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أوالل -المنهجية والمشاورات
أعد هذا التقرير وفقا للش ر ر ر ر ررروط المنص ر ر ر ر ررو

-1

عل ا في قرار مجلس حقوق اإلنس ر ر ر ر رران  1/5وفي

المبررادا التوه يررة ال ررامررة إلعررداد الم لومرراس في ض ررار ا سر ر ر ر ر ر ررت ار

الرردور الشر ر ر ر ر ر ر ررام ر وفقررا للوثيقررة

 ،A/HRC/DEC/17/119وهو يركز على التطوراس المسر ر ررتجدة تيما يتص ر ر ر بالتش ر ر رري اس والسر ر ررياسر ر رراس
المت لقة بحقوق اإلنس ر ر ر ر رران في هم ورية مولدوفا منذ ا س ر ر ر ر ررت ار
تنف ذ التوصياس الواردة الل هو س ا ست ار

األ ر ،بما في ل التقد المحر في

الدور الشام السابقة.

وص ر رراتق التقرير مس ر ررتش ر ررارية الدولة (األمانة الدائمة لحقوق اإلنس ر ررانا بمس ر رراهمة م الس ر ررلطاس

-2

الو اراس ،أهريق مشرراوراس

والمؤس رسرراس الو نية اس الصررلة(1ا .وباإلضررافة ضلى المشرراوراس المشررتركة و

مسرتييةرة بشر ن مشررو التقرير م المؤسرسراس الو نية لحقوق اإلنسران ومن ماس المجتم المدني .وقيمق
الت ليقراس الواردة ب نرا رة بغر

اإلنسان في وقق حق.

وضر ر ر ر ر ر ر الصر ر ر ر ر ر رريغرة الن رائيرة للتقرير .ووافق علير المجلس الو ني لحقوق

ثانيال -التطورات المستجدة في مجال حقوق اإلنسان بعد الجولة الثانية لالستعراض
ألف -اإلطار القانوني والمؤسسي لحماية حقوق اإلنسان
اعتمر ر رردس خطددددة العمددددل الوطنيددددة لحقوق اإلنسددددددددددددان للفترة  2022-2018بموهر ر ر

-3

القرار

البرلماني  .2018/89واس ررتندس هذه الخطة ضلى التوص ررياس التي قبلت ا هم ورية مولدوفا في الجولة الثانية
لالسرت ار

الدور الشرام  ،فةرال ع التوصرياس الواردة م ه اس رصرد حقوق اإلنسران األ ر التاب ة

لألمم المتحدة ومجلس أوروبا ومن مة األم والت اون في أوروبا وت رها م اآللياس الدولية .وأ ذس أ ة ررا

أهردا

التنميرة المسر ر ر ر ر ر رتردامرة المحرددة في طرة عرا  2030في ا عتبرار لرد ضعرداد طرة ال مر الو نيرة

لحقوق اإلنس رران .وت د

الخطة ضلى دعم الس ررلطاس ال امة في ضعادة تش ررل

عملية وض ر الس ررياس رراس على

الص دي المركز والمحلي انطالقا م ن ج يركز على حقوق اإلنسان ،بسب من ا ضيالء ا عتبار الواه
لل قباس التي تواه األقلياس والف اس الةعيفة في اإلعمال الكام لحقوق ا األساسية(2ا.

-4

وم أه ض ر ررمان وهود فلية ف الة إلعداد وثائق الس ر ررياس ر رراس المت لقة بحقوق اإلنس ر رران وتق يم ا،

والتنف ذ الف ال للم اهداس الدولية لحقوق اإلنس ر ر ر ر رران التي أص ر ر ر ر رربحق هم ورية مولدوفا رفا ف ا ،ورص ر ر ر ر ررد

ا متثال لاللتزاماس المقطوعة ،أنش ر ر ر ر ر ر س الحلومة المجلس الوطني لحقوق اإلنسددددددددان(3ا ،واألمانة الدائمة

لحقوق اإلنس ر رران ،وهياك محلية للمجلس الو ني لحقوق اإلنس ر رران ،وع نق منس ر ررق
الص دي المركز والمحلي.

-5

لحقوق اإلنس ر رران على

وأعدس التقارير السررنوية المت لقة وتنف ذ طة ال م الو نية لحقوق اإلنسرران للفترة 4(2022-2018ا،

وهر التش رراور بش ر ن ا ،ونش رررس على الموق اإللكتروني لمس ررتش ررارية الدولة ،في الفر المخص ررل للمجلس
الو ني لحقوق اإلنسان(5ا.

-6

وعلى الص ر ر ر د المحلي ،أنش ر ر ر ق  33لجنة لحقوق اإلنس ر ر رران على مس ر ر ررتو البلد اس والمقا اس

لة ر ررمان تنف ذ الخطب والبرامج المحلية لتطب ق وثائق الس ر ررياس ر رراس الو نية المت لقة بحما ة حقوق اإلنس ر رران

ورصد حالة حقوق اإلنسان على هذا الص د.
-7

وفي الوقق نفس ر ر  ،ع

 27منسر ررقا لحقوق اإلنسر رران على الص ر ر د المركز و 21منسر ررقا لحقوق

اإلنسان على الص د المحلي باعتبارهم ه اس تنس ق لد السلطاس المسؤولة.
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باء -المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
-8

م أه ت زيز مؤس رس ررة محامي الش ر

-9

وفي أ ار/مايو  ،2018اعتمد التحالف ال المي للمؤسرسراس الو نية لحقوق اإلنسران ملت محامي

(ثالثا عنوان "محامي الش
الش

-10

" ،مما ةم الحما ة الدستورية ستقالل أم

في الف ة "ألف" ،م ا عت ار
وم أه

 ،اس ررتكم دس ررتور هم ورية مولدوفا في عا  2017بفص ر

بامتثال و ة أم

يادة ت زيز دور محامي الشر ر

الم الم ع الت ث ر السياسي .
(6ا

لمبادا باريس.

الم الم في مولدوفا ونشا

 ،شر رر في عملية ت دي قانون محامي الشر ر

(أم

الم الما  .وقد أ ذس في ا عتبار لد ضعداد مشرو القانون ت ليقاس المفوضية السامية لحقوق اإلنسان،
(7ا

و أر اللجنة األوروبية للد مق ار ية م

الل القانون (لجنة البندقيةا ،و أر المديرية ال امة لحقوق اإلنسر رران

وسر ر ر ر ر ر ريرادة القرانون ال تراب رة لمجلس أوروبرا ،وتوصر ر ر ر ر ر ريراس اللجنرة الفر يرة لالعتمراد التراب رة للتحرالف ال رالمي

للمؤس رسرراس الو نية لحقوق اإلنسرران .وتجر حاليا مشرراوراس رسررمية بش ر ن مشرررو القانون قب ضرسررال ضلى
الحلومة والبرلمان للموافقة علي .

-11

ولمساعدة الوكالء ا قتصادي

السلطاس والمؤسساس

في التصد للتجاو اس ،و سيما م هان

ال امة ،وكذل لسر ر ررد الثغراس في اإل ار التن يمي ،وافقق الحلومة على مشر ر رررو القانون إلنشر ر رراء منص ر ر ر

محامي الش
-12

الم ني بحقوق أصحاب المشاري (8ا .وين ر البرلمان حاليا في مشرو القانون هذا.

وم أه ت زيز عم مجلس من التم ز والقة ر رراء علي وض ر ررمان المس ر رراواة ،وض ر ر ق ت ديالس

على القانون الذ ين م نشرراط المجلس

(9ا

واإل ار التن يمي ا الصررلة .وتركز هذه التغ راس على توضرري

ا تصر ر رراصر ر رراس المجلس؛ وتوسر ر رري نطاق م اي ر عد التم ز؛ وتحسر ر ر

هم البياناس ع المسر ر رراواة وعد

الصر ر ررلة.

التم ز والتنو ؛ ورصر ر ررد النتائج وتق يم ا واإلوالغ السر ر ررنو عن ا؛ وت زيز اإل ار المؤس ر ر رسر ر رري

ويقترح أ ةا أن من للمجلس حق اللجوء ضلى المحلمة الدستورية .وستساعد هذه الصالحية المجلس على

أداء دور استباقي في ضمان م اي ر عد التم ز(10ا .ويخة مشرو القانون إلهراءاس اإلحالة ،وستوافق

علي الحلومة والبرلمان ب د ل .

جيم -االلت از بالصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
-13

هم ورية مولدوفا ر في تالبية الم اهداس الدولية األساسية لحقوق اإلنسان ،التي تة أعلى

الم اي ر لحما ة كرامة اإلنسر ر ر رران واإلعمال الكام للحقوق والحرياس األسر ر ر رراسر ر ر ررية .و الل الفترة المشر ر ر ررمولة
بالتقرير ،انةمق الدولة ضلى عدة صلوك دولية أو وق ق عل ا ،وهي على النحو التالي:
•

انةر ر ر ر ر ر رمرق ضلى ا تفراق المت لق برامتيرا اس المحلمرة الجنرائيرة الردوليرة وحصر ر ر ر ر ر ررانرات را(11ا.

ولتيسر ر الت اون م المحلمة ،شرر في ضعداد مشررو قانون في عا  ،2019ي د

ضلى

ت ردير قرانون اإلهراءاس الجنرائيرة وقرانون المس ر ر ر ر ر ر رراعردة القرانونيرة الردوليرة في المس ر ر ر ر ر ر ررائر

الجنائية(12ا .ويجر حاليا الن ر في الوثيقة للموافقة عل ا م هان
•

وق ق على البروتوكول ا

تيار

الحلومة.

تفاقية األمم المتحدة لحقوق األشرخا

و اإلعاقة

في  27أيلول/س رربتمبر  .2018وم المقرر ص ررياتة مش رررو القانون المت لق بالتص ررديق

على البروتوكول ا
•

تيار في عا .2021

ص رردقق على البروتوكول اإلض ررافي تفاقية مجلس أوروبا بشر ر ن الجريمة اإللكترونية
المت لق وتجريم األف ال اس الطبي ة ال نصررية وكراهية األهان

أن مة الكمب وتر.
GE.21-16965
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•

وق ق على البروتوكول رقم  16لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(14ا.

•

صر ر ر ر ر ررد قق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقا ة م ال نف ضر ر ر ر ر ررد النسر ر ر ر ر رراء وال نف ال ائلي

•

واءمرق تشر ر ر ر ر ر رري راس هم وريرة مولردوفرا م أحلرا اتفراقيرة مجلس أوروبرا للوقرا رة م ال نف

•

ال على الوثائق

وملافحت ما

(15ا

في  14تشري األول/أكتوبر .2021

ضد النساء وال نف ال ائلي وملافحت ما(16ا.

الل الفترة المشررمولة بالتقرير ،د لق اتفاقية مجلس أوروبا بش ر ن ا

الرسر ر ر ررمية ،التي صر ر ر رردقق عل ا هم ورية مولدوفا في عا  ،2016ح ز النفا في كانون

األول/د س ر ر ر ررمبر  ،2020مما اد م ت زيز ممارس ر ر ر ررة حرية التماا الم لوماس وتبادل ا،

وهي ممارسرة أسراسرية لةرمان الشرفاتية والحلم الرشر د وحرية الت ب ر والد مق ار ية القائمة

على المشاركة.

ثالثال -تنفيذ التوصيات الصادرة عقب الجولة الثانية لالستعراض الدوري الشامل
-14

عق

الجولة الثانية م ا ست ار

الدور الشام  ،تلقق هم ورية مولدوفا  209توصديات ،قبلق

من ا  194توصررية وأحيب علما و  15توصررية .وم و

التوصررياس المقبولة البالغ عددها  ،194نفذس 138

توصية تنف ذا كامال ،ونفذس  45توصية تنف ذا هزئيا ،ولم توض  11توصية موض التنف ذ ب د.

التعاون مع المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصدددددة والمجتمع المدني والمدافعين
عن حقوق اإلنسددددددان ،133-121 ،135-121 ،132-121 ،134-121 ،43-121
)136-121

-15

واصلق هم ورية مولدوفا ت اون ا م اآللياس الدولية لحقوق اإلنسان ،بما في ل اإلهراءاس الخاصة

-16

وواص ررلق هم ورية مولدوفا ت اون ا الوث ق م المفوض ررية الس ررامية لحقوق اإلنس رران ،و الل الفترة

لمجلس حقوق اإلنسان التاب لألمم المتحدة  ،استنادا ضلى الدعوة الدائمة التي أ لقق في عا .2010
(17ا

المشر ر ررمولة بالتقرير ،تسر ر ررنى ا تفاق على تمديد وهود المفوضر ر ررية في هم ورية مولدوفا .وفي الوقق نفسر ر ر ،

قدمق الحلومة في عامي  2018و 2019تبرعاس لم زانية المفوضية.
-17

وش ر راركق هم ورية مولدوفا ونشر رراط في عم مجلس حقوق اإلنسر رران التاب لألمم المتحدة بصر ررفة

م ارقر  ،وشر ر ر ر ر ر رراركرق في عرا  2019في ا نتخرابراس المت لقرة برالفترة  .2022-2020وعلى الرتم م عرد

حصررول هم ورية مولدوفا على ال ةرروية ،فقد قط ق ب ا ا لتزاماس الطو ية وأكدس مجددا موقف ا تيما
يت لق بالت اون م اآللية الدولية.

-18

ودعمق السر ر ر ررلطاس المولدوتية وصر ر ر ررول اآلليات الدولية لرصدددددد حقوق اإلنسدددددان دون ق ود ضلى

-19

وب

بش ر ر ر ر ن همي الم اهداس

-20

ووافقق هم ورية مولدوفا على اسدتراتيجية تنمية المجتمع المدني للفترة 20(2020-2018ا ،م أه

المنطقة الواق ة على الةفة اليسر لن ر نيسترو

.

(18ا

عامي  2016و ،2020قدمق هم ورية مولدوفا تقارير دورية

الدولية لحقوق اإلنسان التي هي ر ف ا.

(19ا

وض ض ار تن يمي مشترك وتبسيب الج ود ال ارمية ضلى تنمية المجتم المدني وت زيز التماس ا هتماعي.
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وم أهر مواءمرة اإل رار التن يمي م الم راي ر الردوليرة المت لقرة بحريدة تووين الجمعيدات ،اعتمرد

-21

قانون هديد بشر ر ر ن المن ماس ت ر الربحية

 .وقد بسر ر رب القانون الجديد ضهراءاس تس ر ررج

(21ا

الربحية وقد ضماناس ضضاتية لحما ة حرية تكوي الجمعياس.

المن ماس ت ر

مس ر ررة أعة ر رراء في المجلس الو ني لحقوق

-22

وم أه ض ر ررمان مش ر رراركة المجتم المدني ،مث

-23

وتة ر ر ر ررم الس ر ر ر ررلطاس ال امة الت اون م المن ماس ت ر الربحية على مختلف المناور الملرس ر ر ر ررة

اإلنسان المن ماس ت ر الربحية ووصف م أعةاء ل م الحق في التصويق ا ستشار .

لتبادل المشر ر ر ر ر ررورة والخبراس في مجا س وض ر ر ر ر ر ر السر ر ر ر ر ررياسر ر ر ر ر رراس وتنف ذها وتق يم ا ،والت اقد على الخدماس

ا هتما ية ،وأدواس الدعم المالي .وعالوة على ل  ،سر ر ر ر ر ررتند اعتماد القوان

الو نية(22ا ،ضلى مبادا الشررفاتية والنشررر وإملانية الوصررول ،مما ج

واألن مة ،وفقا للتش ر ر ر ر ر رري اس

مشرراركة المجتم المدني في وض ر

القوان التن يمية ضلزاميا .وفي الوقق نفسر ُ ،عّززت آلية تحديد النسدةة المووية للمنممات يير الربحية
بغية ض الة ب ا أوه اللبس التي ت تر تنف ذها.

(23ا

حرية التعبير والوصدول إل المعلومات ،31-121 ،30-121 ،64-121 ،166-121

،140-121 ،144-121 ،143-121 ،141-121 ،142-121 ،139-121
)28-122 ،138-121

اقتةر ر ر ررق ضر ر ر رررورة ضر ر ر ررمان حرية التعبير اعتماد

-24

(24ا

قانون خدمات وسددددداعال اإلعال السدددددمعية

الةصدرية في جمهورية مولدوفا .وينل القانون على ضررماناس لحرية الت ب ر ووسررائب اإلعال  ،والحصررول

على الم لوماس ،وحما ة الصحف  ،بما يتماشى م الم اي ر األوروبية.
وم أه ضر ر ر ر ررمان شر ر ر ر ررفاتية ملكية وسر ر ر ر ررائب اإلعال

-25

(25ا

وتحسر ر ر ر ر

ضملانية حصر ر ر ر ررول الموا ن

على الم لوماس اس الفائدة ال امة في المجال السر ررم ي البصر ررر  ،ينشر ررر مجلس البث اإل اعي والتلفزيوني
همي ضعالناس مقدمي دماس وسررائب اإلعال السررمعية والبص ررية في الفر المت لق بمس ر لة "الشررفاتية" في

موق

الشبلي(26ا.

واعتمررد البرلمرران القررانون رقم  2017/299المت لق برررقرار مفهو أمن المعلومدات في جمهوريدة

-26

مولددوفدا والقرار رقم  2018/256المت لق بررقرار ورنرامج التررداو ر الال مرة لتنف ررذ مف و أم الم لومراس في
هم ورية مولدوفا.

-27

التي ت د

واسرتكم قانون المنافسرة بالمادة 27(251ا ،تقييم عمليات التركز االقتصدادي في وسداعال اإلعال ،
ضلى من وملافحة الممارساس المان ة للمنافسة وظ ور عملياس تركز اقتصاد في السوق.

-28

وأهر البرلمان تق يما لألثر الالحق لقانون الحص ر ررول على الم لوماس(28ا ،ووضر ر ر مجموعة م

-29

وفي عررا  ،2019أد لررق أكرراد ميررة اإلدارة ال ررامررة ملونررا هررديرردا على الرردورة الترردريبيررة "اإلدمررا

الت ديالس التن يمية المت لقة بالم لوماس اس الفائدة ال امة.

الم ني لموظفي الخدمة المدنية"  -الش ر ر ر ر ررفاتية وإتاحة فر

الحص ر ر ر ر ررول على الم لوماس في ص ر ر ر ر ررن القرار،

المخصصة لموظفي الخدمة المدنية المبتدئ  ،ووض ق الدورة اإللوترونية المعنونة "إتاحة فرص الحصول

عل المعلومات" ،والمخصر ر رص ر ررة لموظفي الخدمة المدنية على صر ر ر د الس ر ررلطاس ال امة المركزية والمحلية،
ود
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تدريب م على ا لت از بةمان الحصول ت ر المق د والكام على الم لوماس اس المصلحة ال امة(29ا.
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المسداواة وعد التمييز /األقليات القومية والمهاجرون ،71-121 ،70-121 ،69-121

،153-121 ،45-121 ،72-121 ،17-121 ،20-122 ،22-122 ،21-122
،24-122 ،18-122 ،17-122 ،73-121 ،61-121 ،60-121 ،62-121
،169-121 ،15-121 ،163-121 ،167-121 ،67 ،121 ،65-121 ،25-122
،172-121

،44-121

،168-121

)31-122 ،165-121 ،164-121
-30

،170-121

،171-121

،66-121

شر ر ر ر ر ررل ضر ر ر ر ر ررمان المسر ر ر ر ر رراواة ضحد األولوياس الو نية لحقوق اإلنسر ر ر ر ر رران في هم ورية مولدوفا،

وينطو تحقيق ا على تنف ذ ن ج قائم على حقوق اإلنسر ر ر رران في صر ر ر ررن السر ر ر ررياسر ر ر رراس م أه ض جاد فر

متكاف ة لجمي الناا للتمت بالحقوق األسراسرية ،بسرب من ا اتخا تداو ر اصرة لةرمان المسراواة وملافحة
همي أشلال التم ز.

ويتجلى الت از الدولة برظ ار موقف "عد التسدددددددام مطلقال" إزاء التحيز والوراهية في مش ر ر ر ر رررو
-31
القانون المت لق وت دي ب ا القوان التشر ر ر رريعية والذ ين ر تي البرلمان(30ا .وينل المشر ر ر رررو على أن
تدر في القانون الجنائي ال رو

المشر ر ر ررددة "ألسر ر ر ررباب تت لق بالتح ز" في عدة هرائم .وفي الوقق نفسر ر ر ر ،

قترح القانون ص ر ررياتة هديدة للمادة  346م القانون الجنائي" ،التحريا على أعمال ال نف على أس ر رراا

التح ز" ،وإد ال مادة هديدة تحدد مف و "أسباب التح ز".
-32

ولد تس ر ر ر ررج

الذي يتولون تس ر ر ر ر ر ررج
وتسج

-33

الش ر ر ر ررلاو المت لقة باإلهراءاس المت لقة بالتح زاس ،ج

على المدع

اإل طاراس المت لقة بالجرائم وحف ا والن ر ف ا ،ضيالء اهتما

ا

ال ام ،

إلهراء تلقي

اإل طاراس المت لقة بالتم ز أو ال نف على أساا ال رق أو الدي أو أ م اي ر أ ر .

وفي مجرال التثقيف ،أدر في قائمرة المواد اإللزاميرة موضر ر ر ر ر ر رروعا التنميرة الشر ر ر ر ر ر ررخصر ر ر ر ر ر ريرة وتثقيف

المجتم  ،اللذان يتناو ن بص ر ر ررورة مباشر ر ر ررة أو ت ر مباشر ر ر ررة مواض ر ر رري مث تقدير التنو الثقافي ،والت دد ة،
والتسام  ،وال القاس المنسجمة ،والتنميطاس الجنسانية ،والتواص الحا وت ر المتةارب وت ر ال نيف.

-34

ويتةر ر ررم قانون خدمات وسدددداعال اإلعال السددددمعية الةصددددرية

(31ا

أحلاما تت لق باحت ار الحقوق

والحرياس األسرراسررية ويح ر البرامج السررمعية البصررية التي قد تنشررر الكراهية ال نصرررية أو كراهية األهان
أو م اداة السر ررامية أو ت رها م أشر ررلال الكراهية القائمة على الت ص ر ر

ال رق أو الجنسر ررية أو الدي أو اإلعاقة أو التوه الجنسر رري أو تحر
مجلس البث اإل اعي والتلفزيوني

(32ا

أو التم ز على أسر رراا الجنس أو

عل ا أو ترو ل ا أو تبررها .ووافق

على الالعحة المتعلقة بالمحتوى السددددمعي الةصددددري ،والتي تتة ر ر ررم

أحلاما تت لق بخطاب الكراهية وأ شر ر ررل م أشر ر ررلال الكراهية القائمة على الت ص ر ر ر

على الش ر ررخل والكرامة اإلنس ر ررانية ،والمحتو الس ر ررم ي البص ر ررر الذ

والتم ز ،وا عتداء

شر ر ر د باألن مة الش ر ررمولية الس ر ررابقة

والحالية ،ومرتكبي الجرائم ،وانت اكاس هذه األن مة ،فةال ع تشوي سم ة ضحا اها.

-35

وبغية ضدانة م اداة السامية ،اتخذس التداو ر التالية:
•

افتت متحف المركز المخص ر ر ر ررل لتاريو ال ولوكوس ر ر ر ررق ،م األعمال والكت

التاريخية،

والد ارسر رراس ،والصر ررور الفوتوتراتية واألفال الوثائقية ،في مجلس القومياس في  27كانون

الثاني/يناير .2018
•

أدر يو  27كرانون الثراني/ينراير في قرائمرة التواريو الترذكراريرة الرسر ر ر ر ر ر ررميرة براعتبراره ال و

الو ني إلحياء كر ضحا ا ال ولوكوسق

6
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•

وافقرق الحلومرة على طرة ال مر للفترة 34(2019-2017ا لتنف رذ ضعالن ورلمران هم وريرة

•

أنشر ر ر ر ر ر ر ر س حلومررة هم وريررة مولرردوفررا متحف الترراريو ال ود في هم وريررة مولرردوفررا(35ا.

مولدوفا بقبول التقرير الن ائي للجنة الدولية الم نية بال ولوكوسق والتي يرأس ا ضيلي ف زل.
ويتمث ال د

الرئيسرري م ضنشرراء هذا المتحف في تسررليب الةرروء على مسرراهمة الجالية

ال ود رة في تطوير المجتم المولردوفي في مختلف ال صر ر ر ر ر ر رور التراريخيرة والحفرال على
كر ال ولوكوس ررق ،وملافحة م اداة الس ررامية والت صر ر  .وفي الس ررياق نفسر ر  ،وضر ر ق

المقبرة ال ود ة في تش ر ر رريس ر ر ر ناو وترميم ا وحف ا واس ر ر ررتغالل ا

طة عم إلعادة ت ه

وت زيزها ،وإنشاء مجم تاريخي تذكار مخصل لل ود الذي عاشوا في ضقليم هم ورية

مولدوفا وعملوا تي .
•

أقرس الحلومة الت ريف ال ملي لم اداة السررامية(36ا ،الذ اعتمده التحالف الدولي إلحياء

•

وافقررق الحلومررة على طررة ال مر للفترة  2024-2021لت زيز ضحيرراء كر ضر ر ر ر ر ر رحررا را

كر ضحا ا ال ولوكوسق.

ال ولوكوس ر ر ر ررق وثقافة التس ر ر ر ررام م أه ملافحة ال نص ر ر ر ررية وم اداة الس ر ر ر ررامية وكراهية

األهان
-36

وأشلال الت ص

وتيما يت لق برملانية الحصر ررول على الم لوماس المت لقة ب د التم ز ،نق مجلس المسر رراواة ،في

ض ار مشر رررو "ضملانية وصر ررول الجمي "

س

األ ر (37ا.

الف م ،مما ج

القراءة وس

 ،القانون رقم  2012/121المت لق بةر ررمان المسر رراواة ضلى شر ررل

(38ا

اإل ار القانوني أ سر منا لألشخا

وباإلض ر ر ر ر ررافة ضلى ل  ،ترهم ،في ض ار المش ر ر ر ر رررو نفسر ر ر ر ر ر  ،دل

مقد الش ر ر ر ر ررلو ضلى أرب لغاس لألقلياس

(الغاتو  ،والبلغارية ،واألوكرانية ،ولغة الروماا(39ا.
-37

ووق ملت محامي الش ر

-38

وركز تنفيذ اسددددتراتيجية توطيد العالقات بين اإل ثنيات

تد

ضلى ت زيز الت اون و

و اإلعاقة وعامة الجم ور.

اإلثنياس ومجلس المسرراواة مذكرة تفاهم

والوكالة الم نية بال القاس و

هذه ال اس وتوح د الج ود الال مة لةمان ضعمال حقوق األقلياس القومية .
(40ا

(41ا

على أرب ة مجا س اس أولوية ،هي:

المشر ر ر رراركة في الحياة ال امة؛ واللغة ووصر ر ر رف ا وسر ر ر ر لة ل دما ؛ والحوار و

دولة هم ورية مولدوفا؛ ووسائب اإلعال الجماه ر (42ا.

الثقافاس وا نتماء المدني ضلى

-39

وأد تنف ذ القانون المت لق بةر ر ر ررمان المسر ر ر رراواة

-40

وقر ررد نف ر رذس خطدددة العمدددل المتعلقدددة بددددعم السدددددددددكدددان الرومدددا في جمهوريدددة مولددددوفدددا للفترة

(43ا

ضلى ضح ار ب ا التقد في مختلف المجا س ،مما

أثر أ ةا على حالة األقلياس القومية .وت ر الدراساس حدوث يادة ييفة في مستو التسام و
2020-2016

 .وعردلرق الالئحرة اإل راريرة لتن يم نشر ر ر ر ر ر رراط الوسددددددددديال األهلي

(45ا

(46ا

الوسيب وضمان تموي عمل م م زانية الدولة.

-41

األ ر  ،فة ر ررال ع الحقوق التي تنل

عل ا الم اهداس الدولية التي أصربحق هم ورية مولدوفا رفا ف ا ،م ب ا الق ود

ضلى الحقوق السياسية.

(47ا

التي تشر ر أسراسرا

وعالوة على لر ر  ،وضر ر ر ر ر ر ر ررق خطددة العمددل لتنفيددذ االسدددددددددتراتيجيددة الوطنيددة للهجرة واللجوء

للفترة 2020-2016
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م أهر ت زيز مركز

ويتمت المواطنون األجداندب في هم وريرة مولردوفرا ونفس الحقوق والحريراس التي يتمت و را موا نو

هم ورية مولدوفا ،والتي لفل ا دس ر ررتور هم ورية مولدوفا والقوان

-42

السلان(44ا.

(48ا

موض التنف ذ.
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-43

وعدل اإل ار القانوني الو ني

(49ا

لدمج ا لتزاماس المنصر ر ر ر ر ررو

عل ا في اتفاق الشر ر ر ر ر رراكة و

ا تحراد األوروبي وهم وريرة مولردوفرا .وبنراء على لر  ،وضر ر ر ر ر ر ر رق ضهراءاس مبسر ر ر ر ر ر رطرة لرد ول ب ا ف راس
ضلى ضقليمي كال الطرف

األشخا

وإقامت ا مؤقتا ف ما ،م أه أمور من ا تحس

و ة األعمال التجارية

وتطوير الخدماس ومقدمي الخدماس ،مما سرراهم بشررل كب ر في ت زيز ال القاس التجارية التفة ر لية القائمة

على شروط المنف ة المتبادلة.
-44

وعردلرق وبسر ر ر ر ر ر رطرق ضهراءاس توث ق األهرانر

الحصول على حق اإلقامة المؤقتة ألت ار

ال م

.

(50ا

الم راري  ،وأ يلرق ب ا الحواهز التي تحول دون

نما العدالة الوطني ،124-121 ،122-121 ،121-121 ،120-121 ،119-121
)127-121 ،123-121 ،118-121 ،126-121 ،125-121
-45

شر ررللق اسدددتراتيجية إصدددال قطاا العدالة للفترة 2016-2011

-46

ون ار نت اء فترة تنف ذ استراتيجية ضصالح قطا ال دالة بحلم القانون في ن ا ة عا 53(2017ا،

ب كمل وكانق طوة هامة في وناء ن ا عدالة حديث

(51ا

.

(52ا

أول سر ررياسر ررة شر رراملة للقطا

فقد أدرهق الس ررياس رراس المؤسر رس ررية في وثيقة مفاهيمية بشر ر ن ا تجاهاس واإلهراءاس ا س ررتراتيجية م أه

ض ر ر ر ررمان اس ر ر ر ررتم اررية عملية ت زيز اإلص ر ر ر ررالحاس في قطا ال دالة .وفي عا  ،2018تواص ر ر ر ررلق أنش ر ر ر ررطة

اإلصالح ،استنادا ضلى قائمة األولوياس المسماة "ضصالح قطا ال دالة الوسيب" والتي ركزس على التد الس
ا س ررتراتيجية الرامية ضلى ت زيز اس ررتقالل القة رراء ،وت زيز فلياس مس رراءلة القة رراة ،وض ررمان ش ررفاتية ال دالة

وهودت ا.
-47

وعق

 6س ر ررنواس م اإلص ر ررالح في قطا ال دالة في ض ار اس ر ررتراتيجية ضص ر ررالح قطا ال دالة،

لصنا ضلى أن ال ديد م اإلهراءاس المقررة قد حققق نتائج ا المتوق ة ،وأن ال ديد م اإلصالحاس ،حتى

وإن ت رس ،قد وض ق موض التنف ذ(54ا.
-48

وفي  25تشر ر رري الثاني/نوفمبر  ،2020اعتمد البرلمان وثيقة سددددياسددددة جديدة هي اسددددتراتيجية

ضددددددمان نزاهة واسددددددتقالل قطاا العدالة للفترة 2024-2021

اسرتمرار بي ي لألنشرطة المنصرو

 ،التي لم تد

(55ا

ح ز النفا ب د .والوثيقة

عل ا في اسرتراتيجية ضصرالح قطا ال دالة ،ولكن ا تغ ر الترك ز م

مف و اإلصالح ضلى ن ج أكثر قاولية للتطب ق ،بقصد ت زيز ضملاناس قطا ال دالة .ويتمث ال د
ل ملية اإلصالح في ضمان ثقة المجتم في عم ال دالة.

-49

و ُحّدث القانون المدني واإلطار المتصدل ب

-50

وتملنرق الت رديالس الم تمردة في عرا 2018

الدولية اس الصلة ،وأ يلق التناقةاس القائمة و

(56ا

الرئيسي

بما يتماشرى م قانون ا تحاد األوروبي والممارسرة

الم اي ر القانونية وحا س ا دواهية التن يمية.
(57ا

م تبسر ر ر ر ر ر رريب قرانون اإلهراءاس المردنيرة م أجدل

تةسيال اإلجراءات القضاعية المدنية :تقليل مدة المحاكماس ،والحد م األسباب التي مل للمشارك
طلبوا على أسراسر ا ت ل ق المحاكمة ،واسرتحداث ضهراء قةرائي مبسرب هديد (يتم فقب م

أن

الل مالح اس

طيةا لف اس م نة م القةر ر ررا ا التي تق ف ا األض ر ر ررار ع متوسر ر ررب  10مرتباس لك اقتصر ر رراد (حوالي

 50 000ل و مولدوفيا م عد عقد هلساس استما ض عند الةرورة.
-51

واعتبرا ار م تمو /يولير  ،2018وبردعم م ورنرامج ال ردالرة المفتوحرة (وكرالرة التنميرة الردوليرة التراب رة

للو اس المتحدةا ،تنفذ نسر ررخة محسر ررنة م النما المتوامل لمعالجة القضدددايا في همي المحاكم في البلد،

وأع د تش ررل

8
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وسر ر رريسر ر رراعد الح الجديد في مجال تكنولوهيا الم لوماس على تجن

التنقالس المت ددة ضلى المحلمة لتقد م

واسر ر ررتال الوثائق وت رها م األنشر ر ررطة المت لقة وتن يم هلسر ر رراس ا سر ر ررتما  ،ولذل س ر ر ر ت

المثول أما القاضي فقب للن ر في القةية.

على الطرف

-52

وم أهر تن يم اسر ر ر ر ر ر ررتخردا الترداول ع ب رد ،أقرس الالئحرة المت لقرة بررهراء هلسر ر ر ر ر ر رراس المحلمرة

-53

وفي عا  ،2018اعتمدس ت ديالس تشريعية لتبسيب آلية مساءلة القضاة(60ا.

-54

وأعد مشر ر رررو قانون لت دي دسر ر ررتور هم ورية مولدوفا (المواد  116و 121و 122م الدسر ر ررتورا

باستخدا تطب ق عقد المؤتمراس ع ب د في محاكم تجريبية ومؤسساس ضصالحية

م أه الحد من حصددددانة القضدددداة ،وتوح د ت
القةاة ،وتغ ر تكوي المجلس األعلى للقةاء

-55

.

(59ا

القة ر ر راة ،وإلغاء فترة الس ر ر رنواس الخمس األولية لت

.

(61ا

وعز س اإلهراءاس في قطا ال دالة ،وسر ر ر رريسر ر ر رراهم تنف ذها بشر ر ر ررل مباشر ر ر ررر في مكافحة الفسددددداد.

ووضر ر ر ر ق "مجموعة النزاهة"(62ا ض ا ار قانونيا لتبسر ر ر رريب عم ال ة الو نية للنزاهة واسر ر ر رتقالل ا المؤسر ر ر رسر ر ر رري

والتشرغ لي ،فةرال ع ضصرالح اآللية الحالية المت لقة باإلعالن ع الد

والممتلكاس والمصرال الشرخصرية

وتةارب المصال  .وباإلضافة ضلى ل  ،تسنى توح د اإل ار القانوني لملافحة الفساد وإنشاء وكالة استرداد

األصول المتأتية من األنشطة اإلجرامية .واعتمد قانون من وملافحة تس األموال وتموي اإلرهاب(63ا.

مكافحة التعذيب وسدددددددوء المعاملة وضدددددددمان المروت المناسدددددددةة لالحتجاز ،28-121

،78-121 ،79-121 ،77-121 ،75-121 ،68-121 ،74-121 ،29-121
)84-121 ،82-121 ،81-121 ،26-122 ،76-121 ،80-121
ظرو

ا حتجا في عدة وثائق سياساتية و نية وقطا ية(64ا.

-56

يتجلى الت از الدولة وتحس

-57

وا دادس تدريجيا مبالغ األموال المخصر ر رص ر ررة لص ر رريانة المؤسر ر رس ر رراس اإلص ر ررالحية ومرافق ا حتجا

المؤقق التاب ة للش ر ر ررر ة وألعمال الترميم الكبر ف ا .و ُجّددت  15مؤسددددسدددددة إصدددددالحية ومرفق من مرافق

االحتجاز المؤقت(65ا ،واتخذس ضهراءاس أ ر لتحسر ر ر ر
ضعادة البناء في مؤس ر رسر ررت

أوضر ر ر ررا المحتجزي لد الشر ر ر ررر ة .وأنجزس أعمال

م المؤس ر رسر رراس اإلصر ررالحية ،وهما المؤس ر رسر ررة اإلصر ررالحية رقم  3في ولدة ل وفا،

والمؤسرسرة اإلصرالحية رقم  10في قرية تويان التاب ة لبلد ة تشريسر ناو .وباإلضرافة ضلى ل  ،تنفذ أعمال وناء
في مرفق ا حتجا الواق في بالتي ،وأعدس وثائق وتقديراس للمشررو المت لق بسرج تشريسر ناو ،على أن تبدأ
أعمال البناء في عا  .2021وتنفذ اإلصالحاس الحالية في جميع سجون البلد الةالغ عددها  18سجنال.

-58

و تزال الرعا ة الطبية في أماك ا حتجا تمث أحد التحد اس .ويش ر ر ر ر ر ررل ضنش ر ر ر ر ر رراء وحدة إلدارة

الخدماس الصرحية للمحتجزي ال د

الرئيسري السدتراتيجية تطوير نما السدجون للفترة 2020-2016

وأحد عناص ر رررها الرئيس ر ررية .ويجر حاليا اس ر ررتكمال نمو

أمث يتة ر ررم ضنش ر رراء ش ر ررعبة فر ية تاب ة لو ارة

ال دل(67ا .وبموا اة ل  ،انطلقق عملية اعتماد الخدماس الطبية دا
في عا 68(2019ا.

-59

(66ا

ن ا ضدارة المؤسر ر رس ر رراس اإلص ر ررالحية

وم أه ضنشر رراء نما تدريجي إلنفاذ األحكا (69ا ،ش ر رر في وض ر ر مشر رررو قانون م ش ر ر ن أن

سر ر ر ررتعيا ع الن ا الحالي الذ يتةر ر ر ررم أنواعا مختلفة م السر ر ر ررجون ون م مختلفة إلنفا األحلا في

السررجون التي سررتختلف ع ب ة ر ا الب ا حس ر
المتاحة ،وحرية التنق  ،وت ر ل م التداو ر.
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-60

وم أه ت زيز اإل ار التشرري ي المت لق بمكافحة التعذيب وسدوء المعاملة،

سريما تيما يت لق

بررال قوبرراس المفروض ر ر ر ر ر ر ررة على سر ر ر ر ر ر رروء الم رراملررة والتي سر ر ر ر ر ر رريلون ل ررا أثر راد  ،ع ردل القررانون الجنررائي في

عا 70(2018ا ،واستب دس ضملانية فر
-61

ترامة ك قوبة وديلة رتكاب هريمة الم املة الالضنسانية والم نة.

نفس ر باعتماد الت ديالس المد لة على القانون الجنائي وقانون

وس ر ى المشررر ضلى تحق ق ال د

اإلهراءاس الجنرائيرة وقرانون اإلنفرا وقرانون المخرالفراس

م

 ،والمتمثلرة في تقليل عردد نز ء السر ر ر ر ر ر ررجون م

(71ا

الل يادة دور المحاكم في ضضر ررفاء الطاب الفرد على ال قوبة؛ وإلغاء الزيادة الحسر رراوية في ال قوبة على
لرر ارتكاب الجرائم وعلى مرتكبي الجرائم البسر ر ر رريطة المتكررة؛ وتبسر ر ر رريب (تف

ا فلية اإلف ار المبلر؛

واس ر ررتحداث فلية هديدة تس ر ررم للمحاكم برض ر ررفاء الطاب الفرد على تنف ذ األحلا  ،وإملانية النطق بالحلم
م تنف ذ هزء م ال قوبة في سر ر ررج وقةر ر رراء الجزء اآل ر ار السر ر ررج  .وقد أرسر ر ررق الت ديالس نفسر ر ر ا،
اوتكار ،آلية وقاعية وتعويضددددية تتماعدد د مع معايير المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسددددان تيما
ا
بص ر ر ررفت ا

يت لق بحبس المحتجزي والمدان

ضنس ر ر ر ررانية وم نة(72ا .وأد تنف ذ هذه الت ديالس ضلى ض الة

في ظرو

ال وائق اإلهرائية التي كرسق ا كت ال في السجون(73ا.
-62

الجنائية

وبرراإلضر ر ر ر ر ر ر ررافررة ضلى ل ر  ،أدس ت ررديالس أ ر أد لررق في عررا  2018على قررانون اإلهراءاس

(74ا

في ن ا السرجون ،وهم األشرخا

ضلى توسري دائرة األشرخا

الذي ل م الحق في التحقق م

الجرائم المرتكبة في أماك ا حتجا أو أثناء المرافقة أو تيما يت لق برنفا أحلا اإلدانة.

-63

وم أه القضدداء عل التطبيق التعسددفي لالحتجاز السددابق للمحا مة ،عدل قانون اإلهراءاس

الجنائية

.

-64

ونفذس خطة العمل المتعلقة بالحد من إسدددددداءة معاملة األعددددددخاص المحتجزين لدى الشددددددرطة

(75ا

وإيذاعهم والتمييز ضددددددهم للفترة 76(2020-2017ا م

سوء الم املة واإليذاء والتم ز في أنشطة الشر ة.
-65

للمدع

وفي الفترة م  2017ضلى  ،2020وذلق ك الج ود الال مة لةر ر ررمان مسر ر ررتو عال م التدري

ال ام

والقةر ر ر رراة في مجال من الت ذي

القةائية للمحلمة األوروبية لحقوق اإلنسان
-66

الل تنف ذ ضهراءاس للقة ر ر رراء على همي أش ر ر ررلال

ويحمي مجلس من الت ذي

(78ا

.

(77ا

وملافحت وفقا لم اي ر وروتوكول اسر ر ر ررطنبول والسر ر ر رواوق

السر ر ر ر ررلان م الت ر

للت ذي

وت ره م ضر ر ر ر ررروب الم املة أو

ال قوبة القاس ر ررية أو الالضنس ر ررانية أو الم نة ،ووص ر ررف فلية و نية لمن الت ذي (79ا .وباإلض ر ررافة ضلى واهباس
ضهراء الزياراس الوقائية و ياراس الرصر ررد ،شر ررارك أعةر رراء المجلس في تدري
بموه

و ة البروتوكول ا

موظفي مختلف المؤس ر رسر رراس

تيار  ،ويقيمون حوا ار مسر ر ررتم ار م السر ر ررلطاس م أه تحسر ر ر

اإلنسان والحرياس األساسية للمحتجزي .

احت ار حقوق

منع ومكافحة االتجار بالةشددددددر والعنف العاعلي ،111-121 ،110-121 ،109-121

،116-121 ،113-121 ،128-121 ،115-121 ،114-121 ،112-121
،95-121 ،94-121 ،93-121 ،91-121 ،90-121 ،88-121 ،108-121
)117-121 ،99-121 ،98-121
-67

الفترة و

عامي  2016و ،2020ت زيز اإل ار السر ر ررياس ر ر راتي والتن يمي والمؤس ر ر رسر ر رري ،فةر ر ررال ع قدراس

المتخص ر رص ر ر

10

يزال منع االتجار بالةشدر ومكافحت شررل أولوية م أولوياس هم ورية مولدوفا .وتسررنى ،في
في مجال ا تجار بالبشر ررر وملافحت  ،ح ث تنفذ همي األنشر ررطة على أسر رراا نمو
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الذ يتة ر ررم الوقا ة والحما ة وال قاب والشر ر رراكة .وأقر البلد االسددددتراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالةشددددر
ومكدافحتد للفترة 80(2023-2018ا و طرة ال مر التي وضر ر ر ر ر ر ر رق للفترة 2020-2018

ا ستراتيجية ،والتي ت د
-68

(81ا

ضلى وض ن ا و ني مستدا لمن ا تجار بالبشر وملافحت .

م أهر تنف رذ

وتكف اللجنة الو نية لملافحة ا تجار بالبشرر تنسر ق األنشرطة الرامية ضلى من وملافحة ا تجار

بالبشر ر ر ررر ،فةر ر ر ررال ع الت اون م السر ر ر ررلطاس ال امة والمن ماس الدولية وت ر الحلومية والوكا س األ ر

وممثلي المجتم المدني .وفي الفترة  ،2020-2017عقدس هذه اللجنة  7اهتماعاس.
-69

واعتمدس ت ديالس على القانون الجنائي(82ا ،مث تجريم األشر ررلال الجديدة لالتجار بالبشر ررر ،في ح

-70

ت رديالس على الالئحرة المت لقرة بررعرادة األ فرال والبرالغ

استكم القانون المت لق بمن ا تجار بالبشر وملافحت
وأد لرق في عرامي  2018و2020

ضر ر ررحا ا ا تجار بالبشر ر ررر واألشر ر ررخا

(85ا

(83ا

وت اريف منقحة تت لق بالةحا ا ون ا اإلحالة .
(84ا

الذي يواه ون ص ر ر ر وباس واأل فال ت ر المصر ر ررحوب

لتحسدين آلية اإلعادة المتعلقة بضدحايا االتجار بالةشدر

(86ا

واألشرخا

ضلى أو ان م

الذي يواه ون صر وباس م

تحديد عملية تحديد هوية الش ر ر ررخل الذ يواه صر ر ر ر وباس ومة ر ر ررمون ملف اإلعادة ضلى الو
عملية توث ق األ فال ت ر المص ر ر ر ر ررحوب

 ،وتسر ر ر ر

(الذي حددس هويات م في الخار ا بش ر ر ر ر ر اداس الم الد ،والتخطيب

لألموال الال مة لسلطاس اإلدارة ال امة المحلية للتكف بالمستف دي ب د تنف ذ ضهراء اإلعادة ضلى الو
-71

الل

واعتمد القانون المت لق بإعادة تأهيل ضدددددددددحايا الجريمة(87ا ،والذ

ض ر ر ررحا ا ا تجار بالبش ر ر رررا الحق في ا س ر ر ررتفادة م

.

من الةر ر ر ر ر ر ررحا ا (بم ف م

دماس الدعم التي تقدم ا الدولة ،وهي :المش ر ر ررورة في

مجال الم لوماس ،والمشورة النفسية ،والمساعدة القانونية التي تكفل ا الدولة ،والت ويا المالي.
-72

وأعد مشر رررو البرنامج المتعلق بإنشددداء ووضدددع اآللية الوطنية لإلحالة من أجل حماية ضدددحايا

الجريمة ومسددددداعدتهم للفترة  2025-2021وخطة عمل الفترة  2023-2021لتنفيذها ،و د

مواص ر ر ررلة

ض الة ال قباس التي تحول دون ضعمال حقوق ضر ر ر ر ررحا ا ا تجار بالبشر ر ر ر ررر والجرائم األ ر  ،وتحس ر ر ر ر ر

الت رراون تيمررا و

كفاءة

القطرراعرراس في هررذا المجررال ،وتك يف ن ررا اإلحررالررة الو ني ل تالء م التغ راس التي

تحدث في المجتم وفي السياساس ال امة.

-73

وأد لق ريقة هديدة لتن يم نشاط وكاالت االستخدا الخاصة .وبناء على ل  ،وض ق شروط

هديدة لمن الت ار يل ،وهي تس ر ررتخد كمص ر ررفاة إلص ر رردار الت ار يل للوكالء ا قتص ر ررادي

الذي

تزمون

توظيف ال مالة .وباإلض ر ررافة ضلى ل  ،أنش ر ر ق فلية للرص ر ررد والمراقبة ،م تكليف مفتش ر ررية ال م الحلومية
بالمسؤولياس الرقاوية في مجال الوسا ة في مجال ال م م

الل الوكا س الخاصة.

-74

وم أه من الحق في الحص ررول على مس رراعدة قانونية مؤهلة لة ررحا ا ا تجار بالبش ررر ،بغا

-75

و الل الفترة  ،2020-2017درب أكثر م  4 250متخصر ر ر ر ر ر رص ر ر ر ر ر ر ررا في مجررال ضنفررا القررانون

-76

وهرب واستحدث تخصص القضاة في مكافحة جراعم االتجار بالةشر والجرائم اس الصلة(89ا.

-77

وتشررم عملية مسرراعدة ضررحا ا ا تجار بالبشررر وحمايت م ائفة واس ر ة م الخدماس الرامية ضلى

الن ر ع مستو د ل م ،عدل القانون المت لق بالمساعدة القانونية الملفولة م الدولة(88ا.
(مساعدون اهتماع ون ومحامون ومفتشو عم وت رهم م المتخصص ا.

تفاد ال واق

المترتبة على ا تجار بالبشر ر ر ر ر ر ررر أو الحد من ا أو ضعادة ت ه

مراكز متخصر ر رص ر ررة (ممولة م م زانية الدولةا على يد متخصر ر رصر ر ر

ضر ر ر ر ر ر ررحا اه ،والتي تقد في 7

ملون ض ر ررم أفرقة ضقليمية مت ددة

التخصر رص رراس(90ا .و الل الفترة  ،2020-2016قدمق المس رراعدة في المراكز التي توفر دماس اهتما ية
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متخصر رصر ررة (ممولة م م زانية الدولةا لفائدة  378ضدددحية من ضدددحايا االتجار بالةشدددر ( 294بالغ و84

قاصرا .وفي عا  ،2020أنش ق دائرة متخصصة للرهال ضحا ا ا تجار بالبشر.
ا
-78

وم األدواس الف ررالررة لمن هررذا البرنررامج حمالس ت ريف الجم ور برالمس ر ر ر ر ر ر ررائر المت لقررة برال جرة

اآلمنة ،والوظائف القانونية ،و دماس الحما ة والمس ر رراعدة التي مل تقد م ا في البلد و اره  ،فة ر ررال ع

مخا ر ا تجار بالبشر وعواقب (91ا.
-79

وفي ض ار الت اون الدولي ،أنشر ق أفرقة تحقيق مشدتركة م السرلطاس المختصرة في رومانيا في

عا  ،2018وفرنس ررا في عا  ،2019وفرنس ررا ورومانيا في عا  2020في ض ار القة ررا ا الجنائية المت لقة
با تجار بالبشر والجرائم اس الصلة.

-80

وأد لق ت ديالس على القانون الجنائي وقانون المخالفاس وعلى ت رهما م القوان

الرامية ضلى تحس

- 81

فلياس من أعمال العنف العاعلي والم اقبة عل ا(92ا.

وأعد تقريران لتحل

التشر ر ر ر ر ر رريعية

مد توافق التش ر ر ر رري اس الو نية م اتفاقية اسر ر ر ررطنبول والن ا األسر ر ر رراسر ر ر رري

للمحلمة الجنائية الدولية (ن ا روما األسرراسرريا .واسررتنادا ضلى هذي التقريري  ،أعدس ثالثة مشرراري قوان

واعتمد قانونان لفالن هزئيا مواءمة التشري اس الو نية م األحلا الدولية اس الصلة(93ا.
-82

وكان التوقي على اتفاقية اسر ر ر ر ررطنبول في  6شر ر ر ر ررباط/فبراير  2017بمثابة الت از تشر ر ر ر ررر الحلومة

-83

واعتمدس أول وثيقة للس ر ررياس ر ررة ال امة في هذا المجال ،وهي ا س ر ررتراتيجية الو نية لمن وملافحة

بمقتةاه في عملية التصديق على تل الم اهدة ومواءمة التشري اس الو نية م ا.

ال نف ض ر ر ر ر ررد المرأة وال نف ال ائلي للفترة  2023-2018و طة ال م للفترة 94(2020-2018ا .وتس ر ر ر ر ررتند
ا ستراتيجية ضلى الن ج " "4Pالذ يتةم الوقا ة ،والحما ة والتحق ق/المقاضاة ،والسياساس المتكاملة.

-84

وعقد مجلس التنسر ر ر ر ر ق المشر ر ر ر ررترك و

الو اراس لمن وملافحة ال نف ال ائلي  21اهتماعا الل

الفترة  2020-2016م أه ض ررمان الت اون والتنسر ر ق و

الو اراس والس ررلطاس اإلدارية المركزية األ ر

والمن ماس ت ر الحلومية المختصة في مجال من ال نف ال ائلي وملافحت .

-85

وإلى هان

الج ود المبذولة في المجال التشر ر ر رري ي ،هر ا ضر ر ر ررطال وتبسر ر ر رريب اآللياس ال ملية

للتصررد لحا س ال نف ال ائلي في مجا س الن ا ال ا والرعا ة الطبية والمسرراعدة ا هتما ية ،مما أد

ضلى ضقرار الت ليماس المن جية المت لقة وتد

الش ر ر ر ر ر ررر ة لتس ر ر ر ر ر رروية القة ر ر ر ر ر ررا ا المت لقة بال نف ال ائلي ،
(95ا

والت ليمراس المت لقرة وترد ر هيراكر المسر ر ر ر ر ر رراعردة ا هتمرا يرة اإلقليميرة لتسر ر ر ر ر ر ررويرة القةر ر ر ر ر ر ررا را المت لقرة برال نف

ال ائلي(96ا ،والت ليماس المت لقة وتد
-86

المؤسساس الطبية لتسوية القةا ا المت لقة بال نف ال ائلي(97ا.

وفي ض رار البرنرامج الو ني لمركز المسر ر ر ر ر ر رراعردة والحمرا رة ،قردمرق الل الفترة 2020-2017

(98ا

المسر رراعدة لفائدة  550ضر ررحية (بالغةا م ضر ررحا ا ال نف ال ائلي و 163فال .وافتت مركزان هديدان في

المنا ق الرييية (في أن ني نو والوحدة اإلقليمية المستقلة لمنطقة تاتو ياا.
-87

وفر ر ر رري  9كر ر ر ررانر ر ر ررون األول/د سر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رم ر ر ر ربر ر ر ررر  ،2019أ ر ر ر رلر ر ر ررق ال ر ر ر رمر ر ر رروق ر ر ر ر اإلل ر ر ر رك ر ر ر رتر ر ر رررونر ر ر رري

 ،/http://antiviolenta.gov.md/ruالذ يوفر منص ر ررة م لوماس مخصر ر رص ر ررة لمن وملافحة ال نف ض ر ررد

المرأة وال نف ال ائلي ،م أه تحسر ر ر ر

الحصر ر ر ررول على الم لوماس المت لقة بآلية تسر ر ر رروية قةر ر ر ررا ا ال نف

ال ائلي ،والبنية التحتية للخدماس ا هتما ية لةحا ا ال نف ال ائلي.

-88

وتمول الدولة منذ كانون األول/د سررمبر  2017دمة المسرراعدة ال اتيية المجانية لةررحا ا ال نف

ال ائلي وال نف ضد المرأة .
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-89

وتكفر أه زة ضنفرا القرانون حمرا رة ضر ر ر ر ر ر رحرا را ال نف ال رائلي وتشر ر ر ر ر ر ررر على تنف رذ ترداو ر الحمرا رة

-90

والقةر رراة

المطبقة وفقا للقانون

.

(100ا

وأدرهق مواضر رري ال نف ضر ررد المرأة وال نف ال ائلي في طب تدري

التي يوفرها الم د الو ني لل دالة(101ا.

-91

المدع

ال ام

يادة الوعي ،تن م سر ر ر ر ررنويا حملة األمم المتحدة " 16يوما م النةر ر ر ر ررال ضر ر ر ر ررد ال نف

وم أه

الجنس ر ر ر رراني" .وفي ض ار الحمالس الو نية ،نفذ  10 200نش ر ر ر رراط توعو وإعالمي ،م ض ال 500 000

موا

وتو ي نحو  310 000منشور.

الحقوق االقتصدددادية واالجتما ية ،150-121 ،149-121 ،148-121 ،151-121
)19-122 ،83-121 ،29-122 ،147-121 ،152-121
-92

م أه تحس ر

"مولرردوفررا "2030

(102ا

نو ية حياة الناا في مولدوفا ،وافقق الحلومة على اسررتراتيجية التنمية الو نية

وأرسر ر ر ر ر ر ررلت ررا ضلى البرلمرران كي ين ر ف ررا وي تمرردهررا ،وهي تشر ر ر ر ر ر رل ر وثيقررة مرهعيررة

لالس ررتراتيجياس القطا ية والتد الس الس ررياس رراتية الحالية والمس ررتقبلية ،وت د

ال امة في هم ورية مولدوفا م
-93

وم أه تحس

ضلى تغ ر من ور الس ررياس رراس

الل الترك ز على مشاك الناا ومصالح م وتطل ات م(103ا.

المناخ ا قتصاد  ،وبالتالي المساهمة في التنمية ا قتصاد ة ،عملق الحلومة

على ضص ر ررالح ال اس اس ا

تص ر رراص ر رراس الرقابة المؤسر ر رس ر ررية واإلهرائية ،واعتمدس مجموعة م اللوائ

المت لقة ورقابة الدولة على نشاط تن يم المشاري (104ا .ونفذ ن ا الم لوماس اآللي إلدارة الوثائق ا
وإصدارها(105ا.

-94

تيارية

ولحفز الم اهري ال ائدي على ضقامة مش ر ر ر ر ر راري تجارية في البلد ،نفذ ورنامج اهتذاب التحويالس

المالية ضلى ا قتصر ر ر ر ر رراد " "PARE 1+1للفترة 106(2020-2018ا ،و د

ت ب ة الموارد البش ر ر ر ر ر ررية والمالية

لل مال الم اهري وأقارب م في التنمية ا قتصر ر ر رراد ة المسر ر ر ررتدامة لجم ورية مولدوفا .وعدلق اللوائ القانونية

لتنل على مف و وت ريف تن يم المش ر ر رراري ا هتما ية ،والمش ر ر رراري ا هتما ية ،والمش ر ر رراري ا هتما ية

ل دما  ،والمواض ر ر رري التي مل أن تحص ر ر ر على مركز المش ر ر رراري ا هتما ية أو المش ر ر رراري ا هتما ية
ل دما  .وأقر ورنامج " "STARTالجديد للش ر ررباب :األعمال التجارية المس ر ررتدامة دا
دمج الشرباب في الدائرة ا قتصراد ة م

الو

(107ا ،و د

الل تيسر ر ض الق المشراري التجارية المسرتدامة وتطويرها .وبغية

تيس ر ر تطوير المؤس رسرراس الصررغ رة والمتوسررطة الحجم في المنا ق ،وإنشرراء دماس دعم ضقليمية في مجال

تنمية المشرراري  ،وإدارة ا وتكار ،ومشرراري نق التكنولوهيا ،هر توسرري شرربلة حاضررناس األعمال التجارية

في مولدوفا(108ا .وفي اسر ر ررتجابة سر ر رري ة للوضر ر ر الناهم ع األ مة التي أحدثت ا الجائحة في عا ،2020

أ لقق  5أدواس هديدة ملرسر ر ررة لزيادة القدرة التنافسر ر ررية للمؤس ر ر رسر ر رراس الصر ر ررغ رة والمتوسر ر ررطة الحجم وت زيز
ال ياك األسرراسررية في المنا ق ،مث  :ورنامج تخةر ر المؤسرسرراس الصررغ رة والمتوسررطة الحجم ( 10مالي

ل و مولردوفيا؛ وبرنرامج الردعم للمشر ر ر ر ر ر رراري التجراريرة اس اإلملرانراس ال راليرة للنمو والتردوير ( 15مل ون ل و

مولدوفيا؛ والبرنامج التجريبي إلنشرراء منصرراس صررنا ية مت ددة الوظائف ( 50مل ون ل و مولدوفيا؛ وأداة

رقمنة المؤس ر رسر رراس الصر ررغ رة والمتوسر ررطة ( 10مالي

ل و مولدوفيا؛ وأداة الدعم لتطوير شر رربلة حاضر ررناس

األعمال التجارية ( 2,2مل ون ل و مولدوفيا(109ا .وتسر ر ر ررنى الل عا  2020توف ر  4 549فرصر ر ر ررة عم
والحفال عل ا م

-95

الل ورامج تموي المؤسساس الصغ رة والمتوسطة الحجم.

واتخر ررذس مجموعدددة من التددددابير للحدددد من الفقر وت زيز اإلدمددداال االجتمددداعي ألفراد الف ر رراس

المحرومة .و ورس ش ر ر رربلاس دماس اهتما ية مت ددة الوظائف س ر ر رراعدس على تحسر ر ر ر
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المحرومة على الخدماس اس الصرلة القائمة على ا حتياهاس .وبذلق ه ود لتبسريب عملية الحصرول على
الس ر ر ررل م

ضلى تموي اإلس ر ر ررلان ا هتماعي لفائدة

الل تنف ذ ورامج "المنزل األول" وعدة مش ر ر رراري ت د

األسر الةعيفة.
-96

وت ر مؤعرات الفقر على الص دي الدولي(110ا والو ني(111ا على حد سواء م ال ضلى ا نخفا

-97

وأقرس ئحة بشر ر ن من ضعاناس م الصر ررندوق الو ني لتنمية الزراعة والمنا ق الرييية لتحسر ر

-98

واتخذس تداو ر لمواءمة اإل ار التن يمي الو ني م توه اس ا تحاد األوروبي بش ر ر ن جودة المياه

ظرو

المعيشة وال م في المنا ق الرييية

.

.

(112ا

المخصدصددة لالسددتهالك الةشددري .واعتمد القانون المت لق بجودة مياه الشرررب(113ا ،مما أد ضلى وض ر اإل ار
ضدارة المخا ر المتصر ر ر ررلة بالمياه في

التشر ر ر رري ي لحما ة مياه الشر ر ر رررب ومراقبت ا واسر ر ر ررتخدام ا بلفاءة ،وتحسر ر ر ر

هم ورية مولدوفا(114ا .ونفذ البرنامج الوطني لتنفيذ البروتوكول المتعلق بالمياه والصددحة في هم ورية مولدوفا

للفترة 115(2025-2016ا .ونفذس أحلا الالئحة الصحية المت لقة بالن م الصغ رة ل مداد بمياه الشرب(116ا.
-99

وأقرس االسدددددددددتراتيجيدة الوطنيدة للعمدالدة للفترة 2021-2017

ومصر ر ر ر ر ر ررفوفرة ال مر المت لقرة

(117ا

وتنف ذها .ويتمث هدف ا ال ا في يادة مسر ررتو ال مالة الرسر ررمية على أسر رراا القدرة التنافسر ررية ا قتصر رراد ة،

والم اراس الكاتية ،والمؤهالس ،في ظرو
-100

التنمية المستدامة والشاملة للجمي .

واعتمد قانون تعزيز العمالة والتأمين ضدددد الةطالة

على ال مر (119ا ،و رد

(118ا

وقرار الحلومة المت لق وتداو ر الحصر ررول

من و فا البطرالرة وفثرارهرا ا هتمرا يرة ،والحرد م مخرا ر البطرالرة ،وضر ر ر ر ر ر رمران

مسر ررتو عال م ال مالة وت دي القوة ال املة ،م

الل القةر رراء على أ شر ررل م أشر ررلال التم ز على

أسرراا ال رق أو الجنسررية أو األصر اإلثني أو اللغة أو الدي أو الم تقد أو الجنس أو السر أو اإلعاقة أو

ال أر أو ا نتماء الس ررياس رري أو الثروة أو األصر ر ا هتماعي أو أ معيار ف ر م أه ض ررمان الحق في

ال م الالئق.
-101

وفي سياق الجائحة التي سبب ا وفيد ،19-اتخذس تدابير الحماية االجتما ية التالية:
•

من ضعاناس البطالة لألشخا

الذي فقدوا وظائف م بسب

ال م ع ب د.

•

تن يم ظرو

•

اتخا التداو ر الال مة لدعم المتقاعدي واألشخا

•

دعم األسر المحرومة(122ا.

•

جو للمنحرردري (الزو البرراقي على ق ررد الحيرراة أو األونرراء أو ،حسر ر ر ر ر ر ر ر

الوالدي ا م ص ر ر رراح
ل

ضعانة ش رية(123ا.

الد

المتوفى بس ر ر ررب

و اإلعاقة(121ا.

الحررالررة ،أحررد

عدو كوف د 19-أثناء أداء نش ر ر رراط بي

-102

ونفذ البرنامج الوطني لتعزيز الصدددددددحة للفترة 124(2020-2016ا .وترتبب اإلهراءاس الرئيس ر ر ر ر ررية

-103

وم أه تزويد السلان باألدوية الةرورية ال الية الجودة ،اتخذس اإلهراءاس التالية:

التي تنفذ في ض ار هذا البرنامج وت زيز قدراس األ صائ

14

الجائحة(120ا.

الصح

.

(125ا

•

أقرس الالئحة المت لقة ب داء أنشطة اليق ة الدوائية(126ا.

•

نق اإل ار التن يمي لألدوية التي ترد أثمان ا(127ا.
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ن رس من مة الصرحة ال المية في مشررو القانون الجديد المت لق باألدوية ،وم المقرر

•

أن يوضر ر في ص رريغت الن ائية ،وي ر

الحلومة للموافقة علي .

على الخبراء إلوداء فرائ م بشر ر ن  ،ويرسر ر ضلى

في عا  2019ضلى  12,0مولودا حيا

-104

وفي هم ورية مولدوفا ،وصر ر ر ر معدل المواليد المسر ر ر ررجل

-105

وأقر البرنامج الوطني للصدحة والحقوق الجنسدية واإلنجابية للفترة 129(2022-2018ا ،باعتباره

لك  1000نسمة ،وهو أدنى م دل سج في السنواس الخمس الماضية

.

(128ا

وثيقة سر ر ررياس ر ر راتية رئيسر ر ررية بش ر ر ر ن التد الس الو نية في مجال الحصر ر ررول على دماس الصر ر ررحة الجنسر ر ررية

واإلنجاوية اآلمنة وتيما يت لق باحت ار حقوق اإلنسان ،بما في ل الحقوق الجنسية واإلنجاوية والمساواة و
وثيقة ا سررتراتيجية همي الف اس ،م الترك ز ووه

الجنس ر  .وتسررت د
في ل األشر ر ررخا

ا

على الف اس الةررعيفة ،بما

وو اإلعاقة .وفي السر ر ررنواس األرب الماضر ر ررية ،أظهرت مؤعدد درات الصددددحة الجنسددددية

واإلنجابية للمراهقين والشةاب اتجاهات إيجابية(130ا.

-106

وأظ رس المؤش ر رراس الص ر ررحية للمراهق

هذا الس ر ر ر ررياق ،مل

والش ر ررباب في الس ر ررنواس األ رة ضح ار ب ا التقد  .وفي

كر ب ا االتجاهات اإليجابية في ص ر ر ر ررحة أفراد هذه الف ة

ظ رس ب ا ا تجاهاس المث رة للقلق والتي تتطل
نقل المناعة البش ر ر ررية و

و

المراهق

-107

النشط

 .وفي الوقق نفس ر ر ر ر ،

(131ا

وذل المزيد م الج ود تيما يت لق باإلصر ر ر ر ررابة بف روا

الشر ر ررباب الذي تتراوح أعمارهم و

هنسيا الذي تتراوح أعمارهم و

 15و 24عاما والحد م اسر ر ررتخدا الحما ة

 15و 17عاما(132ا.

وتواصر ر تنف ذ برنامج التحصددين الوطني .ويبلغ مس ررتو التغطية باللقاحاس في ال مر المس ررت د

البالغ سرنة واحدة حوالي  90في المائة ،مقارنة بال د

المنشرود البالغ  95في المائة ،وي ز

ل ضلى رفا

الوالدي التطعيم ألسباب دينية وفلسيية ،وعد الثقة في اللقاحاس ،المستوحاة م ا تجاه المةاد للقاحاس.

-108

وم أه ر ر الح ر ررد م ا عتالل الن ر رراهم ع األم ار

الم ر ررد ر ررة ،أقر ونف ر رذ البرندددامج الوطني

للوقدددايدددة من فيروس نقص المنددداعدددة الةشدددددددددريدددة/اإليددددز واألمراض المنقولدددة جنسددددددددديد دال ومكدددافحتهدددا
للفترة 133(2020-2016ا ،والبرنددددامج الوطني لمكددددافحددددة التهدددداب الوبددددد الفيروسدددددددددي  Bو CوD
للفترة 134(2021-2017ا ،والبرنامج الوطني لمكافحة السل للفترة 135(2020-2016ا.

-109

وأقر ونفذ البرنامج الوطني للوقاية من مرض السدددددددكري ومكافحت للفترة  2021-2017و طة

-110

وفي أعقراب تنف رذ البرامج الصر ر ر ر ر ر ررحيرة ،ارتف متوسدددددددددال العمر المتوقع عندد الوالدة في هم وريرة

ال م المت لقة وتنف ذه(136ا.

مولدوفا م  69,3س ر ر ررنة في عا  2014ضلى  70,9س ر ر ررنة لكال الجنس ر ر ر

للنساء و 66,8سنة للرهال.
-111

ويوهد حاليا في هم ورية مولدوفا  40مرك ازل مجتمعيال للصحة النفسية

-112

وفي سياق الجائحة الحالية ،اتخذس هم ورية مولدوفا التدابير التالية للتصدي لمرض كوفيد138(19-ا:

وفي ولديتي تشيس ناو وبالتي ،وتمول هذه المراكز م صناديق الت م

(137ا

في مراكز المقا اس

الصحي اإللزامي.

•

دعوة وتف

•

دعوة اللجنة الم نية بالحا س ا ستثنائية وحا س الطوارا المت لقة بالصحة ال امة(139ا،

مر

اللجنة الو نية ا س ر ررتثنائية للص ر ررحة ال امة المس ر ررؤولة ع تنف ذ الوقا ة م

كوف د 19-وإدارة ا ستجابة ل  ،منذ شباط/فبراير .2020

يوميا لتحل

المناسبة.
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•

وضدع الخطة الوطنية لالسدتعداد لعدوى فيروس كورونا من النوا الجديد والتصددي لها
بالت اون م من مة الص ر ررحة ال المية

تق يم األحداث الوبائية التي وق ق في

 .وعق

(140ا

همي أنحاء ال الم ،وض ق الصيغة الثانية للخطة(141ا.

•

ضنشر رراء الفريق الوطني لالتصددداالت بشدددأن مخاطر الصدددحة العامة ،الذ

ةر ررم موظفي

اتصرا س م همي المؤسرسراس ال امة الرئيسرية ومن مة الصرحة ال المية ووكا س األمم

المتحدة األ ر  ،في  26شباط/فبراير.
•

ضقرار البروتوكوالت السدددريرية لعالال عدوى كوفيد 19-وتحديث ا دوريا :أرب ة ضصر ررداراس

متت ررالي ررة م البروتوكول السر ر ر ر ر ر ررير الو ني المؤق ررق "ع رردو ف روا كورون ررا م النو

ال ملي "ضدارة المة رراعفاس الش ررديدة الناهمة ع عدو ف روا كورونا"،

الجديد" ،والدل

والتي تنفذ على أس ر رراس ر ر ا األنش ر ررطة الطبية والص ر ررحية للمس ر رراعدة الطبية ال اهلة واألولية

وا ستشفائية ،بما في ل توف ر األدوية وال ال في وحداس ال نا ة المركزة.
•

ا تبار األشرخا

المشرتب في ضصراوت م ب دو كوف د 19-والتحر ع حالت م والتشراور

بشر ن ا وعاله م ،دا
الت م

المؤسرسراس الطبية ال امة المغطاة بالوامل م مصرادر صرناديق

الصر ر ر ر ر ررحي اإللزامي ،بح ث تكون هذه الخدماس مجانية لجمي موا ني هم ورية

مولدوفا ،بغا الن ر عما ض ا كانوا مؤمن
•

أو ت ر مؤمن .

توسي نطاق ف اس المرضى الذي يتلقون ال ال في العياداس الخارهية (األشلال الخييفة،
واألشر ر ررلال الم تدلة ،وا لت اباس الرئوية الخييفةا على مراح  ،وتقد م ال ال المنزلي الذ
و

للمصاو
•

م أموال التر م

كوف د( 19-األشلال الخييفة ،وا لت اباس الرئوية الخييفةا.

م أهر تحف ز الموظف
ملاف ة رات
المصاو

•

بمر

الص ر ر ر ر ر ررحي اإللزامي اعتبرا ار م كرانون األول/د س ر ر ر ر ر ررمبر 2020
الطب

المشر ر ر ر ر ر ررارك

مبراشر ر ر ر ر ر ررة في ملرافحرة كوف رد ،19-تقرد

مقاو الوفاء بمؤشر ر ر ر ر ررر األداء الم ني "تقد م المسر ر ر ر ر رراعدة الطبية للمرضر ر ر ر ر ررى

بمر

كوف د142("19-ا.

بمبادرة م الحلومة ،ودأ مشر رررو مصر ررر التنمية لمجلس أوروبا وتخصر رريل  40مل ون

يورو للن ا الص ر ررحي ،وسر ر ر وه هذا المبلغ لت زيز قدرة الن ا الص ر ررحي على التص ر ررد

لجائحة كوف د 19-م

الل تزويد المس ررتش رريياس بمولداس األكس ررج  ،وأه زة التص رروير

المقط ي الحراسر ر ر ر ر ر رروبيرة ،ون م ضدارة النفرا اس الطبيرة ،وأه زة الت قيم ال راليرة القردرة ،وإعادة
تشر ر ر ر ر ر ررل ر ن م ت ويرة وحرداس ال نرا رة المركزة في المسر ر ر ر ر ر ررتشر ر ر ر ر ر ررييراس الجم وريرة والبلرد رة

ومستشيياس المقا اس.
•

ضقرار خطة التحصين ضد مرض كوفيد143(19-ا.

حقوق المرأة والمسددددداواة بين الجنسدددددين ،48-121 ،47-121 ،40-121 ،56-121

،58-121 ،46-121 ،52-121 ،54-121 ،53-121 ،50-121 ،49-121
)146-121 ،145-121 ،51-121 ،57-121 ،59-121
-113

م أهر ضر ر ر ر ر ر رمران احت ار حقوق المرأة والمسر ر ر ر ر ر رراواة و

الميادي

اس الص ررلة(145ا .وتنل ا س ررتراتيجية على  10مجا س للتد

اسررتراتيجية ضررمان المسرراواة و
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القرار ،وسروق ال م والفجوة في األهور و

الجنسر  ،والحما ة ا هتما ية والسرياسراس األسررية ،والصرحة،

والت ليم ،وتغ ر المناخ ،واآللية المؤسر رسر ررية ،والتنميطاس ا هتما ية والتواصر ر ت ر ال نيف ،والمسر رراواة و
في قطاعي األم والدفا  ،والم زنة الم ار ية لالعتباراس الجنسانية(146ا.

الجنس

-114

وفي الوقق نفس ر ر  ،حس ر ر اإل ار التن يمي المت لق بالمس ر رراواة و

ال نف ال ائلي وا تجار بالبشر ررر ،بما يتماشر ررى م الم اي ر الدولية

المرأة والره  ،ومن وملافحة

 .وباإلضر ررافة ضلى ل  ،وض ر ر ن ا

(147ا

للبياناس اإلحصائية الم ار ية لالعتباراس الجنس  ،ونفذس ضهراءاس لرصد السياساس المنفذة.

وأقرس خطة العمل المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325

-115

بشدددأن المرأة والسدددال واألمن للفترة 2021-2018

،ود

(148ا

ض ر ررمان احت ار حقوق المرأة وت زيز دورها

في قطا األم  ،والقةر ر ر رراء على التنميطاس وال نف ضر ر ر رد المرأة ،وإشر ر ر رراك ا في عملياس من الصر ر ر رراعاس
وتس ر ر ررويت ا ،وكذل في ضعادة اإلعمار ب د انت اء الصر ر ر ر ار  ،وت ميم مراعاة المن ور الجنس ر ر رراني في عملياس
السرال  ،وتوسري دور المرأة ومسراهمت ا ،و سريما في أوسراط المراقب

حقوق اإلنسان وال امل
-116

ال سرلري

في المجال اإلنساني.

ووفقا ل ذه الخطة ،كرا هد

احت ار مبدأ المسر ر ر رراواة و

الجنس ر ر ر ر

والشرر ة المدنية وموظفي

في عملية التوظيف والترقية

في قطا الشر ر ر ررر ة و يادة مشر ر ر رراركة المرأة في هذا القطا  .وفي هذا الصر ر ر رردد ،أقرس ،في ظ دعم م زانية

ا تحاد األوروبي إلصر ررالح ه ا الشر ررر ة للفترة  ،2020-2017طة عم ترمي ضلى يادة حصر ررة المرأة

ودورها في قطا الشرر ة وتقةري ب ن تصر نسربة النسراء في قطا الشرر ة ضلى  20في المائة على األق

بحلول عرا 149(2020ا .وفي عرا  ،2020وافقرق و ارة الردا ليرة وو ارة الردفرا على الالئحرة المت لقرة بمن

حا س التم ز والتحرش والتحرش الجنسي القائمة على أساا الجنس وملافحت ا واإلوالغ عن ا.
وصر رردر تقرير رصر ررد بش ر ر ن حصر ررة الجنس ر ر

-117

في األحزاب السر ررياسر ررية في هم ورية مولدوفا(150ا،

وأهريق د ارسررة عنوان ا "المقياا الجنسرراني :كيف شررارك النسرراء والرهال في السررياسررة وفي عملياس صررن

القرار؟"(151ا.
-118

وتن م س ر ر ررنويا تداو ر للتو ية وت زيز المس ر ر رراواة و

-119

ونفرذس ورامج ودوراس تردريبيرة وتوه يرة ودوراس لبنداء القددرات لفرائردة النسر ر ر ر ر ر رراء م الفودات الممثلدة

بمشاركة وسائب اإلعال

.

(152ا

الجنس ر ر ر

على الص ر ر ر د الو ني ،و س ر ر رريما

تمثيالل ناقصدال (بما في ل النسرراء واس اإلعاقة ونسرراء الروماا .ون مق تسر ة منتد اس ضقليمية تحق رعا ة

منبر البرلمانياس " -من ال نف ال ائلي والمدرس ر ر ر رري والقة ر ر ر رراء علي  :ن ج مت دد التخصر ر ر ر رص ر ر ر رراس ض اء هذه
ال اهرة" .ونفذ ورنامج التوهي الو ني للمرأة النش ر ررطة "!( "INSPIR-Oك مص ر رردر ضل ا ل اا ،فة ر ررال ع
ورنامج ت زيز قدراس النس راء اللواتي يتول

تدريبا بشر ر ن مواض رري المس رراواة و

الل

منص ر رئيس ولد ة ألول مرة ،الذ تتلقى المسررتف داس م

الجنسر ر  ،والنس رراء في المناصر ر اإلدارية ،والم زنة الم ار ية لالعتباراس

الجنسر رانية ،والتواصر ر  ،ومن التح ز الجنسر راني واللغة المتح زة ضر ررد المرأة .وفي عا  ،2018ن مق الحملة

الو نية "كوني مرشحة! كوني م التغ ر!" بمشاركة المرشحاس في ا نتخاباس المحلية ل ا .2019
-120
الشر ن

وأعد من ج د ارسري للموضرو ا

تيار "ال القاس األسررية المنسرجمة" وهر تدري الم لم

 .ويتةررم المن ج الد ارسرري لصررف اإلرشرراد الخا

(153ا

بمدير المدرسررة (التفك ر على مسررتو الصررفو

م  1ضلى 12ا وحدة دراسية تسمى "ثقافة السلوك األ القي" ،وتتناول أدوار الجنس

 - 121ومرددس فترة تنف رذ البرندامج التجريبي "المرأة في مجدال األعمدال التجداريدة"
ود
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الجنسر ر  ،وتنمية األعمال التجارية وتطويرها ،وتغ ر مف و ا وتكار ،و يادة فر

والخدماس والتكنولوهياس الحديثة.
-122

وم أه ت ة ظرو

الحصر ررول على الموارد

مواتية لد ول المرأة ضلى عالم السياسة ،اعتمدس ت ديالس تشريعية هديدة

في عا  2018تيما يت لق وتموي األحزاب السياسية م م زانية الدولة ،م تو ي الموارد م أه
للحصل المحددة للجنس  ،م و

-123

أمور أ ر (155ا.

وفي عا  ،2019عدل التشر ر رري ا نتخاوي ،م وضر ر ر أحلا تقةر ر رري ووضر ر ر قوائم المرشر ر ررح

لالنتخاباس المحلية بحصر ررة

لصيغة أرب ة مرشح

تق ع  40في المائة لكال الجنس ر ر  ،ووض ر ر المرشر ررح

على األق لك هنس في ك عشر.

 - 124وفي الفترة ما و
وتلقق تي  38امرأة م

على القوائم وفقا

ش ر ررباط/فبراير وحزيران/يوني  ،2019نفذ ورنامج "نس ر رراء الروما في الس ر ررياس ر ررة"،
والتوهي واإلرشر ر رراد .وي د

ائفة الروما التدري

الروما في عملية صن القرار على الص د المحلي.

-125

متثال

وفي عا  ،2019نفذ ورنامج للتمل

المش ر ر ررو ضلى يادة عدد نسر ر رراء

المدني والس ر ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ر رري لفائدة  50امرأة م

المختلفة ،م أه ضعداد مرشحاس مقبالس لالنتخاباس المحلية التي هرس في عا .2019

واس اإلعاقاس

حدددقدددوق الدددطدددفدددددل ،106-121 ،104-121 ،107-121 ،103-121 ،41-121

)27-122 ،105-121
-126

تنف ذا ألهدا

اسددتراتيجية حماية الطفل للفترة  2020-2014و طة ال م للفترة ،2020-2016

وذلق ه ود إلصر ررالح ن ا رعا ة الطف  ،ووض ر ر اإل ار التن يمي والمؤس ر رسر رري لتطوير دماس وديلة م
الال مة لتربية األ فال وت ليم م في و ة األس ررة ،ومن فص ر الطف ع

النو األس ررر  ،وض ررمان ال رو

أسرررت  ،توح د و يادة ا سررتحقاقاس الممنوحة لأل فال الذي يتركون مؤقتا دون رعا ة أووية ،واأل فال الذي

تركوا دون رعررا ررة أوويررة وأودعوا في أمرراك وررديلررة م النو األسر ر ر ر ر ر ررر  ،وت رردير هررذه ا سر ر ر ر ر ر ررتحقرراقرراس وفقررا
لالحتياهاس الخاصر ر ررة لأل فال ،وتقد م تحف زاس مالية لمسر ر رراعد الوالدي الم ن /المرب -اآلباء في دور

األيتا م النو األس ر ر ر ررر  ،لة ر ر ر ررمان ضيدا عدة أ فال في أسر ر ر ر ررة واحدة ،وإيدا األ فال دون سر ر ر ر ر الثالثة
واأل فال و اإلعاقة.

-127

وقد ا داد ما يلي :مبلغ منحة اإليدا لمرة واحدة لأل فال الذي يوض ون في مؤسساس الحةانة،

ولد مس ر ر رراعد الوالدي الم ن  ،وفي دور األيتا م النو األس ر ر ررر

 ،فة ر ر ررال ع المنحاس المقدمة

(156ا

لألسر ر ررر التي لدي ا أ فال(157ا .وتتةر ر ررم مجموعة الخدماس ا هتما ية الدنيا

أ فال وتقديد المساعدة الشخصية لألشخا
-128

و اإلعاقة.

وبرذلرق الج ود الال مرة لتحق ق ال مررالرة الترردريجيرة لأل ص ر ر ر ر ر ر ررائ

(158ا

دعم األسر ر ررر التي لدي ا

في مجررال حمررا رة الطفر على

مسر ر ر ررتو المجتم اس المحلية وإنشر ر ر رراء شر ر ر رربلة م م ار ز المسددددداعدة اإلقليمية المتواملة لألطفال ضدددددحايا
الجراعم/عهودها بغية تبسيب ضهراءاس حما ة األ فال م الجرائم الجنسية ،أو ا تجار باأل فال ،أو ال نف

ال ائلي ،والجرائم ضد الحياة و/أو الصحة(159ا.
-129

وفي عا  ،2019أهر تق يم مؤقق لتنف ذ اس ر ررتراتيجية حما ة الطف للفترة  2020-2014و طة

ال م للفترة 2020-2016

-130

ونفذس مولدوفا

.

(160ا

(161ا

وقيمق ف الية

(162ا

الت ليماس المت لقة بآلية الت اون المش ر ر ر ررترك و

القطاعاس

لتحديد األ فال الةر ر ررحا ا وضر ر ررحا ا ال نف واإلهمال وا سر ر ررتغالل وا تجار وتق يم م وإحالت م ومسر ر رراعدت م
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ورصر ر ر ر ر ر رردهم(163ا ،والت ليمراس المت لقرة برآليرة الت راون المشر ر ر ر ر ر ررترك و

المخا ر التي ت دد رفاه الطف (164ا.
-131

القطراعراس م أهر الوقرا رة األوليرة م

وت َّنفذ وال ال ا الد ارسرري ضهراءاس لرصررد ال نف ضررد األ فال ومن

وملافحت في المؤس رسرراس

الت ليمية .ويدر هذا الموض ررو في تخصر رص رراس تثقيف المجتمع ،وهو ضلزامي لطالب المدارا المتوس ررطة
والثانوية ،وتنمية الشدخصدية ،التي تطبق في الصررفو

ضصالح المناهج الدراسية.
-132

 ،12-1والتي أعيدت صدياية مفاهيمها في ض ار

ونف ررذس خطددة العمددل المتعلقددة بتعزيز سدددددددددالمددة األطفددال والمراهقين عل عدددددددددةكددة اإلنترنددت

للفترة 2020-2017

 .وم مراعاة الوضر ر ر ر الذ فرضر ر ر ررت هائحة كوف د ،19-وضر ر ر ر ق مجموعة م

(165ا

األدواس المن جية لتن يم ال ملية الت ليمية ع ب د في ظرو الحجر الصر ر ر ررحي ،ولةر ر ر ررمان سر ر ر ررالمة وأم

الطالب على ش ر ر ر ر رربلة اإلنترنق في ال ملية الت ليمية التي تجر ع ب د على مس ر ر ر ر ررتو المدارا ا وتدائية
والمتوسطة والثانوية.

-133
-134

وتواصلق عملية إنهاء إيداا األطفال في مؤسسات الرعاية(166ا.
وأنشر ق داعرة التدخل في مرحلة الطفولة المةكرة

(167ا

األ فال الصغار وصحت م وتقل ل ا ضلى أدنى حد.

-135

وعقر

ود

درء اآلثار السرلبية المترتبة على نمو

تنف رذ برندامج تطوير التعليم الجدامع في جمهوريدة مولددوفدا للفترة  ،2020-2011مر

على مسر ر ر ر ر ررتو المؤسر ر ر ر ر رسر ر ر ر ر رراس الت ليمية  932مرك از م مراكز الموارد الملرسر ر ر ر ر ررة لتحق ق الت ليم الجام .
وباإلضافة ضلى ل  ،أ لق البرنامج التجريبي للت ليم الجام على مستو التدري

وأع د وناء  10مراكز امتيا  ،بما في ل م أه ضر ر ر ر ر ر ررمان ال رو

التدري

-136

الم ني للطالب و ا حتياهاس الخاصة.

الم ني في  9مؤسساس،

المالئمة وإملانية الحصر ر ر ر ر ر ررول على

وأثرس الجرائحرة تر ث ار عميقرا على ن را الت ليم في مولردوفرا(168ا .واتخرذس الحلومرة ب ا الترداو ر

لتزويد الم لم

أحد التحد اس

والطالب ب ه زة حاس رروبية ،وم
.

(169ا

ل

يزال ض ررمان الحص ررول الكام على الت ليم ش ررل

حقوق األعددددددددخاص ذوي اإلعاقة ،160-121 ،158-121 ،154-121 ،159-121

)157-121 ،156-121 ،155-121 ،155-121 ،30-122 ،161-121 ،162-121

التن يميرة الحراليرة م أحلرا اتفراقيرة األمم المتحردة لحقوق األعددددددد دخداص

-137

م أهر مواءمرة القوان

-138

وفي عا  ،2018عدلق المادتان  50و 51من دسدددددتور جمهورية مولدوفا لالسر ر ر ررت اضر ر ر ررة ع

-139

وأقر البرنامج الوطني لإلدماال االجتماعي لألعخاص ذوي اإلعاقة للفترة  2022-2017و طة

لألشررخا

و اإلعاقة وضررمان احت ار حقوق م األسرراسررية على قد المسرراواة م ت رهم في همي مجا س

-140

وأقرس الحلومة البرنامج الوطني إنهاء إيداا األعخاص ذوي اإلعاقات الذهنية والنفسية واالجتما ية

ذوي اإلعاقة ،عدلق التشري اس
بارة "األشخا

و 49قانونا تن يميا

الم وقون" بعبارة "األشخا

ال م المت لقة وتنف ذه
الحياة ا هتما ية

(170ا

.

(171ا

وو اإلعاقة"

 .وينل البرنامج على اتبا ن ج مشترك و

(172ا

القطاعاس ض اء اإلدما ا هتماعي

.

(173ا

في المؤسساس السلنية التي تديرها الوكالة الو نية للمساعدة ا هتما ية ،الل الفترة 174(2026-2018ا.
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-141

وفي سر ررياق ضصر ررالح الن ا المت لق وتحديد درهة اإلعاقة واالنتقال من نموذال طبي إل نموذال

اجتماعي لإلعاقة ،واص ر ر ررلق الدولة ت دي هذا الن ا ع
الخبراء الطب

وأقرس الحلومرة

وا هتمراع

(175ا

والتربوي  ،تتولى تحرديرد درهرة اإلعراقرة وتنف رذ الم راي ر الطبيرة وا هتمرا يرة.

مف و ضصر ر ر ر ر ر ررالح الن را المت لق وتحرديرد اإلعراقرة في هم وريرة مولردوفرا و طرة ال مر

المت لقررة وتنف ررذه ،وم و

األهرردا

الرئيسر ر ر ر ر ر ريررة ل ررذا المف و ت رردير م رراي ر تحررديررد اإلعرراقررة وفقررا للم رراي ر

الدولية ،بما في ل اتفاقية حقوق األشخا

-142

ما يلي:

ريق ضنش ر ر رراء أفرقة مت ددة التخصر ر ر رص ر ر رراس م

و اإلعاقة

.

(176ا

ون م مجال تقديم خدمات المسدداعدة االجتما ية لألعددخاص ذوي اإلعاقة ونو م

الل ضقرار

•

الالئحة التنف ذ ة لتن يم وتش ر ر ر ررغ

•

الالئحة اإل ارية لتن يم وتش ررغ

الخدمة ا هتما ية "المركز الن ار لرعا ة األش ررخا

•

الالئحة اإل ارية لتن يم وتش ررغ

الخدمة ا هتما ية "المركز الن ار لرعا ة األش ررخا

•

ن م ررق الخ رردم ررة ا هتم ررا ي ررة "المسر ر ر ر ر ر ر رراع رردة ا هتم ررا ي ررة"(180ا ،والخ رردم ررة ا هتم ررا ي ررة

اإلعاقة وم اي ر الجودة الدنيا

.

(177ا

و

دمة المس ر ر ر رراعدة ال اتيية المجانية لألش ر ر ر ررخا

و اإلعاقة" وم اي ر الجودة الدنيا(178ا.
و اإلعاقة" وم اي ر الجودة الدنيا

.

(179ا

"181("Respiroا ،والخدمة ا هتما ية "ضيدا البالغ
توف ر المسر ر رراعدة والرعا ة لأل فال والبالغ

لد األس ر ر ر ررر"(182ا ،و ل م أه

و اإلعاقاس الشر ر ررديدة ،ومسر ر رراعدت م على

يش حياة أكثر استقاللية في منا ل م ومجتم م المحلي.

•

لة ر ررمان حقوق األش ر ررخا

و اإلعاقة في العيش المس ر ررتق وفي س ر ررياق اندماه م في

المجتم  ،وضر ر ر ق وأقرس لوائ وم اي ر دنيا للجودة م أه تن يم وتشر ر ررغ
م الخدماس ا هتما ية(183ا.

-143

وتقو و ارة الصرحة وال م والحما ة ا هتما ية سرنويا ووضر وتنف ذ طة عم مخصرصرة لل و

الدولي لألشر ررخا

و اإلعاقة ( 3كانون األول/د سر ررمبرا ،بمشر رراركة السر ررلطاس ال امة المحلية والوكا س

الدولية والمجتم المدني .وتركز األنشررطة التي تجر على ت زيز حقوق األشررخا

ا هتماعي وم ارات م .وتشم ضقامة م ار

للصررور الفوتوتراتية التي يلتقط ا األشررخا
رياضية ،وما ضلى ل (184ا.

-144

عدة أنوا

لبي األشياء التي صن ا األشخا

و اإلعاقة وإدماه م

وو اإلعاقة ،وم ار

وو اإلعاقة ،ومؤتمراس صررحيية ،وموائد مسررتديرة ،ومسررابقاس

وم أه دعم السلطاس ال امة المحلية في عملية ضنشاء الخدماس ا هتما ية وتطويرها وضمان

حسر سر ر ب ا الخدماس ا هتما ية في حا س الطوارا ،عدلق التشرري اس

(185ا

تموي مجموعة دنيا من الخدمات االجتما ية م موارد ص ررندوق دعم الس ررلان ع

تيما يت لق ب مور من ا

ريق الوكالة الو نية

للمسر ر ر ر ر ر رراعردة ا هتمرا يرة .وفي الوقرق نفسر ر ر ر ر ر ر  ،مول عردد م المردفوعراس والخردمراس ا هتمرا يرة م

صندوق دعم السلان ،وهو ما يتةم ضهراء تحويالس م م زانية الدولة ضلى الم زانياس المحلية.
األشر ر ر ر ر ررخا

-145

واتخذس تداو ر لتمل

-146

وم أه ضر ررمان ضملانية وصر ررول األشر ررخا

الل

و اإلعاقة واألقلياس القومية م الحصددددددددول عل التعليم

والخدمات الصحية وعل مستوى معيشي ال عق(186ا.
يت

20

و اإلعاقة ضلى ال ياك األسر رراسر ررية ا هتما ية،

على مقدمي دماس ا تص ر ررا س اإللكترونية أن ة ر ررمنوا ،في المنا ق الحة ر ررية والرييية على حد
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سر ر ر رواء ،ضملانية ا تيار المسر ر ر رت مل

احتياهات م ،في ظرو
-147

الن ائ

مماثلة لل رو

و اإلعاقة لخدماس ه دة وا س ر ر ررتفادة من ا ،بما يتالء م

المتاحة للمست مل

اآل ري

الن ائ

.

(187ا

وفي عررا  ،2020نقحررق واعتمرردس الالعحددة الوطنيددة المتعلقددة بتددأمين السدددددددددكددان من الفوددات

الضدعيفة في سدن اإلنجاب(188ا .وهي تشرم  12ف ة

(189ا

ملن ا الحصرول على وسرائ من الحم مجانا،

بما في ل النسر ر ر رراء واس اإلعاقة .وه زس ب ا مؤس ر ر ر رسر ر ر رراس الرعا ة الطبية األولية بل ارسر ر ر رري األم ار

النس ررائية المليفة لذواس اإلعاقاس الحركية .وم
الطبية و يادة قدرة الموظف

الطب

وذل ه ود ضض رراتية لتج ز همي المؤسر رس رراس

ل  ،يت

على تقد م المشرورة في مجال الصرحة اإلنجاوية و دماس تن يم األسررة
و اإلعاقة وأسرهم بحقوق م الجنسية واإلنجاوية.

للنساء واس اإلعاقة ،فةال ع ت ريف األشخا

احت ار حقوق اإلنسدددددان في منطقة ترانسدددددنيسدددددتريا في جمهورية مولدوفا ،173-121

)175-121 ،174-121
-148

تزال حالة حقوق اإلنسر ر رران في منطقة ترانسر ر ررنيسر ر ررتريا تتسر ر ررم بانت اكاس ط رة ومن جية ترتكب ا

الكياناس المسر ر ر ر ر ر رريطرة على المنطقة ،وتت لق بالحق في الحرية واألم  ،والحق في حرية الت ب ر ،والحق في
تكوي الجمعيرراس ،والحق في حريررة التنق ر  ،والحق في عررد الت ر

الصحة ،والحق في الت ليم ،والحق في العيش دون الت ر
-149

للت ذي .

لالعتقررال دون سر ر ر ر ر ر رب ر  ،والحق في

وفي  15حزيران/يوني  ،2018وب د انقطا دا أكثر م  5سر ر ر ر ررنواس ،أع د ض الق نشر ر ر ر رراط الفريق

ال ام الم ني بحقوق اإلنسر ر ر رران ،وعقدس  6اجتماعات في الفترة  ،2020-2018م ضد ار القةر ر ر ررا ا الملحة
للس ر ررلان المقيم

على هانبي ن ر نيس ر ررترو على هدول األعمال .وم

ل  ،يرفا ممثلو ت ارس ر رربول مناقش ر ررة

ب ا القةا ا البار ة وإ جاد حلول ل ا ،فةال ع رفة م لةمان وصول موظفي الخدمة المدنية والمداف

ع حقوق اإلنسان وممثلي ملت محامي الش

ضلى األشخا

الذي انت لق حقوق م في المنطقة.

-150

وفي ض ار عملية رص ر ر ررد حقوق اإلنس ر ر رران ،تجر الس ر ر ررلطاس الدس ر ر ررتورية حوا ار دائما م من ماس

-151

وم أه ت زيز الحوار بشر ن قةرا ا حقوق اإلنسران ،عر

المجتم المدني

قةية ترانسنيستريا.

 ،ح ث تناقش صراحة مختلف هوان

(190ا

على الممث السرياسري في ت ارسربول

ا قت ارح الداعي ضلى ضنشاء منبر للتفاع على مستو المن ماس ت ر الحلومية لحقوق اإلنسان والصحف

تس ر ررليب الة ر رروء على أش ر ررد المس ر ررائ حس ر رراس ر ررية تيما يت لق بانت اك

والمن ماس الدولية اس الص ر ررلة ،و د

الحقوق والحرياس األس رراس ررية وإ جاد حلول تتماش ررى م الم اي ر الدولية .ولم يبد الجان

استجابة في هذا الصدد.
-152

الترانس ررنيس ررتر أ

وتردس حالة حقوق اإلنسر رران الل الجائحة في سر ررياق األعمال الت سر رريية التي ارتكب ا ت ارسر رربول

والمتمثلة تيما يلي :ا حتجا ت ر القانوني م من ا تصر ررال ،وا

في حرية التنق (191ا .وقد وه انتباه الوسرطاء والمراقب

تطا  ،والرقابة ،والتق د الشر ررديد للحق

في عملية التفاو

ضلى هذه ا نت اكاس ،و سريما

ب ثررة من مررة األم والت رراون في أوروبررا ضلى مولرردوفررا .وفي الوقررق نفس ر ر ر ر ر ر ر  ،تتنرراول هم وريررة مولرردوفررا هررذا

الموضر ر ر ر ر ررو بصر ر ر ر ر ررورة منت مة دا

المجلس الدائم لمن مة األم والت اون في أوروبا ،وفي دوراس مجلس

حقوق اإلنسان التاب لألمم المتحدة ،وفي اهتماعاس لجنة و راء مجلس أوروبا.

-153

وبالن ر ضلى أن الس ر ر ررلطاس الدس ر ر ررتورية

تتحلم ف ليا في الوضر ر ر ر في المنطقة أو ليس برملان ا

الوصر ر ررول ضلى تل المنا ق المحلية لممارسر ر ررة سر ر ررلطات ا القانونية ،فرن جر اإلوالغ ع ك حالة انت اك

للحقوق األسراسرية ضلى الوسرطاء والمراقب

في عملية التفاو

من مة األم والت اون في أوروبا ضلى مولدوفا ،وملت
GE.21-16965

بشر ن تسروية مسر لة ترانسرنيسرتريا ،وإلى ب ثة

مجلس أوروبا في تشريسر ناو ،م نداء للتد

لوقف
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المخالفاس القانونية ،واسر ررت ادة/ضر ررمان حما ة الحقوق المنت لة ،وتثبيب أعمال التخويف وا سر ررتف از اس التي
قو و را ممثلو ال يراكر الترانسر ر ر ر ر ر ررنيسر ر ر ر ر ر ررتريرة .ويوفر التمث ر اإلقليمي لملتر

الخص ررو

 ،المش ررورة والمس رراعدة الال مت

نيسترو وم ولد ة وندر

-154

.

(192ا

للس ررلان م المنا ق المحلية الواق ة على الة ررفة اليس ررر لن ر

وفي الوقق نفس ر ر  ،تؤيد هم ورية مولدوفا وص ر ررول اآللياس الدولية لحقوق اإلنس ر رران ضلى المنطقة.

وفي الفترة المشررمولة بالتقرير ،سرررس/وافقق على ياراس المقرر الخا

الخررا

محرامي الشر ر ر ر ر ر ر ر  ،على وهر

الم ني بحررالررة المررداف

الم ني بقةررا ا األقلياس ،والمقرر

ع حقوق اإلنس ر ر ر ر ر ر رران ،و يررارة المترراب ررة التي أه ارهررا ب ر األمم المتحرردة

الم ني بمنطقة ترانسررنيسررتريا ،الس ر د توماا هامربرغ ،وكذل

ياراس مفو

مجلس أوروبا لحقوق اإلنسرران

(ن لس مو نيلس في تشري األول/أكتوبر  2017ودونيا مياتوف تش في ف ار/مارا 2020ا.

رابعال -التحديات واألولويات في الفترة القادمة
-155

ت زيز مشرو القانون المت لق وت دي دستور هم ورية مولدوفا (المواد  ،116و ،121و 122م

الدسررتورا م أه الحد م حصررانة القةرراة ،وتبسرريب ضهراءاس ت

القةرراة ،وإلغاء المدة األولية لت

القةاة المحددة بخمس سنواس ،وتغ ر تكوي المجلس األعلى للقةاء.
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التنف ذ الف ال لخطة العمل المتعلقة بحقوق اإلنسان 2022-2018؛ ووض وتنف ذ وثيقة سياسة

-157

التصديق عل المعاهدات الدولية التالية المت لقة بحقوق اإلنسان:

هديدة لما ب د عا .2022

تيار

تفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخا

•

البروتوكول ا

•

البروتوكول رقم  16الملحق با تفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛

و اإلعاقة؛

تفاقية حقوق الطف المت لق برهراء تقد م البالتاس؛

•

البروتوكول ا

تيار

•

البروتوكول ا

تيار الملحق بال د الدولي الخا

•

ت ديالس كامبا المد لة على الن ا األساسي للمحلمة الجنائية الدولية.

والثقاتية؛

بالحقوق ا قتص ر ر ر رراد ة وا هتما ية

-158

حس ر ر ر س ر ر ر ر عم المجلس الوطني لحقوق اإلنسددددان م أه رصر ر ررد وثائق سر ر ررياسر ر رراس حقوق

-159

ت زيز دور أمين الممالم ومجلس المساواة ،بسب من ا تشجي الت ديالس التشريعية اس الصلة.

-160

مواءمة اإل ار القانوني الو ني م الم اي ر الدولية المت لقة بجرائم الكراهية.

-161

تزال التحد اس المت لقة وت ذر وص ررول ممثلي الس ررلطاس ال امة والمداف

اإلنسان وتق يم ا تنف ذها ،وكذل ا لتزاماس/التوصياس الواردة م اآللياس الدولية لحما ة حقوق اإلنسان.

ع حقوق اإلنس رران

ضلى المنطقة الواقعة عل الضددددفة اليسددددرى لنهر نيسددددترو م أه ممارسر ر ررة واهبات م وتقد م المسدددداعدة
الالزمة لضددحايا انتها ات حقوق اإلنسددان ،واس ررتحالة تنف ذ أحلا التشر رري اس الو نية ،وعد تس رروية الن از
في ترانس ررنيس ررتريا ،وعد وهود تحلم ف ال م هان

الس ررلطاس الدس ررتورية في الوضر ر في المنطقة ،تش ررل

تحد اس كب رة وب ةر ر را م األولوياس الرئيس ر ررية في التد الس اإلض ر رراتية التي تنفذها الدولة لة ر ررمان احت ار

حقوق اإلنسان.
-162
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تنف ذ االستراتيجية الجديدة لضمان نزاهة واستقالل قطاا العدالة للفترة .2024-2021
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يادة تحس ر

ظروت االحتجاز ،بسررب من ا تحس ر

نو ية الخدماس الطبية والنفسررية-ا هتما ية

و دماس الصر ر ررحة النفسر ر ررية ،وكذل التحق ق الف ال في الشر ر ررلاو المت لقة بسر ر رروء الم املة .وتكثيف الج ود

ا لراميرة ضلى تنف رذ ترداو ر ت ر احتجرا يرة،

المحتجزي لخطر اإلصابة في السجون.

سر ر ر ر ر ر رريمرا في ال رو

التي تفرضر ر ر ر ر ر ر را الجرائحرة ودرهرة ت ر

 -164تحس ر ر ر اآللية الوقاعية والتعويضددددية وفقال لمعايير المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسددددان بش ر ر ر ن
ضنسانية وم نة.
وض المحتجزي والمدان في ظرو
-165

ت زيز النما الوطني للوقاية واالسددددددتعداد واالسددددددتجابة في حاالت الطوارئ في مجال الصددددددحة

-166

ت زيز الجهود الرامية إل القضدددددداء عل جميع أعددددددكال التمييز ضر ر ر ررد األقلياس القومية والف اس

العامة وتوف ر فر

متساوية للجمي للحصول على دماس بية ه دة.

المحرومة والة ر ر ررعيفة م الس ر ر ررلان .وتنف ذ طة ال م للفترة  2025-2021بشر ر ر ر ن ضحياء كر ض ر ر ررحا ا

ال ولوكوس ررق وت زيز ثقافة التس ررام م أه ملافحة م اداة الس ررامية وكراهية األهان

وال نصر ررية وأش ررلال

الت ص

األ ر .

-167

مواصلة اعتماد التدابير الالزمة لتنفيذ أحكا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

-168

ضر ر ررمان حصددددول همي األ فال على الت ليم بشددددكل متواف وآمن ،و سر ر رريما في سر ر ررياق عملية

-169

ضقرار برنامج حماية الطفل للفترة .2025-2021

-170

ضر ررمان حس ر ر س ر ر ر عم الن ا المتكام لمسر رراعدة وحما ة األطفال ضدددحايا الجراعم/عدددهودها،

-171

تنف ذ اس ر ررتراتيجية ت زيز ال القاس و

اإلثنياس في هم ورية مولدوفا للفترة  2027-2017بلفاءة

-172

ت زيز التداو ر الرامية ضلى دعم السددددكان الروما ،بسر ر ررب من ا اعتماد وثيقة سر ر ررياسر ر ررة هديدة للفترة

الت ليم ع ب د التي فرضت ا الجائحة.

وت ة ال رو

الخاصة لجلساس ا ستما .

واعتماد طة عم هديدة للفترة .2024-2021

 2025-2021وض ر ررمان اإلدما ا هتماعي وا قتص ر رراد والت ليمي ،فة ر ررال ع ضتاحة ضملانية الوص ر ررول
ضلى ال دالة وسب ا نتصا

الف الة.
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مواصر ر ر ر ررلة اتخا التداو ر الرامية ضلى من االتجار بالةشددددددر والعنف الجنسدددددداني وملافحت ما وفقا

-174

تكثيف الج ود الرامية ضلى ت ة و ة مواتية للمدافعين عن حقوق اإلنسان والمجتمع المدني.

-175

دمج التوصياس الدولية الواردة م فلياس حما ة حقوق اإلنسان في اإل ار الو ني.

-176

ضمان تنف ذ طة التنمية المستدامة ل ا  2030على المستو الو ني.

للم اي ر والتوصياس الدولية التي تتلقاها فلياس التق يم ،بسب من ا ضقرار الوثائق السياساتية للفترة المقبلة.
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Ministry of Health, Labour and Social Protection; Ministry of Agriculture, Regional Development
and Environment; Ministry of Economy and Infrastructure; Ministry of Finance; Ministry of
Education, Culture and Research; Ministry of Justice; Ministry of Internal Affairs; Ministry of
Foreign Affairs and European Integration; Ministry of Defence; Interethnic Relations Agency;
Superior Council of Magistracy; General Prosecutor’s Office; National Anticorruption Centre; Union
of Lawyers; Superior Council of Prosecutors; National Council for State Guaranteed Legal Aid;
National Institute of Justice; Broadcasting Council; National Centre for Personal Data Protection;
National Bureau of Statistics; National Agency for Public Health; Office of Reintegration Policies.
The NHRAP includes the following priority areas of intervention: (i) harmonizing the regulatory
framework with international human rights standards; (ii) ensuring access to justice and strengthening
national human rights institutions; (iii) transparency, access to information and freedom of
expression; (iv) protection against discrimination and promotion of equality; (v) preventing and
combating domestic violence and ensuring gender equality; (vi) increasing access to quality education
for all children and young people at all levels of education, in line with international standards; (vii)
ensuring universal access to quality, safe and accessible medical services for all; (viii) continuously
increasing employment levels by providing employment opportunities for all; (ix) ensuring conditions
for the protection, upbringing and education of children in the family environment; (x) improving the
legal and policy framework for the protection of the rights of persons with disabilities; (xi) ensuring
the integration of persons belonging to national minorities in all areas of activity of the State and
combating discrimination against persons belonging to minority groups; (xii) ensuring respect for
human rights in localities on the left bank of the Nistru River.
Decision no. 65/2019. The powers of the Council include: coordinating and implementing a uniform
state policy in the field of human rights; overseeing the process of drafting, implementing and
evaluating human rights policy documents; examining and approving half-yearly reports on the
implementation of the NHRAP; facilitating interaction with international human rights protection
mechanisms; coordinating the implementation of international recommendations in the field of human
rights, including those addressed to the Republic of Moldova in the framework of the universal
periodic review of human rights; assessing the degree of respect for human rights and approving
initial and periodic national reports on the implementation of international treaties to which the
Republic of Moldova is a party; creating, if necessary, specialized commissions and groups of experts
and supervising their activity; etc.
The NHRAP implementation is coordinated at two levels: inter-sectoral strategic coordination carried
out by the NHRC as a coordinating advisory body, composed of representatives of the Parliament,
Government, central public administration authorities, law enforcement agencies, human rights
institutions, civil society; and technical coordination carried out by the Permanent Secretariat for
Human Rights.
https://cancelaria.gov.md/node/5160.
The changes have established the authority that shall appoint the People’s Advocate, his mission,
immunities and guarantees, aspects regarding the independence and incompatibilities of the position
of People’s Advocate, as well as the conditions that need to be met by potential candidates for the
position of People’s Advocate.
Law no. 52/2014.
By Government Decision no. 797/2020, the draft law for amending Law no. 52/2014 on the People’s
Advocate was approved. Its purpose is to ensure the observance of the rights and legitimate interests
of entrepreneurs by public authorities, by organizations and enterprises, regardless of form of
ownership or legal form of organization, by non-profit organizations and by responsible officials at all
levels.
Law no. 298/2012.
The Equality Council [Council for Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equality]
obtained membership of EQUINET [European Network of Equality Bodies] in 2017.
Law no. 13/2017.
Law no. 371/2006.
Law no. 302/2016.
Signed by the Republic of Moldova on 3 March 2017.
Signed by the Republic of Moldova on 6 February 2017.
Law no. 113/2020 on amending some regulatory acts.
Thus, during the reporting period, the Republic of Moldova was visited by the UN Special Rapporteur
on minority issues (20-29 June 2016) and the UN Special Rapporteur on the situation of human rights
defenders (25-29 June 2018). During the visits, the Rapporteurs appreciated the openness and the high
level of cooperation from the Moldovan authorities. The reports prepared by the Special Rapporteurs
following the visits and related recommendations were disseminated to responsible public authorities
for consideration and implementation. Progress in their implementation is being monitored through an
integrated tool for monitoring international recommendations managed by the Permanent Secretariat

24

A/HRC/WG.6/40/MDA/1

18

for Human Rights. At the end of 2019, the visit to the Republic of Moldova of the UN Special
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, was agreed, but the visit was
cancelled due to the pandemic.
In addition to the visits of the two Special Rapporteurs to Tiraspol, in 2018, the UN Expert Thomas
Hammarberg made a follow-up visit to his report of 2013 regarding the human rights situation in the
Transnistrian region.
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=MDA&La
ng=EN
• October 2016 – The 3rd Periodic Report on the implementation of the International Covenant on
Civil and Political Rights, 118th session of the Human Rights Committee.
• March 2017 – The initial report of the Republic of Moldova on the implementation of the
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 17th session of CRPD.
• April 2017 – 10th-11th Combined Periodic Report on the implementation of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 92nd session of CERD.
• September 2017 – The 3rd Periodic Report on the implementation of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, 62nd session of CESCR.
• September 2017 – The 4th-5th Combined Periodic Report on the implementation of the Convention
on the Rights of the Child, 76th session of CRC.
• November 2017 – The 3rd Periodic Report on the implementation of the Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 62nd session of CAT.
• May 2019 – The 5th Periodic Report on the implementation of the Framework Convention for the
Protection of National Minorities.
• February 2020 – The 6th Periodic Report on the implementation of the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 75th session of CEDAW.
• June 2020 – The 12th-14th Combined Periodic Report on the implementation of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination was submitted to the
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) and is to be presented according to
the schedule set by the Committee.
• December 2020 – The 2nd-3rd Combined Periodic Report on the implementation of the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities was submitted to the Committee on the Rights on Persons
with Disabilities (CRPD) and is to be presented according to the schedule set by the Committee.
Law no. 51/2018.
Law no. 86/2020. The law also contains provisions that eliminate restrictions for certain categories of
persons to constitute or participate as founders, members or leaders of non-profit organizations.
Law no. 100/2017 on regulatory acts, Government Decision no. 610/2018 on the Government
Regulation, Law no. 239/2008 on transparency in decision making, Government Decision no.
967/2016 on the mechanism of public consultation with civil society in the decision-making process.
On 18 July 2014, the Parliament adopted the so-called Law on 2%. The law allows individuals to give
annually 2% of their income tax to domestic non-governmental organizations acting in the public
interest and to religious organizations. At the initiative of civil society organizations, the Parliament
amended this law on 21 July 2016 in order to provide equal conditions of access to and use of money,
as well as reporting, to all beneficiaries of the Law on 2%, and to improve the mechanism of
percentage designation. On 2 November 2016, the Government approved the Regulation on the
percentage designation mechanism, which is also the instrument for application of the Law on 2%. By
Law no. 308/2018, the Parliament transferred all responsibilities under the Law on 2% from the
Ministry of Justice to the Public Services Agency. On 18 January 2019, the Government made some
amendments to the Regulation on the percentage designation mechanism. According to the report of
the Legal Resources Centre of Moldova regarding the implementation of the 2% mechanism in the
Republic of Moldova in 2020, in the third year of percentage designation, 731 non-profit
organizations (634 associations, foundations and private institutions and 97 religious denominations
and their parts) were registered in the list of the 2% beneficiaries. The number of organizations
participating in the 2% mechanism increased by 23% compared to 2018.
Law no. 174/2018.
In accordance with Article 21 of the Code of Audio-visual Media Services.
Also, the reports on the supervision of the local audio-visual space in 2018-2020 are published on the
website of the Broadcasting Council, http://www.audiovizual.md/reports/8
Law no. 262/2018.
The ex-post assessment report is published on the website of the Parliament in the section
“Parliamentary control” “Legislative impact and analysis of the effectiveness of laws.” Following the
assessment, the Parliamentary Commission asked the Government to prepare and promote, as a
matter of priority; (i) a draft law for substantial amendment of Law no. 982/2000 on access to
information or a draft law on free access to information of public interest, and (ii) a draft law on
amending the related legal framework.
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In 2019 – 52 novice civil servants from central and local public authorities, in 2020 – 248 novice civil
servants and 49 civil servants in managerial/executive positions.
In 2019, the draft law was subject to adjustment procedures following multiple consultations with
national and foreign experts, including the OSCE/ODIHR Opinion of 26 April 2019 and the proposals
received from civil society.
Approved by Law no. 174/2018.
Broadcasting Council Decision no. 61/219 of 30 December 2019.
Parliament Decision no. 210/2015.
Government Decision no. 13/2017.
Government Decision no. 1019/2018.
Government Decision no. 18/2019.
Government Decision no. 980/2020.
The project was funded by the Ministry of Foreign Affairs of Denmark and implemented by UNDP.
The Guide explains the Council’s responsibilities, forms of discrimination, protected criteria and the
procedure for examining complaints of discrimination by the Council. At the same time, in order to be
accessible to visually impaired people, the Petitioner’s Guide was transcribed to Braille and the sound
version of it was developed in Romanian and Russian, all available on the Council’s official website
www.egalitate.md.
In order to continue constructive cooperation, on 20 September 2019 these three institutions signed
the Joint Declaration on the conduct and coverage of the electoral campaign without discrimination
and hate speech, “reaffirming the devotion to respect for human rights and ensuring equality for all
persons in the Republic of Moldova in the political, economic, social, cultural and other spheres of
life, regardless of race, colour, nationality, ethnic origin, language, religion or belief, sex, age,
disability, opinion, political affiliation or any other similar criteria.” In the context of the electoral
campaign in October 2019, the signatory institutions appealed to politicians, electoral candidates,
journalists, opinion leaders, etc. to respect democratic values, promote the principle of equality and
non-discrimination, avoid hate speech and respect human dignity. On 28 September 2019, the
Broadcasting Council, as the regulatory authority in the field of audio-visual communication, adhered
to this Declaration, too.
Approved by Government Decision no. 1464/2016. The strategy is a policy document that determines
the national mechanisms for strengthening interethnic concord, developing civic identity towards the
State of the Republic of Moldova, ensuring the necessary conditions for non-native speaking citizens,
including adults, to study and use the state language, promoting national minority languages, ensuring
the access of persons belonging to national minorities to information and media in their languages,
promoting diversity in society and participation of national minorities in public life and facilitating
intercultural dialogue. The implementation of the Strategy is based on action plans approved by the
Government, in three stages.
Approved by Government Decision no. 1019/2017. The action plan has been aligned with the
provisions of the Strategy and included several measures, specific actions and joint projects to
achieve the basic objectives of the Strategy. These included: operational research focused on
analysing the current situation in this area, identifying pressing issues and risks, examining the
situation in the field of representation and participation of ethnic groups in the public service.
Sufficient attention has been paid to developing the competence and raising awareness of nongovernmental organizations, journalists, civil servants and other social groups, by organizing
workshops, seminars and consultations. The Plan also provided for the continuous organization of
traditional national-cultural events, such as festivals, round tables, conferences, etc. and other
activities focused on intercultural dialogue, intercultural education and interaction.
According to the Action Plan, a series of activities was carried out in various fields, financially
supported by international bodies and the budget of the responsible institutions. From the state
budget, according to Government Decision no. 1019/2017, were allocated 2,570,795 MDL; external
assistance amounted to 2,101,822 MDL.
Law no. 121/2012.
In 2018, three years later, the Equality Council, with the support of development partners, assessed
the perceptions and attitudes of the population towards equality. The comparison with 2015 showed a
decrease in the social distance index of certain minority groups in the Republic of Moldova.
However, the lowest level of acceptance remains for LGBT people, people living with HIV/AIDS,
Roma, former detainees. Study on perceptions and attitudes towards equality in the Republic of
Moldova, 2018, http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Studiu-privind-percep--iile.pdf
Government Decision no. 734/2016. The main objectives outlined in the Action Plan for 2016-2020
provided for: creation of an inclusive and efficient education system based on the principles of
fairness, non-discrimination and respect for diversity, which will contribute to the integration of the
Roma population in society; significant increase of employment of the Roma people and increase
their economic well-being; improving the health of the Roma population and ensuring nondiscriminatory access to medical services; ensuring decent living conditions for Roma people and
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increasing their quality of life; improving Roma participation and reducing discrimination. Report on
the implementation of the Plan: http://www.ari.gov.md/ro/content/raportul-privind-implementareaplanului-de-ac%C5%A3iuni-pentru-sus%C5%A3inerea-popula%C5%A3iei-de-etnie
Government Decision no. 945/2018. Government Decision no. 952/2020. Expenditures for the
maintenance of the social service “Community Mediator” are made through transfers for special
purposes from the state budget to local budgets. In 2018, for the maintenance of the social service
“Community Mediator,” out of the approved amount of 2,239.6 thousand MDL for 47 units, actual
expenses amounted to 1,147.7 thousand MDL. In 2019, for the maintenance of the social service
“Community Mediator,” out of the approved amount of 2,485.1 thousand MDL for 47 units, actual
expenses amounted to 1,690.8 thousand MDL. For 2020, funds approved for this purpose in the state
budget amounted to 3,440.5 thousand MDL for 54 units, of which actual expenses amounted to
2,141.9 thousand MDL. Community mediators have an important task in consolidating the Roma
community by ensuring balance in cooperation between public institutions and the community,
facilitating communication and collaboration between them.
Restrictions for migrants: the right to elect and to be elected to legislative, executive and other
eligible bodies, to participate in universal suffrage; to be appointed to positions or involved in
activities for which the citizenship of the Republic of Moldova is required; to be members of parties
or other socio-political organizations; to organize or attend meetings that are detrimental to public
order or national security; to organize or finance political parties, other similar groups and to be
members of them; to fulfil military service in the armed forces of the Republic of Moldova; to be
employed without having a work permit.
Approved by Government Decision no. 736/2016.
Law no. 23/2017.
Law no. 165/2017.
Adopted by Law no. 231/2011.
The implementation of the Justice Sector Reform Strategy for 2011-2016 has contributed to the
creation of a new regulatory basis for most institutions and professions in the justice sector. Most of
these provisions were put into practice, while others continue to be gradually implemented today to
produce the results expected by the JSRS.
As a result of the evaluation mission concerning the implementation of the JSRS, a team of Council
of Europe experts (country visit conducted between 19 and 22 September 2017) presented a report to
the Ministry of Justice, and their recommendations were taken into consideration in the elaboration of
the new strategic document, adopted in November 2020.
Progress reports on the implementation of the Justice Sector Reform Strategy for 2011-2016 JSRS are
available online: http://justice.gov.md/tabview.php?l=en&idc=489. The most important achievements
were legislative and institutional reforms: strengthening the administrative capacity of the judiciary
(Superior Council of Magistracy and its specialized bodies); reorganizing the judiciary by optimizing
the map of courts, the number of first level judges – staged and gradual process, until 31 December
2027, according to the provisions of Law no. 76/2016 and Parliament Decision no. 21/2017 on
approval of the plan for the construction of new buildings and/or renovation of existing buildings,
necessary for the proper functioning of the court system; creating new mechanisms for selection,
performance assessment and disciplinary liability of judges; strengthening the role and status of the
Judicial Inspection; reform of the National Institute of Justice; strengthening the state-guaranteed
legal aid system, broadening the spectrum of assistance and the range of subjects; reviewing the
procedures for enforcing judgments; rethinking and strengthening the standards of organization and
functioning of the professions related to the justice sector: notaries, lawyers, bailiffs, judicial experts,
mediators, authorized administrators, translators/interpreters; reform of the prosecutor’s office, of its
administration bodies, of the status of prosecutors, and creation, strengthening of specialized
prosecutor’s offices; creating the legislative framework for the rehabilitation of victims of crime and
strengthening the child-friendly justice system; establishing new mechanisms to prevent corruption
and ensure integrity in the justice sector; reviewing the codes of ethics of actors in the justice sector
and creating mechanisms for investigating/reacting to ethical violations; launching the process of
modernization and strengthening of the legal and institutional framework of the penitentiary system
and the probation system; etc.
Research on society’s trust in justice, performed during the implementation of the JSRS, showed
some development. According to the data provided by the Public Opinion Barometer in 2011, the
degree of citizens’ trust in justice was 18%, and in 2019, following reforms in the sector, 26% on the
population said they trusted the judiciary. At the end of the implementation of the new stage of
reform, a new stage of improvement or “fine-tuning” of the already adopted regulatory framework
will take shape, with strengthening of the institutional and professional capacity of the reformed
institutions, aligning of the justice reform processes with the recommendations and standards of
relevant international instruments and with the commitments of the Republic of Moldova before
development partners.
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Law no. 133/2018. It was the first full revision of the Civil Code since its adoption in 2002 and was
the result of more than four years of consistent effort, involving a significant number of experts,
practitioners and academics.
Law no. 18 of 15 February 2018 on amending and supplementing some legislative acts. The law
ensured the implementation of the recommendations of the Venice Commission (no. 755) of 2014. In
addition, those changes detailed the procedure for preparing cases for examination (first instance and
appeal), tightened the rules for presenting evidence and summoning participants, and introduced the
possibility of submitting procedural documents in electronic format (e-file system).
It currently enables the creation and administration of an electronic file by submitting applications to
court online, with the parties’ access to the file, electronic coordination of the court hearing agenda by
the participants in the trial, presentation of evidence and distribution of materials in electronic format,
introduction of electronic citation mechanism, etc.
Order of the Minister of Justice no. 550 of 10 October 2018 and Superior Council of Magistracy
Decision no. 387/20 of 2 October 2018.
By reviewing the process of examining disciplinary violations, they strengthened the role of the
inspector-judge, excluded vague interpretations of the facts that constitute disciplinary violations of
judges and clarified the issues related to the activity of the Disciplinary Board. Other amendments,
adopted by Law no. 137/2018, were intended to increase the efficiency and independence of the
judiciary; strengthen the role of the Superior Council of Magistracy (SCM); promote a merit-based
and transparent system for selection and career of judges; standardize access to the position of judge
by amending the legal provisions concerning the criteria for selection, evaluation and promotion of
judges; ensure the competitiveness of procedures for the promotion and transfer of judges; ensure the
functional autonomy of the Judicial Inspection from the SCM and strengthen the role of the SCM,
particularly by limiting membership to a single term. In addition, the right to vote of the Prosecutor
General, the President of the Supreme Court of Justice and the Minister of Justice in matters relating
to the career of judges (appointment, promotion, disciplinary sanction and removal of judges) was
limited, and an effective system for challenging SCM decisions was established (full jurisdiction of
first instance, compulsory public hearings and motivated judgments).
That draft law was also sent to the Venice Commission for examination, and two opinions were
adopted, one at the 122nd plenary session on 20 March 2020 and an additional opinion on 24 June
2020 (CDL-AD(2020)001 and no. 983/2020 CDLAD(2020)007).
Law no. 132/2016 on the National Integrity Authority; Law no. 133/2016 on the declaration of wealth
and personal interests; Law no. 134/2016 on amending and supplementing some legislative acts; Law
on integrity no. 82 of 25.05.2017; Law no. 48/2017 on the Criminal Assets Recovery Agency.
Law no. 308/2017.
The Government Action Plan for 2016-2018, the National Strategy for Public Order and Security to
2017-2020 and the Action Plan on its implementation; Action Plan for reducing ill-treatment, abuse
and discrimination against persosn in police custody for 2017-2020; Policy matrix for the
implementation of budget support for police reform in 2017-2020.
15 TDFs in the following localities: Cimișlia, Telenești, Călărași, Sîngerei, Ungheni, Briceni, Edineți,
Basarabeasca, Rezina, Căușeni, ȘtefanVodă, Hîncești, Cantemir, Cahul, Orhei.
Approved by Government Decision no. 1462/2016.
In order to streamline the evaluation and accreditation procedures, 1.5 million MDL were allocated in
the state budget for 2019, intended for the repair of medical wards in penitentiary institutions.
All aspects relevant to the right of persons in state custory (material conditions of detention,
discipline, detention regime, medical care, informal hierarchy, etc.) were reflected in the reports of
the Government of the Republic of Moldova, prepared from 2017 until now, which can be accessed
on the web page of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT) https://www.coe.int/en/web/cpt/republic-of-moldova
Progressive sentence enforcement regimes are, on the whole, a system that ensures the
individualization of security measures and their adjustment and adjustment of the daily regime of the
detainee to the degree of risk they present and the progress shown in changing criminal behaviour.
Law no. 157/2018 on amending the Criminal Code of the Republic of Moldova no. 985/2002.
Law no. 163/2017 on amending and supplementing some legislative acts.
On 1 January 2019, Law no. 163/2017 and Law no. 272/2018 entered into force, having introduced
into domestic law a preventive and compensatory remedy for ECHR violations with reference to
inhuman and degrading conditions of detention.
So far, 552 people have been conditionally released prematurely based on Article 91 of the Criminal
Code (an increase of 59.7%); likewise, 275 people were released by applying Article 92 of the
Criminal Code, “Replacing the unenforced part of the sentence with a milder one” (an increase of
95.54%). The total number of the penitentiary population decreased by 585 people. Thus, 7,029
people were detained in penitentiary institutions at the beginning of 2019, compared to 7,614 people
detained in the same period of 2018.
Law no. 245/2018 on amending some legislative acts.
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Law no. 179/2018.
Government Decision no. 748/2017.
In the period of 2017-2020, 8 training activities were carried out for the prevention of torture and illtreatment, with 315 people (prosecutors, judges) being trained. In the segment of initial training,
during the reporting period, the electronic course “Prohibition of ill-treatment in the context of law
enforcement, security and other coercive contexts,” with a duration of 30 hours of training for each
audience promotion, was introduced in the initial training plans for candidates for the positions of
judge and prosecutor. In the segment of continuing training, during the reporting period, 9 relevant
training activities were carried out, the beneficiaries of which were 221 actors of the justice system.
Established on 24 October 2016 in accordance with Law no. 52/2014 on the People’s Advocate
(Ombudsman). The CPT has 7 members: 2 full members (the People’s Advocate and the People’s
Advocate for the Rights of the Child) and 5 members elected through public competition for a term of
5 years, delegated by the civil society.
The Council may carry out unannounced preventive and monitoring visits to places where detainees
are or may be, in accordance with the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (UN OP CAT). Between 2016 and 2020, the CPT carried out
over 100 visits, namely: 42 to places of detention under the Ministry of Internal Affairs, 29 to
penitentiaries, 15 to psychiatric institutions, 24 to other institutions. During the same period, 80
reports were issued, with over 800 recommendations. The CPT reports can be seen here:
http://ombudsman.md/consiliul-pentru-prevenirea-torturii/rapoarte/
Government Decision no. 461/2018.
Initiated a new Action Plan for 2021-2022, which is in the process of consultations.
Law no. 157/2018.
Law no. 241/2005.
“Presumed victim of trafficking in human beings”, “National Referral System for the protection and
assistance to victims and presumed victims of trafficking in human beings”.
Government Decision no. 850 /2016; Government Decision no. 255/2017; Government Decision no.
875/2018; Government Decision no. 133/2020.
During 2018, 28 adult persons from the Russian Federation, Ukraine, Romania, Spain, Lithuania,
Italy, and United Arab Emirates were repatriated. During 2019, 2 adults in difficulty were repatriated.
During 2020, 10 adults from France, Italy and Portugal were repatriated (from the funds of the state
budget).
Law no. 137/2016.
Law no. 1/2020.
On 27.10.2020, by Decision no. 309/26, the Superior Council of Magistracy supplemented Decision
no. 34/3 of 24.01.2020 on the specialization of judges in the field of combating THB and related
crimes, by which it recommended the presidents of courts to appoint judges specialized in the field of
combating THB and related crimes for a term of 5 years, with the possibility to extend this term.
The necessary assistance was also offered by NGOs and development partners with competence in
this field.
The World Day against Trafficking in Persons (30 July) is marked annually, since 2014, by the antitrafficking community of the Republic of Moldova. The national campaign Anti-Trafficking Week, in
the context of the European Anti-Trafficking Day, has been marked annually on 18 October since
2011, bringing together the entire anti-trafficking community of Moldova in order to inform and raise
awareness about the risks and consequences of THB by addressing issues related to national legal and
institutional mechanisms in the field of combating THB, effective protection of the rights of THB
victims, including access to justice and the role of NGOs in this field. During 2017-2020, about 900
thousand people were informed within national campaigns and through information and counselling
platforms. The platform www.antitrafic.gov.md, launched in 2013, contains hotlines for adults and
children both in the country and abroad. The information portal www.siguronline.md is, inter alia, a
national focus point for reporting harmful content and crimes related to online abuse and sexual
exploitation of children. The national hotline La Strada 0800 77777 is another tool for accessing
assistance and protection for THB victims and for encouraging referrals to law enforcement bodies,
including by providing legal aid to TBH victims. The Child Phone 116111 (working nonstop) can be
appealed by children who need psycho-emotional counselling, children who want information about
their rights and how they can be exercised and defended, by the parents or caregivers of children (for
counselling, information and consultancy), as well as by people who want to report cases in which a
child needs help. The Anti-Trafficking Green Line (+373) 69999021, was established on 8 December
2017 within the General Prosecutor’s Office. Other tools are the hotline of the Centre for Combating
Trafficking in Persons 022 254 998, specialists in this field, etc. More details on
www.antitrafic.gov.md
Law no. 196/2016 on amending and supplementing some legislative acts.
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Law no. 113/2020 contains new provisions that consecutively amend three framework laws (Law no.
45/2007 on preventing and combating domestic violence, Law no. 198/2007 on state-guaranteed legal
aid, Law no. 8/2008 on probation).
Government Decision no. 281/2018. The Strategy was reviewed at mid-term
https://moldova.unwomen.org/ro/biblioteca-digitala/publicatii/2020/09/raport-de-evaluare-gbv. The
Action Plan for the implementation of the Strategy for 2021-2023 has been developed and is in the
process of consultation.
General Police Inspectorate Order no. 360/2018.
Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 903/2019.
Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 1167/2019.
2017 = 202 adults and 72 minors; 2018 = 147 adults and 41 minors; 2019 = 112 adults and 32 minors;
89 adults and 18 minors.
The helpline for women and girls increases the awareness of the population about the phenomenon of
domestic violence and provides psycho-emotional counselling, in the context of ensuring protection
for the victims of domestic violence and violence against women. This service provides counselling
to callers, 24 hours a day, 7 days a week, for prevention of domestic violence, as well as the services
available for subjects of domestic violence.
In 2019, the police issued 4,250 emergency restraining orders regarding domestic aggressors, 373
more than in 2018 (increase of 9.62%), and 4,939 in 2020 (increase of 13.95% compared to 2019).
During 2017, in the segment of continuing training, the NIJ carried out 10 training activities in this
field, with 264 beneficiaries being trained. During 2018, in the segment of continuing training, the
NIJ carried out 13 training activities in this field, with 289 beneficiaries being trained. During 2019,
in the segment of continuing training, the NIJ carried out 7 training activities in this field, with 207
beneficiaries being trained. In the segment of initial training, during the reporting period, candidates
for the position of judge and prosecutor benefited from training on the topic of violence against
women and domestic violence. During 2020, in the segment of continuing training, the NIJ carried
out 7 training activities in this field, with 208 beneficiaries being trained.
Approved by Government Decision no. 1083/2018.
This document aims to contribute to the strategic distribution of budgetary and institutional resources,
depending on the objectives set for the four basic pillars: 1. Sustainable and inclusive economy; 2.
Robust human and social capital; 3. Honest and efficient institutions; and 4. Healthy environment. To
develop these areas, by 2030, the Government has set 10 (ten) sustainable development goals (SDGs)
at the national level, including the ones of ensuring quality education, ensuring effective governance,
increasing people’s access to infrastructure and improving labour conditions. Each of the 10 (ten)
objectives was based on the analysis of the current situation, of the basic factors of people’s
vulnerability, with the strategic vision being formulated and priority actions outlined. The document
focuses, inter alia, on the elimination of poverty in all relevant dimensions, not strictly in monetary
terms, but also in terms of equal and indisputable access to quality services and goods. The NDS
“Moldova 2030” involves taking greater responsibility to stop environmental degradation and
uncontrolled consumption of natural resources, taking into consideration the needs of future
generations, involves building a peaceful, supportive and cohesive society, composed of educated
people with critical thinking and free of obscurantism, a society in which any conflicts are solved
through dialogue, arguments and strict observance of rights.
Government Decision no. 379/2018 on the state control of entrepreneurial activity based on risk
analysis; Government Decision no. 380/2018 on the approval of the Framework Regulation on the
organization and functioning of the Council for the settlement of disputes within control bodies;
Government Decision no. 464/2018 on the approval of the Regulation on keeping the State Register
of Controls.
Includes 92 permissive acts.
Government Decision no. 972/2010.
Government Decision no. 973/2018.
In order to facilitate the development of SMEs in regions, creation of regional services for support in
entrepreneurial development, management of innovation and technology transfer projects, the
Network of Business Incubators of Moldova has been working since 2013. As of 30 June 2018, the 11
business incubators hosted 199 companies, including 99 start-ups, 110 managed by young people and
93 companies managed by women. Overall, 902 jobs have been created, including 462 for women
and 376 for young people. This network of business incubators generates common turnover of about
99 million MDL.
The tool for the digitization of SMEs is intended to encourage the digitization of business models,
introduction of smart solutions to stimulate productivity and increase the connectivity for rapid
adaptation to new economic conditions. As a result, 466 entrepreneurs were trained in the program.
Later, in the first call for grants, 180 businesses were approved for financing, in the total amount of
11.36 million MDL, which is expected to maintain over 1,953 jobs. In the SMEs Greening Program,
107 requests for assistance in business greening were received, with the intention to implement
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investment projects in the total amount of 52.9 million MDL. Training was provided to 80 SMEs. The
support program for businesses with potential of growth and internationalization was launched on
28.10.2020, and it will provide methodological assistance and financial support in the form of grants
for about 220 SMEs for investment in business development. Within the program, 71 funding
applications were received. 50 million MDL were allocated for the implementation of the pilot
program for the creation of Multifunctional Industrial Platforms, providing for the creation of 16
multifunctional platforms in regions with a low level of industrialization, such as industrial parks or
free economic zones, and their development will take place in several stages. The support instrument
for the development of the Business Incubator Network (BIN) is intended to develop the capacities of
BIN representatives to assist and support the growth of SMEs competitiveness in the rural
environment, including by supporting SMEs in preventing business failure and overcoming socioeconomic crises.
110 According to the World Bank, the percentage of the population with an income below 5.50 USD per
day (adjusted to the purchasing power parity) decreased from 29% in 2010 to 13.3% in 2018.
111 According to the National Bureau of Statistics, the rate of absolute poverty, estimated in the
population with habitual residence, showed a relative decrease, from 29.5% in 2014 to 23.0% in 2018.
112 Government Decision no. 476/2019.
113 Law no. 182/2019.
114 The monitoring of the population’s access to safely managed drinking water supply and sanitation
systems is ensured by the National Agency for Public Health. Thus, the population’s access to
improved drinking water systems in 2019 was 98% for the urban population (in 2018 – 97.2%) and
47% for the rural population (in 2018 – 45%). In 2019, 47% of the population had sustainable access
to collective sewerage systems (45.8% in 2018 and 45.5% in 2017), of which 76.3% urban and 13%
rural.
115 Government Decision no. 1063/2016. Regarding the population’s access to improved water and
sanitation systems, works are carried out annually for the rehabilitation, modernization and expansion
of public water supply systems. According to the National Bureau of Statistics, in 2019, the level of
functionality of public sewerage systems was 100% in Chisinau, 94.3% in the Centre region and
88.9% in the South; lower levels were registered in the North region (86.1%) and ATU Gagauzia
(62.5%). The total length of public sewerage networks was 2.9 thousand km, or about 109.8 km more
than in 2017. During the last 3 years, there has been an increase in the number of population
connected to water supply services with about 242.4 thousand consumers. The highest share of
localities with access to water supply systems was registered in Chisinau municipality (85.7%) and
ATU Gagauzia (78.1%), and localities in the North region have the lowest access rate (35.3%). About
51% of Moldovan villages do not have access to drinking water supply from the public system. In
addition, about 2,154.2 thousand people from the country’s population benefited from the public
water supply service, of which 1,268.0 thousand from urban areas and 886.2 thousand from rural
areas. Thus, at the national level, the rate of the population’s connection to the public water supply
service constituted 81.8% of the total population. Over the last 4 years, the population’s access to the
public water supply service has increased by about 259.0 thousand people (or 13.6 p.p.).
• In 2018-2020, no cases of particularly dangerous water-borne infectious diseases, such as cholera or
typhoid fever, were detected in the Republic of Moldova.
116 Approved by Government Decision no. 1466/2016 and the Ministry of Health, Labour and Social
Protection order no. 350 of 05.05.17 for its implementation. In addition, during 2020, the Electronic
Register of Water Sources was created (for artesian wells and public wells).
117 Government Decision no. 1473/ 2016.
118 Law no. 105/2018.
119 Government Decision no. 1276/ 2018.
120 The unemployment allowance was granted to 14,206 beneficiaries (uninsured unemployed) among
persons registered as unemployed in territorial employment departments, including those returned
from abroad, who do not fall under the provisions of Law no. 105/2018 on the promotion of
employment and unemployment insurance. The unemployment allowance was set at 2,775 MDL per
month. The total expenses incurred for the payment of the benefit amount to 37.2 million MDL. The
beneficiaries of the unemployment allowance of less than 2,775 MDL granted under the Law on the
promotion of employment and unemployment insurance received the difference between the
calculated unemployment allowance and 2,775 MDL. This difference was paid to 3,104 beneficiaries.
The total expenses for this difference payment amounted to 3.7 million MDL.
During the state of emergency, the holders of the entrepreneurial patent issued under the Law on the
entrepreneurial patent and the individuals who carry out activities under chapters 102 and 103 of Title
II of the Fiscal Code were granted a one-time unemployment aid in the amount of 2,775 MDL,
provided that in March 2020 they did not earn insured income. The National Chamber of Social
Insurance granted one-time unemployment aid of 2,775 MDL to 10,658 beneficiaries among the
holders of the entrepreneurial patent. The total expenses incurred for the payment of the one-time
unemployment aid for this category made 29.6 million MDL.
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- In April, May and June, the state-owned company Post of Moldova, through its subdivisions,
delivered pensions and social allowances for the elderly and persons with disabilities to their homes,
in order to protect people from at-risk groups in the current epidemiological situation.
- During the state of emergency, the terms for granting all social benefits were suspended, and were to
start after this period. So, it was provided that social insurance benefits, including the pension, be
granted from the date when such a right was obtained, even if the application and other necessary
documents were submitted after the state of emergency.
- The National Council for Determining Disability and Work Capacity has ex officio extended the
term for assigning degrees of disability until 15 May for persons, whose degree of disability expired
or expires during the state of emergency. Respectively, the National Chamber of Social Insurance
paid pensions and social allowances for persons with disabilities during this period.
- In order to increase citizens’ access to the realization of the right to a pension, Article 31 of the Law
on the public pension system has been amended, stipulating that the right to a pension can be
requested under a power of attorney. This measure aimed, among other things, to support people
abroad who cannot return to the country to realize their right to a pension because of the situation
created by the COVID-19 pandemic.
- The Law on the Population Support Fund has been amended in the part concerning its financing
sources, so the revenues and expenditures of the Population Support Fund were increased by 71,000.0
thousand MDL. This increase provided financing for the Social Service “Personal Assistance” (for
about 2,600 additional personal assistants). In 2020, 91,262.5 thousand MDL were approved for
transfers with special destination from the state budget to the local budgets of the second level in
order to finance the Social Service “Personal Assistance”.
Starting with 1 April 2020, the minimum guaranteed monthly income (MGMI) was increased from
1,107 MDL (the amount of MGMI after indexation from 1 April 2020) to 1,300 MDL (+193 MDL),
and the amount of the MGMI for each child from 50% (553.5 MDL) to 75% (975 MDL). The
measure to increase child protection shall also apply after the cessation of the state of emergency.
The changes made during the state of emergency led to a significant increase in the number of
families that received social aid. This April and May, at least one social aid payment was granted to
75,700 families (+27,753) – the average size of the payment was 1,121 MDL (+298.31), compared to
this March – 47,947 families and 822.69 MDL.
Out of the 75,700 families who received social aid, about 20,000 are families with children (about
42,100 children), compared to 15,700 families this March (34,900 children).
Transfers for the payment of social aid were 77.6 million MDL in April 2020 and 76.3 million MDL
in May, or 38.2 million MDL and 36.9 million MDL more than in March (39.4 million MDL).
As of 1 November 2020, 33 applications were submitted claiming compensation for the descendants
of medical staff who died as a result of medical activity in the fight against COVID-19. The average
size of the estimated allowance is 8,244.77 MDL.
Approved by Government Decision no. 1000/2016.
The main actions carried out within this program are related to the strengthening of health promotion
capacities among specialists in different fields in. In 2018-2019, there were about 19,300 trainings,
where over 623 thousand people were informed and trained. In 2020, about 460 thousand people were
trained online, mainly regarding the reduction of the risk of transmission and prevention of the
COVID-19 infection.
The Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 358 of 12.05.2017 to transpose
Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001.
The Ministry of Health, Labour and Social Protection Decree no. 323/A of 3 July 2018.
The share of premature live births was 5.6% compared to 5.4% in the previous year. The number of
children who died under the age of one was 278 in 2019, which is 38 children less than in 2018. The
infant mortality rate is 8.7 deaths under the age of one per 1,000 live births. The mortality rate of
children aged 0-5 in 2019 was 10.2 deaths per 1,000 live births, less than in the previous year (10.9
deaths per 1,000 live births).
Government Decision no. 681/2018.
The abortion rate among young women aged 15-19 decreased from 10.6/1,000 in 2017 to 9.2/1,000 in
2019. Morbidity from sexually transmitted infections (syphilis and gonorrhoea) has also decreased by
about 30% in the last 5 years. The proportion of 15-year-olds who indicated that they started having
sex decreased from 18% in 2014 to 13.3% in 2018, and among 15-year-old sexually active
adolescents the use of birth control pills increased from 6% in 2014 to 10% in 2018.
According to the National Bureau of Statistics, the general mortality rate among adolescents in the
period of 2014-2019 did not change, making 0.6 deaths per 1,000 adolescent population; the fertility
rate for adolescents aged 15-19 has decreased 1.4 times in the last 5 years – from 41.4 live births per
1,000 women of that age to 28.6 live births per 1,000 women in 2019. The absolute number of births
to mothers under 20 has decreased twice in the last 4-5 years, and their proportion in the total number
of births has decreased from 9.3% in 2014 to 6.0% in 2019. At the same time, the number of births to
mothers under 20 is still twice higher than the European average and about 5 times higher in rural
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areas than in urban areas. The abortion rate for adolescents aged 15-19 has decreased by about 22% in
the last 5 years – from 11.8 to 1,000 women in 2014 to 9.2 per 1,000 women in 2019. The absolute
number of abortions in minors under 18 years of age decreased almost twice in the last 3 years – from
243 in 2016 to 141 in 2018 (National Agency for Public Health). Morbidity from sexually transmitted
infections (syphilis and gonorrhoea) also decreased by about 30% between 2012 and 2017, but
remains high. The proportion of 15-year-olds who indicated that they started having sex decreased
from 18% in 2014 to 13.3% in 2018, and among 15-year-old sexually active adolescents the use of
birth control pills increased from 6% in 2014 to 10% in 2018 (HBSC, Moldova).
Decreased from 74% in 2014 to 62% in 2018 (HBSC, Moldova).
Government Decision no. 1164/2016.
Government Decision no. 342/2017.
Government Decision no. 1160/2016. Draft National Program for the Prevention and Control of
HIV/AIDS and STIs and draft National Tuberculosis Response Program for 2021-2025 have been
prepared.
Government Decision no. 1030/2017.
Provides people with mental health problems with medical counselling for assessment, prevention
and early detection, psychosocial rehabilitation for social, professional and family inclusion, support
and mediation.
Report on COVID-19 response measures: https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2020/12/RaportCOVID.pdf
Ministry of Health, Labour and Social Protection (Focal Point).
Approved by the Extraordinary National Commission for Public Health Decision no. 7 of 13.03.2020.
Approved by the Extraordinary National Commission for Public Health Decision no. 30 of
11.09.2020.
For the payment of the bonus to the pre-hospital and hospital emergency medical staff directly
involved in the realization of “Providing medical care to patients with COVID-19” based on the
definition of contact/suspect/probable/confirmed case, funds were allocated from the Compulsory
Health Insurance Fund in the amount of 327.5 million MDL.
According to the document, in the first stage workers of medical institutions will be immunized,
regardless of type of ownership and legal form of organization, in the second stage – adults over 60
years, people with comorbidities, employees of public order, defence and state security structures,
workers of the penitentiary and education systems and social services staff. In the third stage, the
general population will be vaccinated regardless of age. The Republic of Moldova will benefit from
the anti-COVID-19 vaccine through the COVAX platform, which will cover 20% of the population,
as well as through procurements and donations that will be received, thus providing the vaccine for
another 50% of the population. At the same time, Romania announced its intention to grant the
Republic of Moldova 200 thousand doses of anti-Covid vaccine free of charge.
Government Decision no. 259/2016.
The National Strategy for Preventing and Combating Violence against Women and Domestic
Violence for 2018-2023, the National Strategy for Preventing and Combating Trafficking in Human
Beings for 2018-2023, as well as sectoral strategies (health, employment, security and defence, etc.).
The implementation of the Strategy is monitored annually via reports on the implementation of the
Action Plan related to the policy document.
http://mmpsf.gov.md/sites/default/files/raport_snaefb_2018.doc_1.pdf
Law no. 71/2016, Law no. 196/2016 and Law no. 32/2018 (Key changes: 1. Introduction of 14
calendar days of paid paternity leave; 2. Prohibition of sexist language and sexist images in
advertising; 3. Strengthening of the institutional mechanism in the field of ensuring equality between
women and men at central and local level; 4. Introduction of the quota of representation of women in
the electoral process.
Government Decision no. 259/2018.
Currently, around 2,664 women are employed in the law enforcement structures of the Ministry of
Internal Affairs, representing 18% of the total number of employees. Of these, about 200 hold
management positions.
https://egalitatedegen.md/mdocs-posts/raportul-de-monitorizare-a-praport-de-monitorizare-arespectarii-cotei-de-gen-de-catre-partidele-politice-din-republica-moldova/
https://moldova.unwomen.org/ro/biblioteca-digitala/publicatii/2018/04/barometrul-de-gen
In 2015-2016, the Independent Press Association carried out a program to support media outlets in
ensuring gender equality. In 2018, during the training “Click for gender equality,” a collaboration
agreement was signed between the Independent Press Association and development partners in order
to promote gender equality, combat gender stereotypes and promote non-violent communication in
the audio-visual media of the Republic of Moldova. In 2017, an external expert monitored for a
month 37 media outlets that went through the process of self-monitoring and signed commitments to
respect the principles of gender equality in the media. The “Media for gender balance!” campaign was
carried out, which aimed to promote positive models of involving women and men and combating
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gender stereotypes through the media. A video was prepared to promote the amendments approved by
Law no. 71 on equal representation of women and men in decision-making processes,
https://www.youtube.com/watch?v=pIRd2kMTrBY&list=PLW8tTWcbumlc_BiH2kuObnNiAYMkgI0F&index=8
The Ministry of Education, Culture and Research introduced this subject into the curriculum starting
with the academic year 2016-2017 as an optional subject for lyceums.
Approved by Government Decision no. 1064/2016 and amended by Government Decision no.
478/2019.
a) 40% to political parties in proportion to their performance in parliamentary elections; b) 40% to
political parties in proportion to their performance in the general local elections; c) 10%
proportionally to political parties that will respect the quota of at least 40% of female candidates out
of the total number of candidates nominated in all single member electoral districts in the
parliamentary elections. This increase will be established from the amount allocated to the respective
party for the budget year; d) 5% to political parties in proportion to the number of women actually
elected to the position of Member of Parliament in single member electoral districts; e) 5% to political
parties in proportion to the young people actually elected in the general parliamentary and local
elections.
From 3,513 MDL in 2019 to 3,688.7 MDL in 2020. The monthly allowance for the three services has
been unified to 1,400 MDL and increased by 30% in the case of placement of children with
disabilities, while the one-time placement allowance can be increased by 100% for children up to oneyear-old and 50% for children aged 1-3. During this period, the payment of the daily allowance was
established and increased for children who have the status of a child temporarily left without parental
care or child left without parental care placed in community placement services (11-18 years).
The one-time childbirth allowance was increased by 47% in accordance with the monetary value of
the minimum basket of goods required for the birth of a child (from 5,645 MDL in 2018 to 8,299
MDL in 2020). The monthly allowance for the care of a child up to 3 years, in case of insured
persons, in 2019 exceeded the subsistence minimum for children of up to 1 year of age by 2.4 times
and at the same time covered the subsistence minimum for children aged 1-6 years in proportion of
109.7%. The allowance for twin children or for several children born from a single pregnancy has
been established. The monthly allowance for childcare for uninsured persons has been extended from
1.5 to 2 years, and in the case of twins and several children from one pregnancy up to 3 years.
Approved by Government Decision no. 800/2018. As part of secondary family support, families with
children can benefit from a monthly financial aid of 700 MDL (up to 6 months) or a one-time aid of
up to 4,000 MDL granted for each child.
For this purpose, the Framework Regulation on the Organization and Operation of the Regional
Centre for Integrated Assistance to Child Victims/Witnesses of Crime and the Minimum Quality
Standards were approved by Government Decision no. 708/2019, and the location of the service for
the northern region was found in Balti, two other locations being Chisinau and Cahul.
Since the respective documents expired in 2020, the process of developing the Child Protection
Program for 2021-2025 has been initiated.
Annually, an important number of cases of children at risk (2,351 children in 2017; 3,070 children in
2018; and 5,184 children in 2019), found in the records of the guardianship authorities, are solved and
the children stay in the family. At the same time, every year, in the group of children at risk, some
children are separated from their parents (192 children in 2017, 620 children in 2018 and 523 children
in 2019).
http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/12/2724_Raporttematic2.pdf?fbclid=IwAR0SNHwwjPJJZIpfhMAuVxFrEJb0C2y0Gt0zCpvz6Pp4PJfZ472MuKntOD
0
Government Decision no. 270/2014. According to the Instructions, these specialists are obliged to
register notifications regarding suspected cases of violence, neglect, exploitation, child trafficking
and/or to take note of them in situations where they have identified such cases, applying sectoral
procedures, and to immediately inform the local guardianship authority, and within 24 hours to send
them the notification form of the suspected case of violence, neglect, exploitation, child trafficking.
The notification form is filled with the data available at the time of identification of the suspect case,
in particular, based on the information obtained from the source of the report, and the missing
information is collected by the case manager during the initial assessment of the case. Likewise, if
relevant, the territorial police inspectorate/prosecutor’s office, the emergency medical assistance
service, the state labour inspectorate are additionally informed.
Government Decision no. 143/2018.
Government Decision no. 212/2017.
Their number in residential institutions and special education institutions decreased by 26%, from
1,023 in 2018 to 747 in 2020, of which in residential placement by 2.8 times, from 438 to 156
children.
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In 2020 it was provided in Chisinau and Balti, where the Early Childhood Intervention Section was
created within the Centre for Temporary Placement and Rehabilitation for Children, offering services
to families from the northern districts of the country, in Criuleni, Floresti and Ialoveni, and the
number of trained specialists reached 685 (family doctors, nurses and social workers).
In the first school semester (September-December 2020), about 12% of students enrolled in general
education encountered problems in implementing the model selected by the institution, either due to
lack of computing devices (7%) or lack of internet connection (5%). At the same time, in April-May
2020 and February-March 2021, with the development of online education at the national level in
emergency conditions, about 27% of students in general education, or 87,000 students, remained
outside the education system, either because of lack of computing devices (17%), or due to lack of
internet connection (10%). Since the beginning of the school year 2020, in order to limit the risk of
infection, the authorities have developed a series of regulatory acts that allowed general education
institutions to include distance education in their teaching model. At the same time, they established
the role of teachers in engaging students without access to technology or internet in education during
the pandemic.
Thus, in September 2020, resources were mobilized for the purchase of about 20 thousand computing
devices, 23% being provided by the local public authorities, educational institutions and the
Government, and 77% by partners. With 52,770 students currently having difficulties due to the lack
of computing devices, these devices cover only 38% of the need among students. Meanwhile, in the
first school semester 2020/2021, only 2,500 laptops were distributed. As for the provision with
internet connection, in the first school semester 2020/2021, the Government ensured high quality
internet for all schools. In order to ensure the sustainability and the record keeping of the distributed
computing devices, the Government initiated the creation of the Digital Media Library with
computing devices that can be used by any student or teacher who encounters technical problems in
the study process.
Law no. 201/2016.
Government Decision no. 592/2017.
Government Decision no. 723/2017.
The annual report on monitoring the implementation of the Action Plan for 2020 is available at
https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-privind-implementarea-%C3%AEn-anul2020-a-Programului-na%C8%9Bional-de-incluziune-social%C4%83-a-persoanelor-cudizabilit%C4%83%C8%9Bi-Final.pdf
Government Decision no. 893/2018.
Directive of the Prime Minister of the Republic of Moldova, no. 43 of 4 May 2017.
In the context of the implementation of the Concept, Government Decision no. 357/2018 on the
determination of disability has been approved, according to which, one of the main responsibilities of
the National Centre for Determining Disability and Capacity at Work (CNDDCM) is to develop
criteria for determining the degree of disability in children and adults, according to relevant
international standards.
Government Decision no. 198/2019.
Government Decision no. 569/2019.
Government Decision no. 569/2019.
Government Decision no. 314/2012 on approval of the Framework Regulation on the organization
and operation of the social service Personal Assistance and of Minimum Quality Standards.
Government Decision no. 413/2012.
Government Decision no. 75/2014.
In 2020, the following types of social services operated in Moldova: - 28 Sheltered Housing services
for 121 beneficiaries, including 12 Sheltered Housings created by the residential institutions managed
by the National Social Assistance Agency (NSAA) for 63 beneficiaries; - 15 Community House
services for 106 beneficiaries, including 3 Community Houses created by the residential institution
managed by NSAA for 18 beneficiaries; - 24 Mobile Team services, for about 680 beneficiaries; - 8
day centres, for about 400 beneficiaries; - 6,058 personal assistants, including 2,657 employees from
the funds allocated from the minimum package of social services, who serve 6,113 persons with
severe disabilities, and about 2,100 persons still need this service (compared to 2019, the number of
personal assistants increased by 2,468 units, from 3,590 to 6,058); - 4 Respiro services, for 160
beneficiaries/year; - 47 family assistants, who have 47 beneficiaries in placement.
During the reporting period, several events were organized, jointly with civil society (Keystone
Moldova, AOPD, etc.), communication campaigns to promote the social inclusion of persons with
disabilities and their rights, combat discrimination against them, promote their skills, including: - A
media campaign to promote the living of deinstitutionalized persons with disabilities in community,
with 5 videos produced and distributed: a. “I have a family”
(https://www.youtube.com/watch?v=GNO-HZt_Tw4); b. “I can work”
(https://www.youtube.com/watch?v=muZIq8cbUg8); c. “I am learning to be independent”
(http://youtu.be/Qql2zdtW8QI); d. “I want all the boys from the institution to live in a family”
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(http://youtu.be/D1YQR2ReySQ); e. “I want a better life for my children”
(http://youtu.be/HGZhKkKrkx8); - An anti-stigma media campaign implemented together with nonprofit organizations Voinicel, Somato and Woman and Child Protection and Support
(http://youtu.be/HttO8t3z1b8; http://youtu.be/myh2fN3NDL8; http://youtu.be/f6LJEMkhBm0); - A
media campaign organized together with the parents of children with disabilities, My child is like your
child. The parents of children with disabilities have prepared 10 personal stories about cases of
discrimination, which were broadcast on Radio Noroc and were posted on postcards and distributed
nationwide; - The media campaign Show that You Care, implemented in partnership with Radio
Noroc and TV Moldova 1, focused on promoting the rights of persons with disabilities and
encouraging people to combat discrimination against persons with disabilities; - A communication
campaign focused on deinstitutionalization and promotion of living in community, with 10 video
spots produced together with deinstitutionalized persons with disabilities
(http://www.youtube.com/watch?v=q2aTlp8LNR4&index=1&list=PLPQuptrkWEMMzdJ5qpTaPwC
BBOvGUU_F_ ), which were broadcast on TV Moldova 1, Jurnal TV, Publika, YouTube, social
media for several weeks. In 2016-2017, the media campaign I Support Inclusion was organized in
order to prevent and combat discrimination against persons with disabilities. The media campaign had
4 basic components: 1) the inclusion of persons with disabilities in the working life with the message
“I can work”; 2) combating stereotypes with the message “I am a person, I am not your opinion”; 3)
the inclusion of children with special education needs in kindergartens with the message “Let’s play
together”; 4) persons with disabilities living in community with the message “We are the same”. The
campaign actions included photo reports, videos, success stories, interviews. During 2017-2019, the
Moldovan Alliance of Persons with Disabilities in collaboration with the Ministry of Health, Labour
and Social Protection and the Youth Media Centre promoted the image of persons with disabilities
based on rights and human dignity, organizing the photo exhibition called Inspiring People at the
national and local level: Edinet, Balti, Comrat: - https://gagauzinfo.md/top2/43820-lyudi-kotoryevdohnovlyayut-v-komrate-otkrylas-fotovystavka-uspeshnyh-lyudey-s-ogranichennymivozmozhnostyami.html
Law no. 288/2017.
Based on the Joint Order of the Ministry of Health, Labour and Social Protection and the National
Medical Insurance Company no. 492/139A of 22 April 2013, insured persons, including those with
disabilities, benefit from medicines from the list of those fully or partially compensated from the
compulsory health insurance funds to reduce the financial burden and permanent supportive treatment
for priority chronic diseases.
Decision no. 58/2018 of the Board of Directors of the National Regulatory Agency for Electronic
Communications and Information Technology, on the establishment of requirements and measures for
users with disabilities to have equivalent access to publicly accessible electronic communication
services.
Ministry of Health, Labour and Social Protection Order no. 555 of 16.06.2020.
1) adolescents and young people up to 24 years old; 2) women in the obstetric risk group; 3) women
in the somatic risk group (suffering from chronic diseases at risk for pregnancy and childbirth); 4)
women who have had an abortion on request during the last year; 5) HIV positive people and those in
groups at high risk of HIV infection; 6) victims/survivors of sexual abuse, for emergency
contraception; 7) victims/survivors of trafficking in human beings; 8) survivors of exceptional
situations, humanitarian crisis or public health emergencies, persons with refugee status, beneficiaries
of humanitarian protection in the Republic of Moldova, asylum seekers, stateless persons, migrants;
9) persons with disabilities, including persons with disabilities within residential institutions; 10)
persons with mental health problems, in the records of a psychiatrist or of the family doctor; 11) users
of drugs and other psychotropic substances, who are in the records of a specialist in narcology; 12)
people with low incomes or without incomes.
Promo-LEX Association, ADEPT Association for Participatory Democracy, IDIS “Viitorul”, Institute
of Public Policies, Institute for Strategic Initiatives, “Expert Group” Independent Analytical Centre.
Detention and sanctioning of persons for alleged illegal crossing of the administrative line, abduction
of persons for alleged treason, declaration of persona non-grata for Moldovan citizens domiciled in
the region, excessive convictions for alleged acts of terrorism, censorship of free speech.
During the reporting period, in particular, systematic support and assistance was provided on several
individual and high profile cases, such as Horjan, Halabudenco, Lipovcenco, Doaga, Belova, Rjavitin,
Lomaca, Glijin, Amarfii, etc. At the same time, over 1,500 petitions were examined and resolved,
advice was provided to over 6,000 applicants, over 500 inter-institutional meetings were held to
address various issues related to the difficulties encountered in protecting human rights in the
Transnistrian region.
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