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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 والعشرون السادسةالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  11 - تشرين األول/أكتوبر 31

تععععأل مفولعععية المعععة المتقععععدة السعععامية لققععععوق    تجميعععل للمعلومعععات  مدو
قععععععرار مجلععععععس حقععععععوق معععععع  مرلععععععق )ب( 15 اإلنسععععععانً ولقععععععا  للفقععععععرة

 16/21 م  مرلق قرار المجلس 5 والفقرة 5/1 اإلنسان

 جمهورية مولدولا  
واإلجارااات اااةا ،  ،للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها اتجتميع هذا التقرير   

تقااارير مضااوم األمااد اات اا ة  ماان ال ولاا  ااع ياا ، ويفالااواردة يف ذلااا ااظاتااات والتعليقااات  مبااا
 قا   يفم  والتقريار مان وااا ا األماد اات ا ة ذات ال ال   غري ذلاا  السامي حلقوق اإلنسان، ويف

، ي رجاى العاودة ظطّاظ  للاى الا ل الكامالولشكل موجز تقيُّ اً باحل  األق ى لع د الكلماات  
اقرتاااااات مااان ااضو اااي   وجهاااات نتااار أو يتضااامن التقريااار أيااا   راا أو اارجعيااا   واإىل الوااااا ا 

يرد م ها يف التقاارير واليياناات العل يا  ال اادرة لان ااضو اي    خبظف ماالسامي  حلقوق اإلنسان 
ااياااااااادي التوجيهيااااااا  العامااااااا  الااااااا  التمااااااا ها  لااااااا  اقاااااااوق اإلنساااااااان يف هيكااااااال ياااااااع يت  وهاااااااو 
ااعلوماات الاواردة مراجع اواشي هناي  ال ل وق  ذ كرت للى حنو م هجي يف   17/119 مقرره

 الضرتة يف تلا استعرام والتطورات ال  ا ات اتقرير دوري  روليت يف إل اد الو يف التقرير  
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 المعلومات الساسية واإلطار - وال   
 (1)نطاق االلتزامات الدولية - لف 

 (2)المعاهدات الدولية لققوق اإلنسان -1 

 قيل  ق لليها/مل ت  مل ي   بع  ااستعراماإلجراا ااتخذ  ال ورة السابق خظل احلال   

اانضااااااما   الت اااااا يا أو    
 ااظف  أو

ااتضاقياااااا  ال ولياااااا  للقضاااااااا للااااااى  يااااااع 
 (1993أشكال التمييز الع  ري )

العه  ال ويل اااص باحلقوق ااقت ادي  
 (1993وااجتمالي  والثقافي  )

العهااااا  الااااا ويل ااااااااص بااااااحلقوق اا نيااااا  
 (1993والسياسي  )

الربوتوكااااااااول ااختياااااااااري الثاااااااااين اال ااااااااا 
لاااا ويل اااااااص باااااحلقوق اا نياااا  بالعهاااا  ا

 (2006والسياسي  )
اتضاقي  القضاا للى  يع أشكال التميياز 

 (1994   اارأة )
 (1995اتضاقي  م اهض  التعذيب )

الربوتوكااااول ااختياااااري اتضاقياااا  م اهضاااا  
 ( 2006التعذيب )

 (1993اتضاقي  اقوق الطضل )
اقاااااوق  الربوتوكاااااول ااختيااااااري اتضاقيااااا 

الطضااااااااااال بشااااااااااا ن اشااااااااااارتا  األطضاااااااااااال يف 
 (2004اا ازلات ااسل   )

الربوتوكاااااول ااختيااااااري اتضاقيااااا  اقاااااوق 
الطضااااال بشااااا ن بياااااع األطضاااااال واسااااات ظل 

              ااااااااااااااااااااااااواد األطضااااااااااااااااااااااال يف الي اااااااااااااااااااااااا ويف
 (2007اإلبااي  )

            اتضاقياااااااااااااااا  اقااااااااااااااااوق األشاااااااااااااااااخاص ذوي 
 (2010اإللاق  )

ااتضاقي  ال ولي  حلمايا   ياع األشاخاص 
 (2007)التوقيع،  ختضاا القسريمن اا

ااتضاقيااااااااااا  ال وليااااااااااا  حلمايااااااااااا   7
اقااااااااااااااااوق  يااااااااااااااااع العمااااااااااااااااال 

 ااهاجرين وأفراد أسرهد
ااتضاقياا  ال ولياا  حلماياا   يااع 
األشاااااااااخاص مااااااااان ااختضااااااااااا 

 (2007)التوقيع،  القسري

ت ضتات و/أو ال
 لظناتاإل

الربوتوكاااااول ااختيااااااري اتضاقيااااا  اقاااااوق 
يف الطضااااااااااال بشااااااااااا ن اشااااااااااارتا  األطضاااااااااااال 

                      اا ازلااااااااااااااااااااااات ااساااااااااااااااااااااال   )إلااااااااااااااااااااااظن،
             18(، حت ي  سن التج يا  يف 2)3ااادة 
 (2004س  ، 
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 قيل  ق لليها/مل ت  مل ي   بع  ااستعراماإلجراا ااتخذ  ال ورة السابق خظل احلال   

الربوتوكاااااول ااختيااااااري اتضاقيااااا  اقاااااوق 
الطضااااال بشااااا ن بياااااع األطضاااااال واسااااات ظل 

ااااااااواد اإلبااياااااا   األطضااااااال يف الي اااااااا ويف
 (2007إلظن، )

الربوتوكااااااااول ااختياااااااااري الثاااااااااين اال ااااااااا 
ق اا نياااا  بالعهاااا  الاااا ويل اااااااص باااااحلقو 

 (2006إلظن، والسياسي ، )
اال ااااااااااا األول الربوتوكااااااااااول ااختياااااااااااري 

بالعهاااا  الاااا ويل اااااااص باااااحلقوق اا نياااا  
؛ حتضاااااا ، 2008إلااااااظن، والسياسااااااي ، )

 (2008(، 2)5ااادة 

 وىاإجااااااااااااارااات الشاااااااااااااك
والت قياااااااا واإلجااااااارااات 

(3)عاجل ال
 

الربوتوكاااااول ااختيااااااري اتضاقيااااا  القضااااااا 
التمييااااز  اااا  اااااارأة،   يااااع أشااااكال للااااى
 (2006) 8 ااادة
لربوتوكااااااااااول ااختياااااااااااري األول اال ااااااااااا ا

بالعهاااا  الاااا ويل اااااااص باااااحلقوق اا نياااا  
 (2008والسياسي  )

                ،اتضاقيااااااااااااااااااااااااا  م اهضااااااااااااااااااااااااا  التعاااااااااااااااااااااااااذيب
 (1995) 20ااادة 

ااتضاقيااا  ال ولياااا  للقضااااا للااااى 
 يع أشكال التميياز الع  اري، 

 (2013) 14 ااادة
، عااااااااااذيباتضاقياااااااااا  م اهضاااااااااا  الت

 (2011) 22و 21ااادتان 

الربوتوكااول ااختياااري اال اااا 
بالعهاااااااااااااا  الاااااااااااااا ويل اااااااااااااااااص 
باااااااااااااااااااااااااحلقوق ااقت اااااااااااااااااااااااااادي  

 وااجتمالي  والثقافي 
العه  ال ويل اااص بااحلقوق 

 41اا ني  والسياسي ، ااادة 
الربوتوكول ااختياري اتضاقيا  

ااتعلااا بااءجراا اقااوق الطضاال 
 تق مي اليظغات

ااختياري اتضاقيا  الربوتوكول 
اقااااااااااااااوق األشاااااااااااااااخاص ذوي 

 اإللاق 

 صكوك دولية رئيسية  خرى ذات صلة -2 
 لليهاي   ق مل  اإلجراا ااتخذ بع  ااستعرام ال ورة السابق خظل احلال   

اانضاما   الت  يا أو    
 ااظف  أو

اتضاقيااااااا  م اااااااع جرعااااااا  اإلباااااااادة ا ماليااااااا  
 وااعاقي  لليها
األساساااي للم كمااا  ا  ا يااا  نتااا  روماااا 

 ال ولي 
 (4)بروتوكول بالريمو

الظجاني ولااااا عي ااتعلقااااا  باااااتضاقياااااات اا
تضاقياااااااا  ااتعلقاااااااا  )باسااااااااتث اا اا ا  سااااااااي 

 (5)(خبضض ااات انع ا  ا  سي 

ااتضاقيات ااتعلقا  باألشاخاص 
 ل عي ا  سي 
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 لليهاي   ق مل  اإلجراا ااتخذ بع  ااستعرام ال ورة السابق خظل احلال   

  ب/ 12 اتضاقياااااااااااات ج يااااااااااا  اا رخااااااااااا      
هتاااااااااااااااااااااااااا وبروتوكوا 1949 أغساااااااااااااااااااااااااط 

 (6) اإل افي
ااتضاقيااااااااات األساسااااااااي  ا تماااااااا  العماااااااال 

 (7)ال ولي 

اتضاقياااااا  اليونسااااااكو اكاف اااااا  التمييااااااز يف 
  ال التعليد

  

ألرباات ااقااررة اااةاا  ااع ياا  بااالضقر اااا قع واقااوق اإلنسااان لاان قلقهااا لعاا   ت اا يا  -1
 هورياا  مولاا وفا للااى لاا د ماان  ليااات معا اا  الشااكاوى وإجااراا الت قيقااات، مبااا فيهااا ا ليتااان 
اا  ااوص لليهمااا يف الربوتوكااول ااختياااري اال ااا بالعهاا  الاا ويل اااااص باااحلقوق ااقت ااادي  

تضاقياا  اقااوق األشااخاص ذوي اإللاقاا   ودلاات ا  والثقافياا  والربوتوكااول ااختياااري وااجتمالياا
ال ولااا ىل إىل القياااا  باااذلا للاااى ساااييل األولويااا  وشاااجعتها كاااذلا للاااى الت ااا يا للاااى ااتضاقيااا  

  (8)ال ولي  حلماي  اقوق  يع العمال ااهاجرين وأفراد أسرهد
ياااز  ااا  ااااارأة يف القاااانون واامارسااا   هوريااا  وأوةاااى الضرياااا العامااال ااعاااي مبسااا ل  التمي -2

مولاا وفا بالت اا يا للااى ااتضاقياا  ال ولياا  حلماياا  اقااوق  يااع العمااال ااهاااجرين وأفااراد أساارهد، 
والربوتوكول ااختياري اال ا بالعه  الا ويل ااااص بااحلقوق ااقت اادي  وااجتماليا  والثقافيا ، 

األشااخاص ذوي اإللاقا ، واتضاقياا  م تماا  العماال ال ولياا  والربوتوكاول ااختياااري اتضاقياا  اقااوق 
اال اااا بااتضاقيااا  األوروبيااا   12بشااا ن العمااال الظ اااا للعماااال اا ااازليني، والربوتوكاااول  189رقاااد 

حلقاااااوق اإلنساااااان، واتضاقيااااا   لاااااا  أوروباااااا للوقايااااا  مااااان الع اااااا   ااااا  ال سااااااا والع ااااا  اا اااااازيل 
  (9)ومكاف تهما

 اإلنسان وتدابير السياسة العامة ية الساسية لققوقاإلطار المؤسسي والبن -باء 
باالتزا  ر اي  الاوزراا بو اع  2016راب األمني العا  ااسال  حلقوق اإلنسان يف لاا   -3

خطااا  لمااال وط يااا  ج يااا ة حلقاااوق اإلنساااان وبءنشااااا هياااا  ت سااايا حتااات إشاااراف مكتاااب ر اااي  
تقارير بش نه  وأشاار إىل أن م تماات  الوزراا لرة  التق   احملرز يف  ال اقوق اإلنسان وتق مي

اجملتمااااع اااااا ين ئااااا دور ر يسااااي يف ال هااااوم ةقااااوق اإلنسااااان ويف مكاف اااا  الضساااااد يف  هورياااا  
  (10)مول وفا وكضال  ت ضيذ خط  العمل الوط ي  ا  ي ة حلقوق اإلنسان بالكامل وإاراز ال تا ج

للااى نطاااق واسااع انتشااار الضساااد  إىلاانقسااامات العميقاا  يف اليلاا  و إىل  وأشااار أيضاااً  -4
  (11)احلوكم وإىل مشاكل متعلق  ب

تلااا الاا  تضااد ، وا ساايما للااى نطاااق أوسااع م تمااات اجملتمااع اااا ينإشاارا  ودلااا إىل  -5
مان أجال تعزياز بذل مزي  من ا هاود ال ي ي ، وش د للى أنه ي ي ي وا مالات ال ساا والشياب 
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وم اايري  ااثلياات وااثلياني ومزدوجاي اايال ا  سايقييال تتعرم للوةاد مان ومحاي  اقوق فاات 
واألشاااخاص ذوي  ،بضاااريوق نقااال اا الااا  اليشاااري /اإلي زواا اااابني  ،والروماااا ائويااا  ا  سااااني ،

  (12)اإللاق 
واثاات ااقااررة اااةاا  ااع ياا  بااالضقر اااا قع واقااوق اإلنسااان ال ولاا  للااى اتيااا  اايااادي  -6

م تومااا  األماااد اات ااا ة، ب ااارم إنشااااا م سسااا  وط يااا  مساااتقل  حلقاااوق  التوجيهيااا  الااا  قااا متها
  (13)اإلنسان متتثل ايادي باري 

 (14)ولل المؤسسات الوطنية لققوق اإلنسان  
(15)خظل ال ورة احلالي احلال   خظل ال ورة السابق احلال   اا سس  الوط ي  حلقوق اإلنسان

 

 الضا  باا   مكتب أمني ااتامل   

 التعاون مل آليات حقوق اإلنسان -ثانيا   
الااا  أن ت ضياااذ لااا د مااان التوةااايات إىل األماااني العاااا  ااساااال  حلقاااوق اإلنساااان أشاااار  -7

، مبا يف ذلاا التوةايات ا يزال معلقاً  ااستعرام ال وري الشاملأفضت إليها ال ورة األوىل من 
الع ااا  القاااا د للاااى ناااو  ا ااا   وجااارا د اكاف ااا  الاا  تااا لو إىل تعزياااز أاكاااا  القاااانون ا  اااا ي 

 ااامان التمتاااع الكامااال و التمييزيااا   ااا  األشاااخاص ذوي اإللاقااا  القاااوانني إل ااااا إىل الكراهيااا ، و 
احل يثاا   (16)ااساااواة هيااا وماا   اتضاقياا  اقااوق األشااخاص ذوي اإللاقاا   وفقاااً لجميااع لباااحلقوق 

  ومان شاا ن اا اهضا  للتمييازالقاوانني ذ تعزياز ت ضياب يا  إنضااذ القاانون ال شا ة يف اليلا  ةاظايات 
وكااذلا العماال ا اا ي ماان اإلةااظق القااانوين، احملاا دة تلااا ا وانااب فيمااا يتعلااا بالتقاا   احملاارز 

وفر خارطااا  طرياااا ل ةاااظق ياااأن  ،توةااايات الااا ورة الثانيااا للاااى ال اااعي  اايااا اين فيماااا يتعلاااا ب
    (17)ا ذري

 التعاون مل هيئات المعاهدات - لف 
 لة اإلبالغحا -1 

 هيا  ااعاه ة
 ااق ما ااظاتات ااتامي  
 يف ااستعرام السابا

   م ااذ  خاار تقرياار ق اا
 ااستعرام السابا

 خاااااااااااااااااار مظاتاااااااااااااااااااات 
 اال  اإلبظغ ختامي 

    القضاا للى التمييز      
 الع  ري

التقرياااااااار ا ااااااااامع للتقرياااااااارين  - 2016 2011مارق /ذار 
العاشاااااااااار واحلااااااااااادي لشاااااااااار 

 ال تر فيهبانتتار 

احلقوق ااع يااااا  بااااا لج ااااا ال
ااقت ااادي  وااجتماليااا  

 والثقافي 

التقرياااار فااااات مولاااا  تقاااا مي  - - 2011مايو /أيار
 2016 لا الثالث م ذ 
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 هيا  ااعاه ة
 ااق ما ااظاتات ااتامي  
 يف ااستعرام السابا

   م ااذ  خاار تقرياار ق اا
 ااستعرام السابا

 خاااااااااااااااااار مظاتاااااااااااااااااااات 
 اال  اإلبظغ ختامي 

اللج ااااااا  ااع ياااااااا  ةقااااااااوق 
 اإلنسان

أكتااااااااااااااااااوبر /تشاااااااااااااااااارين األول
2009 

الثالث بانتتار ال تر التقرير  - 2016
 فيه

قضااااااا ااع يااااا  باللج ااااا  ال
 التمييز    اارأةللى 

أكتااااااااوبر /تشاااااااارين األول 2011 2006 ب/أغسط  
2013 

مولااااا  تقااااا مي التقريااااار  ليااااا
 2017 يف لا السادق 

ناااااااااااااوفمرب /تشااااااااااااارين الثااااااااااااااين     م اهض  التعذيب
2009 

مولاااا  تقاااا مي التقرياااار فااااات  - -
 2013 لا الثالث م ذ 

تشاااااااااارين الثاااااااااااين/نوفمرب  2016 2009كانون الثاين/ي اير      اقوق الطضل
)الربوتوكاااااااااااااااااااول  2016

ااختياااااااااااااري اتضاقيااااااااااااا  
اقااااااوق الطضاااااال بشاااااا ن 

واساات ظل  بيااع األطضااال
األطضااااال يف الي ااااااا ويف 

 (ااواد اإلبااي 

ا ااااااااامع للتقرياااااااارين التقرياااااااار 
الرابااااااااع وااااااااااام  بانتتااااااااار 

 ال تر فيه

قااااااااوق ااع ياااااااا  ةلج ااااااا  ال
 األشخاص ذوي اإللاق 

بانتتاار ال تار التقرير األويل  - 2013 -
 فيه

 هيئات المعاهدات المقدمة م الردود ملى طلبات المتابعة المقددة  -2 

 ااظاتات ااتامي   
 ق   يف ااو و  ااول  ااقرر عاه ةااهيا  

  اااااا  القضاااااااا للااااااى التمييااااااز 
 الع  ري

م ااع التمييااز ومكاف تااه؛ وتااوفري التاا ريب يف  ااال اقااوق اإلنسااان  2012
وااااااا لني العاااااامني والقضااااااة؛ واا سسااااا  الوط يااااا  ااساااااتقل  للشااااارط  

 (18)حلقوق اإلنسان، اري  ال ين

- 

اللج ااا  ااع يااا  بالقضااااا للاااى 
 التمييز    اارأة

(19)الع      اارأة؛ والعمال  2015
 2015(20)

 

ااضار  للقاوة ال لاة الربااانيون وا ليا  الوقا يا  الوط يا ؛ وااساتخ ا   2011     م اهض  التعذيب
من قيل موظضي إنضاذ القوانني؛ وجرب الضرر، مباا يف ذلاا التعاويض 

(21)وإلادة الت هيل؛ واااتجاز القسري للم ابني بالسل
 

ط لب  (22)2011
مزيااااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااااان 

(23)ااعلومات
 

 الزيارات القطري  و/أو الت قيقات ال  أجرهتا هياات ااعاه ات  
 ااو و  التاريخ هيا  ااعاه ة

    تشااااااااااااااااااااااااااااااااااااارين األول/     م اهض  التعذيب
 2012أكتوبر 

 لياا  الوط يا  ا ااع التعااذيب إىل اتقا مي خاا مات استشااري  ومسااال ات تق يا  
 (24)الظإنساني  أو ااهي  القاسي  أو وغريه من  روب ااعامل  أو العقوب  
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 (25)التعاون مل اإلجراءات الخاصة -باء 

 احلال  الراه   ال ورة السابق خظل احلال   

 نعد نعد دلوة دا م 

 التعذيب جرتالزيارات ال  
 الع      اارأة

الضريااااااا العاماااااال ااعااااااي مبساااااا ل  
 التمييز    اارأة

 الضقر اا قع
 اإللاق 
 األقليات

  اري  ال ين من ايث ااي أااوافا لليها الزيارات 

 ااجتار  ل  ط لب إجراؤهاالزيارات ا
 ال   

   ورد ت احلكوم  لليها كلها خظل الضرتة قي  ااستعرام، أ رسل ست  لشر بظغاً  الردود للى رسا ل اادلاا وال  ااات العاجل 

 التعاون مل مفولية المة المتقدة السامية لققوق اإلنسان -جية 
وزارهاا نا ياه يف ، 2011زار ااضوم الساامي حلقاوق اإلنساان  هوريا  مولا وفا يف لاا   -8

  2016واألمني العا  ااسال  حلقوق اإلنسان يف  ذار/مارق  2014نيسان/أبريل 

مرامععاة القععانون مععل ققععوق اإلنسععان المتعلقععة بتنفيععا االلتزامععات الدوليععة  -ثالثا   
 الواجب التطبيقالدولي اإلنساني 

 المساواة ومدم التمييز - لف 
مااااان بشااااا ن وجاااااود كثاااااري األماااااني العاااااا  ااساااااال  حلقاااااوق اإلنساااااان لااااان قلقاااااه ألااااارب  -9

ونااو   ين والااعاارق الللااى أساا  القا ماا  اانقسااامات العميقاا  يف  هورياا  مولاا وفا، مبااا يف ذلااا 
الوط يا  ااول وفيا   سسا  ااالا خل، وااث للاى ت ضياذ قارارات و ل ا  والسياساي واانتماا ال   ا 

تعزياااز اساااتقظلي  إىل ااسااااواة، وكاااذلا كضالااا  و ومكاف تاااه التميياااز م اااع  و لااا  حلقاااوق اإلنساااان
  (26)ملااتا نيم سس  أم

ل   كضاي  ت ضيذ بش ن قلقها اارأة لن لج   ااع ي  بالقضاا للى التمييز    وألربت ال -10
ذ كضالااا  ت ضياااإىل  ودلااات  هوريااا  مولااا وفا   القاااوانني الراميااا  إىل القضااااا للاااى التميياااز  ااا  ااااارأة

ل اع اإللماااال الضعااا اااااعوقاااات ائيكلياا  الااا  متاحلااا  مااان  رمضعاليااا ، ب ااب القا مااا القاااوانني وإنضاااذ 
  (27)للمساواة ااو ولي  بني ا  سني
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اساتمرار بشا ن اإللراب لان قلقهاا اارأة اللج   ااع ي  بالقضاا للى التمييز    وكررت  -11
فيمااا يتعلااا باا دوار ومساا وليات اااارأة والرجاال يف ر العميقاا  ا ااذو ال مطياا  ال ااور ااواقاا  األبوياا  و 

 هاااللج ا  قلق  وأبا ت ال مطيا  للمسا ات وال سااا ذوات اإللاقا ال تارة اجملتمع واستمرار و األسرة 
تاا مي يف كثااري ماان احلاااات دولاا  للمانياا ، ألن اا سسااات ال ي ياا ، وإن كاناات  هورياا  مولاا وفا 

أاااار يف اقاااوق الااا  ئاااا اجملتماااع وتااا ار يف سياساااات ال ولااا  و التقلي يااا  يف األسااارة  أدوار ا  ساااني
للااى ميااادي القا ماا  لسياسااات االساالطات احمللياا    وحتااث ال ولاا ىل للااى كضالاا  أن تعاازز اإلنسااان

  كماا حتاث  هوريا ىل مولا وفا للاى تا خل مان اا سساات ال ي يا أي ااساواة بني ا  ساني، دون 
سته ف ال ساا والرجال والضتيات والضتيان وترمي إىل و ع اسرتاتيجي  شامل   ميع القطالات ت

  (28)القضاا للى ااواق  ال مطي  األبوي  القا م  للى نو  ا   
مواةااال  إىل  األقليااات احلكوماا ىل مبسااا ل ااقااررة اااةاا  ااع يااا  دلاات ، 2016ويف لااا   -12

   (29)يف اليل  ي لسكانضاات االالوا ة بني خمتل  توطي  روق تعزيز اقوق األقليات الل وي  و 
الت او  إطاار بقضايا األقليات أناه ي ي اي تعزياز الواا ة يف   ااع ي  اااة ةااقرر وأ افت  -13
من خاظل بارامج وساا إل اإللاظ  ا ماهرييا  و ا سيما يف ت ري  التاريخ، و سي ، اال ر اا اهج يف 
 ارورة وجاود شا دت للاى و   ة ع القرار اتيف لملياجملتمعات مشارك   يع من خظل كضال  و 

ساا  لقضااايا األقليااات لاان   يساا ولتتااوىل اا  احلكومااةااعي  قااوق األقليااات للااى مكرساا  حل لياا  
 احلكوما ىل   اااةا ةااقارر  تويف هاذا ال ا د، شاجع  احلمايا  اا سساي الث رة القا ما  فيماا يتعلاا ب

ل ولااااا  الرمسيااااا  لالل ااااا  األ  والل ااااا  ال وليااااا  بالتعلااااايد ا يااااا  لكضالااااا  للاااااى الااااااذ التااااا ابري الظزمااااا  
  ودلت إىل التماد م هجيات التعلايد ااتعا د الل اات واسات  اف الض اول )ااول وفي /الروماني (

  (30)ع دة الل اتتال راسي  اا
وأوةاات ااقااررة اااةاا  ااع ياا  بااالضقر اااا قع واقااوق اإلنسااان  هورياا  مولاا وفا بءنشاااا  -14

ى الوةد والتمييز إزاا الروما يف القطالني العاا  وااااص وذلاا بوساا ل  ليات لكضال  القضاا لل
  (31)م ها توفري الت ريب اق مي اا مات العام  و ليات فعال  للمساال  وجرب الضرر

الساا تني خااظل باا ن الشاارط  وفاارت احلماياا  ب جاااق، األمااد اات اا ة القطااري وأفاااد فريااا  -15
 وي  للمثلياات وااثلياني ومزدوجاي اايال ا  ساي وم اايري ائويا  السابقتني، اسريات اافتخار السا

ا  ساني ، ولك ه ي ي ي القيا  ب كثر من ذلا بكثري اواجه  مشكل  كراهي  ااثلي  ا  سي  ل  ما 
ياشارة مان االتا ااات اامخا  اااات يتعلا األمار باحلااات الضرديا   فقا  س اجلت للاى األقال 

الشارط  وم ايري ائويا  ا  سااني ، ومل حتقاا وااثليني ومزدوجي اايل ا  سي ااثليات للى  ي العل 
نقال القااوانني بساايب بوةاضها جاارا د كراهيا   احلااات تقريياااً هااذه  ياع يف اا اسااب للاى ال  او 

  (32)مرتكييهاومظاق  يف هذه ا را د ال  ت تد الت قيا 
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 يحق الفرد لي القياة والقرية و منأل الشخص -باء 
يف  هاتعزيااز إطارهااا التشااريعي و ارسااتب اا د  ن  هورياا  مولاا وفا أفاااد الضريااا القطااري باا -16

ااااا لون ماااا يساااجله طااارد يف لااا د اافخنضاااام ااذلاااا إىل أفضاااى وقااا     اااال مكاف ااا  التعاااذيب
يف  970التعاااااذيب وغاااااريه مااااان  اااااروب ااعاملااااا  السااااايا   مااااان بشااااا ن الشاااااكاوى مااااان العاااااامون 

 2009، ا تازال أاا اف نيساان/أبريل ذاتاهويف الوقات   2015لا  يف  633إىل  2012 لا 
  (33)شاملفيها بشكل ت قيا حتتاج إىل ال

الطااب ال ضسااي م سسااات تعااذيب ال ساااا والرجااال يف وشاا د الضريااا القطااري للااى أن  -17
 قا ر أكاربوي ي اي تعزياز اإلطاار القاانوين لكضالا   مس ل  ج يا ة مثارية للقلاا يف  هوريا  مولا وفا 

  (34)األدوي ت اول اإلكراه للى العظج يف ااستشضيات و من احلماي  من التعذيب و من 
ةاي ت أنتمتهاا القانونيا  التعاذيب أن ا لي  الوط ي  للوقايا  مان الضريا القطري واا   -18
  (35)بع مل جير إنشاؤها عيارات غامض  و ب

ااعاملاا  أو العقوباا  القاسااي  أو الضرلياا  ا اع التعااذيب وغااريه ماان  اروب  اللج اا   وأوةات  -19
التعاااذيب محاياااا  األشاااخاص الااااذين باااا ن تعااازز ا لياااا  الوط يااا  للوقايااا  ماااان ااهي ااا  الظإنسااااني  أو 

 وساااا ل م هااااملااا  جبنتقاميااا  اللج ااا  الضرليااا  مااان العقوباااات أو األفعاااال اامعلوماااات إىل  نقااا مو ي
إناذار قاوي إىل سالطات مرافاا اااتجااز با ن هاذا وتوجيه اات ال ب فراد األسر و تابع  اازيارات 
  (36)ل ه وسيعاقب لليهسيجري اإلبظغ السلو  

 ا  وايتهااا م شاور دلاياا  يالتعاذيب للوقايا  ماان أوةات باا ن تعا  ا ليا  الوط ياا  كماا  -20
ل اوي هاااا وأرقامهاااا  وجياااب أن يشاااري وأسااااليب لملهاااا، ويو ااا  مضهاااو  ااوافقااا  ااسااات رية ويقااا   

انتقااامي فعاال  ي ا لياا  بااللااى إبااظغ  عشااجيو   رياااحلإىل األشااخاص احملاارومني ماان  أيضاااً  اا شااور
  (37) ااض ل  الواردة فيهاات ال باستخ ا  وسا ل 

  األمااد اات اا ة السااامي ي مضو ااو  (اليونيسااي للطضولاا  )األمااد اات اا ة وأفااادت م تماا   -21
زا مان اساارتاتيجي  احلكوما  يف  ااال حلقاوق اإلنساان باا ن م اع ومكاف ا  الع اا   ا  األطضااال جا

االا   1 000ما يقرب من  س وياً   غري أن الشرط  تسجل 2020-2014محاي  الطضل للضرتة 
 11باني  ، اساب الساجظت،معتاد الضا ايا  وترتاوق ألمار من ااات الع      األطضال

وزارة لامسيا  ر اليياناات   وتشاري الالع   ا  سي    األطضال م ا ر قلااس    كما يشكل  15و
ذات طااابع ج ساااي  ااا  جرعااا   200إىل مااا متوساااطه  بشااا ن الساا وات األرباااع ااا اااي  ال اخلياا 
تعاا دة ااستق ااا ي  اا   راساا  وأشااارت الاغت اااب(ااااات  ها تقريياااً )ن ااضيف الساا   األطضااال 
يتعر اااون يف ااا ااا  مااان األطضاااال  48إىل أن  2012يف لاااا  ليونيساااي  الااا  أجرهتاااا ااا شااارات 

  (38)مق مي الرلاي الي ين من ِقيل ساليب الت ديب أل
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 إقامة العدلً بما لي ذلك مكالقة اإللالت م  العقاب -جية 
أن حتسني ا هاز القضا ي إىل  ،خظل زيارهتا، ااضو   السامي  حلقوق اإلنسانأشارت  -22

   (39)تاقوق اإلنسان يف  يع اجملااوتعزيز أساسي حلماي  واستقظله الكامل ل  ر 

  هوريااا ىل وأوةاااى الضرياااا العامااال ااعاااي مبسااا ل  التميياااز  ااا  ااااارأة يف القاااانون واامارسااا   -23
محاياا   اا ايا الع اا  مياا أ إنضاااذ مان أجاال لقااانون ا  ااا ي لالت قي ااات بااءجراا مزياا  ماان مولا وفا 

    (40)اإلجرااات ا  ا ي مرة أخرى خظل  يذاا من التعرم ل
تقا مي  امان للاى  بالضقر اا قع واقوق اإلنسان احلكوما ىل   ااع ي  اااة ةااقرر واثت  -24

   (41) يع مرتكيب االت ااات ا  سي  وغريها من أشكال اإلسااة للع ال  للى وجه السرل 
مولااا وفا بااا ن  باااالضقر ااااا قع واقاااوق اإلنساااان  هوريااا ىل   ااع يااا  اااةااا ةااقااارر وأوةااات  -25

للع ا  القاا د للاى ناو  ااعىلر اات وااجتمالي  ااظ م  لل سااا والضتياات  تكضل احلماي  القانوني 
   (42)باألشخاصظجتار لا    و 

قضااا ي  الواياا  لل هورياا  مولاا وفا الطضاال لاان أسااضها لعاا   إنشاااا   اا  اقااوق تعاارب  -26
من الربوتوكاول  4للمادة  الواي  القضا ي  وفقاً هذه الاذ ت ابري إلنشاا ب هاوأوةتإقليمها  خارج 
  (43)يااختيار 
مساا  أ ااعاف يف لاا د األطضااال اااا انني وأفاااد الضريااا القطااري ب نااه ا اال افخنضااام خب -27

القضاايا الا   أن أقال مان ن ا تيني اإلا ااات الرمسي  بعقوب  احلي   غري أن واحملكو  لليهد 
مان نتاا  الع الا  ا  ا يا ، وذلاا  تولايف ااا ا ( ا   45) يتعلا فيها األمر مبجارمني مان األطضاال

ما لني لاامني وجاود رغاد   و اجا  ااا لني العاامني والقضااة للاى القياا  باذلاإل نتراً ساق باأل
اجملارمني مان ال ولا  إىل الا  تكضلهاا ااساال ة القانونيا  يقا مون متخ  ني وحمامني متخ  ني 

  (44)قضايا األطضالل ااستما ي حماكد أو قضاة متخ  ني يف فظ وجود ألاألطضال، 

 القق لي الخصوصية والزواج والقياة السرية -دال 
سالطات تتخاذ أن كضالا  بال ولا ىل اللج   ااع ي  بالقضااا للاى التميياز  ا  ااارأة  أوةت -28

تااا ابري اكاف ااا   ارسااا  زواج األطضاااال والت ضياااذ ال ولااا  الرلايااا  ااجتماليااا  وغريهاااا مااان وكااااات 
يف  التعاون مع قاادة اجملتمعاات احملليا ،، بالوليوأن تزي    حتتر الزواج اايكر، الللقوانني الضعال 
ا ااار الساليي  ئاذه الازواج للاى ةا   باحلتر القاانوين لازواج األطضاال و با تمعات الروما أوسا  
  (45)هنوتعليم الضتيات
ااااارأة لقاااب  نألاللج ااا  ااع يااا  بالقضااااا للاااى التميياااز  ااا  ااااارأة لااان قلقهاااا وألربااات  -29

اار  مااا  ، كثاارياً هاااالطااظق أو وفاااة زوج وحتااث اللج اا  ال ولاا  الطاارف للااى   يف اااارياف اماان اقهااحت 
الاااواردة يف القاااانون ااااا ين وسااا  الضجاااوة باااني   اف والرتكاااري الت ضياااذ الكامااال لااكاااا  ااتعلقااا  بااااا
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اللج ا  بشا ن ماا يرتتااب ال اادرة لان ( 2013)29لتوةاي  العاما  رقاد ل وفقااً القاانون واامارسا ، 
   (46)للى الزواج والعظقات األسري  وفسخ الزواج من  اار اقت ادي 

لشااااا ون الظجااااااني إىل أن العااااا د الااااا قيا   األماااااد اات ااااا ة الساااااامي ي مضو اااااوأشاااااارت  -30
ااساااجل  مااان لااا عي غاااري وا ااا   وتقااايد ال الييااا  زال يااالاشاااخاص لااا عي ا  ساااي  يف اليلااا  ا 

إىل احملضوظااات الوةااول لساالطات ااركزياا  ا تسااتطيع ا، ايااث ن  ترانس يساارتياا  سااي  يف م طقاا
للاى لا عي يتعاني ولظوة للى ذلاا،    يتيسر لملي  التج ويتعذر لليها بالتايل ذات ال ل ، 

  ، وهااييا  سااي  لاان طريااا التج االل  ااول للااى شاار  اإلقاماا  ساااين ساا وات اسااتيضاا ا  سااي  
   (47)اا طق و أوروبا يف  ان أخرىبل مع مقارن   م ة طويل 

 هوريااا  مولااا وفا  لشااا ون الظجااااني اكومااا ىل   األماااد اات ااا ة الساااامي ي وأوةااات مضو ااا -31
حت ياا  ب ياا  القيااا  ةملاا  للااى نطاااق اليلاا  لت  ياا  وتسااجيل  يااع األشااخاص لاا عي ا  سااي  ب

األشااخاص و اامان اااا وياا  واإلقاماا  ائا ااوئد للااى ا  سااي  أو واااا ا ب قاا  وكضالاا   هدلاا د
   (48)واا ا هوي  ةاحل احل ول للى يف التمتع ب ض  ل مي ا  سي  الذين يطليون 

حريععة الععدي   و المعتقععد والتعبيععر والتجمععل السععلمي وتكععوي  الجمعيععاتً والقععق  -هاء 
 والقياة السياسيةلي المشاركة لي القياة العامة 

ااه اظااا  مكلضااني بوايااات يف إطااار اإلجاا -32 بشاا ن  بظغاااً  2016رااات اااةاا  يف لااا  وج 
  (49)اإلجرااات ا  ا ي     إا ى رابطات اجملتمع اا ين وألضا ها

، أبااا ى اظاااا  مكلضاااني بواياااات يف إطاااار اإلجااارااات اااةااا  دوالاااي 2015ويف لاااا   -33
وارياا  قلقهااد بشاا ن اانتهااا  اازلااو  حلقااوق ألضاااا رابطتااني روايتااني يف ارياا  الاا ين أو ااعتقاا  

  (50)تكوين ا معيات واري  التعيري
وأوةت م تم  األمد اات  ة للرتبي  والعلد والثقاف  )اليونساكو( بتعزياز اليياا  ااواتيا  يف  -34

  (51) ال اإلنرتنت حلري  التعيري واري  ال  اف  وإمكاني  احل ول للى ااعلومات
ااتعلااا  125ي ياا  مبوجاب القاانون رقاد وأفااد الضرياا القطاري ب نااه يلاز  لتساجيل طا ضا  د -35

ألضاااااا م سسااااني للااااى األقاااال ولتسااااجيل الرابطااااات  10ةرياااا  الضكاااار والوجاااا ان والاااا ين تااااوافر 
لضااو للااى األقال  ورغااد دوالااي القلااا الا  ألاارب ل هااا ااقارر اااااص ااعااي ةرياا   100 ال ي يا 

 سااي   هورياا  مولاا وفا ألضاااا م سسااني لطا ضاا  دي ياا  مااا   10الاا ين فيمااا يتعلااا بشاار  محاال 
وول  وزارة الع ل مبراجع  هذا القانون، فلد حت ل أي ت يريات يف هذا ال  د  وا يزال القاانون 

ع   ةض  األفضلي  للك يس  األراوذكسي  ااول وفيا ، وهاو ماا يتسايب يف التميياز  ا   125رقد 
  (52) الات األقليات ال ي ي 

اا للااى التمييااز  اا  اااارأة لاان قلقهااا إزاا اسااتمرار  ااع  وألرباات اللج اا  ااع ياا  بالقضاا -36
متثياال ااااارأة يف الرباااان ويف احلكومااا   وأوةااات  هورياا ىل مولااا وفا بتكثيااا  جهودهااا لتاااوفري فااارص 
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الت ريب وب اا الق رات لل ساا لتمكي هن من تويل اا اةاب العاما  وتعزياز محاظت التوليا  ب  يا  
  (53)ااساواة يف احلياة السياسي  والعام  مشارك  اارأة بالكامل وللى ق  

 التمتل بظروف ممل مادلة ومؤاتية القق لي العمل ولي -واو 
حتااث ااقااررة اااةاا  ااع ياا  بااالضقر اااا قع واقااوق اإلنسااان ال ولاا ىل للااى أن تعااا  وتزياال  -37

 العااااا  مشاااكل  التضاااااوت يف األجاااور بااااني اااااارأة والرجااال وأن تشااااجع أرباااااب العمااال يف القطااااالني
وااااااص للاااى تطيياااا سياساااات العمااال اإلجياااان )احل ااا ( لضا ااا ة ال سااااا يف التعياااني وأن توجااا  

   (54)التروف ااواتي  للمرأة لتويل م اةب يش لها الرجل يف العادة
وأوةاات ااقااررة اااةاا   هورياا  مولاا وفا بكضالاا  تااوفري ميااادرات ت مياا  ااهااارات لل ساااا  -38

فاارص لماال األشااخاص حلسااايد الشخ ااي، وا ساايما يف اا اااطا الريضياا   وبالاااذ تاا ابري لاا لد
ايث فرص  العمل حم ودة
(55)  

يف القااانون  173وتظااا  اللج اا  ااع ياا  بالقضاااا للااى التمييااز  اا  اااارأة إق ااا  ااااادة  -39
ا  ااا ي لتجاارمي الت ااري ا  سااي، ولك هااا ت ساا  لعاا   تااوافر معلومااات بشاا ن القضااايا ااعرو اا  

 لى احملاكد مبوجب هذه ااادة  وألربت اللج   لن قلقها اليالغ ألنه، من ايث اامارسا ، كثارياً ل
ماااا يضلااات ا  ااااة مااان  ماااا تساااتقيل ال سااااا الظ اااي يتعر ااان للت اااري ا  ساااي مااان لملهااان وكثااارياً 

العقااااب  وأوةااات اللج ااا   هوريااا  مولااا وفا بكضالااا  ولاااي ال سااااا ياااذا القاااانون وإتاااااتهن سااايل 
  (56)فعال  يف إطار القانون اا ين وا  ا ي انت اف

وكااررت اللج اا  ااع ياا  بالقضاااا للااى التمييااز  اا  اااارأة اإللااراب لاان قلقهااا بشاا ن لاا    -40
  (57)وجود إجازة األبوة

وألرباات اللج اا  لاان قلقهااا إزاا ااخااتظف يف ساان التقالاا  اإللزامااي بااني الرجاال واااارأة   -41
تقالاا  اااارأة ب اارم مساااواته مااع ساان تقالاا  الرجاال وبزيااادة ااعاشااات وأوةاات ال ولاا ىل برفااع ساان 

التقال ياااا  لضاااامان احلاااا  األدن للااااى األقاااال ماااان متطليااااات العااااي  للماااارأة والرجاااال للااااى ااااا  
  (58)سواا

 التمتل بمستوى معيشي الئق القق لي الضمان االجتمامي ولي -زاي 
وق اإلنسان احلكوم ىل بكضال  حت ي  احلا أوةت ااقررة اااة  ااع ي  بالضقر اا قع واق -42

يف الضمان ااجتمالي وتعريضه قانونياً ودلماه باسارتاتيجي  طويلا  األجال وتعزيازه بءطاار م سساي 
  (59)طويل األجل مظ د و و ل بالق ر الكايف

وألربت اللج   ااع ي  بالقضاا للى التمييز  ا  ااارأة لان قلقهاا بشا ن االا  ال سااا يف  -43
لوايت يعانني بق ر أكرب من الع   والضقر  وأوةت  هوري ىل مول وفا  با ن تتخاذ ل اطا الريضي  ااا

خطاااوات فوريااا  لت ضياااذ تااا ابري فعالااا  للقضااااا للاااى التميياااز  ااا  ااااارأة يف اا ااااطا الريضيااا  يف  ياااع 
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تكثاا   اجملاااات الاا  تشااملها ااتضاقياا ، وذلااا بوسااا ل م هااا التماااد تاا ابري خاةاا  م قتاا ؛ وباا ن
ا هود الرامي  إىل تعزيز التمكاني ااقت اادي والسياساي للمارأة يف اا ااطا الريضيا ؛ وبا ن تا رج يف 
تقريرها ال وري ااقيل معلومات وبيانات م  ض  اسب نو  ا    بش ن إمكاني  اساتضادة ااارأة 

وق العماااال يف اا ااااطا الريضيااا  ماااان األرا اااي واا تمانااااات وااااا مات ااجتماليااا  وال اااا ي  وسااا
  (60)يف قانوهنا ا  ي  ااتعلا باألرا ي الرمسي؛ وب ن ت  ِمج م توراً ج سانياً 

وأوةات ااقااررة اااةاا  ااع يا  بااالضقر اااا قع واقااوق اإلنساان احلكوماا ىل بكضالاا  ااساااواة  -44
اان واحل ول للى اا مات، دون متييز، وبالاذ إجرااات إجيابي  إلتاا  إمكاني  احل ول لليهاا 

  (61)يعانون من التمييز ائيكلي، مثل ال ساا واألشخاص ذوي اإللاق  وأقلي  الروما وااس ني
( ااجتماالي Ajutorوأوةت ااقررة اااة  احلكوم ىل بتوسايع نطااق برناامج اإلن ااف ) -45

وبكضالاااا  وةاااااوله إىل  ياااااع ماااان يتااااااجون إىل خ ماتاااااه مااااان األشااااخاص واألسااااار، وللاااااى وجاااااه 
  (62)اذ الت ابري اا اسي  لضمان وةوله إىل أفقر األسر ااعيشي  الريضي اا وص، بال

( ااجتمااااالي Ajutorوأوةاااات ااقااااررة اااةاااا  احلكوماااا  بتكمياااال برنااااامج اإلن اااااف ) -46
خباا مات لاماا  واجتمالياا  أخاارى، ماان قيياال التعلاايد مااا قياال اا رسااي واااا مات ال اا ي  ااتاااا  

نيااا  ااسااااتضادة مااان هاااذه ااااا مات لمليااااً لاشااااخاص ذوي ألشااا  األسااار فقاااراً، وبضااامان إمكا
  (63)اإللاق 
وأوةاات ااقاااررة اااةاا   هوريااا ىل مولااا وفا بكضالاا  كضايااا  ااسااات قات ماان اياااث الكاااد  -47

  (64)واا ة الزم ي  وتوافرها بشكل يتوافا مع مي أي كرام  اإلنسان ول   التمييز
توافر ائياكل األساسي  اااديا  ااطلوبا  للساكن وأوةت ااقررة اااة  احلكوم ىل بضمان  -48

  (65)الظ ا  ميع أفراد اجملتمع، وا سيما  تمعات الروما

 القق لي الصقة -حاء 
أفااااااد الضرياااااا القطاااااري بااااا ن اإلطاااااار القاااااانوين للقضاااااايا ال ااااا ي  يركاااااز بقاااااوة للاااااى إدارة  -49

الوااااا ا ااتعلقااا  بالسياساااات الااا   اا سساااات ال ااا ي  وتعزياااز فعاليااا  اااااوارد اااليااا   وا تشااامل
و ااعتها الساالطات يف ااياا ان ال اا ي الاا هج القااا د للااى اقااوق اإلنسااان فيمااا يتعلااا باااحلا يف 
ال اااا    وا يشااااكل ب عاااا  اقااااوق اإلنسااااان، مبااااا يف ذلااااا مياااا أ اإللمااااال التاااا رجيي، وتوظياااا  

  (66) ة يف  ال ال   اا شرات وااقايي  اات ل  ةقوق اإلنسان جزااً من السياسات ااعتم
وأوةت اللج   ااع ي  بالقضاا للى التمييز    ااارأة  هوريا  مولا وفا بكضالا  ا اول  -50

ااسااا ات للاااى الرلايااا  ال ااا ي  ااعقولااا  التكلضااا  وبتاااوفري التااا ريب للعااااملني يف القطاااا  ال ااا ي 
  (67)يتعلا بالرلاي  الطيي  للشيوخ فيما
وأباااا ت اللج اااا  ااع ياااا  بالقضاااااا للااااى التمييااااز  اااا  اااااارأة قلقهااااا بشاااا ن ارتضااااا  معاااا ل  -51

اإلجهام، وا سيما يف م طق  ترانس يسرتيان واا اطا الريضي ، وهاو ماا يا ل للاى أن اإلجهاام 
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ي سااتخ ىل  كوساايل  ا ااع احلماال  وأوةاات  هورياا ىل مولاا وفا بزيااادة ماا ى تااوافر أساااليب اإلجهااام 
ن  طيياً، مبا يف ذلا يف م طق  ترانس يسرتيان واا اطا الريضي ، وبضمان توافر وسا ل احل يث  اا مو 

م ااع احلماال احل يثاا  وإمكانياا  احل ااول لليهااا والقاا رة للااى اقت ا هااا لل ساااا والضتيااات  وأوةاات 
اللج    هوري  مول وفا بءدماج م تور ج ساين يف  ياع ااياادرات ال ا ي  وبزياادة الاولي ب  يا  

تعمال وساااا ل م اااع احلمااال لت تااايد األسااارة وباااال تر يف مسااا ل  إدراج اإلجهاااام ووساااا ل م اااع اسااا
  (68)احلمل يف برنامج الت مني ال  ي األساسي

وألربت     اقوق الطضل لن قلقها لع   وجود برامج يف  هوريا  مولا وفا تساته ف  -52
االاا  الضقاار واألطضااال ااتاا ارين للااى وجااه الت  ياا  أطضااال أقلياا  الرومااا واألطضااال الااذين يعيشااون 

بااائجرة واألطضااال الااذين يعيشااون يف م سسااات الرلاياا  والضااارين م هااا  وأوةاات اللج اا  ال ولاا  
بتوسااايع نطااااق تااا ابريها الوقا يااا  وتعزيزهاااا وبءنشاااااا بااارامج خاةااا  موج هااا  ألطضاااال أقليااا  الرومااااا 

رة واألطضاااال الاااذين يعيشاااون يف واألطضاااال الاااذين يعيشاااون االااا  الضقااار واألطضاااال ااتااا ارين باااائج
  (69)م سسات الرلاي  والضارين م ها

 القق لي التعلية -طاء 
ا تاازال اللج اا  ااع ياا  بالقضاااا للااى التمييااز  اا  اااارأة، وإن ااتاات ارتضااا  مسااتوى  -53

تعليد ال ساا والضتيات يف  هوري  مول وفا، تشعر بالقلا إزاا اساتمرار ف ال ال سااا والضتياات يف 
يادين ال راس  ال  يسيطرن لليها لادًة يف مرالا  التعلايد ا اامعي وإزاا نقال متثايلهن يف  اايل م

ائ  ساا  والتك ولوجيااا وغري ااا ماان ميااادين التعلاايد، وهااو مااا ياا ار ساالياً للااى فاارص إدماااجهن يف 
قطالااات سااوق العماال األللااى أجااراً  وأوةاات اللج اا   هورياا ىل مولاا وفا بتشااجيع الشااابات للااى 

ختياااار مياااادين ال راسااا  وااهااان غاااري التقلي ياااا  وبت ضياااذ بااارامج ترماااي إىل توجياااه األواد والي ااااات ا
  واثاات اللج اا   هورياا  (70)يتعلااا باجملمولاا  الكاملاا  ماان اايااارات ااتاااا  يف  ااال التعلاايد فيمااا

  يف مولاا وفا للااى القضاااا للااى  يااع أشااكال التمييااز القااا د للااى نااو  ا اا   وائوياا  ا  ساااني
م توماا  التعلاايد برمتهااا ويف باارامج التعلاايد غااري ال تااامي ب اارم إزالاا  ال ااور ال مطياا  اات اال  ب ااو  
ا    مان اااواد التعليميا  وإدمااج تعلايد اقاوق اإلنساان يف م ااهج ال راسا  واسات  اف دورات 

لاا    إلزامياا  يف  يااع باارامج تاا ريب اا رسااني متعلقاا  بطاارق است ساااخ أساالوب التاا ري  اتاااهر
  (71)ااساواة بني ا  سني

واثاات اللج اا  ااع ياا  بالقضاااا للااى التمييااز  اا  اااارأة  هورياا  مولاا وفا للااى أن تعاازز  -54
فاارص ا ااول فتيااات أقلياا  الرومااا والضتيااات ذوات اإللاقاا  للااى التعلاايد العااادي والشااامل العااايل 

الر معااداة الروماا، وأن تزيا  ا ودة وبقاا هن يف  ياع مرااال التعلايد، بوساا ل م هاا مكاف ا  مشا
كِّن الضتياات  الولي ب  ي  التعليد ك ساق لتمكني اارأة وتعزز ت ضيذ سياسات إللادة االت اق مت 

  (72)لوايت انقطعن لن ال راس  من العودة إىل اا ارقلا
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 الققوق الثقالية -ياء 
لعااي الثقاايف والطييعاي ويف بوة   هوري  مول وفا دول  طرفاً يف اتضاقي  محاي  الرتاف ا -55

اتضاقي  محاي  الارتاف الثقاايف غاري اااادي واتضاقيا  محايا  وتعزياز ت او  أشاكال التعياري الثقاايف، حتثهاا 
اليونسااكو للااى أن ت ضِّااذ بالكاماال األاكااا  ذات ال اال  الاا  تعاازز ااسااتضادة ماان الاارتاف الثقااايف 

بالتاااايل إىل إلماااال احلاااا يف ااشاااارك  يف احليااااة  والتعاااابري اإلب اليااا  وااشاااارك  فيهاااا والااا  تضضاااي
ماان  15ماان اإللااظن العااااي حلقااوق اإلنسااان وااااادة  27الثقافياا ، للااى ال  ااو احملاا د يف ااااادة 

العهااا  الااا ويل ااااااص بااااحلقوق ااقت اااادي  وااجتماليااا  والثقافيااا   وتشاااجع اليونساااكو  هوريااا  
اجاب اشااارك  اجملتمعااات احملليا  واامارسااني والضاااللني مولا وفا للااى أن تاويل يف ذلااا االتيااار الو 

الثقافيني واا تمات غاري احلكوميا  اا تميا  إىل اجملتماع ااا ين وكاذلا الضااات الضاعيض  )األقلياات 
والشعوب األةلي  وااهااجرون والظجااون والشاياب واألشاخاص ذوو اإللاقا ( وأن تكضال تكااف  

  (73)شكل  التياين بني ا  سنيالضرص لل ساا والضتيات اعا   م

 الشخاص ذوو اإلماقة -كاف 
أوةاات ااقااررة اااةاا  ااع ياا  ةقااوق األشااخاص ذوي اإللاقاا   هورياا  مولاا وفا  باا ن  -56

ماان اتضاقياا  اقااوق األشااخاص ذوي اإللاقاا  وبااا ن  12تعاا ِّل القااانون اااا ين اواامتااه مااع اااااادة 
هلي  القانوني  ب رم إلادة األهلي  القانوني  لاشخاص تراجع، دون ت خري،  يع ااات نز  األ

الذي ي ل يف ن اه األةالي للاى  87  وشجعت للى إجراا قرااة االث  للقانون رقد (74)ااع يني
ااا الطعاان يف قاارار الوةاااي  وللاى اااا ااا ااعني للوةاااي  يف الت اويت، وللااى ساا ه دون مزياا  

األهليا  فيماا يتعلااا بايعض اإلجاارااات اإلداريا ، ماان  مان التا خري ب ياا  إزالا   ارسااات التجريا  ماان
قييل تسلُّد ااعاشات التقال ي ، وتسريع إجرااات إلادة األهلي  ان ج رِّدوا م ها
(75)  

وأوةاااات ااقااااررة اااةاااا   هورياااا  مولاااا وفا بالاااااذ  يااااع التاااا ابري الظزماااا  لو ااااع إطااااار  -57
 م سساااات الرلايااا ؛ وي ي اااي أن يشااامل هاااذا للسياساااات لتوجياااه لمليااا  إهنااااا  ارسااا  اإليااا ا  يف

اإلطااار و ااع اساارتاتيجي  وخطاا  لماال وط يتااني لتيسااري العااي  وااناا ماج يف اجملتمااع لاشااخاص 
  (76)ذوي اإللاق  تتضم ان أ ط راً زم ي  وا    وم شرات ملموس  للت ضيذ والتقييد

ة توزياع األماوال العاما  كما حتث ااقررة اااة   هوري  مولا وفا للاى و اع  ليا  إللااد -58
اات تي  من اا سسات للى دوا ر اا مات اجملتمعي ، ول يل ااوارد الكافي  مان اايزانيا  ااركزيا  

  (77)لعملي  تطوير خ مات ال لد يف اجملتمعات احمللي 
واثاااات ااقااااررة اااةاااا  ااع ياااا  بااااالضقر اااااا قع واقااااوق اإلنسااااان احلكوماااا  للااااى إنشاااااا  -59
مسااااتقل  مع ياااا  ةقااااوق األشااااخاص ذوي اإللاقاااا ، للااااى ال  ااااو اا  ااااوص لليااااه يف رةاااا    لياااا 
  (78)( من اتضاقي  اقوق األشخاص ذوي اإللاق 2)33 ااادة
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وطليااات اللج ااا  ااع يااا  ةقاااوق األشاااخاص ذوي اإللاقااا  معلوماااات بشااا ن كيضيااا  تر ااا   -60
بكضالاا  ااساااواة والقااانون  ااتعلااا 121 امانات إمكانياا  الوةااول الاا  ياا ل لليهااا القاانون رقااد 

  (79)ااتعلا باإلدماج ااجتمالي لاشخاص ذوي اإللاق  إىل إطار تشريعي وطاي لاا  60رقد 
واثت اللج   ااع ي  بالقضاا للاى التميياز  ا  ااارأة  هوريا  مولا وفا للاى نشار القاانون ااتعلاا 

وكضالااا  ت ضياااذه،  2012ا  باإلدمااااج ااجتماااالي لاشاااخاص ذوي اإللاقااا  الاااذي الت ِمااا  يف لااا
بوسااا ل م هااا إنشاااا  ليااات إلنضاااذ نتااا  احل اال ااتعلقاا  مباا   فاارص العماال لاشااخاص ذوي 

  (80)اإللاق 
وطلياااااات اللج اااااا  ااع ياااااا  ةقااااااوق األشااااااخاص ذوي اإللاقاااااا  إىل  هورياااااا  مولاااااا وفا أن  -61
األطضاااال ذوي اإللاقااا  تقرياااراً لااان مااا ى فعاليااا  ت ضياااذ ااسااارتاتيجي  ااواااا ة لتطاااوير تعلااايد  تقااا  
  (81)ونتا جها 2015-2011للضرتة 

 القليات -الم 
قالت ااقررة اااة  ااع ي  مبسا ل األقليات إن واا ا ائوي  ت ع   يف كثري مان احلااات  -62

وإن مع ات اانقطا  لن ال راسا  مرتضعا  بشاكل مل اوأ يف أوساا  الطاظب مان أقليا  الروماا 
باااوا لااان قلقهاااد إزاا لااا   مشاااارك  أفاااراد  تمعاااات الروماااا إىل اااا  كياااري يف وإن  ثلاااي الروماااا ألر 

لمليات ةا ع القارار ويف احليااة العاما ، للاى ال اعي ين احمللاي والاوطي  وأشاار ااياري إىل مسا ل  
إنشاااا م اةااب وسااطاا  تمعااات الرومااا بالتيارهااا وساايل  أساسااي  لت قيااا ااناا ماج ومكاف اا  

ت ابري الا  يع م اةب الوسطاا الشاغرة وإياظا ااهتماا  اسا ل  دفاع  التهمي  ودلا إىل الاذ
  (82)مرتياهتد من اايزاني  ااركزي 

وأوةاات ااقااررة اااةاا  ااع ياا  بااالضقر اااا قع واقااوق اإلنسااان  هورياا  مولاا وفا بكضالاا   -63
  الوةول إليها فعليااً احل ول للى ااعلومات ألقلي  الروما من خظل ق وات تتاق ألفرادها إمكاني

  (83)ويقيلوهنا اقافياً 
وأوةااااات ااقاااااررة اااةااااا  ااع يااااا  باااااالضقر ااااااا قع واقاااااوق اإلنساااااان  هوريااااا  مولااااا وفا  -64

باسااااات  اف إجااااارااات العمااااال اإلجياااااان لضااااامان إشااااارا   ثلاااااي أقليااااا  الروماااااا يف احليااااااة العامااااا  
  (84)والسياسي 

 المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء -مية 
أفاااادت مضو اااي  األماااد اات ااا ة الساااامي  لشااا ون الظجااااني ب ناااه، فيماااا يتعلاااا بالتوةاااي   -65
مااان لمليااا  ااساااتعرام الااا وري الشاااامل بالعمااال  مااان أجااال معا ااا    اااادرة لااان ا ولااا  األوىلال

انعاا ا  ا  سااي  ومحاياا  اقااوق األشااخاص لاا عي ا  سااي   أفضااى اانضااما  إىل اتضاقياا   مساا ل 
ااتعلقااا  خبضاااض  1961ااتعلقااا  بو اااع األشاااخاص لااا عي ا  ساااي  واتضاقيااا  لاااا   1954لاااا  

ااات انع ا  ا  سي  إىل و ع وت ضيذ إجرااات وط ي  سليم  لت  ي  ااات انع ا  ا  ساي   
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( خاظل مولا وفياً  20مان كال  1شاخل ) 212 000اساتطا  أكثار مان  وباإل اف  إىل ذلاا،
اسااتي ال جااوازات سااضرهد  2015وازيران/يونيااه  2013الضاارتة اارتاوااا  بااني كااانون الثاين/ي اااير 

السااوفياتي  الق عاا  بواااا ا هوياا  وط ياا  ةاااحل  وتضااادوا بالتااايل االاا  انعاا ا  ا  سااي   وكاناات تلااا 
  (85)  اال  انع ا  ا  سي  يف أوروبا م ذ ب اي  القرنإا ى أكرب محظت م ع ومعا 

وأوةااات ااضو ااااي  السااااامي  لشاااا ون الظجاااااني بالتماااااد مياااا أ ااسااااتياق يف حت ياااا  ماااان  -66
يتااااجون لل مايااا  ال وليااا  وبتساااجيلهد كطااااليب  اااوا، مباااا يف ذلاااا يف معاااابر احلااا ود ويف مراكاااز 

لجاوا وإااالتهد دون تا خري إىل إجارااات حت يا  اااتجاز، وبتزوي هد مبعلومات لن إجرااات ال
و ااااع الظجااااا  ودلاااات ااضو ااااي  السااااامي  لشاااا ون الظجاااااني إىل إتاااااا  الضاااامانات اإلجرا ياااا  
الظزماا ، مبااا يف ذلااا ساايل اانت اااف القانونياا  الضعالاا ، ااان يطليااون اللجااوا يف ااعااابر احل ودياا ، 

اليلا  وااساتضادة مان إجارااات حت يا  و اع وذلا ب ي  احليلول  دون ارماهند من دخول أرا اي 
  (86)الظجا وبالتايل م ع تعر هد اطر اإلبعاد

واثاات ااضو ااي  السااامي  لشاا ون الظجاااني ال ولاا ىل للااى أن ت شااا، يف إطااار إجاارااات  -67
اللجاااوا، نتامااااً لت  يااا  وإاالااا   ااا ايا ااجتاااار باألشاااخاص أو  ااا اياه احملتملاااني، الاااذين قااا  

اياااادي ااضو اااي  التوجيهيااا   يااا  ال وليااا ، وذلاااا ب يااا  كضالااا  تقيااايد ااااااهتد وفقااااً يتااااجون لل ما
  (87)ااتعلق  بتوفري احلماي  ال ولي  لض ايا ااجتار باألشخاص

 القالة لي مناطق  و  قالية مقددة  و ليما يتعلق بها -نون 
يف األقااليد  إىل أن مان يعيشاون 2013أشار ااضاوم الساامي حلقاوق اإلنساان يف لاا   -68

اات اااز  لليهااا، الاا  تكثاار فيهااا دوالااي القلااا ااتعلقاا  مبشاارولي  الساايطرة للااى إقلاايد مااا وباااألمن 
ما ت ع   فيها سيل اانت اف القانوني  الضعال  أو تكون إمكاني   والت مي  والو ع اإلنساين، كثرياً 

شااواغل األم ياا   تمعااً  يف التمتااع الوةااول إليهااا حماا ودة لل اياا   وتاا اِّر هااذه ااااازق السياسااي  وال
ااِ ف يف كثااري ماان احلاااات ا اارات فيمااا يتعلااا باحلماياا   وي ي ااي أن  الكاماال ةقااوق اإلنسااان وحت 
يتمتااااع  ياااااع األشااااخاص يف  ياااااع األوقااااات جبمياااااع اقااااوق اإلنساااااان ب ااااض ال تااااار لاااان هاااااذه 

  (88)ااعوقات
ي اااي أن تشااامل اإلجااارااات وشااا د األماااني العاااا  ااساااال  حلقاااوق اإلنساااان للاااى أناااه ي  -69

مىلل م طق  غاغاوزياان  وااث للاى  الوط ي  ااتعلق  ةقوق اإلنسان  يع اا اطا ااول وفي  وأّا هت 
إجياد ال سريع للمشااكل احمل قا  بءنشااا ااركاز اإلقليماي لت ميا  غاغاوزياا وإدماجهاا يف مياادرات 

  (89)الت مي  واقوق اإلنسان األوسع نطاقاً 
ىل م تمااات اجملتمااع اااا ين ااوجااودة يف م طقاا  غاغاوزيااا وم طقاا  ترانس يساارتيان وأشااار إ -70

  (90)وبقي   هوري  مول وفا، ال  تع   راؤها أساسي  وي ي ي دلد أنشطتها
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وأشااارت مضو ااي  األمااد اات اا ة السااامي  لشاا ون الظجاااني إىل أن الرباااان ةاا ق للااى  -71
ااتعلقا  بو اع الظجااني، ماع حتضُّا   1951اتضاقيا  لاا  معاه ات دوليا  حلقاوق اإلنساان، م هاا 

خب اوص ت ضياذ األاكاا  فقااإل يف اإلقلايد ااا اع للوايا  القضااا ي   مهوريا  مولا وفا، إىل اااني 
إلااادة إقاارار الوااا ة الكاملاا  ألرا ااي اليلاا   ويف الساا وات األخاارية، ادلااى أشااخاص يف ااااات 

س يساارتيان انتهكاات اقااوقهد  وقاا  أدى لاا   وجااود ل ياا ة أن الساالطات الضعلياا  يف م طقاا  تران
الساايل القانونياا  الظزماا  لت اا ي  هااذا الو ااع واساات ال  إنضاااذ القااانون ااولاا ويف يف هااذه اا طقاا  
إىل ل   توفري محاي  ال ول  للض ايا احملتملني لظ طهاد ل ى سعيهد التمااق الع الا  واحلمايا  

  (91)د بالتايل يف اال  نسيان من ال ااي  القانوني أما  السلطات ااول وفي ، وهو ما جعله
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