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املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث جلمهورية

مولدوفا*

 -1نظ ررلل نة ر ر نملع ي ر ر ق ا رراد ن واال ررعية ان قافعةي ر ر انة اع ي ر ر يف نةاالة ررل نة ر ر ا
نة عة ر جلفها ة ر داة ر ا ع نفررال ه يرريل نةعه ر نة ر ا ن ررع ق ارراد ن واالررعية ان قافعةي ر
انة اع ي ر ر ر ر ) (E/C.12/MDA/3يف ق سر ر ر ررايهع  56ا( 57ننظ ر ر ر رل  E/C.12/2016/SR.56ا،)SR.57
نملعارايه يف  21ا 22أة ال/سرتاف  ،2017انةافر ل يف ق سراهع  ،78نملعاراية يف  6هفرلة
نألال/أكاانل  ،2017هيله نملالحظعل ن اعدي .

ألف -مقدمة
 -2هلحررا نة ر قةاالةررل نةر ا نة عةر ة اةر نةفررل اقملع ادررعل نافررع ي نملا در يف
نة ررلياي ة ررا وعئف ر ر نملس ررعئ ( .)E/C.12/MDA/Q/3/Add.1اهع ررل نة ر ر أةض ررع ة ر ر ها ر ر ةلهع
ة حان نةتّعء نةيل أقلهه دع ا نة اة نةفل نةل يع نملسااى انملفتك ن نةازن نل.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
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هلحا نة
ّ

قةافعي نة اة نةفل ملع ة ي:

نةاررعنال ( و ر  )52نملاع ررح محررعدي نةفررعا (أد ر نملظررع ) ،يف ةررع ،2014
(أ)
اإقلنءنل إنفعء دكاا حمعدي نةفعا (أد نملظع ) يف ةع  2014ماقا هيلن نةاعنال؛
( ) نةاررعنال و ر  121نفررال فررفعل نملسررعانة ،يف ةررع  ،2012اإقرلنءنل إنفررعء
جم س د ع نةافييز انةاضعء ة يه اففعل نملسعانة يف ةع  2013ماقا هيلن نةاعنال؛
(ج)
يف ةع .2012

__________

*

نةاف هتع نة
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جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تطبيق العهد
 -4أتسررا نة ر ةر او نملع ادررعل نةررل ور داهع نة اةر نةفررل نفررال ن ررع ل نةررل نحررا
يه ررع قةعه ر أد ررع نة ررعك نة ي ر أا ه ر نة ررل طتاا رره يه ررع .اهف ررعل قةا ررح ألل نة اة ر نةف ررل
نةعرعد نن رلة قةعهر امدكعنير
هتيلل قه ن كع يرع اذكرعء اةري نةاضرعة انةرعد انملرا
نةااعفي نفال ن ااد نملكلس يه.
 -5توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيزز التزدريب املقزدىل ال الق زاحمل وا زامو واملزو و
العززامو فيمززا يتعلززق هح ززاىل العهززد و م انيززة التقا ززي بشززأ ا .وت ززرر توصززيتها السززابقة
للدول ززة الط ززرف هن تق ززدىله تقرير ززا ال ززدوري املقبز ز ه معلوم ززات ع ززا الس ززوابق الق ززائية
ذات الصز ززلة .و ز ز ا الصز ززدده تل ز ززل اللجنز ززة انتبز ززاد الدولز ززة الطز ززرف ال تعليقهز ززا العز ززاىل
رقم  )1998(9بشأن التطبيق ا لي للعهد.
مجع البياانت
 -6أتسررا نة ر ةع ر ك عة ر نةتيررعةل ناحالررعئي نملالاو ر ذنل نةال ر نملاع ا ر قاةفررعل
نةا جيي ة حااد نةان ية يف نةعه  .اهفعل قةا رح ألنره ةاقر أ نظرع رعد جلفرع نةتيرعةل
نملاع ا ر ق ارراد ن واالررعية ان قافعةي ر انة اع ي ر يف نة اة ر نةفررل األل نةتيررعةل نملاعح ر ر
دال إىل ح كت .
 -7توصي اللجنة الدولة الطرف بتحسو نظاىل مجع البياانت هبدف مجع بيزاانت ازاملة
ومقارنة ما اأ ا أن تتيح ام انية تقييم مستوى التمتع ابحلقوق املنصزو عليهزا العهزده
وال سززيما أوسززا األف زراد واجلماعززات مززا ا ززرومو واملهمشززو .كمززا توصززيها بت ززمو
تقرير ا الدوري املقب البياانت اإلحصائية السنوية املقارنزة الالممزة لتقيزيم اإلعمزات التزدرجيي
للحقززوق املنصززو عليهززا العهززد وب ززمان تصززنيف ز د البيززاانت سززب نززو اجل زنس
والسا واملوقع اجلغرا واإلعاقة والدياه وغري ذلك ما املعايري.
املؤسستان الوطنيتان حلقوق اإلنسان
 -8حتيط نة ة فع قملؤسسا نةراط يا اراد نانسرعل نمل فراه يف نة اةر نةفرل  ،أ
دكاررا حمررعدي نةفررعا (أد ر نملظررع ) اجم ررس د ررع نةافييررز انةاضررعء ة يرره افررفعل نملسررعانة (جم ررس
نملسعانة) .اهفعل نة قةا ح ةعر ك عةر دسرااى نملران ي نملعةير انةتفرلة نملاعحر ارعه نملؤسسرا
ةالففالع نا ةايهع اةضعا ه ييل نةس فعل نةععد ة ااصيعل أا نةالن نل نةالعي ة ة هفع.
-9

توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيع التدابري الالممة ملا يلي:

م زد م تززب أمززو املظززاس والززس املسززاواحمل علززل حززد سززواء ابملززوارد املاليززة
(أ)
والبشرية ال افية و مان اأال تُ ِعف طريقة متوي اتو املؤسستو استقالهلما؛
(ب)

2

ك الة املتابعة املناسبة للتوصيات والقرارات الصادرحمل عا اتو املؤسستو؛
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مان امتثاهلما ابل ام للمبادئ املتعلقة مبركزز املؤسسزات الوطنيزة لتعزيزز
(ج)
ومحاية حقوق اإلنسان (مبادئ ابريس).
خطة العم الوطنية حلقوق اإلنسان
 -10ني فع هالحظ نة نةافعي ف ةف اط ي ق ة ة اراد نانسرعل ة رتة ،2021-2017
هرري هعررل ةر و اهررع ألل فر نةعفر نةاط ير نةسررعنا ة ررتة  2014-2011جيررل ه يريلهع
ا ص ر هع اهاييفهررع قةكعد ر  ،اذة ر قألسررع نظ رلن ة ر او نةافاة ر نمللالررو ةا يرريلهع اةف ي ر
نةالدلكزة .
 -11توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابختززاذ مجيززع التززدابري الالممززة ل ززمان التن يز ال امز
خلطززة العم ز الوطنيززة حلقززوق اإلنسززان لل ز حمل 2021-2017ه وذلززك بطززرق منهززا متوي ز
تن ي ز ا ابلقززدر ال ززا ورصززدد ابنتظززاىل .كمززا توصززيها ا زراس املؤسسززتو الززوطنيتو حلقززوق
اإلنسززان واجملتمززع املززد واجلهززات األخززرى املعنيززة صززاحبة املصززلحة عمليززة التن ي ز ه مززع
مراعاحمل د املالحظات اخلتامية.
التبايا بو املناطق الري ية واحل رية وعملية الالمركزية
 -12هفعل نة قةا ح إزنء نةاتعة عل نةكت ة نر نمل رعطح نةلة ير ان ضرلة يف نةافارع ق اراد
نمل ال ررا ة يه ررع يف نةعه ر ر  ،ا س رريفع يف جم ررع ل نةعفعة ر ر انةس ررك ا ر ر دعل نةلةعة ر ر نةال ررحي
انةاع رري ان ر دعل نأل ررلى .اةس ررعا هع نةا ررح ة ررا اق رره ن ال ررا ألل إف ر عء ط ررعنع نةالدلكزة ر
دؤ لن ة ا نظع ن ك زني ة ا دع ةت ا ه عو ن عة نستا هتعة دسرااتل ن كادرعل نة ير در
حي نةا نل انا نية نةسيعسي  .كفع هفعل نة قةا ح إزنء درع ل ره ذةر در سل سر تي ر
دا عست ة ا نةلاد انملهفف  ،د نةلادع انأل لع ذا ناةعو .
 -13توصي اللجنة الدولة الطرف بت ثيف جهود ا ما أج معاجلة مسألة التباينات بزو
املناطق الري ية واحل رية بغية ك الة متتزع مجيزع األازاا علزل زو كامز املنزاطق الري يزة
واحل ز زرية عل ززل ح ززد س ززواء ابحلق ززوق امل رس ززة العه ززد .كم ززا توص ززيها هن تع زززم ق ززدرات
احل وم زات ا لي زة عل زل صززعيدي املقاطعززات والبلززدات مززا النززاحيتو املاليززة واإلداريززة ومززا
حيززث اهلياك ز األساسززية؛ وهن حتسززا مسززتوى التنسززيق بززو احل ومززة املركزيززة واحل ومززات
ا لية ورصد اخلدمات االجتماعية اليت تقدمها احل ومات ا لية؛ وهن حتر علزل أال تزؤ ر
عملية الالمركزية سلبا علل األفزراد واجلماعزات مزا ا زرومو واملهمشزو؛ وهن ُتزري حتلزيال
اامال أل ر عملية الالمركزية علل التمتع ابحلقوق الواردحمل العهد .وعالوحمل علل ذلكه واذ
تُ كر اللجنة الدولة الطرف هن عمليزة الالمركزيزة ال تقلزي هي حزات مزا األحزوات مسزتوى
مسؤوليتها عزا الوفزاء ابلتزاما زا مبوجزب العهزده فهزي توصزيها بززادحمل وعزي السزلطات ا ليزة
ابلتزاما ا مبوجب العهد.
احلد األقصل ما املوارد املتاحة
 -14هفر ررعل نة ر ر قةا ر ررح ألل نسر ررت نان ر ررعد نةعر ررع ة ر ررا نةضر ررفعل ن قافر ررعةي انةسر ررك
ان دعل نألسعسي انةلةعة نةالحي انةاع ي در نة رعه نة ري نا رع ن ر دسراانهع رالل
نة تة نملففاة قةاالةل ا ةزنل فعي ع (نملعية .))1(2
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 -15توصي اللجنة الدولة الطرف هن تزيد بقدر كبري مستوى اإلن اق االجتماعي العاىله
علل الصعيديا الوطين وا ليه ل مان اإلعمات التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعيزة
والثقافي ززةه وةاص ززة فيم ززا يتعل ززق ابل ززمان االجتم ززاعي والسز ز ا واملي ززاد والص ززرف الص ززحي
والرعاية الصحية والتعليم.
ال ساد
 -16ني فع هالحظ نة ر نةار نن نةرل نهتريلهتع نة اةر نةفرل ملكع حر نة سرعي ،هري هرزنل
هفعل قةا رح إزنء ننافرع نة سرعي يف نةافرعع نةعرع  ،ا سريفع يف نجلهرعز نةاضرعئي ،اإزنء ن نافرع
نةانسررع نة فررعد ملفع س ر نةل رراة ة حالررال ة ررا ن ر دعل نةععد ر  ،ا سرريفع يف وفررعةي نةلةعة ر
نةالحي انةاع ي  .كفع ةسعا هع نةا ح ألنه ،زتية ة ي ن رع ل نملت رع ة هرع اةر ي ناينةل،
نةععد ذا نةلها نمل ل ض (نملعية .))1(2
هااالل ناينن يف دعظ ن ع ل ة ا نملا
 -17توصي اللجنة الدولة الطرف بت ثيف جهود زا مل افحزة ال سزاد وابلقيزاىل علزل وجز
اخلصو مبا يلي:
مبا

اذكززاء وعززي عامززة النززاني واملززو و احل ززوميو ب ززرورحمل م افحززة ال سززاده
(أ)
ذلك الراوحمل؛

( ) تعزيززز ان ززاذ قززوانو م افحززة ال سززاد وم افحززة اإلفززالت مززا العقززاب علززل
ال ساده وةاصة فيما يتعلق ب بار املسؤولو؛
(ج) تعزيز قدرحمل اجلهام الق ائي علل التصزدي لل سزاد و زمان احلمايزة ال عالزة
ل حاا ال ساد وحماميهم والنشطاء املنا و لل ساد واملبلغو عن والشهود علي ؛
(ي)

حتسو احلوكمة العامة و مان الش افية

ادارحمل الشؤون العامة.

عدىل التمييز
 -18هفر ررعل نة ر ر قةا ر ررح ألل نألحكر ررع نملاع ا ر ر مكع ح ر ر نةافيير ررز ،مر ررع يف ذة ر ر نةار ررعنال
و ر  121نف ررال ف ررفعل نملس ررعانة ،ه ر و ة ررا حظ ررل نةافيي ررز ة ررا نألس ررس نملف ررع إةيه ررع يف
نمل ررعية  )2(2در ر نةعهر ر ايف ي ررع قانن ررا ن ي ررعة ،ا هع ررعأل دس رراة نةافيي ررز نملاعر ر ي نأل رركعل
انجلاننا (نملعية .))2(2
 -19توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة تشزريعا ا مل افحزة التمييززه وال سزيما القزانون
املتعلق ب مان املساواحمله هبدف و ع قانون يني علزل حظزر مجيزع األاز ات املباازرحمل وغزري
املباا زرحمل واملتعززددحمل اجلوانززب مززا التمييززز علززل مجيززع األسززسه مبززا ذلززك احلالززة الصززحية
والثروحمل واألص واملي اجلنسزي واهلويزة اجلنسزانية .وينبغزي أن يزني ز ا القزانون علزل ا حزة
سززب انتصززاف فعالززة ل ززحاا التمييزززه مبززا ذلززك اطززار اإلجزراءات الق ززائية واإلداريززة.
وتل ل اللجنة انتباد الدولة الطرف ال تعليقها العزاىل رقزم  )2009(20بشزأن عزدىل التمييزز
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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نظاىل اهادحمل اإلعاقة
 -20ةسررعا نة ر نةا ررح ألل نظررع ررهعية ناةعو ر ة رزنل ةاررا إىل ح ر كت ر ة ررا نة ر ه
نةفررر ر قهرراي نة اةر نةفررل اصررالحه .اهالحررظ نة ر أل نسررت نأل ررلع ذا ناةعور
نملعت هب د ل ض ق ن ( 5,1يف نملعئر ) ،اهرا درع ةر ل ،ة را درع ةتر ا ،ة را أل نظرع رهعية
ناةعو ر ر ر ر دالئ ر ر  .اهف ررعل قةا ررح أةض ررع ألن رره ،نس ررتا نا ررو نةافاة ر ر  ،ة ررا ل نملس ررعة ال
نةفلاليال إ ة ست فئي ق ن د نأل لع ذا ناةعوعل نةف ة ة (نملعية .))2(2
 -21توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف مبراجعززة نظززاىل اززهادحمل اإلعاقززة ل ززمان مراع زاحمل تقيززيم
اإلعاقة خلصائي األااا ذوي اإلعاقة و زروفهم واحتياجزا م وبتاصزيي مزا ي زي مزا
التموي لتوفري املساعديا الشاصيو جلميع األااا ذوي اإلعاقات الشديدحمل.
الروما
 -22ني فر ر ررع هالحر ر ررظ نة ر ر ر نةافر ر ررعي ف ر ر ر نةعف ر ر ر ن عص ر ر ر ن ر ر ر ة نةسر ر رركعل د ر ر ر نةلادر ر ررع
ة ررتة  ،2020-2016هرري أتسررا ة ا يرريل نة ر اي ة لف ر نةسررعنا ة ررتة ،2015-2011
نس ررتا ةر ر ك عةر ر ن فر رانل نملال رريلة انةافاةر ر  ،ا هر رزنل هف ررعل قةا ررح ألل نةلاد ررع ةزنة ررال
ةانقهال نةافييرز يف يرع جمرع ل ن يرعة .ا ر نةاار نةرلز در رالل اسرفعء جمافعرعل نةلادرع
يف جمررع ل نةضررفعل ن قافررعةي انةالررح انةاع رري  ،ررعل نة ر هفررعل قةا ررح ألنرره ر دعظ ر
د عصررا نةاسررفعء نس رتا ناررو نةافاة ر اة ر اقرراي نا نية نةسيعسرري ة ر ى ن كادررعل نة ي ر
نملك  ،يف إطع نظع نةالدلكزة  ،مععجل وضعت نةلادع (نملاني  )2(2ا 9ا 12ا.)13
 -23توصي اللجنة الدولة الطرف هن تن ابل ام خطزة العمز اخلاصزة بزدعم السز ان
مززا الرومززا لل ز حمل  2020-2016ابختززاذ تززدابري منهززا ختصززيي التموي ز ال ززا لتن ي ز اه
وهن ت مأل مجيع مناصب وسطاء اتمعات الروما البالغ عدد ا .48
املساواحمل بو الرج واملرأحمل
 -24هفررعل نة ر قةا ررح ألل دسررااى مت ي ر نمل رلأة ة ررا نةعفررا يف د عصررا ص ر ع نةا رلن يف
نةافررعة ن ررع انةعررع ة رزنل د ل ضررع ق ر ن .اإذ هلحررا قةافررعي حال ر  40يف نملعئ ر كح ر
أيىن ةاف ي كال نجل س يف وانئ نملل ح ةالنالعقل نة ملعني انة ي  ،هي هفرعل قةا رح ألل
صيغ ه ييل هيله ن ال هاضح نع  .كفع ةسعا هع نةا رح إزنء نسرافلن نةاانةرا نة ففير نملاع ار
أبيان نجل سر اإزنء إةطر دسررؤاةي نةلةعةر يف نةغعةررا قملرلأة يف نة اةر نةفررل  ،اهررا دررع عهررع
د دانص دسع هع نملهين (نملعية .)3
 -25توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابختززاذ مجيززع التززدابري الالممززة للتن ي ز ال ام ز لنظززاىل
احلصززة الززدنيا املتمثلززة  40املائززةه بطززرق منهززا اعتمززاد تنظززاىل الت ززافؤ بززو اجلنسززوته
وبتحس ززو مس ززتوى متثيز ز النس ززاءه مب ززا ف ززيها املنتمي ززات ال أقلي ززة الروم ززا والنس ززاء ذوات
اإلعاق ززةه مناص ززب ص ززنع القز زرار القط ززاعو الع ززاىل واخل ززا  .كم ززا حت ززث اللجن ززة الدول ززة
الطرف علل ت ثيف جهود ا للق اء علل القوالب النمطية املتعلقة هدوار اجلنسزو ولتعزيزز
املسززاواحمل تقاس زم مسززؤوليات األس زرحمل والرعايززة بززو امل زرأحمل والرج ز ه مبززا ذلززك مززا خززالت
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مادحمل خززدمات الرعايززة العامززة لألط ززات وكبززار السززا واألاززاا
الرجات علل أخ اجامحمل الوالدية.
احلق

ذوي اإلعاقززةه وتشززجيع

العم

 -26أتسا نة ةعر اقراي نيرعةل إحالرعئي دالر نفرال ن رح يف نةعفر رالل نة رتة
نملفررفاة قةاالةررل .اةسررعا هع نةا ررح ألل دعر ل نةاا يررا در ل قر ن نالر ةعدر ايف أاسررع
أو ي ر نةلاد ررع ،ا س رريفع نة س ررعء نمل افي ررعل إةيه ررع ،انأل ررلع ذا ناةعو ر  ،ر نةاف ررعي نظ ررع
حال مخس يف نملعئ ةاا يا نأل لع ذا ناةعو (نملعيه  )2(2ا.)6
 -27توصزي اللجنززة الدولززة الطزرف بت ثيززف جهود ززا لتحسزو حالززة التو يززف اإلمجاليززةه
وعلززل وجز اخلصززو (أ) ابلتن يز ال عززات لنظززاىل حصززة وسززة املائززة لتو يززف األاززاا
ذوي اإلعاقة و مان تزوفري ال تيبزات التيسزريية املعقولزة هلزم م زان العمز ؛ و(ب) بززادحمل
نسبة تو يف املنتمو ال أقلية الرومزاه مبزا فزيهم النسزاءه مزا خزالت حتسزو التزدريب املهزين
وخززدمات التو يززف؛ و(ج) بتشززجيع أرابب العم ز علززل تو يززف األاززاا ذوي اإلعاقززة
واملنتمو ال الروماه بطرق منها الربامج التح يزية.
العمات املولدوفيون املهاجرون

اخلارج

 -28هالح ررظ نة ر ر أل نةع ر ر ي نا ررع ة عف ررعل نملاة ر ر ا ي نمله ررعقلة يف ن ررع ج ةف ررك
نس ررت  30يف نملعئر ر د ر نةا رراى نةععد ر يف نة اةر ر نةف ررل  ،ادعظفه ر د ر نمل ررعطح نةلة ير ر  ،األ
حتاةالهت نملعةي هفك نع نة عه نة ي نا ع  .أل نة هفعل قةا ح إزنء ننل نةسر تي
ملغعي ة هيلن نةع ي نةكت د نأل لع ة اة نةفل  ،ا سيفع:
نةافع نملؤسا نةيل ةعيفره ورا  100 000ط ر هرلكه سقمهر نملهرعقلال،
(أ)
انةرريل ة ر ل ة يرره ن ه ررعع دع ر ل ننافررعةه ة ر نة نس ر  ،اهررلي هغرريلةاه اأح رانا نةالررحي ،
ادععةهت د نملفعك نة سي انةععط ي ؛
( ) نةر ر ر او ن ر ررعي يف نةع ر ررعد
ا سيفع يف وفعةي نةالح انةاع ي ؛

نمله ر ررلة انمله ير ر ر نمل ر ررؤه

ذا نةار ر ر ةا نجلير ر ر ،

(ج) ه ر نن ن فعة ر ن قافعةي ر نملاتعة ر يف ن ه عو ررعل نة عئي ر ن ر نة اة ر نةف ررل
ان ر نل نةعفر  ،نةررل ور هررؤي إىل نسرراتععي نعر نملهررعقلة در نظررع نةضررفعل ن قافررعةي نعر
ةايهت ؛
(ي) نةالررعاقل نةررل ةانقههررع نةععئ ر ال يف ن ن ر دعج د ر ق ة ر يف س رراد نةعف ر
(نملاني  6ا 7ا 9ا.)10
 -29توصي اللجنة الدولة الطرف بت ثيف جهود ا ما أج ما يلي:
ززمان أن يتززول الرعايززة ال املززة ألبنززاء العمززات املولززدوفيو املهززاجريا
(أ)
اخلززارج أف زراد مززا عززائال م أو مقززدمو الرعايززة املعينززون وأال ُُيرمززوا مززا حقززوقهم االقتصززادية
واالجتماعية والثقافيةه مبا ذلك احلق الرعايزة الصزحية والتعلزيمه وتزوفري الزدعم ز ا
الصدد ملقدمي الرعاية البديلة؛
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( ) احل اظ علزل قو زا العاملزةه وال سزيما العمزات املهزرحمل واملهنيزون املؤ لزون
اايل الطب والتعليمه بوسائ منها احلوافز املالئمة؛
(ج) توسززيع نطززاق االت اقززات الثنائيززة بغززرا تززوفري احلمايززة املهنيززة واالجتماعيززة
ال املززة للعمززات املهززاجريا بلززد العمز و ززمان مت ززنهم مززا االسززت ادحمل ال املززة مززا نظززاىل
ال مان االجتماعي بعد عود م؛
(ي) تيسزري ادمززاج العمززات املهزاجريا العائززديا
التدريب املهين واجياد فر العم .

سززوق العمز مززا خززالت مادحمل

احلد األدىن لألجور
 -30ةس ررعا نة ر ر نةا ررح ألل دس ررااتل ن ر ر نأليىن ة ق ررا هار ر ك ر ر ن ةر ر ن ر ر نأليىن
ملسررااى نةك ررع األل ن ر نأليىن ة قررا يف نةافررعع نةعررع ت رل داعةسرراه د رريل ةررع 2014
ا نالا د ي ه يف نةافعع ن ع (نملعية .)7
 -31توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف (أ) برفززع احلززد األدىن لألجززوره وال سززيما القطززا
العاىله ال ما يوفر للعمات وأسر م مستوى معيشيا الئقا؛ و(ب) بتعدي احلد األدىن لألجزور
ابنتظاىل حسزب ت ل زة املعيشزة؛ و(ج) بتعزيزز امتثزات أرابب العمز للحزد األدىن لألجزور مزا
خززالت عملي ززات ت تززيل أم ززاكا العمزز والي ززات تقززد الشز ز اوى؛ و(د) ك الززة معاقب ززة م ززا
ال يدفعون احلد األدىن لألجور.
احلق

العم

روف عادلة ومواتية

 -32ةسعا نة نةا ح إزنء ننافع ممع س نألقا ر نملالرلح هبرع (أ درع ةسرفا "نألقرا
نمل اةر يف أ ل ر ") ،نةررل هفررك ةاتر ئيسرري أدررع إنفررعء نظررع ررعد ة ضررفعل ن قافررعةي يف
نةت ر ر اهت ررا ألر رلن سر ر تيع كتر ر ن ة ررا ن ررح يف نةض ررفعل ن قاف ررعةي قة س ررت ة ررلع نة رريلة
ةالر ررلح نكعد ر ر دلهتر ررعهت  .كفر ررع ةسر ررعا هع نةا ر ررح إزنء فر ررلعد نةلانهر ررا نملار ررا لة ،نةر ررل ة ر ررعهز
دت غهع  140د يال ةيا داة ايف ،امتس سل هع أك ل د  17 000دسال (نملعية .)7
 -33توصي اللجنة الدولة الطزرف ابختزاذ مجيزع التزدابري الالممزة ل زمان التصزريح ب امز
أجور مجيع املستادمو ولصرف املرتبات املتأخرحمل وغري املدفوعة دون مزيد ما اإلبطاء.
ال جوحمل

األجور بو اجلنسو واملساواحمل

األجر عا العم املتساوي القيمة

 -34ني فع هلحا نة ناا يو نة اة يف نألقا نر نجل سر ن سرت  50يف نملعئر رالل
نة ررتة نملفررفاة قةاالةررل ،هرري هفررعل قةا ررح إزنء نسررافلن هرريله نة رراة ،نةرريل ةررؤي إىل هاسرريع
نا راة ن ر نجل س ر يف نسرراحاعوعل نةارراد ن قافررعةي ،د ر نملعع ررعل نةااعة ة ر  .كفررع هفررعل
قةا ررح إزنء ةر اقرراي إطررع هفرلةعي نفررال دتر أ نملسررعانة يف نألقررل ةر نةعفر نملاسررعا نةايفر
(نملعية .)7
 -35توصي اللجنة الدولزة الطزرف ابعتمزاد اطزار تشزريعي بشزأن مبزدأ املسزاواحمل األجزر
عا العمز املتسزاوي القيمزة ومبواصزلة تقلزيي ال جزوحمل األجزور بزو اجلنسزوه بطزرق منهزا
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م افحززة القوالززب النمطيززة املتعلقززة هدوار اجلنسززو وحتسززو مهززارات النسززاء املهنيززة وال نيززة
وفر مزاولتها للمها غري التقليدية.
السالمة والصحة املهنيتان
 -36هالحظ نة نا ح ن ه عع دع ل ن انيث نمله ير  ،نةرل هرؤي إىل نةا رعة اناصرعقل
ن فر ة ،اةر ععةير ةف يررعل ه ارريع أدررعك نةعفر  .اةسررعا هع نةا ررح ناقرره ررع إزنء أحكررع
نةا ررعنال ور ر  131نملاع ررح ملنوتر ر نة اةر ر ألنف ررف دؤسس ررعل نألةف ررعل نةا ع ةر ر  ،نة رريل ال ررل
ةف يررعل ه ارريع أدررعك نةعفر يف انحر ة كر ةررع اةر و ة ررا إ فررع أ ق نةعفر مخسر أت
وت إقلنئهع ،اإزنء ة ك عة نملان ي نملعةي انةتفلة نمللالال مل افيعل نةعف (نملعية .)7
 -37توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابختززاذ مجيززع التززدابري الالممززة ملنززع احلززواد املهنيززة
ولتحسو السالمة والصحة املهنيتو وتعزيز عمليات ت تزيل أمزاكا العمز ه مبزا ذلزك مزا
خالت مراجعة القانون رقم  131املتعلق مبراقبة الدولة ألنشطة مؤسسات األعمات التجاريزة
وختصيي ما ي ي ما املوارد البشرية واملالية مل تشيات العم  .وتل ل اللجنة انتباد الدولزة
الطززرف ال تعليقهززا العززاىل رقززم  )2016( 23بشززأن احلززق التمتززع بشززرو عم ز عادلززة
ومر ية.
املناطق االقتصادية احلرحمل
 -38هف ررعل نة ر ر قةا ررح ألل نظ ررع ن ر ران ز ن ررع قمل ررعطح ن واال ررعية ن ررلة ،ا س رريفع
إة ررعء نملسررا فلة يف نمل ررعطح ن واالررعية ن ررلة د ر ن دا ررعل ة اف رلةععل د ر ة  10س ر انل ،و ر
ةكال ةه ألل س ر ف ة ا متاع نةعفعل يف ه نمل عطح ق ااد نةان ية يف نةعه .
 -39توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيزع التزدابري الالممزة ل الزة اإلعمزات واحلمايزة
ال املو ملا يني علي العهد ما حقزوق العزاملو املنزاطق االقتصزادية احلزرحمله مبزا ذلزك
احلق التمتع بشرو عم عادلة ومواتيةه واحلق ت زويا النقزاابت واالن زماىل اليهزا و
اإل رابه واحلق الصحة وال مان االجتماعي.
احلق

ال مان االجتماعي

 -40هك ررل نة ر ر ناةر رلن ةر ر يانة رري و اه ررع نةس ررعنا نملاف ر ر يف أل دااس ررط نملعع ررعل
نةااعة ة ر ر نةاعئف ر ر ة ررا ن ر رتنكعل يف نة اة ر ر نةف ررل ةا ر ر نك ر ر ة ر ر ن ر ر نأليىن ملس ررااى
نةك ررع األ نسرراحاعوعل نملسررعة ة ن قافعةي ر ر نةاعئف ر ة ررا ن رتنكعل أيىن د ر ذة ر
(ننظل نةاليا  ،E/C.12/MDA/CO/2نة الة  .)12كفع هفعل قةا ح نظلن ملع ة ي:
ة ر ن ة رتن قةاو ررس نة رريل كلس رره سقء نألط ررعل ذا ناةعو ررعل نةف ر ة ة
(أ)
ةلة ر ررعةاه ر ررالل نة ر ررتة نملفار ر ر ة نر ر ر ة ر ررعدي  1999ا 2017يف ر ررع ةاع ر ررح قس ر رراحاعوعل نةض ر ررفعل
ن قافعةي؛
( ) ةر فررفعل نسررافلن ة نسرراحاعوعل ن فعةر ن قافعةير  ،دررع قعر نةك ر در
ع ج نظع ن فعة ن قافعةي ؛
نأل لع
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(ج) حم اية ر نس ررا عية نة ررعد انملررالا انملت ر نةف ر اة ا ر ه د ر نمله ي ر
نملساا د نلند نةضفعل ن قافعةي ،اها دع ةؤلل س تع ة ا نة سعء ناقه ع ؛
(ي) نا ررو نملع اد ررعل ة ر ن رلند نةض ررفعل ن قاف ررعةي انةف ررعنع نملعا ر اق رلنءنل
ط ا ن سا عية د هع ،دع رال يال نسرا عية نةرلاد انملهففر  ،ا سريفع نةلادرع انأل رلع
يف نمل عطح نةلة ي  ،د ه نة ند (نملعياتل  )2(2ا.)9
 -41ت رر اللجنة توصزيتها السزابقة برفزع املعاازات التقاعديزة ال مسزتوى ي ز العزيل
الالئ ززق ومبواءمته ززاه كاطز زوحمل أوله م ززع احل ززد األدىن ملس ززتوى ال ززاف .كم ززا توص ززي اللجن ززة
الدولة الطرف مبا يلي:
(أ)

أن تصحح علل ال ور و ع اآلابء ال يا يعتنون هط اهلم ذوي اإلعاقة؛

( ) أن تراجع ارو االست ادحمل ما برامج ال مان االجتماعيه وتعزم التنسزيق
بو خمتلف برامج ال مان االجتماعي وتراد عملية منح اسزتحقاقات ال زمان االجتمزاعيه
هبدف ك الة استمرارية احلماية االجتماعية؛
(ج) أن ت ز املسززاواحمل االسززت ادحمل مززا بزرامج ال ززمان االجتمززاعي للمهنيزو
املستقلوه ال يا تش النساء غالبيتهم؛
(ي) أن تزيز ززد الز ززوعي العز ززاىل ب ز زربامج ال ز ززمان االجتمز ززاعي و ج ز زراءات طلز ززب
املنزاطق الري يزة املسزاعدحمل لطلزب االسزتحقاقات
االست ادحمل منها وتوفر للروما واألازاا
االجتماعية وواثئق اهلوية الالممة.
عم األط ات
 -42هفررعل نة ر قةا رح إزنء ررياع ررعهلة ةف ر نألط ررعل يف نة اة ر نةفررل  ،ا سرريفع يف
وفعةعل نةز نة انملتيععل ان دعل (نملعياتل  7ا.)10
 -43توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف بت ثيززف جهود ززا مل افحززة ززا رحمل عم ز األط ززاته
بطززرق منهززا تعزيززز عمليززات ت تززيل أمززاكا العم ز وان ززاذ التززدابري القانونيززة واإلداري زة ذات
الصلةه مبا ذلك أمر ومارحمل التعليم رقم  393املؤرخ  29أيلوت/سبتمرب .2014
العنف د املرأحمله مبا

ذلك العنف العائلي

 -44ني فع هالحظ نة نةاا نةيل أحلزهه نة اة نةفل  ،هي هزنل هفعل قةا ح ألل
نةع ا ف نمللأة ،مع يف ذة نةع ا نةععئ ي ،ةزنل دا فيع يف نة اة نةفرل ا هرزنل داعفرعة
نجل عة امحعة نةضحعت هفكالل حت ت (نملعياتل  3ا.)10
 -45حتث اللجنة الدولة الطرف علل م اع ة جهود ا ما أج ما يلي:
(أ)
د املرأحمله مبا

مجيع ما يبلزغ عنز مزا حزاالت العنزف
مان التحقيق العاج والشام
ذلك العنف العائليه ومعاقبة اجلناحمل مبا يتناسب وخطورحمل جرائمهم؛

( ) تقز ززد الز ززدعم ال ز ززا لل ز ززحاا مز ززا خز ززالت مادحمل عز ززدد مراكز ززز اإليز ززواء
وختصيي موارد مالية كافية لتقد املساعدحمل القانونية والعالج البد والن سي؛
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(ج) تززوفري التززدريب للمززو و امل ل ززو ن ززاذ القززوانو واملدرسززو واملززو و
الطبيو واألخصائيو االجتماعيو بشأن العنف د املرأحمله مبا ذلك العنف العائلي؛
(ي)

تنظيم محالت واسعة النطاق للتوعية العامة بشأن منع العنف د املرأحمل.

االتار ابألااا
 -46ني ف ررع هالح ررظ نة ر ر نةار ر نن نةع ةر ر ة نة ررل نهت رريلهتع نة اةر ر نةف ررل ملكع حر ر ن ت ررع
قأل لع  ،هي هفعل قةا ح ألنره ةرزنل دعر ل داعفرعة نجل رعة دار نيع قر ن اهاسر نةعاراقل
نمل لاف ة يه قةاسعه  ،حستفع أ ي نه .كفع ةسعا هع نةا ح إزنء ة ها نةا نةكرعيف در
دعل نةاععيف اإةعية نايدعج ة ضحعت (نملعية .)10
 -47توصززي اللجنززة الدول زة الطززرف بت ثيززف جهود ززا للتحقيززق بش ز فعززات أفعززات
االتار ابألااا وملقا احمل اجلناحمل ومعاقبتهم مبزا يتناسزب وخطزورحمل جزرائمهم؛ وبتزوفري مراكزز
اإليززواء ل ززحاا االتززار؛ وب الززة حصززوهلم علززل املسززاعدحمل واسززت اد م مززا ب زرامج التعززا
واعادحمل اإلدماج.
احلق

مستوى معيشي الئق

 -48ني ف ررع هف رري نة ر ر ق ررعف نةكتر ر ملعر ر ل نة ا ررل ،ه رري هر رزنل هف ررعل قةا ررح
سرافلن ه فرري نة ارل ،ا سرريفع يف نمل رعطح نةلة ير ايف أاسرع نملااعةر ة  .كفرع ةسررعا هع نةا ررح
ألل نررلةد "أقاهررا " ( )Ajutorن قافررعةي ة احرراةالل نة ا ة ر  ،اهررا نة ر ةد نةلئيسرري ة ح ر
در نة اررل يف نة اةر نةفررل  ،ةسررا ي د رره سرراى  50يف نملعئر در نأل ررلع نملررؤه  ،األل
دتررعةع ن سرراحاعوعل أيىن نك ر د ر ن ر نأليىن ملسررااى نةك ررع األل دعررعة نأله ي ر دف ر ية
ة غعة (نملعياتل  9ا.)11
 -49توص زي اللجنززة الدولززة الطززرف بت ثيززف جهود ززا مل افحززة ال قززره مززع ال كيززز بوج ز
املنزاطق الري يزة واملتقاعزديا .كمزا حتثهزا علزل ك الزة اسزت ادحمل مجيزع
خا علل األااا
األازاا املززؤ لو مززا بززرانمج تأجوتزورت ( )Ajutorاالجتمززاعي للتحززويالت النقديززة ومادحمل
مبالغ االستحقاقات بقدر ي للمست يديا مسزتوى معيشزيا الئقزا .وتوصزي اللجنزة الدولزة
الط ززرف كز ز لك مبراجع ززة مع ززايري األ لي ززةه مب ززا ذل ززك قائم ززة املوج ززوداته م ززا أجز ز ك ال ززة
است ادحمل مجيع األازاا ا تزاجو مزا بزرانمج تأجوتزورت ( )Ajutorاالجتمزاعي للتحزويالت
النقدية.
احلق

الغ اء

 -50هفعل نة قةا ح إزنء ننافع سراء نةاغيلةر  ،مرع يف ذةر هاورا نة فرا احرع ل نارو
نملغرريلتل نة ويار  ،اإزنء نا رلن يف نةررازل انةسررف  ،ا سرريفع نر نألط ررعل انة سررعء انأل ررلع
يف نمل عطح نةلة ي (نملعياتل  11ا.)12
 -51توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابختززاذ مجيززع التززدابري الالممززة ملعاجلززة مش ز لة سززوء
املنززاطق الري يززةه وذلززك بوسززائ منهززا التن ي ز
التغ يززة بززو األط ززات والنسززاء واألاززاا
ال ام ز للززربانمج الززوطين للغ ز اء والتغ يززة ال ز ي اعتمدت ز عززاىل  .2016وتل ززل اللجنززة
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انتباد الدولة الطرف ال تعليقهزا العزاىل رقزم  )1999(12بشزأن احلزق الغز اء ال زا وال
اطزار األمزا
املبادئ التوجيهيزة الطوعيزة لزدعم اإلعمزات التزدرجيي للحزق الغز اء ال زا
الغ ائي الوطينه اليت اعتمد ا الس منظمة األغ ية والزراعة لألمم املتحدحمل.
املياد والصرف الصحي
 -52ني فع هالحظ نة نةافعي نستنهي ي نمليعه انةالل نةالحي ة تة ،2029-2014
ال هزنل هفعل قةا ح ألل نملسااى نا ع ةالسرا عية در دالرعي نمليرعه نةسر ادلن رح نةالرل
نةالحي نملالئف دا ين ،دع اقاي ه عال كت ن نمل عطح ن ضلة انةلة ي (نملعية .)11
 -53توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف بت ثيززف جهود ززا لزززادحمل فززر احلصززوت علززل ميززاد
الشززرب املأمونززة واالسززت ادحمل مززا مرافززق الصززرف الصززحي املالئمززةه مززع ال كيززز بوجز خززا
عل ززل املن ززاطق الري ي ززةه وذل ززك بوس ززائ منه ززا التن يز ز ال امز ز السز ز اتيجية املي ززاد والص ززرف
الصززحي .وتل ززل اللجنززة انتبززاد الدولززة الطززرف ال تعليقهززا العززاىل رقززم  )2002(15بشززأن
احلق املاء وال بيا ا بشأن احلق خدمات الصرف الصحي (.)E/C.12/2010/1
الس ا
نةا نن نةل نهتيلهتع نة اة نةفل  ،ال هزنل نة هفعل قةا ح إزنء ة هرا درع
-54
ةك رري د ر نملسررعك ن قافعةي ر ة رلني انجلفعةررعل د ر نةررلاد انملهفف ر  .اأتسررا نة ر
ةع ر اقرراي دع ادررعل د ال ر ة ر ه يرريل سيعسررعل نةسررك ن قافررعةي ،مررع يف ذة ر نةافاة ر
نمللالو د وت ن كاد نةاط ي ان كادعل نة ي  ،انيرعةل دالر ةر ةر ي طرعةر نةسرك
ن قافعةي انملسا ي ة د ه (نملعية .)11
 -55توص ززي اللجن ززة الدول ززة الط ززرف بت ثي ززف جهود ززا الرامي ززة ال مادحمل مس ززتوى ت ززوفري
الس ا االجتماعي مع ما ي ي ما املرافق العامة للشباب واألااا ذوي اإلعاقزة وأسزر
الرومززا واألسززر ال ب زريحمل احلجززمه وال حتسززو جززودحمل املسززاكا العامززة القائمززة وصززيانتها .كمززا
توصيها ابختاذ مجيع التدابري الالممة إلاراس مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحةه مبا فيهزا
ا ت ززاجون للسز ز ا االجتم ززاعيه و ززع سياس ززات السز ز ا ورص ززد تن يز ز ا بغي ززة ك ال ززة
ا افيتها وفعاليتها.
احلق

الصحة

 -56ةس ررعا نة ر ر نةا ررح إزنء نةاحر ر تل نة ررل ةانقهه ررع نظ ررع نةلةعةر ر نةال ررحي يف نة اة ر ر
نةفل  ،اخبعص دع ة ي:
ناةزندي؛
د

(أ)

ةر ر نس ررا عية حر ران  20يف نملعئر ر در ر نةس رركعل در ر نظ ررع نةا رراد نةال ررحي

( ) لف ةف ي نةت ي يف وفعع نةلةعةر نةالرحي ملزةر در نةايراي ة را ن سرا عية
دعل نةلةعة نةالحي  ،ا سيفع يف نمل عطح نةلة ي ؛

(ج) فررعا ناةي ر ر دعل نةلةعة ر نةالررحي نفررك ةررع اة ر اقرراي أ سةيررعل
ةلص ادلنوت نمللن ح نةالحي نةععد ؛
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(ي) هَر َعررلف نةلادررع انأل ررلع ذا ناةعو ر انأل ررلع نملالررعن ن ر ا ناررو
نمل عة ر ر نةتف ر رلة /ناة ز انةالقئ ر ر اد افس رري نة رراء ا ر ر ه د ر ر نة ررلاد انملهفف ر ر  ،أ ر رلنين
دعل نةلةعة نةالحي (نملاني  )2(2ا 9ا.)12
ا عةعل ،ة افييز يف ن سا عية د
 -57توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيع التدابري الالممة ملا يلي:
الطرف؛

(أ)

ك الززة تغطيززة نظززاىل التززأمو الصززحي اإللزامززي جلميززع األاززاا

الدولززة

ززمان أال تقيززد عمليززة ال اززيد ام انيززة االسززت ادحمل مززا خززدمات الرعايززة
(ب)
الصززحية والقززدرحمل علززل حتمز ت الي هززاه وال سززيما أوسززا األاززاا ذوي اإلعاقززة وكبززار
السا واألااا ال يا يعيشون املناطق الري ية؛
(ج) حتسززو نوعيززة خززدمات الرعايززة الصززحية مززا خززالت تززوفري عززدد كززاف مززا
املهنيو الطبيزو املزؤ لو وحتزديث املعزدات واملرافزق الطبيزة وارسزاء اليزات تنظيميزة للمرافزق
الصحية العامة؛
(د) معاجلة مسألة التمييزز زد األفزراد واجلماعزات مزا ا زرومو واملهمشزو
االسز ززت ادحمل مز ززا خز ززدمات الرعايز ززة الصز ززحيةه وال سز ززيما الرومز ززا واألاز ززاا ذوو اإلعاقز ززة
واألاززاا املصززابون ب ززريوني نقززي املناعززة البش زرية/اإليدم والالجاززون وملتمسززو اللجززوءه
وتوعية املهنيو الطبيو ابحتياجا م اخلاصة.
 -58اهالحررظ نة ر أل نة اة ر نةفررل أة ر ل دفررلاع وررعنال ة الررح نغي ر نةاغ ررا ة ررا
نةاح تل نةل ةانقههع نظع نةلةعة نةالرحي ن رع انغير حتسري ه .ر أل نة ر هفرعل قةا رح
إزنء هاررع ةل دا رانهلة د عيهررع أل دفررلاع نةاررعنال ةعررعأل قةا ر نةكررعيف نةاح ر تل نةلئيسرري نةررل
ةانقههع نة ظع ن ع (نملعية .)12
 -59توصي اللجنزة الدولزة الطزرف مبراجعزة مشزرو قزانون الصزحة هبزدف التصزدي علزل
و كام جلميع التحدات اليت يواجهها قطا الرعاية الصحية احلزايله وةاصزة تلزك املشزار
اليهززا ال ق زرحمل  56أعززالده وك الززة أن يسززتند مشززرو القززانون ال ززج قززائم علززل حقززوق
اإلنسان وأن يتماال متاما مع املادحمل  12ما العهد.
 -60اةسررعا نة ر نةا ررح إزنء نةظررلا نةالررحي نةسرريئ نمل افررلة ن ر نة سررعء نمل افيررعل إىل
اأدرلنف نةلئر  .كفررع هفررعل قةا ررح ألل نةلادررع
أو ير نةلادررع ،مررع يف ذةر ن ه ررعع دعر ل نةار
الر ال نفررك حمر اي ة ررا ر دعل نةلةعةر نةالررحي نسررتا ناررو نملع ادررعل نفررال ر دعل
نةلةعة نةالحي اة نداالك الئح نااة (نملعياتل  )2(2ا.)12
 -61توص ززي اللجنزززة الدولزززة الطز ززرف ابختزززاذ تز ززدابري فعالز ززة ملعاجلزززة مش ز ز لة اإلف ز زرا
اسززتهالس التبززغ وارت ززا معززدت أمزراا الرئززة بززو النسززاء املنتميززات ال أقليززة الرومززا و جزراء
دراسززة عززا أو ززاعها الصززحية العامززة .كمززا توصززيها بتنظززيم محززالت اعالميززة عززا خززدمات
الرعايززة الصززحية األوليززة اجملانيززة وغري ززا مززا خززدمات الرعايززة الصززحية املتاحززة وبتززوفري واثئززق
اهلوية ملا ال ميل و ا ما الروما.
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الصحة اجلنسية واإلجنابية
 -62هفعل نة

قةا ح إزنء دع ة ي:

حم ايةر نملع ادررعل ان ر دعل نملاعحر يف جمررعل نةالررح نجل سرري انااعنير  ،مررع
(أ)
يف ذة اسعئ د ع ن ف ن ة  ،ا سيفع ة فتع انة سعء نمل افيعل إىل أو ي نةلادع انة سرعء
ذانل ناةعو ؛
( ) ة إةزندي دعية نةتني نجل سي يف نمل ن  ،ن ةازن نةاعناني نريلة  ،اهرا
د ررع ة ررؤي إىل ن ه ررعع ة ر ي ح ررع ل محر ر نمللنها ررعل انة ررزانج نملتك ررل نس ررتا ن فر ر  ،ض ررال ةر ر
ناصعن ن ا ناو نمل عة نةتفلة انألدلنف نمل ااة ق سيع يف أاسع نمللنها ؛
(ج) ةر هغفير ر دعل ناقهررعف يف إطررع نسرراحاعوعل نةارراد نةالررحي ،اهررا
دع ةؤي إىل ة ي كت د ةف يعل ناقهعف نةسلة ؛
(ي) نسررافلن ممع س ر نةاعارري نةاسررل ة سررعء ذانل ناةعو ر انة سررعء نمل افيررعل إىل
أو ير ر نةلاد ررع انة س ررعء يف نمل ررعطح نةلة ير ر  ،اذةر ر  ،حس ررتفع زةر ر  ،يال در ران ااه ن ررلة انملس ررتا
انملسررا ة ،ااقرراي نألحكررع نةاعناني ر نةررل تيررز إقهررعف نمل رلأة ة ررا أسررع إةعواهررع نة سرري -
ن قافعةي أا نةعا ي يال دان ااهع (نملعياتل  )2(2ا.)12
 -63توصي اللجنة الدولة الطرف ابختاذ مجيع التدابري ال عالة ما أج ما يلي:
(أ)
واإلجنابيةه مبا

ك الة حصوت اجلميع علل املعلومات واخلزدمات
ذلك وسائ منع احلم احلديثة؛

( ) تن ي اجراءات ااملة ومالئمة للسا
مجيع املؤسسات التعليميةه علل النحو املنصو علي
(ج)

ازات الصزحة اجلنسزية

ازات ال بيزة اجلنسزية واإلجنابيزة
قانون الصحة اجلنسية واإلجنابية؛

ك الة تغطية التأمو الصحي لعمليات اإلجهاا؛

(ي) ا اء ممارسة التعقزيم القسزري للنسزاء ذوات اإلعاقزة والنسزاء املنتميزات ال
أقليززة الرومززا والنسززاء املنززاطق الري يززةه والغززاء القززوانو الززيت تيززز اإلجهززاا دون موافقززة
املرأحمل احلام  .وتل ل اللجنة انتباد الدولة الطرف ال تعليقها العاىل رقم  )2016(22بشزأن
احلق الصحة اجلنسية واإلجنابية.
فريوني نقي املناعة البشرية/اإليدم وداء الس
 -64هف ررعل نة ر قةا ررح إزنء هزنة ر نناف ررع ناص ررعن ن ر ا نا ررو نمل عة ر نةتف رلة /ناة ز
اهك ررل ح ررع ل نا ال ررعح ةر ر نملع اد ررعل نةفتير ر نملاع ار ر قأل ررلع نملال ررعن ن ر ا نا ررو
نمل عة ر نةتف رلة /ناة ز .كف ررع ةس ررعا هع نةا ررح إزنء نملسررااى نملا ررح ناف ررع ينء نةس ر  ،ا س رريفع
نةس نملاعا ة ياة نملاع ية (نملعية .)12
 -65توص ززي اللجن ززة الدول ززة الط ززرف بت ثي ززف جهود ززا مل افح ززة انتش ززار ف ززريوني نق ززي
املناع ززة البشز زرية/اإليدم وااثرده وذل ززك بوس ززائ منه ززا توس ززيع نط ززاق تغطي ززة الع ززالج امل ززاد
لل ريوسززات الع وسززة وتنقززيح أح ززاىل القززانون اجلنززائي الززيت ت زرىل نق ز فززريوني نقززي املناعززة
البشزرية .وحتززث اللجنززة الدولززة الطززرف علززل مراجعززة القززانون رقززم  XVI-23لعززاىل 2007
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بشأن الوقاية ما فريوني نقي املناعة البشرية/اإليدمه بغرا ك الة سزرية املعلومزات املتعلقزة
ابملر ل .وتوصيها أي ا بت ثيف جهود ا لعالج الس والوقاية من ه وال سيما الس املقاوىل
لألدوية املتعددحمل.
متعاطو املادرات
 -66هع ررل نة ر ة ر و اه ررع إزنء ها ررع ةل د عيه ررع أل داع ررعطي نملل ر نل لض ررعال ة ع ررالج
ناقتع ق ورتنل درع ن حا رعز األ نرلند ن ر در نةضرل ن عصر ماعرعطي نمللر نل دهر ية
نسحا نةافاة نةر ا  ،درع در رانه أل ةا رو ن ر دعل نةالرحي اةزةر ننافرع نةاهرع نةكتر
نةاقئي ا ا ناو نمل عة نةتفلة ن داععطي نملل نل (نملعية .)12
 -67توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف هن تطبِاززق ج زا قائم زا علززل حقززوق اإلنسززان لعززالج
متعاطي املادرات وهن توفر هلم خدمات الرعاية الصزحية املناسزبة والزدعم الن سزي واعزادحمل
التأ ي  .وحتثها علل مواصلة برامج احلد ما ال رر اخلاصة مبتعاطي املادرات.
البياة
 -68ةسررعا نة ر نةا ررح إزنء نةا رراث ن فر ة تن ر انمليررعه نجلا ير نسررتا أسررعةيا نةررال و
د ر نة ررعتل ن ر هع ان سررال ن نملك ررا ة ف راني نةكيفيعئي ر نةز نةي ر انمل ررالل نةعضرراة نة عنا ر ،
مع يهع دتي نل نن عل ادتي نل ن فلنل (نملعياتل  11ا.)12
 -69توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابسززتاداىل أسززاليب مالئمززة للبياززة إلدارحمل الن ززاات
ومراقبتهززا ومجعهززا ومعاجلتهززاه كبززدي ألسززاليب دفنهززا؛ وبو ززع ب زرامج مناسززبة إلعززادحمل تززدوير
الن ز ززاات؛ وبتشز ززجيع أاز ززا االسز ززتهالس واإلنتز ززاج املسز ززتدامة .وحتثهز ززا علز ززل ك الز ززة مراقبز ززة
استاداىل املواد ال يميائية ال ارحمل الزراعة وتقنين علل و كام .
احلق

التعليم

 -70هفعل نة

قةا ح إزنء دع ة ي:

ن ررعف دسررااى ن ةاحررعد قمل ر ن ن ر نةفررتع يف نمل ررعطح نةلة ي ر اأط ررعل
(أ)
أو ي ر نةلادررع ،ان ه ررعع دع ر ل ن نافررعع ة ر نة نس ر يف يررع دلنح ر نةاع رري  ،مررع يف ذة ر ن ر
أن عء نةعفعل نملاة ا ي نملهعقلة يف ن ع ج؛
( ) ف ررعا ناةي ر نةاع رري نس ررتا نا ررو نمل راني انمللن ررح نةاع يفي ر اة ر هعي ر د ررع
ةك ي د نمل س نةفتع ؛
(ج)

ة ها نةا نةكعيف د نةاع ي نةفعد ة فال ذا ناةعو ؛

(ي)

حم اية نة ل نملاعح ة اع ي قة غعل ناو يفي (نملاني  13ا 14ا.)15

 -71توصي اللجنة الدولة الطرف بت ثيف جهود ا ما أج ما يلي:
التصدي ملش لة تد معدالت االلتحاق ابملدارني بو أط ات أقلية الرومزا
(أ)
والشباب املناطق الري ية وارت ا معدالت االنقطا عا الدراسة مجيع مراحز التعلزيمه
مبا ذلك بو أبناء العمات املولدوفيو املهاجريا اخلارج؛
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( ) حتسززو نوعيززة املززواد التعليميززة واملرافززق املدرسززيةه مبززا ذلززك تززوفري امليززاد
واملرافززق الصززحيةه ومادحمل عززدد املدرسززو الشززبابه مبززا ذلززك مززا خززالت حتسززو املرتب زات
واالستحقاقات؛

األىل.

(ج)

مادحمل فر حصوت الطالب ذوي اإلعاقة علل التعليم الشام ؛

(ي)

مادحمل ال ززر املتاحززة للطززالب النززاطقو ابللغززات اإلقليميززة للززتعلم بلغززتهم

وتل ززل اللجنززة انتبززاد الدولززة الطززرف ال تعليقهززا العززاىل رقززم  )1999(13بشززأن احلززق
التعليم.
عملية ترايد املدارني
 -72هالحظ نة أنه ،يف إطع ةف ي هل ي نمل ن  ،قلى حىت ننل إ الد  78د سر
يف نمل ررعطح نةلة ي ر اسرري ل إ ررالد  20د س ر أ ررلى ن هعة ر ةررع  ،2017اةاررعح نة ا ر ن ررعين
إىل نملر ر ن ة ف ررال نملاض ررل ة  .ر ر أل نة ر ر هف ررعل قةا ررح إزنء ها ررع ةل دار رانهلة د عيه ررع أل
نةفررال ك ر ن دررع ةاغيتررال ة ر نمل ر ن ا ةسررافيعال نملفررعك يف دعظ ر نألنفررف نمل ظف ر ررع ج
نمل عه نة نسي نستا ة ك عة دعل نة ا األ نمللكتعل نملاعحر هاران ل يهرع إىل حر كتر
دععة إدكعني نةاصال قة ست ة فال ذا ناةعوعل نةت ني (نملاني  )2(2ا 13ا.)14
 -73حتث اللجنة الدولة الطرف علل اختاذ تدابري فورية وفعالة ل مان اسزت ادحمل الطزالب
املت ززرريا بس ززبب عملي ززة ترا ززيد امل ززدارني م ززا مجي ززع أاز ز ات ال ززدعم ال ززالمىله مب ززا ذل ززك
خززدمات النق ز ال افيززةه للمشززاركة مجيززع األنشززطة املدرسززية و ززمان اسززتي اء املركبززات
املتاح ززة ملع ززايري ام اني ززة الوص ززوت ابلنس ززبة للط ززالب ذوي اإلعاق ززة .وتوص ززي اللجن ززة الدول ززة
الطرف هن تقيم أ ر عملية ترايد املدارني علل الوفاء ابلتزاما ا مبوجب املزادتو  13و14
ما العهد وهن تدخ ابلتايل أي تعديالت الممة علل سياستها.
احلقوق الثقافية
 -74هعررل نة ر ةر و اهررع ألل نة ظررع نةرراطين جلرانزنل نةسر ل ،د رريل إي ررعل هعر ةالل يف
ةررع  2012ة ررا نةاررعنال نملاع ررح نالئررح نااة ر  ،ةعررت ة ررا وررا كعد ر أب ررعء نأل ررلع
نمل اف إىل نألو يعل نال ي  -نة غاة  ،ا سيفع نألو يعل نةلاسي (نملعية .)15
 -75توصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابختززاذ مجيززع التززدابري الالممززة ل الززة االع ز اف ززق
األااا املنتمو ال األقليات اإل نية  -اللغويةه وال سيما األقليزات الروسزيةه تسزجي
أمسائهمه مبا ذلك بصيغتها األصليةه واثئق ويتهم.

دات -توصيات أخرى
 -76تشززجع اللجنززة الدولززة الطززرف علززل النظززر التصززديق علززل الربوتوكززوت االختيززاري
للعهد الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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 -77اتوصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابلنظززر التصززديق علززل االت اقيززة الدوليززة حلمايززة
حقوق مجيع العمات املهاجريا وأفراد أسر م واالت اقيزة الدوليزة حلمايزة مجيزع األازاا مزا
االخت اء القسري.
 -78وتوصي اللجنة الدولة الطرف هن تراعزي التزاما زا مبوجزب العهزد مراعزاحمل مزة وهن
ت التمتع ال ام ابحلقوق امل رسة فيز عنزد تن يز خطزة التنميزة املسزتدامة لعزاىل 2030
علززل الصززعيد الززوطينه مبسززاعدحمل وتعززاون دوليززو عنززد اللزززوىل .وستيسززر الدولززة الطززرف حتقيززق
أ ززداف التنميززة املسززتدامة ال حززد كبززري اذا مززا أنشززأت اليززات مسززتقلة لرصززد التقززدىل ا ززرم
وعامل ززل املس ززت يديا م ززا الز زربامج احل وميز زة بوصز ز هم أص ززحاب حق ززوق مي ززنهم املطالب ززة
ابسززتحقاقات .ومززا اززأن تن ي ز األ ززداف علززل أسززاني مبززادئ املشززاركة واملسززاءلة وعززدىل
التمييز أن ي ما عدىل امهات أحد.
 -79وتوصززي اللجنززة الدولززة الطززرف ابختززاذ خطززوات للعم ز تززدرجييا علززل و ززع وتطبيززق
مؤازرات مناسززبة بشززأن اعمززات احلقززوق االقتصززادية واالجتماعيززة والثقافيززة بغيززة تيسززري تقيززيم
التقزدىل الز ي حتزرمد الدولززة الطزرف االمتثززات اللتزاما زا مبوجززب العهزد تززاد خمتلزف ازرائح
السز ز ان .و ذل ززك الس ززياقه حتيز ز اللجن ززة الدول ززة الط ززرف ال مجل ززة أم ززور منه ززا اإلط ززار
امل ززا يمي واملنهجززي بشززأن مؤازرات حقززوق اإلنسززان الز ي و ززعت م و ززية األمززم املتحزدحمل
السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -80وتطلززب اللجنززة ال الدولززة الطززرف أن تنشززر ز د املالحظززات اخلتاميززة علززل نطززاق
واسع علل مجيع مستوات اجملتمزعه مبزا ذلزك علزل املسزتوى الزوطين ومسزتوى املقاطعزات
والبلززداته وال سززيما صز وف الربملززانيو واملززو و العمززوميو والسززلطات الق ززائيةه وأن
تُطلززع اللجنززةه تقرير ززا الززدوري املقبز ه علززل اخلطززوات املتاز حمل لتن يز ز د املالحظززات.
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علل ااراس املؤسستو الزوطنيتو حلقزوق اإلنسزان واملنظمزات
غ ززري احل ومي ززة وغري ززا م ززا أع ززاء اجملتم ززع امل ززد ه متابع ززة ز ز د املالحظ ززات اخلتامي ززة
و عملية التشاور علل الصعيد الوطين قب تقد تقرير ا الدوري املقب .
 -81ووفقا لإلجراء املتعلق مبتابعة املالحظزات اخلتاميزة الزيت اعتمزد ا اللجنزةه يُطلزب ال
الدول ززة الط ززرف أن تق ززدىله غ ززون  18ا ززهرا م ززا اعتم ززاد ز ز د املالحظ ززات اخلتامي ززةه
معلومز ززات عز ززا تن ي ز ز توص ز زيات اللجنز ززة الز ززواردحمل ال ق ز زرات (9أ) (املتعلقز ززة ابملؤسسز ززتو
الوطنيتو حلقوق اإلنسان)ه و( 59املتعلقزة مبشزرو قزانون الصزحة)ه و( 73املتعلقزة بعمليزة
ترايد املدارني) أعالد.
 -82وتطل ز ز ززب اللجن ز ز ززة ال الدول ز ز ززة الط ز ز ززرف أن تقز ز ز ز اِدىله ل ز ز ززوت  31تشز ز ز زريا األوت/

أكتوبر 2022ه تقرير ا الدوري الرابعه ال ي يتعو اعدادد وفقا للمبادئ التوجيهيزة لتقزد
التقارير اليت اعتمد ا اللجنة عاىل  .)E/C.12/2008/2( 2008وابإل افة ال ذلكه تدعو
اللجنة الدولة الطرف ال حتديث و يقتها األساسية املوحدحمل وفقا للمبادئ التوجيهيزة املنسزقة
لتق ززد التق ززارير مبوج ززب املعا ززدات الدولي ززة حلق ززوق اإلنس ززان (انظ ززر HRI/GEN/2/Rev.6ه
ال ص األوت).
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