي    3   2019عتا   و م ىون زلوتي مولعتدمي    2,8   2018 عتا و 

 م ىون زلوتي مولعدم.   3,7  2021عا   و زلوتي مولعدمي  

وييمتا دتع ة بت نشتتتتتتتتتتتتتت تة المعتمتا  غىر الحكوميتة في مولعتدا وبتمويتي هتذه المعتمتا ، ال متّد من  -13
اإللتتتتارة إل  و ود ليارا  متعددة لجمر التبرعا . ييمكن ل معتما  غىر الحكومية الحصتتتتو  ع   وتتتتوة  

عة  هعا تصتتتتتتت ل م ه ة لت قي م الا من األموا  المجم  معتمة ذا  معوعة عامة )تجد  الصتتتتتتتالل العا ا، ومن  
٪ من الضتترا ح الموروضتتة ع   دلو  األلتتجا  ال بيعىىن لنذه المعتما .  1بوضتتي مرنامج تجصتتيد 

مر   تعميتة   –، اعتمتد مج س العوا  قتانون المعنتد الوطعي ل حريتة 2017تشتتتتتتتتتتتتتترين األو /أكتوبر   15وفي 
الة تعوىذية في تاريخ مولعدا تك  ص متقديم المستتتاعدة لتعمية المجتمر المجتمر المدني، وأوتتت ل المر   أو  و 

 المدني والمعتما  ذا  المعوعة العامة والعمي الت وعي.

 (101و  98-84نظام العدالة ضي بولندا )التوصيا    -باء 

ُيكوي استتتتتتتقال  المحاكم والقضتتتتتتاة بمو ح أحكا  دستتتتتتتور  منورية مولعدا، وُيحر  ع   احترام    -14
بوضتتتي هىئة رقامية تتمثي في المج س الوطعي ل قضتتتا ، وهي هىئة  مااية لنا الحّة في تقديم التماس إل  

 المحكمة الدستورية ل عتر في دستورية قوانىن معيارية ت ثر ع   استقال  المحاكم والقضاة.

ضتتتتا ي. وال ت ا  وفي الوترة األلىرة، مدأ إ را  إوتتتتالحا  في مولعدا بتية تحستتتتىن أدا  العتا  الق -15
العم ية التشتريعية في هذا الصتدد  ارية. وتتوة اإلوتالحا  القضتا ية البولعدية مر المعادىر األوروبية ذا   

ييما دتع ة منذه  الصتتتتتتتت ة. وععد وضتتتتتتتتر التشتتتتتتتتريعا  الجدددة، ت لذ في االعت ار آرا  الم ستتتتتتتتستتتتتتتتا  الدولية
 ، من قبىي لجعة البعد ية.اإلوالحا 

ورية هي م ستتستتة مستتتق ة في مولعدا. ويتوة التشتترير الذم دتعاو  أعمالنا، والذم والمحكمة الدستتت  -16
  ، مر المعادىر األوروبية ذا  الصتتتتتتتتتت ة. وتعتم هذه األحكاُ  أنشتتتتتتتتتت ةَ 2016اعتمده البرلمان في أوالر عا  
ي من التووتتتتتتتيا  الصتتتتتتتادرة عن لجعة البعد ية، مث  العدددَ  وتراعي،  متشتتتتتتتابةالمحكمة الدستتتتتتتتورية ع   نحو 
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التووتتتتتتيا  المتع قة بعدد قضتتتتتتاة المحكمة الدستتتتتتتورية الوا ح توافره لتشتتتتتتكىي فرية من الجبرا ، وباألغ بية 
 الالزمة التجاذ قرار.

  110-104حرية اإلعلم والصااااااحاضة والتجمق والحق ضي ال صااااااوصااااااية )التوصاااااايا    -جيم 
 (123-122و

وحرية التعبىر وحتر الرقابة. وتضتاف  يضتمن الدستتور البولعدم والعتا  القانوني حرية الصتحافة   -17
، الذم يحمي حرية 1984 انون الثاني/دعادر   26قانون الصتتتتتتتتتحافة الم ر   إل  الم اد  الدستتتتتتتتتتورية أحكا ُ 

 الصحافة وحرية التعبىر الصحوي.

بش ن المج س الوطعي لإلعال  عد  فرض رقابة سياسية    2016ح يران/دوني    22  ويضمن قانون  -18
ال  العامة. والمج س هو الست  ة المجتصتة متعىىن و قالة أعضتا  الكيانا  التابعة لمجت ص  ع   وستا ي اإلع

هىئا  البث العامة وو الة األن ا  البولعدية. وال ريقة الجاوتتتتتتة المت  عة النتجا  أعضتتتتتتا  المج س أنوستتتتتتنم 
 ط اإلعال  العامة، تندف إل  الحواظ ع   توازن الجناز المكّ ص بالتيار أعضتتتتتتتتا  النىئا  اإلدارية لوستتتتتتتتا

الستتياستتية المحتم ة. ويتعّىن ع   المج س الوطعي   الستتي رةبتية ضتتمان حمادتنا إل  أقصتت  حد ممكن من 
لإلعال  تقديم مع وما  ل ية عن أنش ت  إل  مج س العوا ، ومج س الشىو ، ور يس الجمنورية، ور يس 

 ع   الجمنور.  أيضا  ي. وتعم م هذه المع وما  مج س الوزرا  )ر يس الوزرا ا، والمج س الوطعي ل بث اإلذاع 

وال يحّة ألم  ناز من أ ن ة اإلدارة العامة في مولعدا الت ثىر ع   عمي هىئا  البث الت و يونيي  -19
ع   وستتا ط  الستتي رة الستتياستتيةوتتمتر هذه النىئا  بحرية التيار مرامجنا. وال يحو  القانون الستتارم دون  

 29أم لتتتكي من ألتتتكا  الستتتي رة أو الرقابة ع ىنا. واستتتتعادا إل  قانون  أيضتتتا  معر  اإلعال  فحستتتح، و نما ي 
بشتتتتتتتتتتت ن البث اإلذاعي، تتمتر هىئا  البث اإلذاعي باالستتتتتتتتتتتتقال  في تحددد  1992كانون األو /ديستتتتتتتتتتتمبر 

االلت ا  معشتتتتتتتتتر أم ع ىنا  ض ورَ أن يُ مرامجنا  ما تتحمّي المستتتتتتتتت ولية عن مضتتتتتتتتتمون هذه البرامج. وال يجوز 
د أو حتر نشتتتتتتتتتره إال بمو ح القانون، مما يحو  دون ممارستتتتتتتتتة ضتتتتتتتتتغور أو رقابة محتوح محدّ مرنامج أو  

 لار ية غىر مشروعة.

  K 13/16وييما دتع ة بالتووتتتتتتتتتية المتع قة بحكم المحكمة الدستتتتتتتتتتورية الصتتتتتتتتتادر في القضتتتتتتتتتية  -20
  لقانون البث المعدّ   2015 انون األو /ديستتمبر  30بشتت ن قانون   2016 انون األو /ديستتمبر  13 متاريخ

ع   نقي الصتتتتالحيا  المتع قة متعىىن و قالة أعضتتتتا   اإلذاعي، تجدر اإللتتتتارة إل  أن القانون المعدّ   ند  
مجالس اإلدارة واإللتتراف في وستتا ي اإلعال  العامة إل  الوزير المجتد بج يعة الدولة. وال مد من التشتتددد 

بشتتتتتتتتتتتتتت ن المج س   2016ح يران/دونيت    22  قتانون مح تّ   وحتيّ   ع   أن التشتتتتتتتتتتتتتترير المتذ ور أعاله  تان م قتتا  
بالوعي القانون المتعاز  ع ي  قبي  تغّىر  ،  2016ح يران/دوني    22مد  ستتتتتتتريان قانون و ثر  الوطعي لإلعال . 

ي إل  الوزير المجتد بج يعة الدولة  عن ا لية التي تو     وتدور حكم المحكمة الدستتورية. واستتعيم تماما  
الشتاغرة في مجالس اإلدارة واإللتراف دالي لتر ا  البث اإلذاعي العامة، ع   العحو  منمة مي  الوظا ص 

هو المج س   -المشتتتتار إلي  أوتتتتال في القانون المعدّ  ، با را  يقتضتتتتي إلتتتتراإل  ناز حكومي معشتتتت  حددثا 
ع ىنا   الوطعي لإلعال . ولنذا الستتتتتتتتتتتتتبح، أوقو  المحكمة الدستتتتتتتتتتتتتتورية أعمالنا ييما دتع ة باألحكا  المتعاز 

 الواردة في القانون المعدّ  .

ويتوة التشتتتتتتتتتتتتتترير المتع ة بم كيتتة وستتتتتتتتتتتتتتتا تي اإلعال ، المعمو  بت  في مولعتتدا، مر قوانىن االتحتتاد   -21
لتوستير  2021األوروبي. وال مّد من التشتددد ع   أن قانون البث اإلذاعي قد  رح تعدد   في آ /أغست س  

هىئا  البث اإلذاعي البولعدية. ونتيجة لذلة، با  دتعّىن ع     ن اق مبدأ اإلفصتتتتاح اإلل امي الذم تجضتتتتر ل  
 هىئا  البث اإلذاعي أن تتيل االطال  ع   أسما  أعضا  هىئاتنا المجت وة ب ريقة سن ة وم الرة ودا مة. 
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من الدستتتتتور، التي تكوي ل جمير حرية تعتيم التجمعا    57وحرية التجّمر مكوولة بمو ح المادة   -22
 مشار ة فىنا. وال يجوز فرض أم قىود ع   هذه الحرية إال بمو ح القانون.الس مية وال

المعتدّ   ل قتانون المتع ة بتالشتتتتتتتتتتتتتترطتة وبعم القوانىن   2016 تانون الثتاني/دعتادر    15 قتانون  د  ونَ  -23
في العتا  القانوني  2014تموز/دولي   30الم ر    K 23/11األلرح ع   تعوىذ حكم المحكمة الدستتتتتتتتتورية 

عدم، مما يكتستتتتتتي أهمية ر يستتتتتتية لحماية الحة في الجصتتتتتتووتتتتتتية. وقام  لجعة البعد ية متقىيم الح و   البول
 ، 2016لتتتتت ار/فبرادر    13الم ر   839/ 2016المعتمدة في ذلة القانون. ورحب  لجعة البعد ية، في رأدنا رقم 

. وتجدر اإللتتتتتارة  K 23/11بالجنود التي تبذلنا النىئة التشتتتتتريعية البولعدية لتعوىذ حكم المحكمة الدستتتتتتورية  
إل  أن الست  ا  الممعوحة ل  ن ة التي تقّد  التقارير إل  الوزير المجتد بالشت ون الدال ية ال تشتمي إل ا   

 منا. ون حتوتي انا  التي مقدمي لدما  االتصاال  بالكشص الم  ة عن عدد  بىر من البي 

 ( 127- 125و  26و  2و  1الحقوق االتتصادية واالجتماعية؛ ومكاضحة التشرد )التوصيا    - دال  

تعمي مولعدا ع   ضتتتتتتتتتتمان تعوىذ أحكا  العند الدولي الجا  بالحقوق االقتصتتتتتتتتتتادية واال تمااية   -24
والثقايية. وترد مع وما  عن تعوىذ  والثقايية، وتووتتتتتتتتتيا  ال جعة المععية بالحقوق االقتصتتتتتتتتتادية واال تمااية  

ّد  آلر تقرير من هتذا القبىتي في   العنتد وتووتتتتتتتتتتتتتتيتا  ال جعتة في التقتارير التي قتدمتنتا مولعتدا إل  ال جعتة. وقتُ
 .2021تشرين األو /أكتوبر  

 بكوالة إعما  الحقوق المعصتتتو  ع ىنا في العند ييما يجد  أيضتتتا  ويقو  العتا  القانوني البولعدم   -25
ّدق ع ي ، وعقح نشتتتتتره في   دوليا   أما  المحاكم العادية. ويشتتتتتّكي العند، باعت اره اتواقا    التقاضتتتتتي الجريدة وتتتتتُ

 ،    ا من العتا  القانوني المح ي، ويجوز ت بيق  م الرة  ما لم يقتم  ت بيُق  سن  قانون أساسي.الرسمية

دا  التتدولتتة في مجتتا   ، في إطتتار البرنتتامج المععون عمستتتتتتتتتتتتتتتاعتت 2018-2009  الوترةو رح لال    -26
الدعم المالي  مرنامج عو  ة في المدرستتتتتتتتتة والمع  ع، تقديمُ   2019  في عا   مح ّ   التغذية التكمى يةع الذم حيّ 

إل  الب ديا  بغرض توفىر التغذية التكمى ية الرامية إل  الحد من ستو  التغذية لدح األطوا  في األستر ذا   
الذدن يعانون من الوحدة    أولئة ة، و ذلة ال الغىن، وال ستتيما وتتععا  الدلي المعجوم أو التي توا   أوضتتا

د لنذا البرنامج ما مجموع      يا .م ىون زلوتي مولعدم سعو  550و  ار السن. ويجص 

د  -27 وتدأ  مولعدا ع   لتّن الحمال  لمكافحة التشترد، بما في ذلة تشتّرد األطوا . والحي المجصت 
ألتتتتتتنر  3أطوا ، والذدن يجدون أنوستتتتتتنم في حالة أزمة، من ال قا  لمدة لذلة هو تمكىن األهي الذدن لددنم 

 ع   المساعدة والدعم في هذا المر  . أيضا  في مر   مععي بالتدلال  في حالة األزما ، ومن الحصو  

 14و 13ولال  إحصتتتتتتتتتتتتا  عدد المتشتتتتتتتتتتتترددن ع   الصتتتتتتتتتتتتعىد الوطعي في ال ى ة الواوتتتتتتتتتتتت ة مىن  -28
متشتتتتتردا   طوال    992متشتتتتتردا ، من مىعنم   لتتتتتجصتتتتتا    30 330ددد ما مجموع  ،  رح تح2019لتتتتت ار/فبرادر  

وت تحتت  رعتتايتة  طوال    946ا. وُيقيم الغتتالبيتتة العتم  معنم )2017طوتتي في عتتا     1201٪ي و3,3) ا في متٍت
 عن مٍوت ل متشرددن ومراك  مععية بالتدلال  في حالة األزما . فضال  دور األمومة،  في أه نم، وال سيما

 ويقو  مرنامج بععوان عالتغ ح ع   التشترد. مرنامج لمستاعدة المتشترددنع باكما  الوا  ا  القانونية  -29
مقدمي الرعاية    ، ويدعم أنشتتتتتتتت ةَ يالم قاة ع   عاتة الب ديا  المتمتعة بحكم ذات و مكافحة التشتتتتتتتترد ب  المتع قة

 تمتاايتة. والنتدف الر يستتتتتتتتتتتتتتي من هتذا البرنتامج هو إلنتا  ودعم الم تادرا  الراميتة إل  مكتافحتة التشتتتتتتتتتتتتتترد اال
 .ومنعيا   ل عمي مر المتشرددن وبرامج إلدما نم ا تماايا   المت  عة جدددةالسالىح األوالتغ ح ع ي ، و رلاد  
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 (124الحق ضي الحياة األسرية )التوصية   -هاء 

 11ي أحد المجاال  الر يستتتتتتتتية التي تعمي ع ىنا الحكومة. ونّد قانون الستتتتتتتتياستتتتتتتتة األستتتتتتتترية ه -30
بشتتتتتتتت ن المستتتتتتتتاعدة الحكومية في مجا  تع يم األطوا  ع   إع ا  مد  إلعالة ال وي    2016لتتتتتتتت ار/فبرادر  

+عا، وتحصتتتتي األستتتترة ع   هذا البد  ل  وي الثاني  500)عمرنامج األستتتترة  يا   زلوتي مولعدم لتتتتنر   500 قدره
، يستتتعد البد  2019تموز/دولي    1األطوا ، معذ الوالدة وحت  الثامعة عشتترة من العمر. ومعذ   ومن د ي  من

إل  مبدأ أه ية الجمير وهو متاح لكي طوي في األستتتتتتتتتترة، بغم العتر عن مستتتتتتتتتتتوح دلي األستتتتتتتتتترة. وتقد   
ن أو رانيا.  م ىون طوي، بمن فىنم نصتتتتتتص م ىون طوي من الال ئىن القادمىن م  7,04إل  يا  حالالمستتتتتتاعدة 

وال ددلي مد  إعالة ال وي في حستا  دلي األسترة الذم ُيستتعد إلي  لتحددد األه ية ل حصتو  ع   اإلعانا  
األسترية، أو أموا  الدعم، أو استتحقاقا  الرعاية اال تمااية، أو مدال  الستكن، أو المعل الدراستية. ولذلة، 

 ىتنا ل حصو  ع   المساعدة من نتم ألرح.فان األسر التي تت ق  مد  إعالة ال وي ال توقد أه 

، ع   معل متد  ستتتتتتتتتتتتتتعوم 2018ويعد مرنتامج عإتتاحتة ان القتة  ىتدةع، التذم متدأ تعوىتذه في عتا    -31
 عاما   20أعوا  و 7زلوتي مولعدما لكي طوي م تحة بم ستستة تع يمية )إذا  ان  تتراوح أعمارهم مىن   300)

العا  الدراستي.    مد  العا مة عنعد األستر ع   تحّمي نوقاتنا  عاما ل طوا  ذوم اإلعاقةا، مما يستا  24أو 
 وُيمعل البد  بغم العتر عن مستوح دلي األسرة.

وتندف   رأسما  الرعاية األسريةيمدأ دفر األموا  ييما دتع ة م ، 2022 انون الثاني/دعادر    1ومعذ   -32
را   لتتن 12  في المقا  األو  إل  تغ ية     من العوقا  المتع قة مرعاية طوي ثان ومن د ي  من األطوا  مىن

ألص زلوتي مولعدم لكي طوي، ويمكن دفع    12 إل   رأستتما  الرعاية األستترية صتتيوي من العمر. را  لتتن  35و
 لنرا. 12زلوتي مولعدم لمدة  1 000أو  لنرا   24زلوتي مولعدم لمدة  500ع   أساس مب ا لنرم قدره 

ر إنشتتتتتتا  الم ستتتتتتستتتتتتا  التي تقد  الرعاية ل طوا  حت  ستتتتتتن الثالثة قانون   -33   لتتتتتت ار/ 4ومما ديستتتتتتّ
ع المجصتتد  +LITTLE ONEبشتت ن رعاية األطوا  حت  ستتن الثالثة، والبرنامج اإلنما ي ع  2011 فبرادر

ور الحضتتتتانة ونوادم  توع  القدرة االستتتتتيعامية لدُ لم ستتتتستتتتا  الرعاية المععية باألطوا  حت  ستتتتن الثالثة. وار 
ألص طوتتي في    212,9إل     2011ألص طوتتي في عتتا     32األطوتتا  ومقتتدمي الرعتتايتتة العنتتاريتتة معتق تتة  من  

 ٪.29,2٪ إل  4,4، وارتوع  نس ة األطوا  دون الثالثة من العمر الذدن دت قون الرعاية من 2021 عا 

ز ألهي األطوا  الذدن يحضتتترون دار حضتتتانة أو نادم أطوا   ، يجو 2022نيستتتان/أمريي   1ومعذ   -34
  األطوا  في هذه الم ستتستتا  يستتاعد في وضتتر أو م ستتستتة ل رعاية العنارية التقد  ب  ح ل حصتتو  ع   تمويي 

 رأسما  الرعاية األسرية ل  وي المععي. لرر أال تت ق  األسرةا،  زلوتي مولعدم لنريا   400 يصي إل )

ر عاوتتتتتتتتتتتتتت  د مُ عتْ لمعتتمتة ل حتد األدن  ل  ور والحتد األدن  ل  ر بالستتتتتتتتتتتتتتاعة لنتا بُ كمتا أن ال يادة ا -35
وتمكىن األستتتتتتر من قضتتتتتتا  الوق     2018األحد الذم تقّرر في عا    دو َ ل ستتتتتترة، ع   غرار حتر التجارة  

 لالستراحة.عا  م

 (136-128الحق ضي الصحة، بما ضي ذلك تلقي التثقيف الجنسي )التوصيا    -واو 

إن أحد الععاوتتر النامة في نتا  الرعاية الصتتحية هو الرعاية الستتابقة ل والدة. وفي مولعدا، تحار  -36
المرأة أثعا  الحمي والوالدة والتعافي )العواسا بحماية لاوتتتتتتة مكوولة بمو ح التشتتتتتتريعا  الوطعية، بما فىنا 

 الدستور واالتواقا  الدولية التي ودق  ع ىنا مولعدا.

 اية الصتتحية في م ستتستتا  الرعاية الصتتحية التي تقد  لدما  رعاية األمومة لاضتتر  وتعتيُم الرع -37
بشتتتتتتتت ن المعيار التعتيمي لرعاية األمومة.   2018آ /أغستتتتتتتت س   16لال حة وزير الصتتتتتتتتحة الصتتتتتتتتادرة في 
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  ويشتتتتتمي ذلة الرعاية الصتتتتتحية أثعا  الحمي والوالدة والعواس ورعاية حددثي الوالدة. ولضتتتتتمان توفىر الرعاية
ي إ را  الرعاية الوقا ية األول  والتشتجيصتا  واالستتشتارا  المشتار إلىنا أعاله قبي األستبو  الم عاست ة، ُيوضت 

 العالر من الحمي.

وتشتتتتتتتمي قا مة الجدما  المضتتتتتتتمونة في إطار مرامج الصتتتتتتتحة الوقا ية ولتتتتتتترور تعوىذها مرنامجا   -38
لمجمو  اإل را ا  التي تعدرج في إطار الجدما     د يقا   ل تشتجيصتا  قبي الوالدة. ويتضتمن البرنامج ووتوا  

 المضمونة، باإلضافة إل  معادىر األه ية الجاوة بالمريم ومقد  الجدمة.

بشتتتتتت ن تعتيم األستتتتتترة وحماية الجعىن ال شتتتتتترم ولتتتتتترور    1993 انون الثاني/دعادر   7ويقّر قانون   -39
عن الحة    فضتال  ولة بشت ن إنجا  األطوا ،   ي فرد في اتجاذ قرارا  مست    إننا  الحمي بصتورة قانونية بحةّ 

في الحصتتو  ع   المع وما  والتثقيف والمشتتورة والوستتا ي الالزمة ل تمّكن من ممارستتة هذا الحة. وتمالتتيا  
المستتتتجدمة بعد مد  نواذ حكم المحكمة الدستتتتورية   بصتتتيغتناا من القانون المذ ور أعاله، 1)أا)4مر المادة  

، يحّة ل  بىح فقط إننا  الحمي في الحالتىن التالىتىن  )أا إذا  ان 2020بر تشترين األو /أكتو  22الم ر  
ر في أن الحمي  الحمي يشتتتتتتتّكي تندددا لحياة المرأة الحامي أو وتتتتتتتحتناي أو ) ا إذا  ان هعاإل التتتتتتتت اه مبر  

لنذا القانون، يحة ل لتتتتتتتتتتتتتجا  المستتتتتتتتتتتتتتوىددن من الضتتتتتتتتتتتتتمان اال تماعي،  وفقا  نا م عن عمي إ رامي. و 
لتتتتتتتجا  الم ه ىن ل حصتتتتتتتو  ع   رعاية وتتتتتتتحية غىر مدفوعة بمو ح أحكا  معوصتتتتتتت ة، إننا  الحمي  واأل
 في م سسا  الرعاية الصحية.نا  مجا

 وستبىُي االنتصتاف القانوني الوّعا  المتاح ل عستا  ال واتي لم ُيستمل لنن باإل ناض هو حُة المريضتة - 40
تشتتتترين  6في العتا  القانوني البولعدم بمو ح قانون في االعتراض ع   رأم ال بىح أو قراره، الذم ُأدرج 

 بش ن حقوق المريم ومووض حقوق المريم. 2008الثاني/نوفمبر  

وُأدرج الحة في االعتراض ع   رأم ال بىتتتح أو قراره في العتتتتا  القتتتانوني البولعتتتدم من أ تتتي   -41
 .يسىوإل ضد مولعدات االمتثا  ل حكم الصادر عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية 

معى ن رغم أه ّىتنتتا   إ را   و ل   تتانتتح الحة في االعتراض، يجوز ل مرأة الحتتامتتي التي ُتحر  من -42
بمووض حقوق المريم في هذا الشتتتتت ني و ذا  ان  المع وما  المقدمة تثب  ع    أيضتتتتتا  لت قي  أن تتصتتتتتي 

 األقي احتما  انتناإل حقوق المريم، يجوز ل مووض مد  تحّريات .

ل مرضتتتت  لدمة إعالمية عبر الناتص في  مير مكاتح   تتاح،  2018ومعذ تشتتتترين الثاني/نوفمبر   -43
رقم هتاتص   -التتابعتة ل صتتتتتتتتتتتتتتعتدوق الوطعي ل صتتتتتتتتتتتتتتحتة في  مير أنحتا  الب تد  ا  voivodeshipالمحتافتتا  )

شترة  ل صتعدوق الوطعي ل صتحة ومووض حقوق المريم. ويحّي رقم وحىد  ددد ل ب د ب ستره محّي أكثر من ع
التابعة ل صتعدوق. ويضتمن ذلة توافر ا  voivodeshipالمحافتا  )في مكاتح قا   أرقا   ان  ُتستتجد  ستاب 

 نتا  الرعاية الصحية في مولعدا.  يفية عميمع وما  سريعة ولام ة ولوافة عن 

ي وباإلضتتتتافة إل  ذلة، ال مّد من اإللتتتتارة إل  أن   رح الحواظ دا ما ع   و ود التثقيف الجعستتتت  -44
د أهتداف ومضتتتتتتتتتتتتتتامىن تتدريس هتذه المتادة في   في معتاهج التع يم العتا  المت  عتة في المتدارس البولعتديتة. وتحتد 

ع   ذلة التعامي مر هذه   المعاهج الدراستية األستاستية، وتغ ي مجموعة واستعة من المواضتيري ويجرم معا   
 القضايا في إطار مجاال  ومواضير تع يمية مجت وة.

 (70-48و  45-41مكاضحة التمققز والعنصرية وخطاب الكراهية )التوصيا    -ااي 

في الحياة الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية أو   ،أيا   ان  دوافع   ،حتر التمىى   ُيعتبرفي العتا  القانوني البولعدم،   -45
  يمة دستورية.ذا  ،اال تمااية أو االقتصادية
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ستتتبىي المثا  ال ع    ،2030-2022 وتتضتتتمن ل ة العمي الوطعية ل مستتتاواة في المعام ة ل وترة -46
 عدد أكبر من م ادرا  تقو  فىنا مجت ص م ستتستتا  اإلدارة العامة وهىئة اإلحصتتا  البولعدية بجمر  ،الحصتتر

في قانون   الم روحةعن استتتتتتتتتتعراض الح و     فضتتتتتتتتتال  المجموعا  التي تتعرض ل تمىى ،  ب  المتع قةالبيانا   
 مكافحة التمىى .

أنشتتتتتتتتتتتتتت تة لتع ي  المعرفتة بتالقوالتح  إ را   التذ ر، في  م تة أمور، ع    وتعد الوثيقتة الستتتتتتتتتتتتتتالوتة -47
الحمال   لتتتتتتتتتتتتتتن  الجيتارا  المتتاحتة لمكتافحتنتاي و   تقتديم  عن فضتتتتتتتتتتتتتتال  العم يتة واألحكتا  المستتتتتتتتتتتتتت قتة والتمىى ،  

نة إل  المجتمر مرمت ، التي أنشتتتتتتتتت ة التواية المو     را   اال تمااية لمكافحة التمىى  وتع ي  التستتتتتتتتتاملي و 
    رامة الشتتتجد وتذ ي الوعي بتاهرة الععص البدني والعوستتتي واالقتصتتتادم، وال ستتتيما ت ة التي تشتتتدد ع

تستتتتندف العستتتا  واألطوا  و  ار الستتتن واأللتتتجا  ذوم اإلعاقةي وتع ي  المستتتاواة في المعام ة في مجا   
الموثوقة من أ ي   الرياضتتتتة واألحدار الرياضتتتتيةي والترويج ل غة القا مة ع   االحترا  ولمصتتتتادر المع وما 

 احتوا  انتشار عل ا  الكراهيةع.

ععصتتتتتتتتتتتتتتريتة، و ره األ تانتح، وغىر ذلتة من ألتتتتتتتتتتتتتتكتا   الوالجرا م التي تحّرض ع   الكراهيتة متدافر   -48
إل  الضترر اال تماعي الكبىر الذم تستّب  ، ويجرم را  التعصتح، هي موضتر اهتما  الشترطة بشتكي دا م نت

 رودها ع   نحو مستمّر.

مل لنا 2004عا  ومعذ   -49 ، قام  الشتتتترطة باطالق وت وير لتتتت كة من ممث ي حقوق اإلنستتتتان. وستتتتُ
باعداد وثيقة لتعتيم األعما  التي تضتتتتتتت  ر منا الشتتتتتتترطة لحماية حقوق اإلنستتتتتتتان. وأُعّد    2016في عا  

 .2023-2021محتواها في الوترة  سُىعو ذو  2020-2019الوثيقة واستمر العمي منا في عامي 

 التي ت ي ل تة العمتي ل وترة) 2025-2022تعوىتذ ل تة عمتي الشتتتتتتتتتتتتتترطتة ل وترة    أيضتتتتتتتتتتتتتتا    ويجرم  -50
لمكتافحتة ل تا  الكراهيتة و را م التحريم ع   الكراهيتة متدوافر قوميتة أو إثعيتة أو عر يتة   ا2018-2021

.  ستبدادية عن مكافحة انتشار الوالية وغىرها من األنتمة اال   فضال  أو ددعية أو ع   أساس عد  اعتعاق أم ددن،  
 الشرطة دورة دراسية متجصصة ل مدرّ بىن ع   معر  را م الكراهية ومكافحتنا. دالي  ناز واسُتن  

قون    اvoivodeshipالمحافتا  )وُيعى ن في  مير مقّرا  لتتتتترطة  -51 ومقر العاوتتتتتمة وارستتتتتو معستتتتتّ
قون، في تقارير لتتتتتنرية، مقر الشتتتتترطة الوطعية   ويوافيل مستتتتتاعدة في مكافحة  را م الكراهية.  ه ال  المعستتتتتّ

 بالتحقيقا  التي تجرينا الشرطة ييما يجد  را م الكراهية المرتك ة في  مير أنحا  الب د.

ة مكتح المدعي العا  الوطع وعالوة ع    -52 ي اإل را ا  الرامية إل  مقاضتتتتتتتتتاة مرتكبي  ذلة، دعستتتتتتتتتّ
لنذه الغاية، تقو  مكاتُح المّدعىن العامىن فوق    را م الكراهية بوعالية و ل  حماية حقوق الضتتتحايا. وتحقيقا  

التحقيقا  التابعة لمكتح المّدعي العا  الوطعي بالرود المستمّر ل قضاياي وُتجمر    مستوح المقاطعا  و دارةُ 
 ، وُتح  ي بصورة دورية، وُتَعّد التقارير باالستعاد إلىنا.المتجذة  قة باإل را ا البيانا  المتع

ويتول  اإل را ا   المتع قتتة بجرا م الكراهيتتة المرتك تتة متتدافر االلتالفتتا  القوميتتة واإلثعيتتة والتتددعيتتة  -53
لقا مة فوق  مّدعون عامون متجصتتتتتصتتتتتون معى عون لصتتتتتيصتتتتتا لنذا الغرض. وفي مكاتح المّدعىن العاّمىن ا

مستتتتتتتتتوح المقاطعا  ودون المستتتتتتتتتوح الوطعي، يعمي ع   الجرا م التي تعتمي إل  هذه الوئة استتتتتتتتتشتتتتتتتتارّيون  
قون معى عون لصيصا لنذا الغرض، مما يمّكن من موا مة الممارسا  والقضا  ع   األل ا .  ومعسّ 

 بصتتتتتورة فعالة ويواوتتتتتي مكتح المدعي العا  الوطعي االضتتتتت ال  ب نشتتتتت ة تندف إل  التصتتتتتدم -54
، أوتتتتتدر العا ح العا  م اد  2012تشتتتتترين األو /أكتوبر  29لج ا  الكراهية ع   لتتتتت كة اإلنترن . وفي 

تو ىنية بشتت ن مشتتار ة المدعي العا  في قضتتايا االدعا  الجا . وتتعاو  هذه الم اد  التو ىنية مقاضتتاة  
م التشتتنىر بشتتجد معى ن أو إهانت   األلتتجا  الذدن دعشتترون ل ا   راهية ع   لتت كة اإلنترن  )أم  را  

في مجموعتتة الجرا م  هم  قضتتتتتتتتتتتتتتتايتتا  والتتذدن ال تعتتدرج  لتتدوافر مجت وتتة، بمتتا فىنتتا التتدوافر القتتا متتة ع   التمىى ا
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قضتتتتتتتتايا االدعا  الجا . وتووتتتتتتتتي الم اد    إطار  المستتتتتتتتتو  ة ل مالحقة القضتتتتتتتتا ية الع عية، مي تعدرج في
الشتجصتية التي تمّكن الضتحية من تو ي  تنمة  الجاني دد ميانا التو ىنية ب ن يعىد المدعي العا ، بعد تحد

 إقامة دعوح عامة. من مص حة عامةما إذا  ان هعاإل   ، تقىيمَ ضد لجص 

  دل   ع   قانون مكافحة الععص العا  ي، حستتت ما وتتتاغنا مكتح المووضالتعددال  التي أُ  وتعّد  - 55
وغىرها من ألتكا     ،اف بالمضتايقة عن طرية اإلنترن الحكومي المععي بالمستاواة في المعام ة، ع   االعتر 

، بم ادرة من وزارة العد ، حاليا  من متاهر الععص العا  ي. ويجرم  را   مووتتتتتتتتتتتتونا متن  ،االتصتتتتتتتتتتتتا  عن بعد
 العمي ع   اعتماد مشرو  قانون بش ن حماية حرية التعبىر في وسا ي التواوي اال تماعي ع   اإلنترن .

إمكتتانيتتة واقعيتتة لع   الشتتتتتتتتتتتتتترايتتة عن   المتتتاحتتة  وني القتتا م والح و  التعتيميتتةويوّفر اإلطتتار القتتان  -56
ّتجذ ستتت  ا  االدعا  الم ادرا  الالزمة لتحددد األح ا  الستتتياستتتية التي تحّرض ع   التمىى  الععصتتترم، وتَ 

،  2022-2017. وفي الوترة  مدح توافر األستتتتتس الدستتتتتتورية التي تبّرر  يا  الدولة منذا العو  من التدلال
ر اتجاذ إ را ا  لع   وتوة الشتراية عن أم من األح ا   بحىث تبرّ    متوافرةلم ُيعتبر أن مثي هذه التروف  

 السياسية المو ودة في مولعدا بسبح تحريض  ع   الععصرية.

 (159-158و  140-137مكاضحة التمققز ضد المرأة )التوصيا    -حاء 

ع   العددد من الم ادرا   2030-2022المعام ة ل وترة تعد ل ة العمي الوطعية ل مستتتتتاواة في  -57
الراميتة إل  تحقىة المستتتتتتتتتتتتتتتاواة في المعتام تة مىن المرأة والر تي، وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا في مجتا  العمتالتة والضتتتتتتتتتتتتتتمتان 
اال تمتتاعي. وفي هتتذا الع تتاق تحتتددتتدا ، دع غي التمىى  مىن منتتا  من قبىتتي تع ي  تكتتاف  الور  مىن المرأة 

وزيادة تبّوؤ المرأة ل معاوتتتح اإلدارية، وتع ي  إمكانا  العستتتا  والوتيا  ومكانتنن   والر ي في ستتتوق العمي،
اال تمااية، و ذ ا  وعي المجتمر  كي ب همية  رامة الشتتتتتتتتجد والتواية بمستتتتتتتت لة الععص البدني والعوستتتتتتتتي 

 واالقتصادم، ولاوة ضد العسا  واألطوا  و  ار السن واأللجا  ذوم اإلعاقة.

ة البولعدية لستتعوا  عدددة ع   تقديم ح و  لتحقىة المستتاواة في المعام ة مىن المرأة  ودأم  الحكوم -58
والر ي في مجت ص مجاال  الحياة العامة والجاوتتتتة. وع   و   الجصتتتتو ، فان االستتتتتقال  االقتصتتتتادم  

عن إطالة    فضتال   ل مرأة والتوازن مىن الحياة األسترية والحياة المنعية ديسترهما مد  الوالدة الممعوح لمرة واحدة،
 4معتتات تقتتاعتتدم ل مرأة التي أنجبتت     ودفراألمويىن عتتّدة مرا ي    تتازة  األموة و   تتازة  فترة إ تتازة األمومتتة و 

ُدفع  فىنا االلتتتراكا  الالزمةي و ع ا  العستتا  ال واتي أطوا  أو أكثر بصتترف العتر عن طو  المدة التي 
 ة.يعم ن لحسامنن الجا  األه ية ل حصو  ع   مد  أموم

ي فىنا أدن  معّد  تواو  في التعويضتتتتتا   حاليا  وبولعدا   -59 من مىن أول  الدو  األوروبية التي ُيستتتتتج 
عن  فضتال  ، تت ادد العست ة المئوية ل عستا  في غرفتي مج س البرلمان،  1989مىن العستا  والر ا . ومعذ عا  

  2011عتتددتتي قتتانون االنتجتتابتتا  لعتتا   البرلمتتان األوروبي والنىئتتا  الجمتتاايتتة ل حكومتتا  المح يتتة، مر أن ت 
في الما ة لكي  عس في قوا م المرلتحىن ال دع بة ع     35الذم فرض مبدأ تجصتيد حصتة ال تقي عن  

  مير هذه النىئا .

 مرأة القيا  بالجدمة العستتتتتتتكرية المنعية، التي تشتتتتتتتمي القيا  ب دوار قتالية، وتقتصتتتتتتتر لمولعدا   وتتيل -60
  ت حة األذحقتتا متتة األعمتتا  المحتورة ع   المرأة ع   المنتتا  الج ىرة ل غتتايتتة أو المنتتا  التي يحتمتتي أن  

 بالموظوا  الحوامي.
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 (162-161و  157-141مكاضحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي )التوصيا    -طاء 

  بشت ن ل ة   2021 انون األو /ديستمبر    21الصتادر عن مج س الوزرا  متاريخ    183يقو  القرار رقم   - 61
 متحقىة أهداف وكوإل القانون الدولي الم  مة لبولعدا. 2022العمي الوطعية لمكافحة الععص األسرم لعا  

  المعدّ   لقانون  2020أمريي  نيستتان/   30، دل   أحكا  قانون  2020تشتترين الثاني/نوفمبر   30وفي   - 62
دنّدد   ا  لتتتتتجصتتتتت   واالشتتتتترطة أن ي مر   أفراداإل را ا  المدنية وبعم القوانىن األلرح حى  العواذ، وهي تجوّ   

ست وُ   المع وم ع   ععص عا  ي حياة الضتحية أو وتحتنا بمغادرة الستكن المشتترإل والمع قة المجاورة ل   
 ورض ع ي  االمتعاد عن السكن والمع قة المجاورة ل  م الرة.ي را  أم  واأو أن ُيصدر  م الرة ع   الوور،

الجدددة   الستتتت  ةوأ رم عدد من األنشتتتت ة التدريبية من أ ي إعداد أفراد الشتتتترطة الستتتتتجدا  هذه  -63
ع   العحو المعاستتح، وال ستتيما أفراد الشتترطة الذدن هم ع   اتصتتا  م التتر بضتتحايا الععص األستترم. وفي 

مواست ة الوىددو مجصتصتا  لجمير الوحدا  التعتيمية ل شترطة في  را  د اثعا عشتر م تم، ُعق2020تموز/دولي   
 مير أنحا  الب د ولممث ي أكاديميا  الشتتتتتتترطة، وذلة بمشتتتتتتتار ة ممث ىن عن وزارة العد  ومووضتتتتتتتية حقوق  

 من أفراد الشرطة. فردا   28 421ال وي،  رح لاللنا تدريح 

قانون يعدّ   قانون مكافحة الععص العا  ي وبعم القوانىن  العتر في وضتتتر مشتتترو   حاليا  ويجرم  -64
األلرح. والغرض من التعتتددتتي هو تغىىر األحكتتا  القتتا متتة لمال متنتتا مر التروف المتغىرة، و يجتتاد ح و   
لتتتتتتتتتتتتتتام تة ل عتتا  القتانوني من أ تي مكتافحتة الععص العتا  ي بم يتد من الوعتاليتة وتق يد ن تاقت . وععتد مكتافحتة  

ولذلة، دعّد التعددي ع   توستتتتير ن اق البرامج   يفي االعت ار  هو ممارستتتت أال د لذ  ال يجوزالععص العا  ي،  
صتتتةالقا مة  التثقيفية -اإلوتتتالحية   شتتتمي لتتتكال  دددا من البرامج تَ مرتكبي  را م الععص العا  ي لل  المجصتتت 

 الرامية إل  إحدار أثر، وهي البرامج العوسية والعال ية.

  من القانون الجعا ي من لال  توستتتتير ن اقنا لتشتتتتمي 207،  رح تعددي المادة 2017وفي عا   -65
 ريمة إستا ة معام ة لتجد عا   بستبح عمره أو وتّحت . وتشتّكي األنشت ة التشتريعية التي ُتجرح في مجا   

 العا  ي. لععص عن أنش ة وعدوق العدالة، ععاور من استراتيجية مكافحة ا   فضال  القانون الجعا ي والمدني،  

عن تعوىذها اتوا ية الوقاية من الععص ضتتتتتتد العستتتتتتا  والععص را  ، قّدم  مولعدا تقري 2020وفي عا   -66
ومكافحتنما )اتوا ية استتتتت عبو ا. وقا  فرية الجبرا  المععي بالعمي ع   مكافحة الععص ضتتتتتد المرأة   العا  ي

  ، 2021أد و /ستتتتتتتتتبتمبر    16هذا، المبى ن في تقريره الم ر   والععص العا  ي متقىيم التقرير. و ان رأم فرية الجبرا  
ييمتا يجد الح و  القتانونيتة والتعتيميتة التي تقتدمنتا مولعتدا في مجتا  مكتافحتة الععص بشتتتتتتتتتتتتتتكتي عتا    إيجتاميتا  

 عتا  المتعدد الق اعا  والمشتتتتترإل مىن الم ستتتتستتتتا   ل وأع ي أفضتتتتي تقىيموالععص األستتتترم بشتتتتكي لا .  
د فرية الجبرا  ع   مال مة الح و   إ را  عال  اقة ال رقا ع. ولتتتتتتدّ   -ستتتتتترم ومكافحت   القا م لمعر الععص األ

قة متعددة االتجاها  لحماية ضتتتتتتتتتحايا الععص األستتتتتتتتترم ودعمنم القا مة التي ُتتجذ بمو بنا إ را ا  معستتتتتتتتت  
في مجتا      تي ُطرحت والتعتامتي مر الجعتاة. وعالوة ع   ذلتة، نتر فرية الجبرا  نترة إيجتاميتة إل  الح و  ال

وهي األوامر المجصتصتة )اإليجامية والست بية، أم التصترف أو   -الستياستا  الجعا ية لال  الستعوا  األلىرة  
االمتعا  عن التصرفا التي يجرم دعم تعوىذها بوضي دورا  تدريبية مكثوة متع قة بالجدما  ذا  الص ةي  

ثتي اعتمتاد المالحقتة القضتتتتتتتتتتتتتتا يتة الت قتا يتة في  والتغىىرا  في مجتا  القتانون الجعتا ي واإل را ا  الجعتا يتة، م
حاال  االغتصتتتتتتا  )دون انتتار تو ي  التىنم إل  الجانيا والمالحقة القضتتتتتتا ية في حاال  المضتتتتتتايقة بما 
في ذلة عن طرية اإلنترن ، والحد من عدد االستتتتتجوابا  التي يجضتتتتر لنا ضتتتتحايا االغتصتتتتا ، وتشتتتتددد 

 ثانوم لضحايا الععص الجعسي.األحكا  الصادرة، وتوادم اإلدذا  ال
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 (160و 7-3حقوق الطفل، بما يشمل نظام الرعاية الهدالة )التوصيا    -ياء 

 ترود مولعدا باستمرار اإل را  المعصو  ع ي  في البروتو و  االلتيارم التوا ية حقوق ال وي. -67

 دأ القا ي إن  ال يجوزالمب   2016آذار/مارس   18وأرست  تعددي قانون األسترة والووتاية الصتادر في  - 68
مة بالوعي إل   البدد ةإددا  ال وي م ستتستتا  الرعاية   إال إذا لم تستتور وستتا ي وألتتكا  المستتاعدة األلرح المقد 

والتدم ال وتي عن إزالتة التنتددتد التذم يعّرض مصتتتتتتتتتتتتتتتالل ال وتي ل ج ر، و ذا  تانت  هعتاإل حتا تة م حتة إل  
ال وي لتنددد  بىر، وال ستيما تعّرض حيات  أو وتحت    بستبح تعّرض مصتالل البدد ةإدداع  م ستستة ل رعاية 

 .والدي بسبح الوقر فقط وضد رغ ة  البدد ةل ج ر. ومن غىر القانوني إددا  طوي م سسة ل رعاية 

ليستتتتتتتتتتتعد إل  ألتتتتتتتتتتكا  قا مة ع   األستتتتتتتتتترة.   البدد ةالعمي ع   تحويي نتا  الرعاية  حاليا  ويجرم  -69
بش ن دعم األسرة ونتا  الرعاية    2011ح يران/دوني    9، ال ُيجى  قانون 2020 انون الثاني/دعادر    1 ومعذ

وضتتتتتَر األطوا  في مرافة الرعاية والتع يم إال  ان  أعمارهم ت يد ع   عشتتتتتر ستتتتتعوا . وعالوة ع    البدد ة
 ، ال يجوز وضر أكثر من أربعة عشر طوال في  ي مرفة.2021در   انون الثاني/دعا 1ذلة، ومعذ  

٪ 0,86ا إل   2012٪ )0,99من    األطوتتا  التتذدن دت قون الرعتتايتتة البتتدد تتةوانجوضتتتتتتتتتتتتتتت  نستتتتتتتتتتتتتت تتة   -70
ا، وانجوضت  نست ة األطوا  المو وددن في م ستستا  الرعاية البدد ة من مىن مجمو  األطوا  الذدن 2020)

 ا.2020٪ )23,0ا إل  2012٪ )26,1دت قون الرعاية البدد ة من 

ر عم ية لوم عدد األطوا  المو وددن في الم ستتتتتتتتتستتتتتتتتتا  ع   تعمية  -71 وعالوة ع   ذلة، تشتتتتتتتتتجّ 
الجتدمتا  الوقتا يتة، أم الجتدمتا  التي تقتد   في البىئتة المح يتة لتع ي  إمكتانتا  األستتتتتتتتتتتتتترة والحتد من احتمتا   

ر إعادة الجمر مىن ال وي وأستترت  في أقر  وق   انوصتتا  ال وي عن أستترت ، أو، في حالة االنوصتتا ، تيستتى 
 األطوا  الذدن يغادرون أماكن الرعاية البدد ة.استقال  إ را ا  لتع ي  فعالية  أيضا  ممكني وُتّتجذ 

  توفىر الجدما ،ويتول  لبرا  في مجا  القانون والشتتتت ون اال تمااية والتع يم والرعاية الصتتتتحية  -72
دعم نوستتتتتتتي ودعم في أوقا  األزما   ما دوف ر من ل وي، إل   انحفي إطار التصتتتتتتتا  مووض حقوق ا

ض حقوق ال وتي متوستتتتتتتتتتتتتتير ن تاق  ، قتا  مووّ 2022آذار/متارس   2ع   متدار الستتتتتتتتتتتتتتاعتة طوا  العتا . ومعتد  
الرامي إل  مستتاعدة األطوا  لتشتتمي المستتاعدة العوستتية والقانونية المقدمة   الناتصاألنشتت ة التي يشتتم نا لط  

 انية والروسية.بال غتىن األو ر 

 (165-163و 19-16و  7حقوق األش اص ذوي اإلعاتة )التوصيا    -كاف 

تقو  مولعدا مروتتتتتتتد مستتتتتتتتمّر لإل را  المعصتتتتتتتو  ع ي  في البروتو و  االلتيارم التوا ية حقوق   -73
 األلجا  ذوم اإلعاقة.

األلتتتتتتتتتتتتتجا  ذوم   وفي الستتتتتتتتتتتتتعوا  األلىرة، ات جذ  الحكومة عددا من اإل را ا  المتع قة بحالة -74
عن التستتنىال  المعمارية و مكانية استتتجدا  الوستتا ي  فضتتال  اإلعاقة، في مجالي الستتياستتة األستترية والتع يم 

 الرقمية وتكعولو يا المع وما  واالتصاال ، و مكانية التعقي.

صتتتتتة ل تعويم عن التكاليف اإلضتتتتتايية العا مة عن  -75 وت داد بانتتا  م الا االستتتتتتحقاقا  المجصتتتتت 
في الما ة  40إلعاقة أو تتستتتتتر قاعدة المستتتتتتوىددن معنا لتشتتتتتمي فئا   دددة من األلتتتتتجا . وزاد معستتتتت ة ا

ل لتتتتتتتتتتتتتتجتا  التذدن ظنر  إعتاقتنم في مرح تة ال وولتة والتذدن لم دتدفعوا قط    لمتدفو معتاُت الرعتايتة ا تا   تقري 
 التراكا  الت مىن اال تماعي والذدن يكونون عا  ين تماما عن العمي.
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، أنشتتتتتتتك وتتتتتتتعدوق تضتتتتتتتامن من أ ي توفىر الدعم اال تماعي والمنعي والرعاية  2018عا  وفي  -76
الصتتتتحية والدعم المالي ل لتتتتجا  ذوم اإلعاقة. ويوّفر الصتتتتعدوُق التمويَي الالز  إل  البرامج التي تقّدمنا  

راك   الحكوما  المح ية والمعتما  غىر الحكومية في مجا  المستتتتتتتتتتاعدة الشتتتتتتتتتتجصتتتتتتتتتتية والرعاية الغوثية وم
، ُيع   مد  2019عن لدما  الرعاية الموّفرة ل لجا  ذوم اإلعاقة. ومعذ عا    فضال  الرعاية واإلدوا ،  

 تكمى ي ل لجا  العا  ين عن العيش بشكي مستقي.

ع الذم تحت  ب  العسا  المعاور ل حياةبش ن الدعم ع  2016تشرين الثاني/نوفمبر    4ويقو  قانون   -77
الحوامي واألستتتتتر متحددد قواعد تعتيمية لتتتتتام ة لدعم العستتتتتا  الحوامي وأستتتتترهن، ُمرّ  ا  ع   العستتتتتا  ال واتي 

رةيعانىن من مضتاعوا  أثعا  الحمي ومن   ، و ذلة ع   األطوا  الذدن يعانون من عاهة لتدددة  والدة متعستّ
. ويشتتتمي الدعم، من  م ة   هاتنر قبي الوالدة أو أثعايَ أو من مرض عضتتتا  دندد حياتنم و دتعّذر عال نا 

 أمور ألرح، ما د ي 

قة ل مرأة أثعا  الحمي والوالدة والتعافي )العواسا،  )أا  توفىر لدما  الرعاية الصتتتتتحية المعستتتتت 
 والدة متعسرةيمر التر ى  ع   العسا  ال واتي يعانىن من مضاعوا  أثعا  الحمي ومن 

جّ د ع   أن    4 000رة واحدة بقيمة  دفر استتحقاق لم  ) ا    زلوتي مولعدم بستبح والدة طوي لتُ
 مصا  بعج  بالا دتعّذر عال   أو بمرض عضا  دنّدد حيات  ويتنر في فترة تكوين الجعىن أو أثعا  الوالدةي 

قة ل  وي، مر التر ى  ع   ال وي المصا  بعج   )جا  توفىر لدما  الرعاية الصحية المعس 
 تكوين الجعىن أو أثعا  الوالدةي مرح ةتنر في عال   أو بمرض عضا  دندد حيات  ويَ بالا دتعّذر 

 تيسىر الووو  إل  لدما  التعسىة والرعاية و عادة الت هىيي )دا 

 تيسىر الحصو  ع   المشورة بش ن الح و  المتاحة لدعم األسرة. )هتا 

 وفقا  الحياةع، الذم ُوضتتتتتتتتتتتتتر   ن أ يموالغرض من البرنامج الشتتتتتتتتتتتتتامي الرامي إل  دعم األستتتتتتتتتتتتترة ع -78
عن   فضتتتتتال  بشتتتتتكي فع ي و امي،  يا  لمقتضتتتتتيا  القانون، هو تمكىن إدماج األلتتتتتجا  ذوم اإلعاقة ا تماا

م ىون  3,1توفىر الدعم العوستتي واال تماعي والوظيوي واالقتصتتادم ألستترهم. و رح تجصتتيد ما مجموع  
 .2021-2017زلوتي مولعدم لتعوىذ البرنامج في الوترة 

الحياةع، ونتيجة لذلة أضتتتتتتتتتتتتيو  إ را ا   دددة   من أ ي، استتتتتتتتتتتتُتعرض مرنامج ع2021وفي عا   -79
 ل غراض التالية 

توفىر إمكانية ت قي المشتتتتتتتتورة بشتتتتتتتت ن ليارا  الدعم المتاحة ل عستتتتتتتتا  الحوامي وأستتتتتتتترهن  )أا 
 واألسر التي لددنا طوي ذو إعاقة أو لجد آلر ذو إعاقةي

 الش ا  ذوم اإلعاقة ع   دلو  سوق العمييمساعدة  ) ا 

تع ي  إمكانية حصتتتتتتتو  األستتتتتتتر التي تربي أطواال ذوم إعاقة ع   المستتتتتتتاعدة القانونية   )جا 
 وع   المشورة الموفرة ل مواطعىن، وتع ي  إلمامنا باألمور القانونيةي

ألدا  األدوار مستتتتتتتتتتتاعدة التالمىذ الذدن تجاوزوا المرح ة االمتدا ية من أ ي االستتتتتتتتتتتتعداد  )دا 
 ال و ية واألموية المستقب ية.

 م ىون زلوتي مولعدم. 5,96إل   2026-2022اإلنواق ع   تعوىذ البرنامج في الوترة  أيضا  وزاد  -80

. 2030-2021، اعتمد  الحكومة استتتتتتتتراتيجية األلتتتتتتتجا  ذوم اإلعاقة ل وترة 2021وفي عا   -81
ذوم اإلعاقة في الحياة اال تمااية والمنعية بوضتتتتتتتتتتتي  والغرض من االستتتتتتتتتتتتتراتيجية هو إدماج األلتتتتتتتتتتتتجا   
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هي العيش المستتتقي، و مكانية الووتتو ، و  -إ را ا  لتتام ة دتعىن اتجاذها في ثمانية مجاال  ذا  أولوية 
 والتع يم، والعمالة، والتروف المعيشية والجدما  اال تمااية، والرعاية الصحية، و ذ ا  الوعي، والتعسىة.

إ را ا  واستتتعة الع اق لضتتتمان رعاية األلتتتجا  ذوم اإلعاقة لارج الم ستتتستتتا ي   حاليا  وُتتجذ  -82
توستتيَر ن اق الشتت كة أو توفىر مستتاكن محمّية تمّكن األلتتجا     ع   ستتبىي المثا  ال الحصتترويشتتمي ذلة 

 حاليا   الحواظ ع   عالقا  ا تمااية. ويجرم من  ذوم اإلعاقة، قدر اإلمكان، من العيش حياة مستتتتتتتتتتتتتتتق ة و 
وضتر ح و  تضتمن قدر اإلمكان توفىر الجدما  في هذه المستاكن بما دعاستح حالة  ي لتجد ع   حدة. 

زيادة وتحستتتتتتىن ُدور الرعاية العنارية وُدور المستتتتتتاعدة الذاتية المجتمعية من أ ي األلتتتتتتجا    حاليا  ويجرم 
 الذدن يعانون من اض رابا  نوسية.

، هو المعام ة 2016لوطعي لإلسكان، الذم يجرم تعوىذه معذ عا  وأحد الجوانح النامة ل برنامج ا -83
ر البرنامج حصتتتتتولنا ع   مستتتتتاكن،  التوضتتتتتى ية التي تحت  منا األستتتتتر التي لددنا أطوا  ذوو إعاقةي وييستتتتتّ

 –ويورض ع   اإلدارة العامة وا ح معا  مستتتتتاكن تتاح لنذه األستتتتتر. والندف من مرنامج عمولعدا الصتتتتتديقة  
تتيل ل جمير التي ، هو تنىئُة التروف الالزمة 2018ع، الذم اعُتمد في تموز/دولي   لمستتتتتتتتتتتتاكنتع ي  توافر ا

العيش حياة مستتتتتق ة وزيادُة  ودة الحياة. وتتاح ح و  لتيستتتتىر إمكانية الووتتتتو  في مجاال  مثي النعدستتتتة  
 المعمارية والعقي والتع يم والرعاية الصحية والحوس ة والجدما .

 لتتتتتتتتجا  ذوم االحتيا ا   ل  العواذبشتتتتتتتت ن ضتتتتتتتتمان إمكانية  2019تموز/دولي    19وُي    قانون  -84
الكيتانتا  العتامتة بتاالمتثتا  ل حتد األدن  من المت   تا  في مجتالي النعتدستتتتتتتتتتتتتتة المعمتاريتة   الجتاوتتتتتتتتتتتتتتة  ميرَ 

 دددة لضتتتتمان إمكانية الووتتتتو  إل   ا  وتتتتكو  أيضتتتتا  وتكعولو يا المع وما  واالتصتتتتاال . وأرستتتت  القانون  
 الكيانا  العامة. تحوزها التي  المع وما

بشت ن إمكانية استتجدا  الوستا ي الرقمية زيادَة الووتو  إل    2019نيستان/أمريي    4ويضتمن قانون   -85
مواقر الويح والت بيقا  العقالة، مما يععي أن األلتتتتتتتتجا  ذوم القدرة المحدودة ع   الحر ة وذوم اإلدراإل  

   إل  الجدما  والمع وما  التي توّفرها هىئا  الق ا  العا .المحدود يستوىدون من زيادة إمكانية الووو 

  أدوا  تدعم استتقال    - تعوىذ مشترو  بععوان عالعمي معشتار من أ ي ذوم اإلعاقة   2020وبدأ في عا    - 86
لة و دددة تتيل إعادة الت هىي  األلتتجا  ذوم اإلعاقةع. والندف مع  هو وضتتر مقترحا  لت بىة ح و  معد 

 تمكىعنم من العمي في المجتمر ب كبر قدر ممكن من االستقاللية.بتية     لجا  ذوم اإلعاقةاال تماعي ل

األدوا  الوّعالة التي تستاعد األلتجا     -، مدأ تعوىذ مشترو  عإلتراإل المستَتْ َعددن  2021وفي عا   -87
لموف ر لتحقىة مندف إعداد والت ار ألكا  مجت وة من الدعم ا  2021ذوم اإلعاقة في سوق العميع في عا   

اإلدماج المنعي، مثي المستتتتتتاعدة في العثور ع   عمي والحواظ ع ي ، و ذلة أدوا  لمستتتتتتاعدة األلتتتتتتجا   
عمي تجارم،  ما مدأ تعوىذ مشتتتتتتترو  يشتتتتتتتمي ح وال  دددة مثي توفىر الجدما     استتتتتتتتنال ذوم اإلعاقة ع   

 اال تمااية لارج الم سسا .

 (77-71   حقوق األتليا  الجنسية )التوصيا -الم 

بالتستاوم مر  مير المواطعىن ا لرين  درت ط منا يعاَمي أّم لتجد دعتمي إل  أق يا   عستية أو -88
  في مولعدا. ويحمي القانون البولعدم األلتتتتتتتتتتجا  الذدن دعتمون إل  مجموعا  المث يا  والمث ىىن وم دو ي

تحتر   ، استتتتعادا  إل  مواّد  عا ية عامة غىرهم المىي الجعستتتي ومغادرم النوية الجعستتتانية ع   قد  المستتتاواة مر 
تعريم أم مواطن أو أ عبي ل ععص أو التشتتتنىر أو المضتتتايقة. وتددن الستتت  ا  البولعدية بشتتتدة أم  أعما  
عدوانية ضد أمّت من مواطعىنا أو من األ انح المو وددن في األراضي البولعدية. ويعدرج معُر أم لكي من 

 ي إطار المنا  الدا مة الواقعة ع   عاتة الس  ا  العامة في مولعدا.ألكا  التمىى  والحماية مع  ف
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ا من الدستور البولعدم، التي تحتر التمىى  في  2) 32وتتجّ   هذه الم اد  بشكي ر يسي في المادة   - 89
الحياة الستتياستتية أو اال تمااية أو االقتصتتادية، ألم ستتبح من األستت ا . ويكوي الدستتتور البولعدم ل جمير، 

 ن فىنم األلجا  المعتمون إل  أق يا   عسية، الحة في أن تعام نم الس  ا  العامة معام ة متساوية.بم

ويجوز لجمير األلجا  الذدن يعتقدون أن   رح تسجىي الجعس الجاطك في وثا قنم ععد الوالدة  -90
المحكمة الع يا في أمر وتتادر  لتغىىر الجعس الوارد في الستتجال  المدنية. وأكد  يا  أن دتجذوا إ را  قضتتا  

من قا  أن عالشتتتتتتتتتعور باالنتما  إل  الجعس ذم الصتتتتتتتتت ة يمكن اعت اره ح 1991آذار/مارس   22ععنا متاريخ  
الحقوق الشتتتتتجصتتتتتيةع المحمية قانونا. وال د دم تغىىر الجعس بمو ح إ را  قضتتتتتا ي إل  إستتتتتقار مستتتتت ولية  

 بعم ية  راحية لتغىىر  عس  أن يجضر ل تعقيم. ض ع   الشجد الذم يقو الوالددن عن ال وي، وال ُيورَ 

وفي حاال  ع را م الكراهيةع، ال يحّة ل شتتتتتتتتتتترطة والعيابة العامة والمحكمة إ  ار الضتتتتتتتتتتتحية ع    -91
و ان  مالبستتا  القضتتية تشتتىر إل  عا  الكشتتص عن توّ ننا الجعستتي. و ذا أفصتتح  الضتتحية عن ذلة طو 

الكراهيتة، فتان هتذا األمر ستتتتتتتتتتتتتتُيعتبر ظرفتا مشتتتتتتتتتتتتتتتددا ل عقوبتة في  احتمتا  ارتكتا  المتدع  ع يت  فع ت  متدافر  
 اإل را ا  الالحقة.

عاإلمالغ  المععون ل بيانا  الواردة في تقرير مكتح الم ستتستتا  الديمقراطية وحقوق اإلنستتان، قا  وفو  -92
المث يتا  ع، ال د ا  حجم الجرا م المرتك تة متدافر الكراهيتة والتحى  ضتتتتتتتتتتتتتتّد  2019عن  را م الكراهيتة في عتا   

 والمث ىىن وم دو ي المىي الجعسي ومغادرم النوية الجعسانية في مولعدا متدنيا  ل غاية.

وع   الّرغم مما تقّد ، ال مد من اإللتتتتتارة إل  أن العالقة القانونية التي تتصتتتتتص ب ابر م ستتتتتستتتتتي   -93
تور  منورية مولعدا  )رستتتتتتتتتتميا في مولعدا هي ال واج الذم ُيقى د في ستتتتتتتتتتجّي األحوا  المدنية. وبمو ح دستتتتتتتتتت 

ل قوانىن الستتتتتتتارية، ال يجوز قا  وفوقانون األستتتتتتترة والووتتتتتتتاية، ُيعتبر ال واج عالقة مىن ر ي وامرأة. ولذلة، و 
 ل لجا  من نوس الجعس أن دت ّو وا في أراضي  منورية مولعدا. 

 67   حقوق األتليا  اإلثنية، بما ضقها مكاضحة التمققز ضااااد السااااكان الروما )التوصاااايا -ميم 
 (170-166و 102و  70و

ا    -94 إن اإلطتار القتانوني التذم يحمي األلتتتتتتتتتتتتتتجتا  المعتمىن إل  األق يتا  القوميتة واإلثعيتة إطتار فعتّ
 يضمن تحقيَق  عدد  من الصكوإل القانونية، مد ا مدستور  منورية مولعدا.

فتتتة الرومتتتا ي األنشتتتتتتتتتتتتتت تتتة الراميتتتة إل  مكتتتافحتتتة العوور من  متتتاعتتتة الرومتتتا في ترويج ثقتتتاوتتمثتتتّ  -95
إلرر الثقافي لب دنا. وتعّوذ مولعدا هذه األنشتتتتتتت ة بوضتتتتتتتي نتا  إل  اوالمستتتتتتتاهما  التي قّدمتنا هذه الجماعة  

ة لالضتتتتتتتتتتتتت ال  بالمنا  الرامية إل  حماية النوية الثقايية  دندف إل  تقديم اإلعانا  المالية المجصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتت 
وت ويرها،  المح ية غا   العن الحواظ ع     ال  فضتتتتتتتت ل ق يا  القومية واإلثعية والحواظ ع ىنا والعنوض منا،  

 .2020-2014في مولعدا ل وترة   ماعة الروماوبوضي مرنامج إلدماج 

، ما فتئ  مولعدا تقّد  الدعم لجماعة الروما بتية تحقىة تكاف  الور  واالندماج 2001ومعذ عا   -96
مرنتامج إدمتاج  متتاعتة الرومتا في مولعتتدا   اال تمتتاعي. وتت امن الوترة المشتتتتتتتتتتتتتتمولتة بتالتقرير الحتتالي مر تعوىتتذ

 .2030-2021وبرنامج اإلدماج المدني واال تماعي لجماعة الروما ل وترة  2020-2014 ل وترة

صتتتتتت     ا من وييما دتع ة باإلدماج المنعي لنذه الجماعة، تجدر اإللتتتتتتارة إل  أن مولعدا لصتتتتتتّ  -97
  2020-2014دعم  ماعة الروما. ولتتند  الستتعوا   اال تماعي األوروبي ل  الصتتعدوق التي دوّفرها الموارد  

تعوىذ البرنامج التشتتغى ي لتشتتجير تع يم المعارف )مما د يد من فر  العمي المتاحة ل لتتجا  المعّرضتتىن  
 2  000مالدىن دورو. وحصتتتتتتتتتتتي حوال   10بشتتتتتتتتتتتكي لا  لإلقصتتتتتتتتتتتا  اال تماعيا، و ان  مى انىت  تب ا  
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لتتجد بالعمي بعد  300، وبالتتر حوال   المعو ذة المشتتاريرلتتجد من  ماعة الروما ع   الدعم في إطار  
 .ىناالمشار ة ف

حىث   -ت قي التع يم الددعي    إمكانيةمولعدا ل لتتتتجا  المعتمىن إل  أق يا  ددعية  أيضتتتتا  من وتضتتتتْ  -98
دتعىن ع   رياض األطوا  والمدارس إ را  فصتتتتتتتتو  دراستتتتتتتتية لتوفىر التع يم الددعي )أيا   ان  ال ا وةا إل  
مجموعة من ستتتتتت عة تالمىذ ع   األقي في الوصتتتتتتي الواحد )يمكن ل مجموعا  األوتتتتتتغر حضتتتتتتور فصتتتتتتو   

 في مرفة ل تع يم الددعي لارج المدرستتةا.  مشتتتر ة، أو فصتتو  تضتتّم تالمىذ من مدارس مجت وة، أو فصتتو 
ن   المدرسي.  التقريرالتي حصي ع ىنا الت مىذ في مادة التع يم الددعي ع     الدر ة  وتدو 

مكاضحة اإلرهاب ومنق التعذاب والمعاملة اللإنسااااانية؛ والظروف السااااائدة ضي السااااجون   -نون  
(80-83) 

  10ب ريقة معنجية، مستتتتعدة  بشتتتكي ر يستتتي إل  أحكا  قانون  تستتتع  مولعدا إل  مكافحة اإلرها    -99
 9، مدأ ستتتتتتريان قانون 2019نيستتتتتتان/أمريي   5بشتتتتتت ن أنشتتتتتت ة مكافحة اإلرها . وفي    2016ح يران/دوني   

المعدّ   لقانون الشتتتتتتتتتتتترطة وبعم القوانىن األلرح، مكمّ ال  إل  حّد ما أحكا   2018تشتتتتتتتتتتتترين الثاني/نوفمبر  
 ة مكافحة اإلرها  بوضتي إنشتا   دا رة مععية بمكافحة اإلرها  دالي الشترطة تتحكم القانون المتع ة ب نشت 

 بموارد وحدا  مكافحة اإلرها  وتددرها بصورة مر  ية.

عتر إل  الح و  البولعتديتة لمكتافحتة اإلرهتا  نترة إيجتاميتة ع   الستتتتتتتتتتتتتتاحتة التدوليتة، وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتا ويُ  -100
ا، الذدن قرروا HybridCoE)دددا  النجىعة في ه ستتتتتتتتتتعكي أعضتتتتتتتتتتا  مر   التمى  األوروبي لمكافحة التن

 .نموذ يا   تعتيميا   تقديم األحكا  البولعدية مووونا إطارا  

، أ رم تقىيم ل ح و  التي أو دتنا مولعدا لمكافحة اإلرها . و شتتتتتتتتتو  2020-2019 عاميوفي  -101
  تحتدة لمكتافحتة اإلرهتا  إل  مولعتدا عن عتدد منال يتارة الق ريتة التي قتامت  منتا المتددريتة التعوىتذيتة ل جعتة األمم الم 

  الممارستا  الجىدة التي وضتعتنا مولعدا في الوترة األلىرة والتي اّت عتنا باعت ارها ح وال وطعية، مثي تعوىذ قانون 
ع   و ود أحكا  واضحة تْعتم ن اَق الصالحيا     أيضا  أنش ة مكافحة اإلرها . ولدد الموّتشون الدولىون  

 لوسا ي وأدوا  لاوة في األنش ة التعوىذية. استجدامنامنا هىئا  التحقىة و مكانيَة    التي تتمّتر

ومر أن القانون الجعا ي البولعدم ال يع ي تعريوا معوصتتال ل تعذدح، تجّر  مولعدا  مير الععاوتتر  -102
دة في اتوا ية معاهضة التعذدح.  المحد 

لسجون بشكي متواوي، وَتت جذ إ را ا  تعتيمية السجون معّدال  اإللغا  في ا  وترود مص حةُ  -103
  لت ار/ 11عة لكي ستجىن. وفي أمتار مربّ  3لضتمان الحد األدن  القانوني اإلل امي لمستاحة اإلقامة ال الغة 

 ٪. وُيتنر تح ىي معدال  87,89،  ان معد  اإللتتتغا  في األ عحة الستتتكعية في الستتتجون دب ا  2022فبرادر 
  أن عدد الستتجعا  2021 انون األو /ديستتمبر    31إل    2017 انون الثاني/دعادر    31اإللتتغا  في الوترة من 

في الستتتتتتتجون ومراك  االحتجاز الستتتتتتتامة ل محاكمة لم دتجاوز، ع   ن اق الب د ب كم  ، القدرة االستتتتتتتتيعامية 
 ٪.94,0٪ و84,2اإل مالية لنذه المرافة. و ان معد  اإللغا  في األ عحة السكعية دتراوح مىن 

و ل   انح االستتتجدا  الرلتتىد ألماكن اإلقامة المتاحة، تشتتارإل مصتت حة الستتجون في أعما  إعادة  -104
مصتتتت حُة الستتتتجون    حاليا  اإلعمار والمشتتتتارير االستتتتتثمارية من أ ي زيادة عدد أماكن اإلقامة المتاحة. وتقو  

غىر  مكانا   1 563تب ا  ذا  قدرة استتتتتيعامية إ مالية  ستتتتجعا   14ب عما  إلعادة إعمار المرافة الستتتتكعية في  
 لنذا السبح. حاليا  والل لالستجدا  
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لتحستتتىن الحالة في ُدور اإلوتتتالح    2021-2017ومن األمث ة ع   الم ادرا  المتجذة في الوترة  -105
دة  عاليتة الجودة  وتكون   ن يال   2 677والتت هىتي إنشتتتتتتتتتتتتتتاُ  أماكن إقامة  دددة وحددثتة تتستتتتتتتتتتتتتتر لمتا عدده  وم و 

  الجاوةاية الصتحية  وتحستىن لدما  الرعاية الصتحية الموف رة في م ستستا  الرع  ي وتحددثُ مت ّورةمعدا  ب 
لوحدا  التعتيمية التابعة لمصتتت حة الستتتجوني وتحستتتىن التروف الستتتا دة في المرافة اال تماايةي و نشتتتا  با

ل نشتت ة الثقايية والتع يمية والرياضتتية وتحددثناي وتحستتىن الكوا ة في استتتجدا  ال اقة دالي المرافة    أماكن
م ىون زلوتي مولعدم    900دة ل ستتتتتجعا . وُأنوة ما يقر  من  التي يقيم فىنا الع ال ي و نشتتتتتا  أماكن عمي  دد 

دودعون  الذدن تحستتىن التروف المعيشتتية ل ستتجعا  الذدن يقضتتون مدة ستتجعنم أو ل  2021-2017في الوترة  
 رهن االحتجاز السامة ل محاكمة.

ذا  أهمية لاوتتة بالعستت ة لوعالية   2025-2022وستتتكون ل ة تحددث مصتت حة الستتجون ل وترة  -106
 مي مصتت حة الستتجون ولتحستتىن التروف المعيشتتية ل ستتجعا ي وستتتشتتمي الج ة، في  م ة أمور، تحستتىنَ ع

أماكن إقامة  دددة   الكوا ة في استتتجدا  ال اقة دالي الوحدا  التعتيمية التابعة لمصتت حة الستتجون، ولتترا َ 
بعة لمصتت حة الستتجون. عن إعادة معا  وتحستتىن النياكي األستتاستتية ل وحدا  التعتيمية التا  فضتتال  ل ستتجعا ، 

د ما يقر  من م ىوني زلوتي مولعدم ل منا  التي تشم نا الج ة.  وُلصّ 

 (121-114مكاضحة االتجار بالبشر )التوصيا    -سقن 

وتة التي أ ريت  ، لتتتتتتتتتتتتتتارإل حرس الحتدود البولعتدم في األنشتتتتتتتتتتتتتت تة المكثّ 2022-2017في الوترة   -107
 ، مسا لة مرتكبىنا وتوفىر أفضي دعم ممكن ل ضحايا.لمكافحة  ريمة االتجار بال شر ومععنا، ومن ثمّ 

ولتارإل ممث و حرس الحدود في أعما  الورية المععي مدعم ضتحايا االتجار بال شتر، الذم يعمي في   - 108
إطار فرية معر االتجار بال شتر، والذم يستاعد وزير الدال ية واإلدارةي ولتار وا في وضتر لوارزمىتىن هما   

  دد ستتت وإل موظوي إنواذ القانون في حالة الكشتتتص عن  ريمة اتجار بال شتتتر، ولوارزميةتحد من أ ي  لوارزمية  
 .نوالتعامي معنالقاورا  تجار بال شر اال ضحايا من أ ي الكشص عنألفراد الشرطة وحرس الحدود 

 غي أن دت عنا أفراد الشتتتتتتتتتترطة وحرس  ع مجموعة من الم اد  التو ىنية التي د   تانوتوّفر الجوارزمى  -109
حدود في حالة الكشتتتتتص عن  ريمة اتجار بال شتتتتتر أو االلتتتتتت اه في ارتكا   ريمة اتجار بال شتتتتتر. وترّ   ال

 الت امناالوثا ة ع   ووتتتتتتص اإل را  الذم دع غي أن تت ع  و اال  إنواذ القانون ل تعامي مر الضتتتتتتحايا مر 
لشتتتترطة في أعمالنم الرستتتتمية  بجمير الحقوق المكوولة لضتتتتحايا االتجار بال شتتتتر في مولعدا. ويستتتتترلتتتتد أفراد ا

 المتع قة بالضحايا بمبدأ التق ىي إل  أدن  حد ممكن من احتما  تعّرض الضحايا لإلدذا  المتكرر.

، يقو  مكتح معر االتجار بال شتتتتتتتر والمكتح الجعا ي، التابعان  2021ومعذ تشتتتتتتترين األو /أكتوبر   -110
الوطعي ويمّولنا وتتتتعدوق األمن الدال ي لالتحاد لمقر الشتتتترطة الوطعية، باتجاذ إ را ا  يشتتتتم نا المشتتتترو   

. وتتمثي أهداف  في زيادة فعالية أعما  الشتتتتتتتترطة  2022األوروبي. وستتتتتتتتيستتتتتتتتتمر المشتتتتتتتترو  حت  نناية عا  
قىن ييما يجد التعرف الم كر ضتتتتحايا االتجار بال شتتتتر، وفي تع ي   وا ة المعستتتتّ  الرامية إل  الكشتتتتص عن

 بكيانا  المجتمر المععية.ع   الضحايا واالتصا  

 (180-179و  176و  174-171حقوق المهاجرين واللجئقن )التوصيا    -عقن 

ز في عدة مجاال  حمايُة األ انح الذدن دتقدمون ب   ا  ل حصتو  ع   الحماية الدولية في  -111 ُتع  
ذ ذلتة في تستتتتتتتتتتتتتتعتة مراك   مولعتدا. ويرت ط المجتا  األو  متع ي  األمن في أمتاكن إقتامتة ه ال  األ تانتح، ويع  وت 

مجصتتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتتة إلدوا  األ انح دددرها ر يس مكتح األ انح. وتوفّ ر هذه المرافة لدما  األمن ع   مدار 
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د إ را ا  يجح اّتجاذها في حالة  بوضتتتتتتي حّراس م ّه ىن مجتصتتتتتتىن بمجا  الحماية المادية، وتحد    الستتتتتتاعة
 و ود تنددد أمعي.

نتح التذدن دتقتدمون ب   تا  ل حصتتتتتتتتتتتتتتو  ع   الحمتايتة التدوليتة ومن األو ت  األلرح لحمتايتة األ تا -112
الحمايُة الجاوتة الممعوحة ل قاوترين المو وددن في مراك  اإلدوا . ووضتر مكتح األ انح إ را ا  دال ية  
لتحستتىن الوضتتر، مثي اإل را  الرامي إل  تعوىذ ستتياستتة حماية األطوا  من األذح في مراك  إدوا  األ انح  

التذم ُأدلتي ع   إ را ا  االستتتتتتتتتتتتتتتجتابتة ل مع ومتا  المتع قتة   2017عتا    تحتددتثأو ، 2016في أوالر عتا   
 م واج درت ط بقاور أو ُيشت   في ارت اط  بقاور.

ويولي مكتح األ انح أهمية  بىرة لمعر الععص والتصتتدم ل . وتقو  أفرقة التعاون المح ية الم لوة   -113
الحتدود وموظوي المعتمتا  غىر الحكوميتة من موظوي مرافة اإلقتامتة وموظوي الشتتتتتتتتتتتتتترطتة وموظوي حرس  

 باال تما  مرة  ي ثالثة ألنر، في مراك  اإلدوا ، لمعاقشة حوادر الععص التي دتعّرض لنا األ انح. 

، ع   ن اق واستتتتتر، تدامىر ترمي إل  الحواظ ع   وحدة األستتتتتر المنا رةي  أيضتتتتتا  واّتجذ  مولعدا  -114
لتتمي العا  ة بحىث  عدة األ انح الم ه ىن لممارستتة الحة في لمّ توستتير قارا   وع   ستتبىي المثا ،  رح م ل

 بات  تشمي فئا  إضايية من األ انح المقيمىن في مولعدا.

وييما دتع ة باأل انح الذدن لم يستتو  وضتتعنم، تجدر اإللتتارة إل  أن ه ال  األلتتجا  لم يحتوا   -115
 ق  المحتج ون تع يما  بشتتتتتت ن حقوقنم وهي   بجمير الضتتتتتتمانا  القانونية الالزمة معذ وق  احتجازهم. ويت 

بمحا  والتحدر مع  را   إلىنمي وحقنم في االتصتتتا  فو   وفي أن ُيستتتتمرب ستتت ا  احتجازهم    أن ُدب  غواحقنم في  
دون وستاطةي وحقنم في االستتعانة بمتر م فورم أو متر م تحريرم مجاناي وحقنم في أن ُدب  ا أحد المقّربىن  

االتصتتتتتتا  بالقعصتتتتتت ية أو ال عثة الدم وماستتتتتتيةي وحقنم في تقديم لتتتتتتكوح إل  المحكمة   باحتجازهمي وحقنم في
أيا  من مد   7، في غضتون وتوافق  مر القواعد الستارية  ل  عن في األستس الموضتواية لالحتجاز وقانونىت 

ي  االحتجتتازي وحقنم في تقتتديم لتتتتتتتتتتتتتتكوح إل  المتتدعي العتتا  ل  عن في ال ريقتتة التي تّم منتتا االحتجتتاز، ف 
 أيا  من مد  االحتجازي وحقنم في ت قي الرعاية ال بية التي يحتا وننا. 7 غضون 

وفي حتالتة األ تانتح التذدن دعتترون تعوىتذ القرار التذم يورض ع ىنم العودة بصتتتتتتتتتتتتتتورة إل اميتة إل   -116
م دهم، تجدر اإللتتتتتارة إل  أن هعاإل ليارا  مدد ة عن االحتجاز في مرفة لاضتتتتتر ل حراستتتتتة. وتشتتتتتمي هذه 

لتدامىر البدد ة االلت ا  بالحضتتتتتور إل   ناز تابر لحرس الحدود في غضتتتتتون فترا  زمعية محددةي واإلفراج  ا
بكوالةي وااللت ا  باإلقامة في مكان محددي وو و  وضتتر وثيقة الستتور الجاوتتة بالشتتجد المععي في عندة 

ع     ، قة المجتصتتتةتابر لمحكمة المع  ،ستتتجون ال  قاض من قضتتتاةالستتت  ا . وباإلضتتتافة إل  ذلة، يشتتترف  
 ال ابر القانوني والعتامي إلقامة األ انح في المرافة الجاضعة ل حراسة ومراك  احتجاز األ انح.

ّع    -117 وييما دتع ة باإل را ا  المتع قة بالال ئىن، تجدر مالحتة أن التعددال  التشتتتتتريعية التي ستتتتتُ
ر  استتوادة األ انح من هذه اإل را  ا  في مولعدا. وع   ستبىي المثا ، أوت ل من في الستعوا  األلىرة يستّ

إذا تعّذر ع   األ عبي الحضتتتتتتتتور لتتتتتتتتجصتتتتتتتتيا إل  مكتح   عن نية التقد  ب  حاإلعالن  تابة   الممكن ا ن 
 ناز حرس الحدود. وهذا دع بة ع   ستتتتتتبىي المثا  ع     ار الستتتتتتن أو األمنا  العازبا  أو المرضتتتتتت  

يحت  بالوعي بالحماية  اإلعالنمثي هذا ب   يقو ة أن أم لجد  المو وددن في المستشفيا . واألهّم من ذل
 التي تحو  دون ترحى  .

، المعدّ   لقانون األ انح وبعم القوانىن  2021تشتترين األو /أكتوبر   26ومر مد  ستتريان قانون   -118
ة غىر تستتتت يم أ عبي ُيحتج  فور عبوره الحدود الجار ية لالتحاد األوروبي بصتتتتور  األلرح، با  من الممكن

قانونية، و وتدار أمر د  م  بمغادرة األراضتي البولعدية، ومرافقة األ عبي إل  لط الحدود تعوىذا لنذا األمر. 
ع   ضتتتتتتغور التي مدأ دتعرض لنا المنا رون  و ان  العستتتتتت ة المحددة في التعددال  ضتتتتتترورية ل حّد من ال
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والغرض من   .2021في معتصتتتتتتتص عا     البىالروستتتتتتتية  الستتتتتتت  ا   ع   أددمالحدود البولعدية البىالروستتتتتتتية  
التعتددال  هو ضتتتتتتتتتتتتتتمتان  وتا ة وفعتاليتة اإل را ا  المتجتذة في مستتتتتتتتتتتتتت لة العبور غىر القتانوني ل حتدود، دون 

من التشتتددد ع   أن هذا  التعّرض ب م حا  من األحوا  ل لتتجا  الذدن د تمستتون الحماية الدولية. وال مدّ 
دتوة مر مبدأ عد  اإلعادة القسترية. ويحّة ألم أ عبي د تمس الحماية أن يع ن في أم وق  عن نىت    الحيّ 

ذلة، ال يجوز لقوا  حرس الحدود أن الشتتتتتتتتتتتتجد م  قا التقد  ب  ح ل حصتتتتتتتتتتتتو  ع   الحماية الدولية. و ذا 
بتاإل را ا     ت ت  ط تح الحمتايتة التدوليتة وأن    تقبتي  متدال من ذلتة أن  اإل  لط حتدود التدولتة، متي ع ىنت   تعىتده

أن ت ّود مقد  ال  ح بجمير المع وما  الالزمة وأن ترستتي بعد ذلة  أيضتتا  الوا ح ات اعنا لتستتجى  ي وع ىنا  
 إل  الس  ة المجتصة، أم ر يس مكتح األ انح. ط   

ية المستتتتاعدة لتيستتتتىر اندما   وتوف ر ل  عبي الحاوتتتتي ع   مر   ال ك أو المتمّتر بحماية فرا -119
. ويشتتتتتتتمي البرنامج مدال  نقدية لستتتتتتتّد نوقا  اإلعالة والعوقا  لتتتتتتتنرا    12في المجتمر، لال  مدة أقصتتتتتتتاها 

المتصتتتتتتتت ة مدراستتتتتتتتة ال غة البولعدية، ودفَر التتتتتتتتتراكا  الت مىن الصتتتتتتتتحي، والجدما  اال تمااية، والمشتتتتتتتتورَة  
ستتتتتتتية واألستتتتتتترية، والمع وما  والمستتتتتتتاعدة ييما يجد المتجصتتتتتتتصتتتتتتتة، بما في ذلة المشتتتتتتتورة القانونية والعو

بالم ستتستتا  األلرح، وال ستتيما الم ستتستتا  المععية بستتوق العمي، والمجتمر المح ي، والمعتما    االتصتتا 
 غىر الحكومية.

حقوق المهاجرين واللجئقن فيما اتعلق بالتعليم والرعاية الصاااااحية؛ وحماية القاصااااارين   -ضاء 
 (183-181و  176)التوصيا   

صتتتتتتة ل  انح لدما  الجاضتتتتتتعة ل حراستتتتتتة والمجصتتتتتت   اإلدوا   األ انح المقيمون في مراك  دت قّ  -120
ل حراستتتتتتة  عا  لاضتتتتتت   إدوا الرعاية الصتتتتتتحية الممولة من مى انية الدولة. ويجضتتتتتتر األ عبي الذم دود  مر   

ستتتشتتارا  مر إذا ل   األمر. ويجوز أن تجرح ا  إل را ا  وتتحية  أيضتتا  يجضتتر و لوحد طبي دون ت لىر،  
طبىح نوستتتي معا  ع   إحالة من طبىح أو من مستتتاعد لشتتت ون الرعاية اال تمااية أو من مستتتاعد لشتتت ون 

 العودة إل  الوطن أو معا  ع   ط ح األ عبي نوس .

ويحّة ل لتتتتتتتتتتتتتتجتتا  التتذدن ليس لتتددنم تتت مىن، بمن فىنم مواطعو الب تتدان األلرح المقيمون في   -121
ع   لدما  الرعاية الصحية غىر المدفوعة )والممولة من الق ا  العا ا ييما   األراضي البولعدية، الحصو 

دتع ة بعالج إدمان الكحو  أو المجدرا . و ذا  ان  حياتنم أو وتتتتتتتحتنم معّرضتتتتتتتة ل ج ر، لنم الحة في  
دن ت قي رعاية طبية غىر مدفوعة توّفرها أفرقة االستتتجابة ل  وار  ال بية.  ما  رح توستتير قاعدة المستتتوىد

لة من الق ا  العا  لتشمي األطوا  الذدن تقي أعمارهم  من الحّة في ت قي استحقاقا  الرعاية الصحية الممو 
ستتتتتتتتتتتتتتعتة والتذدن لتددنم مر   ال ك أو تصتتتتتتتتتتتتتتريل إقتامتة م قتتة أو التذدن دتمتعون بحمتايتة فرايتة في    18عن  

  منورية مولعدا.

وال يجوز وضتتتتر القاوتتتتر غىر المصتتتتحو  الذم دتقد  ب  ح ل حصتتتتو  ع   الحماية الدولية في  -122
لاضتتتتتتتتتتتر ل حراستتتتتتتتتتتة، مي فقط في مرفة دوفر لدما  تربوية ولدما  الرعاية. ويوضتتتتتتتتتتتر عادة  إدوا مر    

القاوتتتتتتتتتتترون غىر المصتتتتتتتتتتتحوبىن الذدن يجضتتتتتتتتتتتعون إل را  دندف إل  إعادتنم إل  وطعنم في مرافة توّفر 
بويتتة ولتتدمتتا  الرعتتايتتة أو في أستتتتتتتتتتتتتتر  وى تتة. وال يجوز ل محكمتتة أن تتت مر بتتادتتداعنم مر   إدوا  لتتدمتتا  تر 

ستتعة أو أكثر. وال  15ل حراستتة إال في حاال  استتتثعا ية تتع ة بالقاوتترين الذدن دب غون من العمر عا  لاضتت 
التي لددنا أطوا ا  ال وي )بما يشتتتتتتتمي األستتتتتتتر   إدوا مّد من التشتتتتتتتددد ع   أن المبدأ العا  هو أن تكون مدة 

أقصتتر ما يمكن. وال دّدلر حرس الحدود  ندا ل تجفيف إل  أقصتت  حد ممكن من قستتوة إقامة القاوتتر في  
 مر   إدوا  لاضر ل حراسة والت كد من أن التروف السا دة مال مة ل طوا .
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لتي لددنا أطوا   ويوف ر التع يم اإلل امي في مراك  اإلدوا  الجاضتتتتعة ل حراستتتتة التي يمكن ل ستتتتر ا -123
أن تقيم فىنتا. وأنشتتتتتتتتتتتتتتئت  أفرقتة تع يميتة  رح تك يونتا بجم تة أمور معنتا تعتيم األنشتتتتتتتتتتتتتت تة الثقتاييتة والتع يميتة  

ل طوا  الذدن يحتا ون إلي . وُيعى ن ألم   ةالتعويضتتتي   الدروسو يادتنا، و ع ا  الوصتتتو  الدراستتتية، وتوفىر  
أ عبي، بما في ذلة القاوتتتتر غىر المصتتتتحو ، مستتتتاعد لشتتتت ون الرعاية اال تمااية. وتتعاون المدارس مر 

ألحكا    وفقا  وععد تدريس التالمىذ، ُتجمر الوصتتتتتتتتو  الدراستتتتتتتتية  مراك  إدوا  األ انح الجاضتتتتتتتتعة ل حراستتتتتتتتة.  
ذلة، دو د في  ي مر   يجضتتتتتتر ل حراستتتتتتة ويجوز ل طوا  أن يقيموا وعالوة ع     معوصتتتتتت ة تعتم التع يم.

 متدريس فصو  تعويضية غىر إل امية. أيضا  يي  عمال  وموظوون من األقسا  التع يمية يقومون  

 (177و  175حقوق العمل المكفولة للمهاجرين وإدماج المهاجرين )التوصقتان   -صاد 

لموروضتتتتتتة ع   أوتتتتتتحا  العمي ييما دتع ة متوظيف ،  رح تشتتتتتتددد المت   ا  ا2018في عا   -124
إل  تغىىر  2021األ انح، لاوتتتتتة ييما يجد العقود القصتتتتتىرة األ ي. وأّدح تعددي  اعُتمد في أوالر عا  

ارم في حالة توظيف مواطعي دو  معى عة بعقود قصتتتىرة األ ي. وبا  يجح   ط الستتتّ ما ُيستتتّم  بالعتا  الم ستتت 
طع مستتتاويا  لمستتتتوح التعويضتتتا  الممعوحة  أن يكون مستتتتوح التعويضتتتا  ا لممعوحة في إطار عالعتا  الم ستتت 

 ل موظوىن المح ىىن.

، استتتتتتتتنّ   وزارة األستتتتتتترة والستتتتتتتياستتتتتتتة اال تمااية مرنامجا إلدماج 2022لتتتتتتت ار/فبرادر   25وفي  -125
 تماعي دندف إل  تحقىة اإلدماج المنعي واال تماعي وتشتتتتجير العشتتتتار اال  2025-2022األ انح ل وترة 

ل  انح المقيمىن بشتتتتكي قانوني في مولعدا والذدن دوا نون وتتتتعوبا  في التوظيف أو االندماج أو يعانون  
 من حا   ال غة.

في أنشتتتتتتت ة تندف إل  مكافحة عد  المستتتتتتتاواة في   أيضتتتتتتتا  وتشتتتتتتتارإل هىئة توتيش العمي الحكومية  -126
يقو  الموتشتتتتتون بالتحقة من احترا  حقوق  المعام ة. ولال   ي عم ية توتيش ألم معشتتتتت ة تستتتتتتجد  أ انح، 

عن العتر في قانونية استتتتتتجدا  األ انح وعم نمي ويشتتتتتمي ذلة ت قي الشتتتتتكاوح   فضتتتتتال  الموظوىن األ انح، 
من االمتثا  لمبدأ معام ة األ انح ع    أيضتتا  التي يقّدمنا أ انح أو التي تقد   باستتمنم. ويتحّقة الموتشتتون  

 ما دتع ة بتروف العمي وغىرها من لرور العمي.يي   ا لرينقد  المساواة مر 

  هىئتة توتيش العمتي الحكوميتة ع   موقعنتا الشتتتتتتتتتتتتتت كي مع ومتا  عن اإلطتار التعتيمي التذم  وتقتدّ   -127
،  2021- 2017دعتم توظيف األ انح في مولعدا. وعالوة ع   ذلة، لتتّع  هىئة توتيش العمي الحكومية، في الوترة 

بععوان عأنا أعمي بشتتتتكي قانونيعي ولتتتتار   في حم ة بععوان عالحقوق لجمير   ستتتتعوا   3حم ة إعالمية لمدة 
الوصو ع بقيادة هىئة العمي األوروبيةي وتعاون  مر المعتما  التي تساعد األ انح، مثي راب ة اإل را ا   

 القانونية، ومعتمة النجرة الدولية، ومعتمة عال ستراداع.

ن  منورية  وريا الشتتتتتعبية الديمقراطية، تجدر اإللتتتتتارة إل  أن   وييما دتع ة بالموظوىن القادمىن م -128
، لم تعد مولعدا تمعل ت لىرا  عمي لمواطعي هذا الب د. ووف  مولعدا بااللت اما  العالئة عن 2016معذ عا   

بش ن العقوبا    2017 انون األو /ديسمبر    22الم ر    2397قرار مج س األمن التابر ل مم المتحدة رقم  
وضتة ع    منورية  وريا الشتعبية الديمقراطيةي وهذا يععي أن مولعدا أنن  رستميا توظيف األلتجا   المور 

 القادمىن من هذا الب د إل  أراضىنا.

 (185-184و 103و  57التاري ية )التوصيا     اكرةمحرتة القهود والذ -تاف 

ر األنشتتتتتتتتتتت ة المرت  ة باحيا  تولي مولعدا، ألستتتتتتتتتتت ا  تتع ة متجربتنا التاريجية، أهمية  بىرة لجمي  -129
د ما مجموع  2021-2017ذ رح محرقة الىنود. وفي الوترة  م ىون زلوتي مولعدم لنذا  450,01، ُلصتتتتّ
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الغرض، بما يشتتتتتتتتتمي اإلعانا  الممعوحة ل فراد واإلعانا  النادفة الممعوحة ل م ستتتتتتتتتستتتتتتتتتا  التي تددرها أو 
مك وة باحيا  ذ رح إبادة الىنود في عند الرايخ األلماني تشتتتتتتتتارإل في إدارتنا وزارة الثقافة والترار الوطعي وال

 ع   األراضي البولعدية وباالعت از مذاكرة األمة الىنودية وثقافتنا وتراثنا.

ويتواوتي توستير لت كة المتاحص في مولعدا في إطار مشترو  مععون عاإلرر دبعي المجتمرع دعدرج  -130
حت  التي دتول  تمدددها ) 2020ولة ل وترة الممتدة حت  عا  في إطار استتتتتراتيجية الحكومة ل تعمية المستتتت  

  ا. إّن دعم أنشتتتتت ة وم ادرا  الم ستتتتتستتتتتا  الثقايية التي تحىي ذ رح محرقة الىنود و بادة الغجر2030عا  
من  منورية مولعدا، التي َوَقع  في أراضتىنا    دا    هاما    تاريجيا    والروما )ستاموداريبىن/مورا موسا يشتّكي  ان ا  

أكبر م ستتتتاة لتتتتندتنا الحر  العالمية الثانية، مر تعوىذ ستتتتياستتتتة الرايخ الثالث  -التي غ اها العدو واحت نا  -
 عن البولعددىن وغىرهم من المجموعا  السكانية.   فضال  اإل رامية المتمث ة في إبادة الىنود، والروما، والسعتي،  

،  رح تعددي القانون المتع ة بمعند إحيا  الذاكرة 2018ر التشددد ع   أن  في تموز/دولي   ويجد -131
الوطعية من أ ي الحر  ع   الحواظ ع   ستتتتتتتتمعة مولعدا ال ى ة من ناحية، ومن أ ي إلغا  األحكا  التي 

  الحر   كتانت  تولتّد تحوتتا  ييمتا يجد استتتتتتتتتتتتتتتجتدامنتا ل حتد من حريتة التعبىر عن الجرا م المرتك تة لال
 العالمية الثانية من ناحية ألرح.

وفي أع   المستتتتتويا ، را  وتكرارا   وأدان  حكومة  منورية مولعدا المعاداة ل ستتتتامية والععصتتتترية مرا -132
 . 2018ح يران/دوني    27ف وتتدر  مثال اإلعالن المشتتترإل لر يستتي وزرا  دولة إستترا ىي و منورية مولعدا في  

ر يس الجمنورية، أند ي  دودا، الراعي الوجرم الحتواال  الذ رح الستتتتتتتتعوية وباإلضتتتتتتتتافة إل  ذلة، أوتتتتتتتت ل 
 السابعة والس عىن لتحرير معسكر عأولوىت ع العازم األلماني لالعتقا  واإلبادة.

وييمتا يجد مستتتتتتتتتتتتتتت لتة االهتمتا  بمقتامر الحرو  ومتدافعنتا، بمتا فىنتا مقتامر ومتدافن  عود الجيش   -133
بشتتتتتتت ن مقامر الحرو  ومدافعنا تعد  1933آذار/مارس  28ن أحكا  قانون األحمر، تجدر اإللتتتتتتتارة إل  أ

وتتتتتتتتتتتتتتراحة ع   و و  إدال  االهتمتا  واالحترا  الوا ح لمقتامر الحرو  بصتتتتتتتتتتتتتترف العتر عن  عستتتتتتتتتتتتتتيتا   
 المدفونىن وطوا ونم الددعية والتشكىال  التي دعتمون إلىنا.

يضتتتتتتتتتتتتتت  ر منتا أفراد ضتتتتتتتتتتتتتتد مواقر التدفن وأدانت  مولعتدا دا متا وبتاستتتتتتتتتتتتتتتمرار أعمتا  التجريتح التي   -134
 14ي أكثر من العصح التذ ارية المتع قة بالجيش األحمر في مولعدا ليس  عادة مواقر دفنا. ولم ُيسج   )إن

لال   يتتا   حوادر ستتتتتتتتتتتتتتعو   8-7)ُأم ا عن حوال     2021-2017، في الوترة  حتتادثتتة من هتتذا العو  ستتتتتتتتتتتتتتعويتتا  
 عمال    14ي وعن  2020حتادثتة في عتا     12ن  ي وع2019حوادر في عتا     7ي وعن  2018-2017 عتامي
 ا.2021في عا  يا   تجريب 

مستتتتتتت لة حماية المقامر التذ ارية ومستتتتتتت لة االحتوا  الرم م بالذ رح.   ويجح التورية موضتتتتتتتوح مىن -135
بشتتتتت ن حتر نشتتتتتر الشتتتتتىواية أو أم نتا  استتتتتتبدادم آلر من   2016نيستتتتتان/أمريي   1ألحكا  قانون  وفقا  و 

التعتيمية، والوحدا  المستتتتاعدة المجتمعية، والم اني، والنياكي، واأللتتتتيا ، والمرافة    لال  أستتتتما  الوحدا 
التذ ارية، يجوز فقط إزالة الّعصتتتتتتتح التذ ارية الرم ية المو ودة لارج مقامر ذا  المعوعة العامة، والعصتتتتتتتح  

 الحرو  واألقسا  المجصصة ل حرو  في المقامر.

 االستنتاج -رابعاا  

الوترة المشتتتتمولة منذا التقرير، اّتجذ  مولعدا م ادرا  متعددة لتحستتتتىن حالة حقوق اإلنستتتتان لال    -136
في م دنا. ولتتمي ن اقنا  وانح متعددة وطا وة واستتعة من المشتتاكي. وتشتتمي أهم اإلنجازا  اتجاذ إ را ا   
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دن يعيشتتون في  مّتستتقة في إطار الستتياستتا  المعاوتترة ل ستترة والستتياستتا  اال تمااية، ودعم األلتتجا  الذ
 أكثر األوضا  هشالة.

من  انح  مير أعضتتتتتتا   مت اددا   ومما ال لتتتتتتة يي  أن الستتتتتتعوا  القادمة القري ة ستتتتتتتت  ح الت اما   -137
المجتمر الدولي مدعم حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتان باعت ارها إحدح األولويا  في  مير أنحا  العالم ويدعو الوضتتتتتتتتتتتتر 

، والعتدوان 19-قتصتتتتتتتتتتتتتتادا  التدو  في أعقتا   تا حتة  وفىتداالقتصتتتتتتتتتتتتتتادم العتالمي المتتدهور، و عتادة معتا  ا
 .ر يسيا  را  ت وير آليا  فعالة ت دم فىنا حقوق اإلنسان دو الروسي ع   أو رانيا، إل  

ل تدفة الكبىر لال ئىن في مولعدا نتيجة العدوان الروستتي ع   أو رانيا، ستتيتي من أولويا    ونترا   -138
المعاستتتتت ة لنم واحترا  حقوقنم. وفي الوق  نوستتتتت ، ستتتتتيععي ذلة توفىر   الحكومة الت كد من توفىر المستتتتتاعدة

 ضمانا  بعقد الت اما  طوي ة األ ي وضرورة ت مىن تمويي إضافي.

، وال ستتتتيما ييما ولار يا   وستتتتتواوتتتتي مولعدا انتناج ستتتتياستتتتة نشتتتت ة لتع ي  حقوق اإلنستتتتان دال يا   -139
و رانيتا، من لال  العالقتا  الثعتا يتة والمعتمتا  التدوليتة دتع ة بتالمستتتتتتتتتتتتتتاعتدة المقتدمتة لال ئىن القتادمىن من أ

الر يستتتتتية مثي األمم المتحدة )الجمعية العامة ل مم المتحدة، ومج س حقوق اإلنستتتتتان التابر ل مم المتحدة، 
والتعاون مر مووضتتية األمم المتحدة الستتامية لحقوق اإلنستتانا، واالتحاد األوروبي، ومعتمة األمن والتعاون  

 . وبا، ومج س أوروبافي أور 
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