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  مقدمة  -أوالً  
    تقع مجهورية مولدوفا يف أوروبا الوسـطى، يف مشـال شـرق البلقـان، وتبلـغ                  -١

ر عدد  ّدقُ،  ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ١ويف  ). ٢كم(كيلومتر مربع    ٣٣ ٨٤٣,٥مساحتها  
 ٢٧وأصـبحت مجهوريـة مولـدوفا يف        .  نسمة ٣ ٥٦٠ ٤٠٠ ب السكان املستقرين فيها  

         وهي عـضو يف األمـم املتحـدة منـذ          .  دولة مستقلة ذات سيادة    ١٩٩١أغسطس  /آب
وصدقت مجهورية مولدوفا علـى مجيـع       . ١٩٩٥، ويف جملس أوروبا منذ عام       ١٩٩٢عام  

مات الناشئة عنـها    ، متعهدةً بقبول االلتزا   تقريباًاملعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان      
  .على نطاق واسع وبتقدمي التقارير الوطنية الدورية عن تنفيذها

     لتقريـر التنميـة البـشرية       وفقاً ٠,٦٢٣ويبلغ دليل التنمية البشرية يف اجلمهورية         -٢
 ٩٩، مما يضعها يف فئة الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة، حمتلة بذلك املرتبة       )٢٠١٠لعام  (

 ١٩٩٠وبـني   .  احتسبت فيهـا املؤشـرات      وإقليماً بلداً ١٦٩وعة مؤلفة من    من بني جمم  
يف  ١ وهو ما ميثل زيادة بنسبة       ٠,٦٢٣ إىل   ٠,٦١٦، قفز دليل التنمية البشرية من       ٢٠١٠و

  .يف املائة ٠,١ يبلغ يف املتوسط حنو  سنوياً أو منواًاملائة
تلفة فيما يتعلق باملساواة    واحتلت مجهورية مولدوفا خالل السنوات املاضية مراتب خم         -٣

 عامليـاً  ٢٠، واملرتبة   )٢٠٠٧ (عاملياً ٢١، واملرتبة   )٢٠٠٦ ( عاملياً ١٧املرتبة  : بني اجلنسني 
، وفق تقرير الفجوة اجلنسانية الذي أعـده املنتـدى          )٢٠٠٩ (عاملياً ٣٦، واملرتبة   )٢٠٠٨(

 بني بلدان   ١٦ واملرتبة   ملياًعا ٣٤، احتلت مولدوفا املرتبة     ٢٠١٠ويف عام   . االقتصادي العاملي 
، بلغ مؤشر عدم املساواة بني      )٢٠١٠( لتقرير التنمية البشرية     وفقاًو. أوروبا وآسيا الوسطى  

 ١٣٨ من جمموعة مؤلفة من      ٤٠، مما يضع البلد يف املرتبة       )٢٠٠٨يف عام    (٠,٤٢٩اجلنسني  
  .احتسبت فيها املؤشراتبلدا 
ـ ، قدمت مجهورية مولدوف  ٢٠٠٠ويف عام     -٤ وطين األويل بـشأن تنفيـذ   ا تقريرها ال
، قدمت  ٢٠٠٦ويف عام   . يف مولدوفا "  القضاء على مجيـع أشكال التمييز ضد املرأة       اتفاقية"

 للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة         جامعاً احلكومة تقريراً 
)CEDAW/C/MDA/2-3 ( التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء على "يف مولدوفا إىل."  
 للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             للتعليقات اخلتامية    وفقاًو  -٥
)CEDAW/C/MDA/CO/3(  ،على مجهورية مولدوفا أن تقدم تقريرها اجلامع للتقريرين         جيب 

ويف حني يتضمن هذا التقرير معلومات عن       . ٢٠١١ يوليه/الدوريني الرابع واخلامس يف متوز    
، تغطي املؤشرات اإلحصائية املرحلة املمتدة       حىت اآلن  ٢٠٠٦ أحكام االتفاقية منذ عام      تنفيذ

 التطور يف مما يسمح بتقدمي صورة عامة عن       ) عند توافر األرقام   (٢٠١٠و ٢٠٠٣ بني عامي 
اسـتخدمت  لتشريعات الوطنيـة،    ل وفقاًو. لبلد باملقارنة مع ما جاء يف التقرير املقدم سابقاً        ا

  . من أجل إعداد هذا التقريراليت مت إقرارهاحصائية الرمسية ونتائج عمليات املسح البيانات اإل
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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد      "وأويل اهتمام خاص بالتوصيات الصادرة عن         -٦
. واملرتكزة على تقييم التقرير اجلامع للتقريرين الثاين والثالـث جلمهوريـة مولـدوفا            " املرأة

  .هذه التوصيات من أجل تنفيذ ٢٠١١-٢٠٠٨مل للفترة وُوضعت خطة ع
وأُعد التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس مبا يتفق مع األحكام العامة              -٧

اللجنـة  " وحمتوى التقارير الدولية اللذين حـددهتما        بشكل من االتفاقية، املتعلقة     ١٨للمادة  
 ومبا يتماشى مع توصيات أخرى اعتمـدهتا اللجنـة          ،"املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     

ــاً ــضاًومت . الحق ــارير أي ــة يف صــياغة التق ــة املتبع ــادئ التوجيهي  االسترشــاد باملب
)HRI/GEN/2/Rev.6 .(     املـشتركة الوثيقـة األساسـية     : ويتألف هذا التقرير من جزأين مها 

  .والتقرير املتعلق بتنفيذ االتفاقية يف مولدوفا
إعداد التقرير بالتعـاون مـع       " العمل واحلماية االجتماعية واألسرة    وزارة"وتولت    -٨

مراكز تنسيق القضايا اجلنسانية وأخصائيني من الوزارات وغري ذلك من الـسلطات العامـة              
التمكني االقتصادي للمـرأة    "املركزية، وبدعم من مشروع هيئة األمم املتحدة للمرأة املعنون          

ومت تدريب األخصائيني املـذكورين     ". هورية مولدوفا عن طريق تعزيز فرص توظيفها يف مج      
، ٢٠١٠أغـسطس   /آب(مؤشرات اإلبالغ الواردة يف االتفاقية      / معايري استخدامأعاله على   

  أيـضاً أجريتوباإلضافة إىل املشاورات اليت ُعقدت بني الوزارات،    ). ٢٠١١أبريل  /ونيسان
ومية على الصعيدين الدويل والوطين     يف إطار صياغة التقرير مشاورات مع املنظمات غري احلك        

 على احترام مبدأ املشاركة، ُنشر مشروع التقرير وحرصاً. بدعم من هيئة األمم املتحدة للمرأة
 ونوقش يف اجتماع مائدة مستديرة شارك فيـه         www.mmpsf.gov.mdعلى املوقع اإللكتروين    

كومية، ومنظمات غري حكومية، وهيئات دولية ناشطة يف هذا اجملـال           ممثلون للوكاالت احل  
  ).٢٠١١مايو /أيار(
 مع التشريعات الوطنية، مت عرض ومناقشة التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني             ومتاشياً  -٩

يف مجهوريـة   " اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       "الرابع واخلامس، املتعلق بتنفيذ     
  /حزيـران " (اللجنة احلكومية املعنية بتحقيق املساواة بني املرأة والرجـل        "دوفا، أثناء اجتماع    مول
وأقرته اللجنة الوطنية إلعداد التقارير األولية والدورية املتعلقة بتنفيذ االتفاقيـات           ). ٢٠١١ يونيه

 التقريـر أثنـاء     واسُتمع إىل ). ٢٠١١ يونيه/حزيران(الدولية اليت انضمت إليها مجهورية مولدوفا       
  ).٢٠١١ يوليه/متوز" (اللجنة الربملانية للحماية االجتماعية والصحة واألسرة"اجتماع 
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  التقرير املتعلق بتنفيذ االتفاقية   -ثانياً  

  ٢املادة     
 متساوية يف كافـة     تنص تشريعات مجهورية مولدوفا على منح املرأة والرجل حقوقاً          -١٠

وسلّط التقرير السابق الضوء على املواد الـواردة يف دسـتور           . جماالت احلياة العامة واخلاصة   
مجهورية مولدوفا، اليت تكفل حق املواطنني يف العمل، ويف احلماية أثناء عملهم، ويف حريـة               
اختيارهم ملهنتهم، ويف ظروف عمل عادلة ومرضية، ويف احلماية االجتماعية، ويف اخلدمات            

  .االجتماعية، إخل
، الذي يـضمن تكـافؤ   ٢٠٠٦فرباير / شباط٩ املؤرخ XVI-5 رقم  ويؤدي القانون   -١١

 يف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مولدوفا، إذ يـنص            مهماً الفرص بني املرأة والرجل، دوراً    
  .على تساوي احلقوق واحلريات والفرص بني املرأة والرجل يف مجهورية مولدوفا

 اجلنس، موضـحاً  نوع  القائم على أساس    وحيدد القانون للمرة األوىل مفهوم التمييز         -١٢
اجلنس على  نوع  فيعّرف التمييز القائم على أساس      . الفرق بني التمييز املباشر والتمييز الضمين     

أنه أي نوع من أنواع التمييز أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل الذي يرمي أو ينتـهي إىل                  
يف والرجـل   القائمة على تساوي املـرأة       التقدير واألداء والتنفيذ  تقييد أو تقويض ممارسات     

حظر التمييز القائم على "ل  القانون مادة خاصة وقد أفرد. حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
  .)١()٥املادة " (أساس اجلنس

وجاء يف القانون أن اإلجراءات اليت من شأهنا أن تقّيد أو تستبعد بأي شـكل مـن           -١٣
وجيوز . ملة متساوية هي إجراءات متييزية وحيظر اعتمادها      األشكال معاملة املرأة والرجل معا    

 متييزية قائمة علـى نـوع       للهيئات املختصة أن تقرر إبطال أي نص قانوين يتضمن أحكاماً         
      اعتماد جمموعة من اإلجـراءات الـيت        XVI-5م  ويف الوقت نفسه، أجاز القانون رق     . اجلنس

ذ إلحاطة املرأة بظروف خاصة فترة محلها وبعـد         ال توصف بالتمييزية، مثل التدابري اليت تتخ      
  .الوالدة وأثناء الرضاعة؛ فهذه إجراءات إجيابية

وصاغت التشريعات السائدة يف مجهورية مولدوفا تدابري قانونية ملكافحة التمييـز،             -١٤
وميكن على وجه اخلصوص االعتمـاد علـى        . ومن ضمنها احلق يف التماس احلماية القانونية      

         من قانون العمل لطعن قرار غري مربر بـرفض تعـيني شـخص             ٣٣٢ إىل   ٣٢٩املواد من   
  . أو غري ذلك من اإلجراءات املنافية حلقوق املوظفني تعسفياًأو بصرف موظف صرفاً

__________ 

يعترب القانون أن التمييز هو تعزيز سياسة أو اختاذ إجراءات ال تضمن املساواة بني املرأة والرجل ويتعني على                   )١(
 .لطات العامة إزالتهالس
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وال يتضمن اإلطار القانوين التنظيمي أي أحكام متييزية متّس املرأة؛ فهـي مـساوية                -١٥
 وحريـات متـساوية يف       بينهما ومنحهما حقوقاً   ز إطالقاً للرجل يف نظر القانون الذي مل مييّ      

  .احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملدنية والثقافية
 من القانون اجلنائي، يدخل خطف النساء احلوامـل         ١٦٥ و ١٦٤ومبوجب املادتني     -١٦

ن اجلنـائي   وحيظر القـانو  . واالجتار هبن يف إطار الظروف املشددة عند ارتكاب هذه اجلرائم         
احلكم على املرأة احلامل واملرأة اليت لديها طفل دون الثامنة من العمر بأداء خدمات جمتمعيـة    

 سـجن النـساء    ٧١ من املادة    ٣ومتنع الفقرة   ). ٦٧ من املادة    ٤الفقرة  (غري مدفوعة األجر    
  .والقاصرين مدى احلياة بغرض محاية األم والطفل

عامة باملعايري الدولية املعتمدة يف مسألة املـساواة بـني          ويفي اإلطار القانوين احمللي       -١٧
اجلنسني، إال أن وجود بعض أوجه القصور ما زال يعيق تعزيز اآللية القانونية الرامية إىل محاية    

يقتضي من األطراف وسائر املنظمات     " املساواة بني اجلنسني  "ومع أن قانون     .املرأة من التمييز  
ز املساواة بني املرأة والرجل، فإنه مل ُتنشأ آليـة تتـيح مـساءلة              االجتماعية والسياسية تعزي  

ومن هنا، يعد هذا القـانون ذا       . األطراف واملنظمات إن أقدمت على انتهاك هذه األحكام       
، XVI-5 تعديل التشريعات الوطنية لتتالءم ومقتضيات القانون رقم         حالياًويتم  . طابع إعالين 

  . تنفيذ ذات صلةمع التركيز يف ذلك على وضع آليات
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     " على مراعاة التعليقات اخلتامية الصادرة عن        وحرصاً  -١٨

يف مجهوريـة   " الربنامج الوطين لضمان املساواة بني اجلنـسني      "، اعتمدت احلكومة    "ضد املرأة 
واة بني اجلنـسني   إلدراج مبدأ املسا شامالً، الذي يقدم هنجاً  )٢(٢٠١٥-٢٠١٠مولدوفا للفترة   

. يف وثائق السياسات الوطنية يف كافة اجملاالت وعلى مجيع مستويات صنع وتنفيـذ القـرارات      
واجملاالت املـستهدفة   . ٢٠١٢-٢٠١٠ويكمَّل هذا الربنامج خبطة عمل ُتعىن بتنفيذه يف الفترة          

 عملية صنع القرار،    العمالة واهلجرة، وامليزنة املراعية للمنظور اجلنساين، ومشاركة املرأة يف        : هي
واحلماية االجتماعية، واألسرة، والرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة العنف واالجتار بالبـشر،           

  .وزيادة مستوى وعي اجلمهور، والنهوض بوسائل اإلعالم
يف " مراكز تنسيق القـضايا اجلنـسانية     "وشاركت يف إعداد التقرير سالف الذكر         -١٩

املتخصصة، ومنظمات غري حكومية ناشطة يف القـضايا اجلنـسانية،          اإلدارة العامة املركزية    
الربنامج الوطين لضمان املساواة بني     "ويعكس  . وأخصائيون، وممثلون عن األوساط األكادميية    

وفاء مجهورية مولدوفا بااللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا عندما صدقت على عدة            " اجلنسني
  .ملساواة يف الفرصصكوك دولية ووطنية تتوخى حتقيق ا

__________ 

، انظـر املوقـع اإللكتـروين       ٢٠٠٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١، املـؤرخ    ٩٣٣قرار احلكومة رقم     )٢(
www.mmpsf.gov.md. 
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ونالحظ يف ذات الوقت أن بعض التحفظات قد أبديت على تنفيذ خطـة العمـل                 -٢٠
  .املنوطة بالربنامج نتيجة النقص يف املوارد البشرية واملالية

  ٣املادة     
ينص اإلطار القانوين املعياري على استفادة املرأة والرجل على حد سـواء مـن                -٢١

عاية الصحية، والتعليم، وفرص العمل، واملشاركة يف احلياة العامة         املساعدة االجتماعية، والر  
  ).١٩١-١٩٠ صانظر الوثيقة األساسية املوحدة، (والسياسية 

ل يف األطـر    ومن أبرز ما أجنزته مجهورية مولدوفا لتعزيز املساواة بني املرأة والرج            -٢٢
االسـتراتيجية  "لمرة األوىل يف     هو إدماج أفكار املساواة بني اجلنسني ل       االستراتيجية الوطنية 

ومع أن إمكانية النفاذ إىل داخل حمتوى الوثـائق         . ٢٠١١-٢٠٠٨للفترة  " اإلمنائية الوطنية 
االستراتيجية ضعيفة، فقد مت إدراج القضايا اجلنسانية بفضل عمليـة تـشاورية مفتوحـة              

االسـتراتيجية  أجريت مع اجلهات املعنية وتناولت أربعة من القطاعات اخلمسة اليت تضعها            
وتـشجيع  ) ٢(القضاء على العنف ضد املـرأة،       ) ١: (يف مقام األولويات، وهي بالتحديد    

واحلد من الفرق يف األجور والتفرقة يف سـوق         ) ٣(النساء على مزاولة األعمال التجارية،      
االسـتراتيجية اإلمنائيـة    "وعكست  . ودعم مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     ) ٤(العمل،  
  . األهداف اإلمنائية لأللفية بصيغتها املنقحة" ةالوطني
، قامت مولدوفا باستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية من منظـور        ٢٠٠٧ويف عام     -٢٣

الـذي  " (صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    "/"برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   ("جنساين  
 تقرير ثـان    ٢٠١٠-٢٠٠٩ يف عامي    وأِعد"). هيئة األمم املتحدة للمرأة   "انضم اليوم إىل    

 حتلـيال لألوجـه     أيـضاً عن تطبيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف مجهورية مولدوفا، تضمن          
وبّين التقرير الذي قدمته احلكومـة بـشأن        . اجلنسانية الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية     

ادي واالجتمـاعي   تنفيذها األهداف اإلمنائية الدولية، أثنـاء اجتمـاع اجمللـس االقتـص           
، أن مولدوفا حرصت على مراعاة املنظور اجلنساين عند تنفيـذها           )٢٠١٠ يونيه/حزيران(

وقد سامهت هذه األنشطة يف حتديد عواثر وآفاق تعميم القضايا اجلنـسانية            . هلذه األهداف 
 على السياسات العامة املعنية بتحقيق األهداف املشار إليها، ويف حتسني مهارات املسؤولني           

وتندرج هذه األنشطة   . الرمسيني املوكلني إعداد التقارير القطاعية املراعية للمنظور اجلنساين       
اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشـكال       "يف إطار الئحة التعليقات اخلتامية اليت أصدرهتا        

  ).٢٠٠٦(يف مجهورية مولدوفا " التمييز ضد املرأة
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حريـة،  : االنـدماج األورويب "كومي املعنـون   وللمرة األوىل، يتضمن الربنامج احل      -٢٤
 للسياسات اليت تتناول القضايا اجلنسانية، مما يثبـت اإلرادة           خمصصاً باباً" ودميقراطية، ورفاهية 
  .وتعد هذه الوثيقة منهاج عمل يتمحور حول تقوية هذا القطاع. السياسية للحكومة

 لتنسيق تنفيذ اإلطـار  خصيصاً  اآللية املؤسسية املصممةXVI-5وأنشأ القانون رقم    -٢٥
شـعبة  "، و"اللجنة احلكومية املعنية باملساواة بني املرأة والرجـل "القانوين، واليت تتألف من     

وزارة العمـل واحلمايـة   "ل التابعـة  " املساواة بني اجلنسني وسياسات الوقاية من العنـف  
رات املعنية، وقد ذُكرت    يف الوزا " مراكز تنسيق القضايا اجلنسانية   "، و "االجتماعية واألسرة 

وأبديت حتفظات عديـدة    ). ١٩٥-١٩٢ ص(هذه الكيانات يف الوثيقة األساسية املوحدة       
إزاء فعالية هذه اآللية، وال سيما فيما خيص عمل مراكز تنسيق القضايا اجلنسانية اليت تنـوء          

  .  اجلنسنيحتت وطأة مهامها األساسية فال متلك الوقت الكايف ملعاجلة قضايا املساواة بني
اللجنة املعنية بالقضاء علـى     " عن   ٢٠٠٧وبغية تنفيذ التوصيات الصادرة يف عام         -٢٦

مـع  " وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسـرة "، شاركت )٢٠٠٦" (التمييز ضد املرأة 
منظمة "، وذلك بدعم من بعثة      XVI-5مركز للقضايا اجلنسانية يف رصد تطبيق القانون رقم         

وعليه، مت حتديد الثغرات وإصدار التوصيات      . العاملة يف مولدوفا  " اون يف أوروبا  األمن والتع 
وشكّل التقرير أداة عملية سامهت يف زيادة وعي مراكز تنسيق القـضايا            . )٣(الالزمة لسدها 

  .XVI-45اجلنسانية هبذا املوضوع، ويف الترويج لتطبيق القانون رقم 
، تقيـيم   " العمل واحلماية االجتماعية واألسرة    وزارة"، مببادرة   ٢٠١٠وجرى يف عام      -٢٧

 "٢٠٠٩-٢٠٠٦تعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف اجملتمع للفتـرة          "تنفيذ خطة العمل املعنونة     
هيئـة األمـم    "الذي انضم اليـوم إىل      " (صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    "مبشاركة  (

 لتحديد التقدم احملرز والثغـرات       مسبقاً سياً أسا ويعد هذا التقييم شرطاً   ")). املتحدة للمرأة 
 عن إجراءات التدخل االستراتيجية الواجب اختاذهـا يف هـذا           فضالًالقائمة يف هذا اجملال،     

وأُِخذت استنتاجات التقييم بعني االعتبار عندما مت التعاون مـع جهـات منـها              . الصدد
  .٢٠١٠تصة يف عام منظمات اجملتمع املدين هبدف التخطيط ألنشطة الوزارات املخ

وزارة العمـل  "، قامـت  ٢٠١١فرباير /يناير وشباط/وخالل شهري كانون الثاين   -٢٨
" الربنامج الوطين لضمان املساواة بني اجلنسني     "برصد تنفيذ   " واحلماية االجتماعية واألسرة  
      من خالل حتليل خطـة العمـل املتبعـة يف           ٢٠١٥-٢٠١٠يف مجهورية مولدوفا للفترة     

، وجرى ذلك مع املشاركة الفعالة ملراكز تنسيق القضايا اجلنسانية اليت تـضم             ٢٠١٠عام  
هيئة األمم املتحدة   "أخصائيني من أجهزة اإلدارة العامة املركزية واحمللية، وبدعم من برنامج           

التمكني االقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز فرص توظيفهـا يف مجهوريـة            "املعنون  " للمرأة
__________ 

 .www.gender-centru.mdانظر املوقع اإللكتروين  )٣(
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اللجنة احلكوميـة   "ح تقرير الرصد للمناقشة أثناء االجتماع الذي عقدته         وطُر. )٤("مولدوفا
، وُنشر على املوقع اإللكتروين     ٢٠١١مارس  / آذار ٣يف  " املعنية باملساواة بني املرأة والرجل    

www.mmpsf.gov.md .     َتستند إليه الوزارات لتحـسني      أساساًوتشكل نتائج عملية الرصد 
  . يص املوارد الكافية هلاعملياهتا يف هذا اجملال وختص

، ُوضعت مؤشرات مراعية لالعتبارات اجلنسانية ميكن       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف عامي     -٢٩
اعتمادها عند رصد وتقييم التقارير احلكومية بشأن تنفيذ االلتزامـات الـيت تنـشأ عـن                

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد    "املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، و 
      ، ومنهاج عمل بيجني، واألهداف اإلمنائية لأللفية، وااللتزامـات الوطنيـة املتـصلة            "املرأة

االسـتراتيجية الوطنيـة   "مثل (وغريها من االستراتيجيات " االستراتيجية اإلمنائية الوطنية "ب 
تدابري هامة إلنتاج إحـصاءات مـصنفة       " املكتب الوطين لإلحصاء  "واختذ  ). ، إخل "للعمالة

برنـامج األمـم املتحـدة      ("، ودعمته يف ذلك عدة وكاالت دولية        )٥(اجلنسنوع  حبسب  
" صندوق األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة      "، و "صندوق األمم املتحدة للسكان   "، و "اإلمنائي

وميكن احلصول علـى املعلومـات   . )٦("))هيئة األمم املتحدة للمرأة "الذي انضم اليوم إىل     (
 الذي يتضمن خانـة     www.statistica.md" وطين لإلحصاء املكتب ال "اإلحصائية على موقع    

لإلحصاءات اجلنسانية تعرض جمموعة خمتارة من اإلحصاءات الراهنـة املـصنفة حبـسب             
 يف إطار اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتنفيـذ     وتندرج التدابري املشار إليها آنفاً   . اجلنس

  .توصيات جلنة األمم املتحدة
بعض املؤشرات اليت يتعني حبثها واعتمادهـا، وال سـيما      ويف ذات الوقت، هناك       -٣٠

وعلى حنو مماثـل، يعـاين      . املؤشرات املتعلقة هبجرة السكان، والعنف العائلي، وغري ذلك       
موظفو اهليئات احلكومية من اإلمكانية احملدودة الستخدام اإلحصاءات املتوافرة يف صـوغ            

  .السياسات القطاعية ورصدها
__________ 

 .www.mmpsf.gov.mdإللكتروين انظر املوقع ا )٤(
النساء والرجال يف   "؛ والتجميع اإلحصائي املعنون     ٢٠٠٨لعام  " دليل مستخدم اإلحصاءات اجلنسانية   "انظر   )٥(

الرجال والنساء يف سـوق العمـل يف مجهوريـة          "؛ والتقرير التحليلي املعنون     ٢٠٠٨،  "مجهورية مولدوفا 
السكان املولدوفيون حبسب العمـر واجلـنس، التوصـيف      "؛ وجتميع املعلومات املعنون     ٢٠٠٨،  "فامولدو
السكان والعمليـات   "؛ وجتميع املعلومات املعنون     )٢٠٠٩ و ٢٠٠٨" (يناير/ كانون الثاين  ١طقي بتاريخ   املنا

 اجلنسني من   ؛ والدراسات بشأن التفاوت بني    )٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧" (الدميغرافية يف مجهورية مولدوفا   
الدراسـة  "بناء على البيانات املـستمدة مـن        (حيث الرواتب وما إىل هناك من مؤشرات رفاهية السكان          

؛ ٢٠٠٩،  "حتليل من منظور جنساين   : شروط إنشاء وتطوير الشركات   "؛ و ٢٠٠٨،  ")املسحية مليزانية األسر  
 ".٢٠١٠ح اإلحصائي لعام نتائج املس: اجلمع بني العمل واحلياة األسرية يف مجهورية مولدوفا"و

صـندوق  "، و"برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي   " ("تعزيز النظام اإلحصائي الوطين   "املشروع املشترك املعنون     )٦(
، انظـر املوقـع اإللكتـروين       ")صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان       "، و "األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة   

www.statistica.md. 
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التوصيات الصادرة عن اللجنة املذكورة أعاله، نـرى أن هنـاك       ويف سياق تنفيذ      -٣١
عند رصد أثـر    ) وال سيما املؤشرات الكمية   (ضرورة لالستعانة مبؤشرات قابلة لالحتساب      

القوانني والسياسات واملشروعات وخطط العمل على وضع املرأة، وذلك بغية تقييم التقدم            
  .املرأة والرجلاحملرز فعال يف حتقيق املساواة احلقيقية بني 

  ٤املادة     
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد        " على مراعاة التوصيات الصادرة عن       حرصاً  -٣٢
) ١(٤ للمـادة    وفقاً، بذلت احلكومة بعض اجلهود للتشجيع على اختاذ تدابري خاصة مؤقتة            "املرأة

 يف حتقيق املساواة الفعليـة       الصادرة عن اللجنة، هبدف اإلسراع     ٢٥من االتفاقية والتوصية العامة     
بني النساء والرجال يف كافة اجملاالت وال سيما فيما خيص مشاركة املـرأة يف صـنع القـرارات        

 يـنص يف    ٢٠١٤-٢٠١١وعليه، فإن برنامج احلكومة للفتـرة       . وحصوهلا على العمل والتعليم   
لنساء إىل مواقع   جزئه املكرس للسياسات اجلنسانية على تطبيق نظام احلصص لتيسري ارتقاء ا          

احلكومة على تـبين قـرار      " اجملموعة النسائية الربملانية  "، حثت   ٢٠١٠ويف عام   . صنع القرار 
وهذه الوثيقة هي   .  يف املائة  ٣٠يدعم تعديل قانون االنتخابات لتصبح نسبة مشاركة النساء         

ح وتعـديل   ويف الوقت نفسه، اقُترح يف مشروع تنقـي       .  بانتظار موافقة الربملان عليها    حالياً
 أن تكون حصة متثيل كـل مـن         XVI-5التشريعات الوطنية لتتالءم مع أحكام القانون رقم        

  . على األقليف املائة ٤٠اجلنسني يف مواقع صنع القرار بنسبة 
ويف هذا الصدد، نالحظ يف وثائق األحزاب أن بعض املبادرات قد اختذت، على مّر                -٣٣

وتعزى حالة اجلمود   .  اجلنسانية أثناء العملية االنتخابية    الزمن، لتعزيز التمثيل املراعي للحصص    
يف هذا اجملال إىل اختالف النهج املتبعة ملعاجلة املوضوع املطروح وإىل اسـتمرار القوالـب               

  .النمطية اجلنسانية املشككة بقدرة املرأة على الريادة السياسية
احلكومة طوال السنوات   وظلّت مسألة محاية األمهات أحد األهداف الرئيسية لعمل           -٣٤

عـالوات اإلعاقـة    "بشأن   XV-289 من القانون رقم     ١٦ومبوجب املادة   . اليت مشلها التقرير  
، حيق  ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢٢، املؤرخ   )الحقاًمت تعديله   " (املؤقتة واملنافع االجتماعية األخرى   

مرأة غري عاملـة،    للشخص املؤمَّن إذا كان زوجة غري عاملة يف عائلة يعيلها الزوج فقط أو ا             
 وإجازة بعد الوضع    تقوميياً يوماً ٧٠احلصول على إجازة أمومة تشمل إجازة قبل الوضع ملدة          

، )يوماً ٧٠أما يف حالة الوالدة املعقدة أو والدة توأم أو أكثر، فاإلجازة  (تقوميياً يوماً ٥٦ملدة 
ة الرضيع أثناء إجازة األمومة،     ويف حالة املولود امليت أو وفا     . وُتدفع هلذه الفترة عالوة أمومة    

  .ُتمنح العالوة للفترة املثبتة
وتساوي عالوة األمومة مبعدهلا الشهري متوسط الدخل الشهري الكامل لألشـهر             -٣٥

الستة اليت سبقت شهر وقوع اخلطر املؤمن ضده، والدخل هو الراتب الذي ُسـددت منـه                
تسديد عالوة األمومة على أسـاس      ويتم حتديد واحتساب و   . اشتراكات التأمني االجتماعي  
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عقد عمل الفرد، وتقوم بذلك الوحدة االقتصادية التابعة ملكان العمل الذي يزاول فيه العامل              
، وُتدفع العالوة مـن ميزانيـة       )حيث يتم االحتفاظ بالسجالت الوظيفية    (وظيفته األساسية   

  .الدولة املخصصة للتأمني االجتماعي
          نون العمل، ينبغي إحالة املـرأة أثنـاء فتـرة احلمـل            من قا  ٢٥٠ومبوجب املادة     -٣٦

 ال تتعرض فيه لعوامل إنتاج مـضرة        أو الرضاعة، بناء على شهادة طبية، إىل عمل أقل إرهاقاً         
ويف . بصحتها، مع اإلبقاء على متوسط الدخل الذي كانت تتقاضاه يف مكان عملها السابق            

لعوامل إنتاج خطرة، ينبغـي  يعّرضها  ال  أقل إرهاقاًإطار حل مشكلة منح املرأة احلامل عمالً      
 عن العمل هلذا السبب،     توقفتإعفاؤها من االلتزامات الواقعة عليها مبوجب عملها يف حال          

  . لكافة أيام العملدخلهامع اإلبقاء على متوسط 
 ، كاملة أو جمزأة، يف أي وقت قبـل أن         جزئياًوجيوز أخذ اإلجازة الوالدية املدفوعة        -٣٧

 أو غريهم مـن األقـارب    ، أو اجلد  ، أو اجلدة  ،وجيوز لألب . يبلغ عمر الطفل ثالث سنوات    
املسؤولني مباشرة عن رعاية الطفل، أو الوصي عليه، االستفادة من إجازة والدية اختياريـة              

وتدخل هذه اإلجازة يف حساب األقدمية مبـا  .  بعد التقدم بطلب خطي لذلكجزئياًمدفوعة  
ومع أن مدة اخلدمة تبقـى علـى حاهلـا،          . قدمية اخلاصة ومدة اخلدمة   يف ذلك سنوات األ   

  .ينخفض حجم بدالت الضمان االجتماعي اليت حيتسب على أساسها املعاش التقاعدي
أن عـدد  " الشركة الوطنية للتـأمني االجتمـاعي   "وكشفت البيانات املستمدة من       -٣٨

ة من العمر، املوزعني حبـسب الفئـات        املستفيدين من العالوات الوالدية لألطفال دون الثالث      
، ٢٠١٠-٢٠٠٣للفترة  ) األم، واألب، واجلدة، واجلد، والوصي، واألقارب اآلخرون      (املعنية  

 ٩٨,٦٥و) ٢٠٠٣ (يف املائة ٩٩,٧تطغى عليه إىل حد بعيد األمهات مع معدل يتراوح بني           
طار قانوين مـؤاٍت،  فعلى الرغم من توفر إ). ٢٢ واملرفق  ١انظر اجلدول   ) (٢٠١٠ (يف املائة 

تقع مسؤولية تنشئة األطفال وتربيتهم على عاتق األم، األمر الذي يعزى إىل استمرار القولبة              
  .النمطية اجلنسانية التقليدية

  ١اجلدول 
  املستفيدون من العالوات الوالدية لألطفال دون الثالثة من العمر

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ الفئات 

 ٤٣٥٠٦ ٤٠٠٠٩ ٢٦٩٦٢ ٢٤٦٧١ ٢٣١٨٩ ١٩٩٩٥ ١٥٣٠٨ ٩٨٥٥ هاتاألم
 ٢٧٣ ٢١٤  ١٠٦ ٨٣ ٥٩ ٥٩ ٤٢ ١٥  اآلباء

  ٢٨٨ ٢٨٣ ١٦٩ ١٠١ ٦٧ ٤٢ ٢٩ ١٢ اجلدات
 ٨ ٣ ٣ ٦ ٤ ١ صفر ١ اجلدود

 ٧ ٢ ٩ ٨ ١١ ٩ ٢ ١ األوصياء
 ١٦ ١٨  ٢ ١  صفر صفر صفر  صفر األقارب اآلخرون

  .اعي الوطنية للتأمني االجتم الشركة:املصدر
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 عن  استحقاقاًواً  أجرأما األمهات الاليت يعملن بدوام جزئي أو يف املرتل، فيتقاضني             -٣٩
 لألطفال دون   جزئياًوباإلضافة إىل إجازة األمومة واإلجازة الوالدية املدفوعة        . كل طفل معال  

 إجـازة   احلصول على ألم أو أي من األشخاص املذكورين أعاله        ل حيقالثالثة من العمر، قد     
 مع االحتفاظ بالوظيفة  ضافية دون أجر من أجل رعاية طفل بني الثالثة والسادسة من العمر،             إ
ويف الوقت ذاته، يرى اخلرباء الوطنيون أن فترة اإلجازة اإلضـافية           . يف هذه الفترة  ) املنصب(

  . حلمايتهاهي إجراء وقائي، وبالتايل فإهنا تعترب عائقا أمام ترقية املرأة وليس تدبرياً
     لرعاية طفل وغري املدفوعة األجر، جيـوز لـألم          املمنوحةوخالل اإلجازة اإلضافية      -٤٠

وتدخل هذه اإلجازة   . أو ألي شخص آخر يعتين بالطفل أن يعمل لبعض الوقت أو يف املرتل            
يف حساب األقدمية، مبا يف ذلك سنوات األقدمية اخلاصة، شريطة أال ُيفسخ عقـد العمـل                

  . مببادرة من العامل
من قانون العمل، ال ميكن صرف عاملة أثناء إجازة األمومة،          ) ٢(٨٦ومبوجب املادة     -٤١

 لرعاية طفل مل يبلغ الثالثة من العمر، أو اإلجازة اإلضـافية غـري              جزئياًأو اإلجازة املدفوعة    
  .املدفوعة لرعاية طفل عمره من ثالث إىل ست سنوات

  أداء اخلدمة العسكرية يف القوات املـسلحة        وجتدر اإلشارة إىل أن اللوائح اليت ترعى        -٤٢
يـتم إحالتـهن إىل     (ال ُتعفي اجلنود النساء الاليت يأخذن إجازة أمومة من اخلدمة العسكرية            

، ويعاد تعيينهن يف مناصب داخل الوحدات العسكرية فور عودهتن من           )سلطة وزارة الدفاع  
 إىل النساء اجملنـدات يف اخلدمـة        فبالنسبة. ولكن ال خيلو األمر من بعض املشاكل      . اإلجازة

العسكرية، تدرج فترة اإلجازة املأخوذة لرعاية طفل يف جمموع سـنوات األقدميـة ومـدة               
وحتد هذه القاعدة مـن إمكانيـة       . اخلدمة، ولكن ليس يف العمر التقوميي للخدمة العسكرية       

  .احلصول على معاش تقاعدي حمدد وفق اللوائح املشار إليها أعاله

  ٥ املادة    
اليت طرحت قضية املساواة بني اجلنسني على بساط البحث  )٧(تؤكد بعض الدراسات  -٤٣

استمرار القولبة النمطية اجلنسانية يف اجملتمع املولدويف رغم التحوالت اجلذرية الـيت تطـال              
ونلتمس بروز معامل جديدة    . العائلة ودور كل من اجلنسني، خاصة يف ظل اهلجرة االقتصادية         

كل من اجلنسني، تتجلى يف التكافل احلاصل بني الـتمكني االقتـصادي للمـرأة               يف مكانة 
، مما يـؤدي إىل تـدين املـسامهة         "رب العائلة " للرجل بصفته    واالحتفاظ باملوقع التقليدي  

  .االقتصادية للمرأة يف مصروف العائلة ويف تطوير اجملتمع
__________ 

؛ ودراسة حالة   "٢٠١٠نتائج الدراسة املسحية لعام     : اجلمع بني العمل واحلياة األسرية يف مجهورية مولدوفا       " )٧(
، صندوق األمم   " يف منطقة فلورسيت    معوقاً هشاشة وضع املرأة اليت تعيل أسرهتا وحدها وترعى طفالً        "بشأن  

سهولة تعرض النـساء   "؛ و ٢٠٠٨،  )مم املتحدة للمرأة  الذي انضم اليوم إىل هيئة األ     (املتحدة اإلمنائي للمرأة    
 .٢٠١٠، "لفريوس ومرض اإليدز يف مجهورية مولدوفا
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 يف املناطق د ما وهي أكثر ترسخاً إىل حعاماً وتأخذ القوالب النمطية اجلنسانية طابعاً  -٤٤
، إذ عليهن توفري الدعم املايل للعائلة        مضاعفاً  عبأً حيملنوما انفكت النساء العامالت     . الريفية

 مـن    يف املائة  ٩٨وُتظهر اإلحصاءات أن    . والقيام باألعمال املرتلية ورعاية األطفال وتربيتهم     
ء، وذلك رغم توفر إطار قانوين مؤاٍت األشخاص الذين يأخذون إجازات والدية هم من النسا

  .لكال اجلنسني
وتنص األطر القانونية والتنظيمية على منع القوالب النمطية اجلنسانية يف اجملتمع وعلى    -٤٥

فيقضي قانون األسرة بتقاسم مسؤولية تربية الطفل ورعايته بـني الوالـدين            . القضاء عليها 
 ويف حالة الطالق، تقرر احملكمة أياً     .  طالق بالتساوي سواء خالل الزواج أو يف حال حصول       

ولكن املمارسات القضائية الوطنية تبـّين أن  . من الوالدين سيأوي الطفل القاصر بعد الطالق     
ونتيجة لذلك، فإن   . احملكمة تفّضل، يف غالبية احلاالت، أن يعيش الطفل مع أمه بعد الطالق           

  ).٢٠١٠ يف عام  يف املائة٨٩,١ (غالبية األسر الوحيدة العائل هي أسر ترأسها نساء
وتشدد السياسات احلكومية الداعمة للمساواة بني اجلنسني علـى تعزيـز منـاذج               -٤٦

وتشمل األهداف الـيت حـددها       .الشراكات بني النساء والرجال يف احلياة العامة واخلاصة       
لتغلـب  توعية اجلمهور بـضرورة ا    " الربنامج الوطين لضمان املساواة بني اجلنسني     "صراحة  

 متييزية  والقضاء على األفكار املسبقة والقوالب النمطية اجلنسانية والظروف اليت تولد أوضاعاً          
  . يفرَّق فيها بني اجلنسني

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد       " على مراعاة التوصيات الصادرة عن       وحرصاً  -٤٧
 النمطية اجلنسانية من مواد التـدريس  ، اختذت وزارة التربية بعض التدابري حلذف القوالب      "املرأة

 ٢٠١٠-٢٠٠٩وبالتايل، مت وضع مناهج دراسية وطنية جديدة يف عامي         . ومن العملية التعليمية  
، قادت وزارة التربية، مبشاركة     ٢٠١٠ويف عام   . أكثر من سابقاهتا   تراعي القضايا اجلنسانية  

، "صندوق األمم املتحدة للـسكان    "املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال وبدعم من          
 للمناهج الدراسية األكادميية وقامت بتدريب مدراء وموظفي مكاتب التحرير           جنسانياً حتليالً

عـدد  فاخنفض  .  كتاباً ٤٦والكتاب الذين شاركوا يف إعداد الكتب املدرسية البالغ عددها          
 مرحلة مـن املراحـل      الصور النمطية بشكل كبري يف الكتب املدرسية واملناهج الوطنية لكل         

 لتالميذ الـصفوف االبتدائيـة والثانويـة        مؤخراًوعليه، فإن الكتب اليت صدرت      . الدراسية
ولكـن يف   .  وفتيات يشاركون يف أنشطة مشتركة دون أي متييز        والثانوية العليا تعرِض فتياناً   

انت قـد   املقابل، تتضمن الكتب املستخَدمة على نطاق واسع يف الدورات التدريبية، اليت ك           
  . أمثلة عن قوالب منطية جنسانيةصدرت من ذي قبل،

ويف هذا السياق، علينا أن نأخذ باالعتبار أن القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية               -٤٨
  . طويالًمنوط بتغري الذهنيات، وهو أمر يتطلب حتقيقه وقتاً
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موزعة على الفتيـان    والحظنا يف بعض األسر املقيمة يف املناطق الريفية أن األعمال             -٤٩
 أكرب فيمـا تتفـرغ       جسدياً والفتيات بطريقة يتوىل فيها الصبيان األنشطة اليت تتطلب جهداً        

  .الفتيات أكثر لألعمال املرتلية
وال تفصل مناهج تدريس التكنولوجيا يف املدارس االبتدائية بـني دروس الفتيـان               -٥٠

 صفوف الفتيات عن صـفوف الفتيـان    ، فيتم عزل  يف املدارس الثانوية  أما  . ودروس الفتيات 
لدى تدريس التكنولوجيا، ولكن يعتمد اختيار الدروس على املواد واألدوات التقنية املتوفرة             

 ،والتلميذ هو الذي خيتار الصفوف املختلفة اليت يود حـضورها         .  عن مهارات املعلمني   فضالً
لريفية، تتألف الصفوف اليت هي  ويف املناطق ا.وال قيود على الفتيات أو الفتيان يف هذا الصدد

.  من الصبيان   يف املائة  ٩٥من  " التكنولوجيا اإللكترونية "و" تكنولوجيا جتهيز املعادن  "من نوع   
، وفيها يتم حتديد اجملاالت املهنية واختيـار        "جماالت العمل "ويف الصف التاسع، ُتدرَّس مادة      

وبالتايل، . اليت تعّبر عن اهتماماته ومهاراته    املهنة اليت يود التلميذ مزاولتها يف املستقبل و       /العمل
 علـى    من القوالب النمطية املرتبطة باملهن اليت تعترب حكـراً         هناك حماوالت للتقليل تدرجيياً   

  .الرجال أو النساء
 الـصفوف (الثانوية والثانوية العليا ، وهي إلزامية يف مرحليت     "التربية املدنية "أما ماّدة     -٥١

، فتتألف يف اخلطة اإلطارية ملؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي         ) عشر من اخلامس حىت الثاين   
 -احلياة والـصحة    "و"  كائن اجتماعي  -اإلنسان  " العايل من صفّي     العام والثانوي والتعليم  

. ، حيث يلقَّن التالميذ القيم العائلية واملسؤوليات املرتبطة هبـا         "واالجتماعيةالقيم الشخصية   
وهـي  ) الصفوف من العاشر حىت الثـاين عـشر       (ية يف املدارس الثانوية     وهناك مادة اختيار  

) الصف العاشر واحلـادي عـشر     (ويف التعليم الثانوي العام     ". التثقيف بشأن احلياة األسرية   "
إلزامية، فتدرس يف الصف    " التثقيف بشأن احلياة األسرية   "والتعليم الثانوي املهين، تكون مادة      

  . ساعة سنويا٣٤ً وخيصص هلا حنو من املدارس الثانوية املهنيةالعاشر ويف السنة األوىل 
. ة الناس بالقضايا اجلنسانية    يف توعي   هاماً  وسائل اإلعالم تؤدي دوراً    وال شك يف أن     -٥٢

 تغطية وسائل اإلعالم املولدوفية لقضية املساواة بـني اجلنـسني أن الـصحف              وُيظهر حتليل 
، وهو  تتناول القضايا اجلنسانية   من املواد اليت     متزايداً عدداًًنشرت، خالل السنوات األخرية،     

 ومتييزية ومتحيزة   ويف الوقت نفسه، ما زال من املمكن مصادفة مواد مغرضة         . أمر مرحب به  
 من املتخصصني يف كتابـة       يف املائة  ٦١ الدراسات إىل أن الرجال يشكلون       وتشري. جنسانياً

تصل نسبة املقاالت اليت تعرض النساء والرجـال        ، و  يف املائة  ١٦الت الصحفية والنساء    املقا
ويف مولدوفا، ُينظر إىل الرجال علـى أهنـم هـم الـذين     .  يف املائة ٢٣بصورة متوازنة إىل    

يبدو أن الرجال معنيون    و؛  "مت إحلاقهن بالسياسة  "قد  ، يف حني أن النساء      "ميارسون السياسة "
راهن يف الـصحافة  ن يف نطاق األعمال، تَ  أكثر باملهن التجارية يف حني أن النساء، وإن اشتغل        

الثياب ومصانع األحذية وشبكات العطور والعيادات     " (األنثوي" يغلب عليه الطابع     عاملاًميثلن  
 من  جملموعة وافرة  كما يظهر الرجال بشكل طاغ يف الصحف املنتجة       ). واملؤسسات التربوية 
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بـصورة   تظهر النساء    يف حني  اليت تعرض شخصيات وأخصائيني ناجحني،       ،األعداد الدائمة 
 ميكن االقتـداء أما الوجوه النسائية اإلجيابية اليت      .  من هذه الصحف   متفرقة يف عدد قليل جداً    

ويف غالبية األحيان، ال يقصد الكّتاب احلط من قدر         . )٨(هبا، فُتكسب عادة خصائص ذكورية    
 هذه والُنهج املنحازة يف     أوجه التفرقة  أو إظهار تفوق الرجال عليهن، ف      النساء كفئة اجتماعية  

  .التعامل مع الرجل واملرأة ما زالت حتصل على حنو متكرر بسبب استمرار القوالب النمطية
ويعتقد اخلرباء أن املعلنني يواصلون إنتاج الصور اإلحيائية والنمطية والتمييزية بسبب             -٥٣

وهناك . ايا اجلنسانية معرفتهم غري الكافية هبذا اجملال وبشكل أوضح بسبب عدم وعيهم بالقض          
  .تفسري آخر الستمرارها وهو اهتمام اجلمهور هبذا النوع من الدعايات

وبالرغم من أن اخلطاب اجلنساين الذي تتناقله وسائل اإلعالم يف مولدوفا قد شـهد     -٥٤
النقص يف احلمالت الدائمة    : بعض الثغرات وهي  هذا اجملال يعاين من      لتحّسن، ال يزال  بعض ا 

التحاليل /الدراسات/املعلومات؛ وقلة    اليت تطالب حبقوق املرأة وباملساواة يف الفرص       واملستمرة
اليت تتناول قضية املساواة بني اجلنسني، وتوجُّه البيانات املتوفرة عادة إىل مجهور حمدود وحىت              

وال بد  . ؛ وتدين مستوى التدريب الذي ختضع له وسائل اإلعالم        إىل مجهور متخصص أحياناً   
 بتحديد وتسوية قضية التحيز اجلنـساين       الكفيلةها اآللية   تواجهمن ذكر املشاكل اليت      أيضاً

  .الظاهر يف الدعايات املنتشرة يف الشوارع
يف بعض املؤسسات التعليمية ما زالت موجودة     النمطية   أن املوافق وجتدر اإلشارة إىل      -٥٥
 ممثلو وزارة    وشرح .سة العسكرية  للرجال اليوم ارتياد املدر    إالفال حيق   . املدرسة العسكرية ك

 الظروف اخلاصـة    عدم توفر  ُيعزى إىل اخنراط الفتيات    حالياًأن الوضع الذي يواجهه     الدفاع  
  حتل هذه املـشكلة   ويف الوقت ذاته، وعدت إدارة وزارة الدفاع أن         . تعليم الفتيات ل الالزمة

  .قدر املستطاع
والب النمطية اجلنسانية العراقيـل أمـام       ويضع النقص يف التوجيه املهين واستمرار الق        -٥٦

فبعض . اختيار املهنة املناسبة عندما يتعلق األمر ببعض املهن اليت يغلب عليها الوجود الذكوري            
  ).٩١-٩٠الوثيقة األساسية املوحدة، البندان ( على النساء أو الرجال  حكراًاملهن ُيعترب تقليدياً

 -  من السكان حبسب األنشطة االجتماعية      الفئات العاملة  توزيع يكشف،  ومن هنا   -٥٧
اجملاالت اليت حتظى فيها النساء حبصص كـبرية        وتشهد  .  بني اجلنسني   كبرياً تصادية تفاوتاً االق
بلغت : ، كان الوضع كاآليت   ٢٠١٠ويف عام   .  ولكن غري ميسر على اإلطالق      تدرجيياً حتوالً

 ٦٨,٧ع الصحة واملساعدة االجتماعية     نسبة النساء العامالت يف اإلدارة العامة والتربية وقطا       
من نسبة معينة من العمالة الناقصة باملقارنة مـع  يف الوقت نفسه تعاين النساء   ولكن  . يف املائة 

__________ 

ما هي الفوائد النامجة عن زيادة مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية             "اجتماع مائدة مستديرة حتت عنوان       )٨(
ـ " منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا      "، بعثة   "والتنمية االقتصادية؟   ٩ة يف مولـدوفا، كيـشينو،       العامل

 .٢٠١٠سبتمرب /أيلول
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 ٤٤,١، ويف القطاع الصناعي  يف املائة٨,٩ مثال، تبلغ حصة النساء     البناء أشغالففي  . الرجل
  ).٢انظر اجلدول  (ملائة يف ا٢٢,٨ -، ويف قطاع النقل واالتصاالت يف املائة

  ٢اجلدول 
  )باآلالف (ونوع اجلنس/توزيع الفئات العاملة حبسب األنشطة االقتصادية

   السنة  
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

 النساء  النساء 

 نوع النشاط

 اجملموع

  املئوية النسبة  العدد
 اجملموع

  النسبة املئوية  العدد
 ٤٩٫٨ ٥٧٠٫١ ١١٤٣٫٤ ٤٩٫٥ ٥٨٦٫٧ ١١٨٤٫٤ جمموع األنشطة االقتصادية

 ٤٤٫٣ ١٣٩٫٦ ٣١٤٫٧ ٤٣٫٧ ١٤٥٫٨ ٣٣٣٫٧ الزراعة والصيد وصيد األمساك
 ٤٤٫١ ٦٤٫٤ ١٤٥٫٨ ٤٤٫٥ ٦٩٫٢ ١٥٥٫٤ القطاع الصناعي

 ٨٫٩ ٦٫٠ ٦٧٫٥ ١١٫٩ ٨٫٧ ٧٢٫٩ أشغال البناء
جتارة البيع باجلملة والتجزئـة؛ والفنـادق    

 ٥٨٫٢ ١٢٤٫٣ ٢١٣٫٤ ٥٧٫٠ ١٢٣٫٨ ٢١٧٫٤ واملطاعم
 ٢٢٫٨ ١٤٫٥ ٦٣٫٧ ٢٥٫٧ ١٧٫٥ ٦٨٫٠ واالتصاالتالنقل 

اإلدارة العامة والتربية وقطاع الصحة     
 ٦٨٫٧ ١٧٢٫٣ ٢٥٠٫٧ ٦٩٫١ ١٧٢٫٠ ٢٤٨٫٦ واخلدمات االجتماعية

 ٥٦٫٠ ٤٩٫١ ٨٧٫٦ ٥٦٫٣ ٤٩٫٧ ٨٨٫٤ أنشطة أخرى

  .وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة، واملكتب الوطين لإلحصاء: املصدر
أجل التغلب على الوضع الراهن، ُنظمت أنشطة توعية استهدفت املؤسـسات           ومن    -٥٨

   ). مهرجان األسـرة مـثالً    (ال سيما عن طريق وسائل اإلعالم       التربوية والسكان البالغني، و   
ثقافـة  ال و على حنو مكثف يف قضييت التعليم املراعي لالعتبارات اجلنسانية        ال بد من التمعن     ف
  .قائمة على الشركاتال

 حلقوق اإلنسان اليت     واجملتمع انتهاكاً  ة األسر يف إطار ويعد العنف املمارس ضد املرأة        -٥٩
ويسعى أحـد األهـداف ذو      . املعاهدات القانونية الدولية والوطنية   ها  تتمتع هبا املرأة وتكفل   

 إىل منـع    ،٢٠١٥-٢٠١٠ضمان املساواة بني اجلنسني للفتـرة       لاألولوية للربنامج الوطين    
  . مبا فيه العنف العائلينف القائم على نوع اجلنسومكافحة الع

 منع ومكافحة العنف العائلي يف إطار       على إدراج قضية   XVI-45 القانون رقم    وينص  -٦٠
. ، ويعتربها قضية هامة من قضايا الصحة العامة ودعم األسرةالوطنية الرامية إىل محايةالسياسة 

 ١ العنـف العـائلي، الـذي أقـر يف      منع ومكافحة  بشأن XVI-45دخل القانون رقم    وقد  
خطوة هامة باجتـاه    ، مما يعد    ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ١٨النفاذ يف   ، حيز   ٢٠٠٧مارس  /آذار

 عتراف مجهورية مولدوفا بااللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       ال  وتكريساً وقف العنف 
ية بالقضاء على التمييـز     اللجنة املعن "، مبا فيها التوصيات الصادرة عن       وحلرصها على تطبيقها  

ينيط   مؤسسياً  بذلك إطاراً   واضعاً  وأشكاله وحيدد القانون مفهوم العنف العائلي    . "ضد املرأة 



CEDAW/C/MDA/4-5 

17 GE.12-41445 

 ضـحايا   تعىن مبـؤازرة  نشاء مراكز   إل اجملال   ، وفاسحاً عمليةسؤوليات  السلطات املختصة مب  
مر احلماية وعزل    الطلبات وتنفيذ أوا   من خالل تلقي  تسوية قضايا العنف    لوضع آلية   لالعنف و 

  .مرتكيب أعمال العنف
ية وزارة العمل واحلما  "، استهلت   XVI-45من القانون رقم    ) ٢(١٨وبغية تنفيذ املادة      -٦١

 مواءمة التشريعات الوطنية السارية يف هذا اجملـال مـع           عملية قوامها " االجتماعية واألسرة 
ولت جمموعة من اخلـرباء الـوطنيني       هلذه الغاية، ت   حتقيقاًو.  أعاله املشار إليه أحكام القانون   

منع ومكافحة " التشريعات املولدوفية مع أحكام قانون  اتساقاملستقلني إعداد تقرير عن مدى      
صندوق األمم املتحـدة    "، و "صندوق األمم املتحدة للسكان    "وقام بالتمويل ،  "العنف العائلي 
برنامج األمم املتحدة   "، و ")لمرأة األمم املتحدة ل   هيئة"الذي انضم اليوم إىل     " (اإلمنائي للمرأة 

ن التقريـر   دوفا، وتـضمّ  العاملة يف مول  " تعاون يف أوروبا  منظمة األمن وال  "عثة  ب و ،"اإلمنائي
    / متـوز  ٩ويف  . جمموعة من التوصيات اليت دعت إىل تعديل وإكمال التـشريعات الوطنيـة           

تغيريات وإضافات على    الذي يقترح إدخال     ١٦٧، اعتمد الربملان القانون رقم      ٢٠١٠ يوليه
منـع  مـن أجـل      تطبيق آلية تنفيذ األحكام القانونية       ، مؤكدا بذلك  )٩(جمموعة من القوانني  

  .ومكافحة العنف العائلي
 تعـاريف  أضاف إىل القانون اجلنـائي       ١٦٧ونذكر بشكل خاص أن القانون رقم         -٦٢

، )٢، ب )٢(١٧١املـادة   (االغتصاب املرتكب ضد فرد من العائلـة        : جديدة ملفاهيم منها  
 ،)٢، ب )٢(١٧٢املادة  (نسي املمارسة ضد فرد من العائلة       اجلطابع  الواألعمال العنيفة ذات    

كمـا  .  عـشرة سـنة    اثنيتوبني مخس سنوات    بالسجن ملدة تتراوح    هذه األعمال    تعاقبو
ويدل اعتماد هذه األحكام    . اخلاصة بالعنف العائلي إىل القانون اجلنائي      ٢٠١١أضيفت املادة   

  . بالطبيعية اإلجرامية جلرائم العنف العائلي أن الدولة تعترفىعل
 علـى   تنطـوي لتدخل العاجل يف قضايا     لك إجراءات ملموسة ل   نتيجة لذ اُتخذت  و  -٦٣

  أمرا٨٠ً حوايلتنفيذ  اليوم مت لوزارة الداخلية،   وفقاًو. عنف عائلي وحلل هذه القضايا بسرعة     
  .عائلياية ضحايا العنف الاملتخذة حلمتدابري يف إطار الباحلماية 

اجملموعة التنسيقية املعنية مبنع ومكافحة العنف القائم        "٢٠٠٨ مايو/تشكّلت يف أيار  و  -٦٤
 من املادة التاسعة من القانون     ) ٣(١مبوجب الفقرة   و. مبا فيه العنف العائلي   " على نوع اجلنس  

اجمللس "وانني، أنشئ القكمال بعض عديل وإ، بشأن ت٢٠١٠يوليه / متوز٩، املؤرخ   ١٦٧رقم  
منع ومكافحة  عملية  تنسيق  املذكورة من أجل     اجملموعة   باالستناد إىل تلك  " التنسيقي الوزاري 

 اهليكل زيادة فعالية تنسيق األنـشطة        هذا إنشاءويتيح  .  على املستوى الوزاري   العنف العائلي 
  . العائليخمتلف األخصائيني واملؤسسات من أجل منع ومكافحة العنفاليت يضطلع هبا 

__________ 

؛ )٢١٠املـادة   (؛ وقانون األسرة    )٤٤٧املادة  (؛ وقانون اإلجراءات اجلنائية     )١٠١٢املادة  (القانون اجلنائي    )٩(
؛ وقانون منع ومكافحة    )٢٤٩املادة  (؛ وقانون املساعدة االجتماعية     )٤٥١املادة  (وقانون اإلجراءات املدنية    

؛ وقانون العمالة واحلماية االجتماعية     )١١٦املادة  (؛ وقانون اإلدارة العامة احمللية      )١٧املادة  (العنف العائلي   
 ).٥٦املادة (؛ وقانون الشرطة )٣١٢املادة  ( للباحثني عن عمل
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وحتظى مجهورية مولدوفا بدعم كبري من اجملتمع الدويل يف جمال األنشطة الرامية إىل               -٦٥
برنامج األمم "، قام ٢٠١٠-٢٠٠٨ففي الفترة . جتار بالبشر واالافحة العنف العائلي منع ومك 

منظمة "بعثة  و" املنظمة الدولية للهجرة  "و" صندوق األمم املتحدة للسكان   "و" املتحدة اإلمنائي 
دوفا، باالشتراك مع حكومة مجهوريـة مولـدوفا        املة يف مول  الع" األمن والتعاون يف أوروبا   

الذي " جتار بالبشر والعنف العائلي   محاية ومتكني ضحايا اال   "املدين يف تنفيذ مشروع     واجملتمع  
 مت ويف ظل هذا املشروع، ". صندوق األمن البشري لألمم املتحدة    "مولته احلكومة اليابانية من     

 موقعا من املواقع الرائدة، واستحدثت أنشطة إعالميـة عديـدة،           ٣٠تدريب أخصائيني من    
  . وأنشئت بىن أساسية للمجتمعات احمللية

وتتناول خمتلف األنشطة واحلمالت اإلعالمية قضية منع العنف العائلي وإشاعة ثقافة             -٦٦
  .العالقات غري العنيفة

، "التربيـة املدنيـة  "و" تثقيف بشأن احلياة األسـرية    ال"وجتدر اإلشارة إىل أن ماديت        -٦٧
؛ وُتعقـد يف    "العنف العائلي "الداخلتني يف نظام التعليم ما قبل اجلامعي، حتويان مواضيع عن           

إطار األنشطة املنظَّمة خارج الصف لقاءات مع خرباء يف الصحة والقانون، كما ُيناقش هذا              
وتدرَّس ضمن املناهج الدراسية اجلامعية     . ص فيه املوضوع أثناء اجتماعات مع األستاذ املتخص     

مثل صـف   (وما قبل اجلامعية سلسلة من الصفوف اليت تعاجل مواضيع متعلقة بالعنف العائلي             
" إسداء املشورة إىل ضحايا العنـف     "يف جامعة مولدوفا احلكومية، وصف      " العنف العائلي "

  ).ولية احلرة يف مولدوفاالذي يلقّن يف إطار ماجستري علم النفس يف اجلامعة الد
اإلطـار  : بوضع وإقرار ما يلي   " وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة    "وقامت    -٦٨

التنظيمي الذي يرعى خدمات اهلياكل األساسية االجتماعية املقدمـة إىل ضـحايا العنـف              
قـرار  (العائلي؛ والئحة إطارية لتنظيم وتشغيل مراكز إعادة تأهيل ضحايا العنف العـائلي             

؛ واملعايري الدنيا جلودة اخلدمات املقدمة      )٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٢ املؤرخ   ١٢٩احلكومة رقم   
  ).٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ١٢٠٠قرار احلكومة رقم (يف هذا اجملال 

. )١٠(وتوفر اليوم عدة مراكز منتشرة يف البالد خدمات إىل ضحايا العنف العـائلي              -٦٩
  .ص وصول ضحايا العنف العائلي إىل اخلدمات املتاحة حلمايتهاوبالتايل، زادت فر

__________ 

؛ ومركـز تقـدمي     )بـاليت (املركز احمللي لتقدمي املشورة لألسر واألطفـال        : املراكز اليت تشترك الدولة يف متويلها      ) ١٠(
؛ ومركز انكرديري لألمهـات     )دروخيا(؛ ومركز أريادنا لألمهات     )كاهول(لومات واملشورة لضحايا العنف     املع
؛ )هانسـسيت (؛ ومركز برو فيمينا لألمهات      )كوسيين(؛ ومركز برو فاميليا لألمهات      )كاهول") (ترست"مركز  (

درومول شـربي   "املعرضني، املسمى   ؛ ومركز اإلقامة املؤقتة لألطفال      )باليت(حلل أزمات األسر    " سوتيس"ومركز  
مأوى كازا مـاريواري    : هائواملراكز اليت شرعت املنظمات غري احلكومية يف إنشا       ). باليت") (طريق العودة " ("كازا

؛ واملنظمة غري احلكومية    )كيشينو(؛ ومركز أميكول لتقدمي املساعدة النفسية االجتماعية للطفل واألسرة          )كيشينو(
 وهي عبارة عن مركز وساطة لألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي من قبـل مـواطنني   -) La Strada" (ال سترادا"

            ؛ ومركـز   ٠٨٠٠ ٨٨ ٠٠٨ - اخلط اهلاتفي ملـساعدة النـساء اللـوايت يتعرضـن لعنـف عـائلي             /أجانب
 ).كوسيين(قانون 
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أما الذين يتعاملون مع مرتكيب أعمال العنف، فهم موظفو أقسام الشرطة اليت حتتفظ               -٧٠
بسجالت األفراد العنيفني داخل األسر بغية تعقبهم، وتتخذ التدابري الالزمة للتصدي ملرتكيب            

، ورقة املفاهيم املتعلقـة     "وق األمم املتحدة للسكان   صند"وأُعدت، بدعم من    . أعمال العنف 
فتح املركز  " العمل على    حالياًوجيري  . باخلدمات املوفرة إلعادة تأهيل مرتكيب أعمال العنف      

  .وعلى وضع إطار قانوين معياري يف هذا اجملال" املعين بإعادة تأهيل مرتكيب أعمال العنف
ة العمـل واحلمايـة االجتماعيـة       وزار"، شارك ممثل    ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف عامي     -٧١

اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبنع ومكافحة      "ومكتب املدعي العام يف وضع مشروع       " واألسرة
وسيكون انضمام مجهورية مولدوفا إىل هذه االتفاقية مبثابة  ". العنف ضد املرأة والعنف العائلي    

  . حىت يتالءم مع املعايري األوروبيةقاعدة ُيستند إليها لتعديل اإلطار القانوين التنظيمي الوطين
وبالنظر إىل ما تقدم، فإن الدولة تعترف بأن العنف ضد النساء، مبـا فيـه العنـف             -٧٢

. العائلي، هو إحدى املشاكل االجتماعية يف مجهورية مولدوفا وهو انتهاك حلقوق اإلنـسان            
قطاعات ميكن إجنازها   وأُقّر بأن التصدي هلذه الظاهرة عملية جامعة للتخصصات ومتعددة ال         

  . بواسطة جمموعة من السياسات
وتبني الدراسات أن النساء والرجال يف مولدوفا ال يرون أن مثة أسباب كافية تـربر                 -٧٣

 من الرجال يوافقون على  يف املائة٢٢ من النساء و    يف املائة  ٢١غري أن   . ضرب الزوج لزوجته  
فتشري البيانات إىل استمرار القوالب     . )١١(أن أحد أسباب ضرب الزوجات هو إمهال األطفال       

  .النمطية وإىل ضرورة العمل مع الناس الستئصاهلا
 استكمال الدراسة املتعلقة بالعنف العائلي املمارس ضد النـساء، الـيت            حالياًويتم    -٧٤

صـندوق  "، و "برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي    "بدعم من   " املكتب الوطين لإلحصاء  "أجراها  
الذي انـضم اليـوم إىل      " (صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    "، و " للسكان األمم املتحدة 

وستسمح البيانات النوعية والكمية املقدمة بالتعمق يف معاجلـة         "). هيئة األمم املتحدة للمرأة   "
  .هذه الظاهرة بغية حتسني اخلدمات املتاحة يف جمال منع العنف العائلي ومكافحته

الـتمكني االقتـصادي    " مشروع اجتماعي هدفه     ٢٠١١ يوليه/وقد اسُتهل يف متوز     -٧٥
 ضحية من ضحايا العنف العـائلي       ٣٠٠، وستتلقى يف إطاره     "للنساء الضعيفات يف مولدوفا   

يف مولـدوفا بـدعم     " أورانج"وتقوم مؤسسة   . املساعدة إلجياد عمل أو بدء مشروع جتاري      
 "وزارة الـصحة  "نفيذه مبشاركة   ت" صندوق األمم املتحدة للسكان   "املشروع، يف حني يتوىل     

مجعيـة  : عن طريق املنظمات الشريكة التالية    " وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة    "و
حلل أزمات  " سوتيس"علماء نفس تيغينا، ومجعية األسر الوحيدة العائل يف كاهول، ومركز           

  .يف دروخيا" أرمتيدا"األسر يف باليت، واجلمعية احلكومية 
__________ 

لصحة، ووزارة العمـل    وزارة ا " (سهولة تعرض النساء لفريوس ومرض اإليدز يف مجهورية مولدوفا        "انظر   )١١(
واحلماية االجتماعية واألسرة، واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين             

 .٢٠١٠، كيشينو، ))اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /لبشريبفريوس نقص املناعة ا
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 الوقت ذاته، ورغم اإلجراءات املتخذة ملنع العنف العائلي ومكافحته، جند           ولكن يف   -٧٦
ومـن  . بعض أوجه القصور يف األطر القانونية والتنظيمية ويف املوارد البشرية واملالية املتاحة           
وال سيما  (هنا، يتعني على الدولة توطيد الصالت بني اآللية املعتمدة واإلطار التنظيمي القائم             

 وتسوية هذه الصالت لتتالءم مع ما حيتاجـه       ) ملتبع إلصدار أوامر احلماية وتنفيذها    اإلجراء ا 
      ضحايا العنف العائلي من محاية ودعم، كما يتعني عليها إذكـاء مهـارات األخـصائيني               

يف " العمل واحلماية االجتماعية واألسرة    وزارة"وأدرجت  . وال سيما يف سياق تبّدل املوظفني     
 بإنشاء نظام اعتماد لتيسري تقدمي اخلدمات االجتماعية، مبـا فيهـا    متعلقاًنداًجدول أعماهلا ب  

للمعلومات على الصعيد     آيل نظامويبقى غياب   . اخلدمات املقدمة إىل ضحايا العنف العائلي     
  .ثغرة خطرية تعمل السلطات اآلن على سدها الوطين

  ٦املادة     
 عندما خلّفـت    ١٩٩٥-١٩٩٤ يف عامي    ازداد االجتار بالبشر يف مجهورية مولدوفا       -٧٧

اهلجرة غري القانونية النامجة عن األزمة االقتصادية وأزمة اإلنتاج والتضخم وازديـاد عـدد              
 علـى حالـة      مأساوياً العاطلني عن العمل واخنفاض اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية، أثراً        

 ومسموحة واعُتربت أحياناً  اهلجرة يف مولدوفا، فأصبحت اهلجرة غري القانونية ظاهرة شائعة          
  .احلل الوحيد للتخفيف من حدة الفقر

ووضعت احلكومة، خالل الفترة اليت يشملها التقرير، جمموعة من األحكام واألنشطة   -٧٨
 بقوانني تنظيمية، من أجل إحداث وتوجيه وإنتاج آثار تؤدي إىل منع            املدعومةاالستراتيجية،  

ار باألشخاص ومحاية الـضحايا والـضحايا احملـتملني     االجتار بالبشر ومكافحة جرائم االجت    
  .)١٢(ومؤازرهتم

وبالنسبة إىل االجتار بالبشر، يتم تنشيط اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومـة واجملتمـع               -٧٩
        .املدين يف هذا اجملال، فلوحظ توطيد ألواصر التعاون والـشراكة بـني هـاذين الطـرفني               

اليت أبلغت عنها احلكومة واملنظمات غري احلكومية، ارتفاع        كما يالحظ، بناء على األنشطة      
ويف . يف عدد الناس امللمني باملوضوع، وال سيما داخل املؤسسات اجلامعية وما قبل اجلامعية            

السياق ذاته، جتدر اإلشارة إىل استمرار األنشطة الرامية إىل توعية الناس وإعالمهم بقـضية              
__________ 

، الـيت   ٢٠١١-٢٠١٠اخلطة احلديثة العهد لعـامي      اخلطط الوطنية ملنع ومكافحة االجتار بالبشر، مبا فيها          )١٢(
؛ واخلطة اخلاصة اليت مت إرفادها باخلطة       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٣ الصادر يف    ٨٣٥أقرها قرار احلكومة رقم     

 الصادر  ١١٧٠، واليت أقرها قرار احلكومة رقم       ٢٠١١-٢٠١٠الوطنية ملنع ومكافحة االجتار بالبشر لعامي       
؛ واللوائح اخلاصة باللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر، اليت أقرهـا           ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول  ٢١يف  

 بشأن منع ومكافحـة  ٢٠٠٥ الصادر يف عام ٢٤١؛ والقانون رقم ٢٠٠٨ يف عام  ٤٧٢قرار احلكومة رقم    
يني االجتار بالبشر؛ واالستراتيجية الوطنية لإلحالة املعنية حبماية ومساعدة ضحايا االجتـار بالبـشر احلـال              

 كـانون   ٥ الـصادر يف     ٢٥٧واحملتملني، وخطط العمل املرتبطة هبا، اليت أقرها القـرار الربملـاين رقـم              
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول
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 وعالوة على ذلـك، َتواصـل تنفيـذ التـدابري    . ية والريفيةاالجتار بالبشر يف املناطق احلضر   
الـذي يعـىن   "  لإلحالة النظام الوطين" تتصدى لالجتار غري املشروع، بفضل اليتاالستباقية 
من خالل تقدمي املساعدة إىل الـضحايا       ضحايا االجتار احلاليني واحملتملني ومحايتهم      مبساعدة  
  . املستضعفة اليت قد تقع ضحية االجتار بالبشر وال سيما الفئات السكانية-احملتملني 

أما ). ١٤٤ صانظر الوثيقة األساسية املوحدة،     (ونالحظ اخنفاض مؤشرات اإلجرام       -٨٠
  مـداناً  ١٣٣بالنسبة إىل الوضع الراهن لإلدانات بتهمة االجتار بالبشر، جتدر اإلشارة إىل أن             

) االجتار غري املشروع   (١٦٥ يف املادة    يقضون اليوم عقوبة بالسجن يف مولدوفا جلرائم واردة       
 من جمموع عدد  شخصا١١٧ًوقد أدين . من القانون اجلنائي) االجتار باألطفال (٢٠٦واملادة 

 ٢٠٦ مبوجب املادة     شخصاً ١٦و)  امرأة ٦٩ و  رجالً ٤٨ (١٦٥هذه اإلدانات مبوجب املادة     
  ). نساء٦ رجال و١٠(

قليص العوامل الكامنـة وراءه مثـل العنـف         ومت التصدي لالجتار بالبشر عن طريق ت        -٨١
 محالت وطنية للتوعية بقـضية العنـف العـائلي          ٢٠١١-٢٠٠٣وُشنت يف الفترة    . العائلي

وكان اهلدف الرئيسي من احلملة هو تعزيز سياسة عدم التـهاون       . )١٣(ومبختلف درجات حدته  
ونتيجة . يع أشكال العنف   مع العنف العائلي والقضاء على القوالب النمطية القائمة يف مج          مطلقاً

بفـضل اخلـط    ) مبا فيه التعّرف الذايت   (لذلك، زادت نسبة التعرف إىل ضحايا العنف العائلي         
  . مكاملة هاتفية١٤٦٤ ما جمموعه ٢٠١٠فُسجل يف عام . اهلاتفي املخصص ملساعدة النساء

  وبفضل التعاون املكثف مع شىت الطوائف الدينيـة يف مجهوريـة           ٢٠٠٧ومنذ عام     -٨٢
العاملـة يف   " املنظمة الدوليـة للـهجرة    "مولدوفا من أجل منع االجتار بالبشر، دعمت بعثة         

مولدوفا مبادرات معقودة لتوعية الناس مبشاكل املهاجرين، وبضرورة منـع اهلجـرة غـري              
 وهو حدث ينظَّم سـنوياً " اليوم الوطين للصالة" وال سيما -القانونية وظاهرة االجتار بالبشر  

  ". من العمل النشط ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنسيوماً ١٦"ملة املعنونة يف إطار احل
وألغراض تشجيع الشباب على التعبري عن آرائهم بواسطة األفـالم يف موضـوعي               -٨٣

، يف  "صندوق األمم املتحدة للـسكان    "و" املنظمة الدولية للهجرة  "اهلجرة والتعددية، نظمت    
، مـسابقة الفيـديو الوطنيـة       "وزارة الشباب والرياضة  " ومبشاركة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عامي  

، وذلك يف إطار سنة األمـم املتحـدة الدوليـة           "مولدوفا+ التعددية  "للشباب حتت شعار    
وحشد احلدث مئات الضيوف من الشباب الذين قدموا من كل أحناء البالد، ومن             . للشباب

__________ 

      عروض تلفزيونية تناولت منع ومكافحة االجتار بالبشر والعنف العـائلي وخمـاطر اهلجـرة،               أُنتجت أيضاً  )١٣(
" أو دبليو إيتش  "هات  وديو، اليت أنتجتها است   "ائر ومقاصد مص"وال سيما احللقتان املواضيعيتان من السلسلة       

)OWH (    وينروك إنترناشـيونال  "العاملة يف مولدوفا، و   " منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    "بدعم من بعثة "
)Winrock International(    ٢٠١٠-٢٠٠٧، واملنظمة الدولية للهجرة، وغريها مـن الـشركاء، للفتـرة .

اجلت املواضيع املذكورة أعاله معاجلة مركّبة علـى شاشـات التلفزيـون احملليـة          وُعرضت الربامج اليت ع   
 .، األمر الذي ميثل أداة فعالة لإلعالم والدعوة)DVD" (دي يف دي"والوطنية، وُوّزعت على شكل 
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رة غري القانونية وأثر اهلجرة على      ممثلني للمجتمع املدين والسفارات، فتناقشوا يف مشكلة اهلج       
  .ومن هنا، زاد إملام الشباب ووعيهم بقضية االجتار بالبشر. الضحايا احملتملني لالجتار

أما األداة اجلديدة املستخدمة، وهي يف متناول مجهور عـريض، فتتمثـل يف العـروض                 -٨٤
"  الدوليـة للـهجرة    املنظمة"، ُشنت محلة وطنية بدعم من       ٢٠٠٨-٢٠٠٥ويف الفترة   . املسرحية

" األشخاص املهجورون "هتدف إىل التوعية مبخاطر اهلجرة غري القانونية من خالل عرض مسرحية            
 فأفـاد   -وأظهر التقييم األثر الكبري الذي خلفته احلملـة         . واستحداث أنشطة إعالمية ذات صلة    

  .لقانونية ومبخاطرهامعظم املشاركني فيها بأهنم متكنوا من تغيري اآلراء احمليطة باهلجرة غري ا
بدعم من بعثة ) (CASA M" (كازا إم"، ُعرض الربنامج الوثائقي ٢٠١٠وخالل عام   -٨٥

 الذي  -") منظمة العمل الدولية  "العاملة يف مولدوفا، ومن     " منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    "
ين اليوم يف   استند إىل قصص حقيقية ألفراد من ضحايا العنف العائلي واالجتار بالبشر متواجد           

ووصل تأثري العروض املسرحية إىل مجهور عريض مـن         . مراكز إلعادة تأهيلهم ويف سجون    
املعروضة، األمر الذي مسح بالتفاعل     " دراسات احلاالت "الناس بفضل إمكانية حتليل ومناقشة      

وأدى هذا النهج النوعي إىل زيـادة وعـي         . مباشرة مع املمثلني وبالتواصل مع أحاسيسهم     
  .ر بقضييت العنف العائلي واالجتار بالبشراجلمهو
املساعدة واحلماية إىل الضحايا احلـاليني واحملـتملني        " النظام الوطين لإلحالة  "وقدم    -٨٦

إعـادة  / يف ذلك إىل زيادة قدرهتم على االندماج       لالجتار بالبشر على املستوى الوطين، ساعياً     
وزارة العمل واحلماية االجتماعيـة  "يف ، أنشئت ٢٠٠٦ويف عام . االندماج يف اجملتمع الحقاً   

املنظمـة   "حاليـاً التابعة للنظام الوطين لإلحالة، اليت متوهلا    " وحدةُ التنسيق الوطين  " "واألسرة
، وتتوىل هذه الوحدة تنسيق املساعدة املقدمة إىل الضحايا احلاليني واحملتملني           "الدولية للهجرة 

املستويان الدويل والـوطين،  (املة على ثالثة مستويات لالجتار بالبشر وإحالتهم إىل املرافق الع   
  ).املناطق/ومستوى اجملتمعات احمللية

فرق متعددة  "أما الوحدات التنفيذية اإلقليمية التابعة لنظام اإلحالة، فهي عبارة عن             -٨٧
تتألف من أخصائيني تابعني هليئات إقليمية المركزية ومن ممثلني ملنظمات غري           " التخصصات

 وعلـى تـوفري     ة متخصصة، وتعمل هذه الوحدات على حتديد االحتياجات سريعاً        حكومي
قـسم  /وينّسق عمل هذه الفرق األخصائي التابع لـدائرة       . اخلدمات مباشرة إىل املستفيدين   

يف كل منطقة من املنـاطق، باإلضـافة إىل املـساعد           " املساعدة االجتماعية ومحاية األسرة   "
  .ي يف اجملتمعات احملليةاالجتماعي التابع للمجلس البلد

، قُدمت  ٢٠١٠ وحىت عام    ٢٠٠٦العمل يف عام    " النظام الوطين لإلحالة  "ومنذ بدأ     -٨٨
 من ضحايا االجتار بالبـشر       شخصاً ٢٤٣، من بينهم     مستفيداً ١٣٣٣يف إطاره املساعدة إىل     

م النظا"، وفّرت احلكومة، عن طريق      ٢٠١٠ويف عام   .  أشخاص من الضحايا احملتملني    ٩١٠و
 من الضحايا احلاليني واحملـتملني لالجتـار        -  مستفيداً ٤٦١، املساعدة إىل    "الوطين لإلحالة 
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 حالة من احلاالت الـيت     ٣٢٨ من ضحايا االجتار بالبشر، و      شخصاً ١٣٣ومن بينهم   (بالبشر  
  ).مت فيها جتّنب االجتار

ملنظمة الدوليـة   ا"وبالتايل، أظهر حتليل حركة البيانات اإلحصائية الصادرة عن بعثة            -٨٩
 يف عدد الضحايا الذين يتلقون املساعدة مـن         العاملة يف مجهورية مولدوفا اخنفاضاً    " للهجرة

 ٢٠٠٧ ضحية؛ ويف عـام      ٢٩٥، قُدِّمت املساعدة إىل     ٢٠٠٦ففي عام   : مشروعات املنظمة 
 ضحية؛ ويف  ١٥٩ إىل   ٢٠٠٩ ضحية؛ ويف عام     ١٥٨ إىل   ٢٠٠٨ ضحية؛ ويف عام     ٢٧٣إىل  
 للمنظمة الدولية للهجرة، قد تفسَّر هذه اإلحـصاءات         وفقاًو.  ضحية ١٣٩ىل   إ ٢٠١٠عام  

على أهنا دليل على تقلّص هذه الظاهرة لعدة أسباب، منها التحول املذكور أعاله يف اجتاهات               
 ويف هـذا الـسياق،      .الجتار بالبشر لعدم اعتبار أنفسهم ضحايا     االجتار مما يدفع الناس إىل      
 مولدوفا بتوسيع نطاق الربامج املعنية مبساعدة الضحايا احملـتملني          استمرت حكومة مجهورية  

  لالجتار بالبشر، والرامية إىل احلد من تعرضهم هلذه الظاهرة وخلطر االجتار هبم مرة واحـدة               
النظـام الـوطين    "وتتجلى هذه األنشطة بوضوح يف التوسع اجلغرايف الذي يشهده          . أو أكثر 
عضاء الفرق املتعددة التخصصات يف الكشف املبكـر عـن          ويف حتّسن مهارات أ   " لإلحالة

  .الضحايا احملتملني لالجتار بالبشر
مركـز  "وبغية تفادي االجتار بالضحايا احملتملني مرة واحـدة أو أكثـر، ميـارس                -٩٠

، ويعطي األولويـة    "وزارة الشؤون اخلارجية واالندماج األورويب    "عمله داخل   " االستئناف
وإىل جانـب   . لبشر من خالل توفري خدمات النصح واملشورة العاجلة       لقضية منع االجتار با   

، مت توفري خدمات استـشارية إعالميـة     ")مركز االستئناف "أي  (اخلدمات احلكومية املتاحة    
   تسعى إىل منع االجتار غري املشروع وتقدمي املساعدة إىل الناس املعرضني سواء داخل البلـد               

  ).La Strada" (ال سترادا"تفية ملركز أو خارجه بفضل خط املساعدة اهلا
واإلعادة إىل الوطن هي أحد أوجه املساعدة واحلماية املقدمة إىل الضحايا احلـاليني               -٩١

فاملواطنون املولدوفيون الذين مت التحقق من هويتهم والذين يعيشون       . واحملتملني لالجتار بالبشر  
    وعليه، فـإن قـرار احلكومـة       . هم األم ، مؤهلون للمطالبة بإعادهتم إىل وطن      عسريةً أوضاعاً

، هو الذي يرعى اإلجراءات الوطنيـة املتبعـة         ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٧، املؤرخ   ٩٤٨رقم  
 سواء كانوا من ضحايا االجتار بالبشر أو مهـاجرين          -إلعادة األطفال واألشخاص البالغني     

 واحلماية االجتماعيـة  وزارة العمل" غري مصحوبني، ويعهد القرار إىل       أطفاالًغري قانونيني أو    
وتنظَّم عملية إعادة البالغني ضحايا     . مسؤولية املباشرة بإجراءات اإلعادة إىل الوطن     " واألسرة

، "املنظمة الدولية للهجرة  " بدعم من     عسريةً االجتار بالبشر واملهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً     
 املصحوبني بأشخاص قانونيني    يف حني تنظَّم إعادة األطفال الذين مت التحقق من هويتهم وغري          

أو املؤسسة السويـسرية    /و" املنظمة الدولية للهجرة  "يف أراضي بلدان أخرى، بدعم من بعثة        
  ).Terre des hommes" (اإلنسانأرض "
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، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ١٢، يف   "وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسـرة     "ووقّعت    -٩٢
" أرض اإلنسان "العاملة يف مولدوفا ومؤسسة     " الدولية للهجرة املنظمة  " مع بعثة    اتفاق تعاون ثالثياً  

  ويف .  طفـالً  ٤٢ بعثة وأعيد إىل الوطن ما جمموعـه         ٢٠، مت إيفاد    ٢٠٠٩ويف عام   . يف مولدوفا 
 ٤٥، أعيد   ٢٠٠٩عام   ويف.  طفالً ٦٧ىل الوطن ما جمموعه      بعثة فأعيد إ   ٢٧، ُنظمت   ٢٠١٠عام  

 ) رجـال  ٣ امرأة و  ٣٧ - من ضحايا االجتار بالبشر      شخصاً ٤٠بينهم  ( إىل الوطن     بالغاً شخصاً
، ٢٠١٠ويف عـام    ). من بينهم امرأتان وثالثة رجال     ( عسريةً  مهاجرين يعيشون أوضاعاً   ٥و

 ١٣ - من ضحايا االجتار بالبـشر        شخصاً ٥٥من بينهم   ( إىل الوطن     بالغاً  شخصاً ٧٠أعيد  
  ). نساء٧ رجال و٨من بينهم  (ةً عسرياً يعيشون أوضاع مهاجرا١٥ًو)  امرأة٤٢ ورجالً
وبغية إعالم اجلمهور على النحو الصحيح باملخاطر اليت قد يتعرض هلا الشباب، شـارك                -٩٣

املسؤولون عن إنفاذ القانون مع ممثلني هليئات اجملتمع املدين الناشطة يف هذا اجملال يف عقد حلقات                
ويف . ار بالبشر واهلجرة غري القانونيـة     دراسية إعالمية، داخل اجلامعات، تدور حول خماطر االجت       

وعليه، قامت املؤسسات   . هذا السياق، فإن خطر االجتار بالبشر مترّبص باألوالد يف سن الدراسة          
ومن خـالل  )) La Strada" (ال سترادا"مركز (احلكومية املركزية واحمللية، مبشاركة اجملتمع املدين 

ظيم جمموعة كبرية من حلقات العمـل الـيت         ، بتن "التعلم من النظراء  "مربني متخصصني يف    
وتضمنت املواضيع اليت نوقشت قضية منع االجتار بالبـشر ومنـع   .  شاب ٥٨٠٠استهدفت  

  .العنف العائلي وتنمية العالقات بني األشخاص
وفيما خيص الصورة العامة لظاهرة االجتار بالبشر يف مجهورية مولـدوفا، كـشفت               -٩٤

 من حاالت االجتار بالبشر فقـط ُتـسجل         عدداًً مستقلة أن    الدراسات اليت أجرهتا وكاالت   
  يف املائـة ٥٠ و يف املائة٢٠وتتراوح نسبتها حبسب التقديرات املختلفة بني    (وتلقى املساعدة   

ومن املؤسف أنه ال ميكن تقدير العدد احلقيقي لضحايا االجتار بالبشر           ). من جمموع احلاالت  
 أن نساعد األشخاص الذين جلأوا إىل        ميكننا حتماً  ولكن. بشكل دقيق على املستوى الوطين    

النظام الوطين املخصص ملكافحة االجتار بالبشر، وذلك عن طريق املؤسسات املعنيـة هبـذه              
  . إما مبالحقة اجلناة أو من خالل الربامج املستحدثة ملؤازرة الضحايا-املسألة 
 غري احلكومية الوطنية إىل     ويف الوقت ذاته، خلصت الدراسات اليت أجرهتا املنظمات         -٩٥

أن املرأة الريفية الفقرية اليت ال تزاول أي عمل متثل الفئـة الرئيـسية لـضحايا االجتـار يف                   
فالفقر والبطالة وغياب الفرص املناسبة يف سوق العمل هي األسباب اليت تدفع            . )١٤(مولدوفا

ويعد العنف  . ون بالبشر الشباب إىل مغادرة البالد أو إىل قبول عروض مريبة من الذين يتاجر           
 يف  ٨٠يشكل ضحايا العنف العائلي أكثر مـن        ( آخر يف االجتار بالبشر       حامساً العائلي عامالً 

. وتنخفض كلّ عام الفئة العمرية للنساء الاليت يتم حشدهن        ).  من ضحايا االجتار بالبشر    املائة
تراوح أعمـارهم   ففي حني كان الضحايا ينتمون منذ وقت قريب إىل فئة األشخاص الذين ت            

وبالتايل، هناك اجتاه .  سنة، أصبحت حاالت االجتار باألطفال اليوم أكثر شيوعا٢٥ً و١٨بني 
__________ 

 .www.lastrada.mdانظر املوقع اإللكتروين  )١٤(
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، وهناك عـدد    متزايد جديد يف عدد الضحايا ويف عدد القاصرين الذين يتم استغالهلم جنسياً           
  .متزايد من األشخاص الذين يتم حشدهم عرب اإلنترنت

لوجهة الرئيسية لالستغالل اجلنسي، فهي تركيـا وروسـيا         أما البلدان اليت تشكل ا      -٩٦
. وقربص واإلمارات العربية املتحدة وغريها من بلدان الشرق األوسـط وأوروبـا الـشرقية             

ويتواصل االجتار بالرجال الستغالهلم يف العمل، وال سيما يف أشغال البناء والزراعة، ويعتـرب              
 تسجيل حاالت اجتار باألطفـال لغـرض        أيضاًومت  . االحتاد الروسي الوجهة الرئيسية لذلك    

  .استخدامهم يف التسول يف البلدان اجملاورة
 اجتاه جديد يف االجتار، يزداد داخل البلد، وهـو االجتـار بالفتيـات              وبرز مؤخراً   -٩٧

أما الرجال الذين يقعون ضحايا االجتار      . والشابات ال سيما من املناطق الريفية حىت كيشينو       
ويف الوقت نفسه، مثة دالئل على أنه يتم        . استغالهلم يف الزراعة بشكل رئيسي    الداخلي، فيتم   

 اإلشـارة إىل    أيضاًوجتدر  . االجتار بأشخاص من البلدان اجملاورة يف مولدوفا لغرض السخرة        
 الستغالل األشخاص الـذين وقعـوا       منطقة ترانسنيستريا املنشقّة اليت ما زالت تشكّل منبعاً       

  ).سواء أكانت منطقة املنشأ أو العبور(ر ضحايا االجتار بالبش
إىل وجود أدلـة علـى       )١٥(وتشري البحوث اليت تناولت االجتار بالبشر يف مولدوفا         -٩٨

احنسار الظاهرة، مما يعين أن تدابري التوعية واإلعالم والتدابري االستباقية اليت اختذت ملكافحـة              
    غـري أن اجملتمـع     . ايب املباشر على الناس   االجتار بالبشر ومحاية الضحايا كان هلا وقعها اإلجي       

 بالقوالب النمطية، ومل يبلغ حىت اآلن نظام مكافحة االجتار بالبشر            شديداً  تأثراً ما زال متأثراً  
وتتـوىل يف   .  يسمح له بضمان سرية املعلومات مما يثين الضحايا عن كشف هويتـهم            حداً

ذه الظاهرة على حنو متواصـل،  الوقت نفسه عدة حكومات ومنظمات غري حكومية رصد ه  
وبالتايل، جيب أن يتم توحيد البيانات والتحاليل . فحددت بعض العوائق اللوجستية والتنظيمية  

يف حافظة واحدة، مما سيسمح بزيادة مواءمة االستراتيجيات واألساليب املتبعة ملنع االجتـار             
  .البشر ومحايتهموكبحه ومما سييّسر عمل الذين يستهدفون رعاية ضحايا االجتار ب

ويف ضوء تقاليد مجهوريـة مولـدوفا،       . وتعترب الدعارة غري قانونية يف مجهورية مولدوفا        -٩٩
  .تلقى ظاهرة الدعارة اإلدانة من كل شرائح اجملتمع بغض النظر عن األسباب الكامنة وراء نشوئها

ون اجلرائم اإلدارية الذي    أما املسؤولية القانونية املترتبة عن ممارسة الدعارة، فريعاها قان          -١٠٠
 بالتعـديالت    مـشفوعاً  ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤ املؤرخ   XVI-218أقره القانون رقم    

غرامة  وهي   -واإلضافات الناجتة عنه، ويقضي هذا القانون بفرض عقوبة على ممارسة الدعارة            
  ).٨٩املادة ( وحدة تقليدية ٢٠ إىل ١٠تبلغ من 

__________ 

 .www.iom.mdين انظر املوقع اإللكترو )١٥(
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 مجهورية مولدوفا، ال ميكن مالحقة األشـخاص الـذين          ووفق القانون الساري يف     -١٠١
ويف هذا السياق، يوصي اخلرباء بنقـل التجربـة    . يستفيدون من خدمات املشتغلني بالدعارة    

  .الدولية احلالية إىل مولدوفا، وهي تقضي مبساءلة املستفيدين من خدمات الدعارة
      على مساءلة كل من ينـتج أو يبيـع        ) ٩٠املادة  (ويف الوقت ذاته، ينص القانون اجلنائي         -١٠٢

 ٥٠ و ٤٠أو يوزع أو خيزن منتجات إباحية، فيفرض عقوبات على شكل غرامات تتـراوح بـني                
  . وحدة تقليدية يف حالة األشخاص االعتباريني١٥٠ و١٠٠وحدة تقليدية يف حالة األفراد، أو بني 

، وعلى مكافحة   )١٦()٢٢٠دة  املا( على مكافحة الدعارة     أيضاًوينص القانون اجلنائي      -١٠٣
    ألغراض جتارية أو غري جتارية أو السـتغالهلم يف البغـاء        االجتار باألطفال الستغالهلم جنسياً   

  .)١٧()٢٠٦املادة (أو يف صناعة املواد اإلباحية 
 مـن   ١٦٥وفيما خيص محاية النساء من وكاالت التوظيف، نشدد على أمهية املادة              -١٠٤

وال بد من أن نشري إىل موافقة مجهورية مولـدوفا  . اصة باالجتار بالبشر  اخل -القانون اجلنائي   
رابطـة  "يف الدول املنضمة إىل     ) الشرطة(على اتفاقية التعاون بني وزارات الشؤون الداخلية        

سانت ، إذ وقعت عليها مجهورية مولدوفا يف " من أجل مكافحة االجتار بالبشر  الدول املستقلة 
  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٧ بتاريخ بطرسربغ

 وزارة الشؤون الداخلية تنسيق نشاط الفريق العامـل املؤلـف مـن             حالياًوتتوىل    -١٠٥
اتفاقية جملـس   "منظمات غري حكومية، الذي يتوخى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام           

  تشرين٢٥املوقعة يف ( "أوروبا املتعلقة حبماية األطفال من االستغالل اجلنسي واإليذاء اجلنسي
  ).النثارويت يف ٢٠٠٧أكتوبر /األول
وبالتايل، تعترب أنشطة تعزيز وتنفيذ اإلطار القانوين والتنظيمـي الرامـي إىل منـع                -١٠٦

وترتكـز  . ، أنشطة ذات أولويـة  ومكافحة االجتار بالبشر واستغالل النساء واألطفال جنسياً      
جتار عـن طريـق تقـدمي       منع اال "طريقة العمل املالئمة جلمهورية مولدوفا على تطبيق مبدأ         

، إىل جانب توفري املعلومات وشن محالت التوعية املكثفة واتباع إجراءات ُمحكمة            "املساعدة
 .لتعيني الضحايا

__________ 

 ٢٠٠ُيعاقب على الدعوة إىل البغاء أو ممارسته أو تيسريه، أو استغالله من قبل شخص آخر، بغرامة تتراوح بـني                     ) ١٦(
ويف حالة ارتكاب هذه األفعـال مـن        .  وحدة تقليدية أو بالسجن مدة تتراوح بني سنتني ومخس سنوات          ٨٠٠و

 . سنوات٧ إىل ٤ة منظمة ضد شخصني أو أكثر، تكون العقوبة أشد وتتراوح مدهتا من قبل مجاعة إجرامي
        سنة، مع احلرمان من حـق شـغل مناصـب معينـة     ١٢ إىل ٨ على السجن مدة تتراوح من       ٢٠٦تنص املادة    ) ١٧(

ب بغرامة تتراوح   أما الشخصية االعتبارية، فتعاق   .  لفترة تتراوح من سنتني إىل مخس سنوات       معينةأو ممارسة أنشطة    
 . وحدة تقليدية، مع احلرمان من حق إجراء نشاط معني أو مع تصفية الشخصية االعتبارية٥٠٠٠ و٣٠٠٠بني 
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  ٧املادة     
ينص دستور مجهورية مولدوفا على املساواة يف احلقوق بني كافة املواطنني مهمـا               -١٠٧

لتدابري الواجب اختاذها لضمان تطبيـق      ا) ٧املادة   (XVI-5وحيدد القانون رقم    . كان جنسهم 
 األحزاب وسائر املنظمات االجتماعية والسياسية باملسامهة       ملزماًمبدأ املساواة بني اجلنسني،     

  :يف حتقيق املساواة يف احلقوق والفرص بني أعضائها الرجال والنساء من خالل ما يلي
 ية؛ضمان متثيل النساء والرجال لدى تأليف هيئاهتا اإلدار  )أ(  

ضمان متثيل النساء والرجال يف قوائم مرشحيها دون أي متييز على أسـاس        )ب(  
 . نوع اجلنس

ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل اجلهود احلثيثة اليت تبذهلا بعض األحزاب لضمان               -١٠٨
 يقضي بتخصيص   فقامت بعض األحزاب السياسية بتضمني ميثاقها بنداً      . تطبيق هذه األحكام  

 لكل مـن     يف املائة  ٣٠اإلدارية وقوائم املرشحني تبلغ نسبته      من التمثيل يف اهليئات     حد أدىن   
 يف حتديد النساء والرجال املرشحني      "التقابل"اجلنسني؛ واعتمد أحد األحزاب السياسية مبدأ       

، مل ُتدخل سوى ثالثة أحـزاب سياسـية يف          ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . لالنتخابات
احلزب الوطين الليربايل، وحزب مولدوفا الليربايل      (لمشاركة يف االنتخابات     ل مواثيقها حصصاً 

  ).الدميقراطي، واحلزب االشتراكي الدميقراطي
وتشكل زيادة مشاركة النساء يف احلياة السياسية أحد الوسائل األساسية لتحقيـق              -١٠٩

نتخابية، خالل السنوات   وقد شهد متثيل النساء يف القوائم اال      . التوازن بني اجلنسني يف اجملتمع    
  : وإن كان متقلباً إجيابياًاألخرية، تطوراً

من : حصة مشاركة النساء يف قوائم املرشحني لعضوية برملان اجلمهورية        /زيادة معدل  '١'
     /متـوز  ( يف املائـة   ٣٠,٤إىل  ) ٢٠٠٥ ( يف املائـة   ٢٩و) ١٩٩٨ ( يف املائة  ١٥,٧
 ؛)٢٠١٠ ( يف املائة٢٨,٥و) ٢٠٠٩ يوليه

فلم تقدم أي امرأة ترشيحها يف      : شاركة املرشحات املستقالت يف االنتخابات    زيادة م  '٢'
، ترّشحت امرأتان من بني سـتة       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٥؛ ويف انتخابات    ٢٠٠٥عام  

، ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨؛ ويف انتخابات    ) يف املائة  ٣٣,٣(مرشحني مستقلني   
 ؛) يف املائة٢٥ ( مستقالً مرشحا٢٠ًترّشحت مخس نساء من بني 

       يف   يف املائـة   ٢٠,٨فمـن   : حصة الربملانيات املدرجات يف القـوائم     /زيادة معدل  '٣'
 يف تـشرين     يف املائة  ١٨,٨ إىل   ٢٠٠٩ يوليه/ يف متوز   يف املائة  ٢٥,٧ و ٢٠٠٥عام  
 .٢٠١١مايو / يف أيار يف املائة٢٠,٨ و٢٠١٠نوفمرب /الثاين

ير ارتفاع نسبة النساء الاليت يشغلن مناصب من        ويالَحظ يف الفترة اليت يشملها التقر       -١١٠
       يف   يف املائـة   ١٧,٩فانتقلت هذه النـسبة مـن       : مناصب صنع القرار على املستوى احمللي     
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 من أعضاء جمالس     يف املائة  ١٦,٤٨، ومن   ٢٠١١ يف عام     يف املائة  ١٨,٠٤ إىل   ٢٠٠٧عام  
ويبقى تعزيز انضمام النساء    . ٢٠١١ يف عام     يف املائة  ١٨,٣٩ إىل   ٢٠٠٧املقاطعات يف عام    

 إال يف بعـض      يف املائـة   ٦إىل احلكومة غري متساو حيث بلغت نسبتهن على مر السنني حنو            
  ).١٢١-١١٦ صانظر الوثيقة األساسية املوحدة، (احلاالت االستثنائية 

 ، تلتزم جلنة االنتخابات املركزية، واجملالس،     XVI-5 من القانون رقم     ٧ للمادة   وفقاًو  -١١١
واملكاتب االنتخابية يف املقاطعات بضمان احترام مبدأ املساواة بـني اجلنـسني يف اجملـال               

       / متـوز  ٢٩أبريـل و  / نيـسان  ٥وأثناء االنتخابات النيابية اليت جرت بتـارخيي        . االنتخايب
املبدأ، وصل معدل متثيل النساء يف اهليئات االنتخابية التابعـة           وفيما خيص هذا     ٢٠٠٩ يوليه
 يف  ٤٣,٨أو  ( امرأة   ٤٦ومت انتخاب   .  يف املائة  ٤٢,٣جالس االنتخابية يف املقاطعات إىل      للم
 أو أمني السر يف جمالس الدوائر االنتخابية مـن          لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس     ) املائة

 اسـتفتاءً " جلنة االنتخابـات املركزيـة    "، نظمت وعقدت    ٢٠١٠ويف عام   . الدرجة الثانية 
 ٢٨ عن االنتخابات النيابيـة املبكـرة يف         فضالًسبتمرب،  / أيلول ٥لدستور يف    على ا  مجهورياً

 للـدوائر    جملـساً  ٣٥وشكّلت اللجنة أثناء هاذين احلدثني االنتخابيني       . نوفمرب/تشرين الثاين 
 ١٦٢واشـتركت   .  عضو ٣٠٠االنتخابية، وعمل واشتغل يف هياكل هذه اجملالس أكثر من          

 االنتخابيني املنخرطني يف تنظيم وإجراء االستفتاء الدستوري        امرأة من جمموع عدد املسؤولني    
ومت .  يف املائـة ٤٢,٠، وهو ما يوازي نـسبة تبلـغ        ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٥الذي ُعقد يف    

لشغل منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو أمني السر يف          )  يف املائة  ٤٥,٧( امرأة   ٤٨انتخاب  
  .جمالس الدوائر االنتخابية

عاجزة اليوم عن إعطاء    " جلنة االنتخابات املركزية  " يف الوقت ذاته أن      اًأيضونلحظ    -١١٢
ولن ُتتاح هذه   . معلومات إحصائية مصنفة حبسب نوع اجلنس ومتعلقة باحلملة اليت مت شنها          

، "انتخابـات " املعنـون    ،"النظام اآليل للمعلومات  "فهوم  املعلومات إال بعد التطبيق الكامل مل     
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٥ املؤرخ XVI-101مبقتضى القرار الذي اعتمده الربملان 

وحبسب دراسة حتليلية جنسانية تناولت املوظفني املدنيني يف مولدوفا، جند أن الرجال    -١١٣
 ٥٢,٤ من جمموع عدد األشخاص العاملني يف اإلدارة العامة والنساء  يف املائة٤٧,٦يشكلون 

 يف  بدو لصاحل النساء، يبقى متثيل املرأة متـدنياً       ومع أن الوضع ي   ). ٣انظر اجلدول    (يف املائة 
)  يف املائـة   ٣٣,٣(والوظائف التنفيذية الرفيعة املـستوى      )  يف املائة  ٢٧,٨(الوظائف النيابية   

وبالتايل، تضطلع النساء بدور أقل     ).  يف املائة  ١٤,٨(والوظائف العامة املتمتعة بوضع خاص      
ل، تشكل النساء النسبة العظمى من الذين يشغلون        ويف املقاب . أمهية يف عملية صنع القرارات    
  ).١٩املرفق (وظائف عامة إدارية وتنفيذية 
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   ٣ اجلدول
  )٢٠١٠ (دنية املموظفو اخلدمة

  ٢٠١٠دراسة عن موظفي اخلدمة املدنية حبسب نوع اجلنس، عام 
 اإلدارة العامة املركزية اإلدارة العامة  

اهليئات املركزية 
 عامة احملليةاإلدارة ال املتخصصة

 رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال  نساء  

 ٤٣٫١ ٥٦٫٩ ٤٧٫١ ٥٢٫٩ ٤٢٫٩ ٥٧٫١ ٤٧٫٦ ٥٢٫٤  :اجملموع، مبا فيه

 ٨٢٫٢ ١٧٫٨ ٨٢٫٣ ١٧٫٧ ٦٤٫٣ ٣٥٫٧ ٧٢٫٢ ٢٧٫٨ الوظائف النيابية

 صفر ١٠٠ ٨٨٫٩ ١١٫١ ٧٣٫٩ ٢٦٫١ ٦٦٫٧ ٣٣٫٣ الوظائف التنفيذية العامة الرفيعة املستوى

 ٣١٫٧ ٦٨٫٣ ٤٠٫٣ ٥٩٫٧ ٣٩٫٢ ٦٠٫٨ ٣٥٫٩ ٦٤٫١ ظائف اإلدارية العامةالو

 ٢٨٫٥ ٧١٫٥ ٢٨٫٨ ٧١٫٢ ٢٦٫٦ ٧٣٫٤ ٢٧٫٤ ٧٢٫٦ الوظائف التنفيذية العامة

 صفر ١٠٠ ٧٥٫٩ ٢٤٫١ ٨٥٫٣ ١٤٫٧ ٨٥٫٢ ١٤٫٨ اخلاص الوظائف ذات الوضع

  .مستشارية الدولة: املصدر

 تتبع منهجية واحدة حلفظ السجالت املتعلقـة        واجلدير بالذكر أن مجهورية مولدوفا ال       -١١٤
لذا، ينبغـي علـى     . بالوظائف املدنية واملوظفني املدنيني سواء متتعت اخلدمة بوضع عام أو خاص          

أن يضع منهجية مناسبة للقيام بذلك وأن ينتج مؤشـرات إحـصائية            " املكتب الوطين لإلحصاء  "
ك إحصاءات شاملة عن اإلدارة العامة تستند       تتالءم مع ممارسات االحتاد األورويب، من أجل امتال       

  .إىل مؤشرات ميكن مقارنتها مع املؤشرات املستخدمة يف اإلحصاءات األوروبية والدولية
وألغراض زيادة مشاركة املرأة يف العمل السياسي، اضطلعت األحزاب الـسياسية             -١١٥

املرأة قادرة على   "روع  كمش(واملنظمات غري احلكومية بعدة برامج تدريبية تستهدف النساء         
، كما مت تنظيم أنشطة إعالمية، ونـشر وتعمـيم   )، إخل٥٠/٥٠، والنادي السياسي   "النجاح

وقد مت يف سياق محلة االنتخابات احمللية       . مواد إعالمية، وعقد اجتماعات مائدة مستديرة، إخل      
أيهـا  "ر  شن احلملة الوطنية اليت محلت شـعا      :  ما يلي  ٢٠١١ يونيه/اليت جرت يف حزيران   

صندوق األمـم املتحـدة     " بدعم من    ٥٠/٥٠النادي السياسي   !" (قم أنت بالتغيري  ! املرشح
هو عضو جملـس مـشروع      " وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسرة    "ممثل  ")/للدميقراطية

نساء اللـوايت   التعزيز قدرة   "؛ وعقد حلقات عمل حول موضوع       "املرأة قادرة على النجاح   "
على اعتماد هنج مراعٍ حلقوق اإلنسان وللمساواة بـني اجلنـسني يف             دةعميشغلن منصب   

الربنامج املشترك من أجل التنمية احمللية    "/"هيئة األمم املتحدة للمرأة   " ("السياسات العامة احمللية  
تعزيـز مهـارات    "؛ وتنظيم حلقات عمل حـول موضـوع         )مبشاركة احلكومة " املتكاملة

، برعاية نائب املتحدث باسم برملان مجهوريـة        "ية ناجعة املرشحات على شن محالت انتخاب    
برنامج األمـم   "بدعم من   " (مساندة تطوير الربملان يف مولدوفا    "مولدوفا ويف إطار مشروع     

املركـز  ("؛ وعقد حلقات عمل مع النساء الاليت يدرن مشروعات جتارية           ")املتحدة اإلمنائي 
العاملة " منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    "بعثة  /"الدويل للنهوض باملرأة يف املشاريع التجارية     



CEDAW/C/MDA/4-5 

GE.12-41445 30 

وكانت نتيجة هذه األنشطة أن ارتفع عدد النساء اللوايت أدرجن يف القوائم . ، إخل)يف مولدوفا
  .االنتخابية وانتخنب يف مناصب حملية لصنع القرار

، أجري مببادرة منظمات غري حكومية حتليل جنـساين         ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عامي     -١١٦
ووجد اخلرباء أن بعض التقـدم قـد        . مج واملشروعات االنتخابية اليت تنظمها األحزاب     للربا

أحرز يف عمل األحزاب السياسية باملقارنة مع الفترة السابقة وال سيما فيما خيص التـشجيع               
على إدراج النساء يف القوائم االنتخابية وتعزيز مقام املرأة يف هذه القـوائم، وفيمـا يتعلـق            

األساسية والربامج بينها تناول مسألة املساواة بني اجلنسني وقضايا املرأة يف النظم مبجاالت من 
ويف حني تتضمن معظم الوثائق خطابات لألحزاب احملافظة تـشدد          . واملشروعات االنتخابية 

ورغم .  حمبذاً على دعم العائلة ومحاية املرأة، ال يعترب إحالل النساء يف القوائم االنتخابية أمراً            
هود املبذولة على مستوى التحليل، مل تبحث األحزاب السياسية االسـتنتاجات الـيت مت              اجل

  .)١٨(التوصل إليها بالشكل الذي يعطيها قيمتها العادلة
ولوحظ أن البلد قد شهد بشكل عام دينامية إجيابية تشجع على مشاركة املـرأة يف                 -١١٧

 يف الوقت ذاته، ما زالت املرأة ممثلـة         ولكن. عملية صنع القرار ويف احلياة العامة والسياسية      
 يف االنتخابات والعملية السياسية وعملية صنع القرار، فتعطي األرقام املتداولة يف            ناقصاً متثيالً

  يف املائـة ٥١,٩ عن التركيبة الدميغرافية حيث تشكل النـساء  هذا الصدد صورة بعيدة جداً  
عم وتعزيز االجتاه حنو تزايد عدد النـساء        ومن املهم د  .  من السكان   يف املائة  ٤٨,١والرجال  

  .الاليت يدخلن املعترك السياسي
تنقيح : والعوامل الرئيسية الكامنة وراء التغريات اإلجيابية اليت تطرأ يف هذا اجملال هي             -١١٨

وتعزيز مساءلة األحزاب وغريها من اهلياكل إللزامها علـى احتـرام           (وتعديل التشريعات؛   
واعتماد تدابري إجيابية؛ والوفاء بااللتزامات الدوليـة؛ وتنفيـذ بـرامج     ) التوازن بني اجلنسني  

هلا انعكاسات على السكان إذ تسفر عن حتّول األدوار         (تعليمية مراعية لالعتبارات اجلنسانية     
؛ والقضاء على القوالب النمطية اجلنـسانية       )اجلنسانية للمرأة والرجل داخل اجملتمع واألسرة     

  قبـل سـن الدراسـة    أي النقص يف خدمات الرعاية النهارية لألطفـال        (واحلواجز البنيوية 
  ).املسنني، ومجود اجلداول الزمنية للربامج سواء للنساء أو الرجال، إخل/وللمعوقني

وتشكل النساء غالبية أعضاء النقابات العمالية، متمتعة بنفس حقوق التجمع الـيت              -١١٩
عدد النساء الاليت يعملن على مـستوى اإلدارة       ويف الوقت نفسه، ينخفض     . يتمتع هبا الرجل  

  ).٩٣انظر التفاصيل يف الوثيقة األساسية املوحدة، البند (
__________ 

، )AlianţaProGen 2009" (٢٠٠٩أليانتـا بـروجني   "، منظمة "تكافؤ الفرص يف العملية االنتخابية"انظر  )١٨(
، انظـر  ٢٠٠٩كيشينو، ). Coaliţia 2009 ("٢٠٠٩كواليسيا "، واحتاد "مركز الشراكة من أجل التنمية"و

 مـن  ٢٠١٠نـوفمرب  /والتقرير بشأن رصد انتخابات تشرين الثـاين  ؛www.progen.mdاملوقع اإللكتروين  
، انظـر املوقـع اإللكتـروين    )Clubul politic 50/50 (٥٠/٥٠منظور جنـساين، النـادي الـسياسي    

www.clubul50.md. 
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وتشكل النساء غالبية قادة وأعضاء املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال احلماية              -١٢٠
 املوحـدة،   انظر التفاصيل اخلاصة باملنظمات غري احلكومية يف الوثيقة األساسية        . (االجتماعية

  ).١١٤-١١٢ ص
وال توجد لدى مجهورية مولدوفا أي سجينة سياسية، ومل توثّق حاالت متييز مّست               -١٢١

  .النساء بسبب مشاركتهن يف عمل سياسي داخل املنظمات النسائية

  ٨املادة     
 للتشريعات السارية يف مجهورية مولدوفا، يتمتع الرجـال والنـساء حبقـوق             طبقاً  -١٢٢

  .ا خيص تويل املناصب الدبلوماسيةمتساوية فيم
وُتظهر البيانات املصنفة حبسب اجلنس واملتعلقة بعدد املوظفني املنخرطني يف السلك             -١٢٣

وزارة الـشؤون   "ل املوظفون العاملون يف املكتب املركزي      (الدبلوماسي جلمهورية مولدوفا    
اتب القنـصلية جلمهوريـة     ، ويف البعثات الدبلوماسية، واملك    "اخلارجية واالندماج األورويب  

ويف الوقت نفسه، تغّير منحى تطـّور هـذا        . فوارق كبرية بني اجلنسني   ) مولدوفا يف اخلارج  
  ).٤انظر اجلدول (العدد على مّر السنني 

   ٤اجلدول 
  دبلوماسيةالذين حيتلون مناصب املوظفون 

 بتاريخ
جمموع عدد املوظفني يف 

 العدد الرج عدد النساء اخلدمة الدبلوماسية

 ٢٢٥ ١٤٨ ٣٧٣ ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١
 ٢١٣ ١٦١ ٣٧٤ ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١
 ٢١٥ ١٣٧ ٣٥٢ ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١
 ١٩٧ ١٣١ ٣٢٨ ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١
 ٢٢٩ ١٤٥ ٣٧٤ ٢٠١١يناير / كانون الثاين١

  ."وزارة الشؤون اخلارجية واالندماج األورويب ":املصدر

نساء العامالت يف السلك الدبلوماسي جلمهورية مولدوفا        ال شغلت،  ٢٠١١ويف عام     -١٢٤
  .نائبة وزير واحدة وثالث سفريات: املواقع التالية

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم يف جمال النهوض باملرأة يف السلك الدبلوماسي،               -١٢٥
وقد . الدبلوماسية يف اخلارج متدنياً   ما زال متثيل النساء يف مواقع صنع القرار املتصلة باخلدمة           

  .مت تنفيذ جزء من التوصيات الصادرة عن جلنة األمم املتحدة يف هذا اجملال
 قاعدة بيانات آلية استندت إىل      ٢٠١٠وأنشأت مستشارية جهورية مولدوفا يف عام         -١٢٦

نـساء  عـدد ال  " عـن    ، اليت تضمنت فرعاً   "معلومات عامة عن املوظفني   "االستمارة املعنونة   
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ويف البعثات  " وزارة الشؤون اخلارجية واالندماج األورويب    "ل العامالت يف املكتب املركزي     
، "دائرة التشريعات والدعاوى القضائية اخلاصة بـاملوظفني       "مؤخراًوشرعت  ." الدبلوماسية

، بإدخال املعلومـات إىل القاعـدة       "وزارة الشؤون اخلارجية واالندماج األورويب    "ل التابعة  
ولكن جتدر اإلشارة إىل أن هذه القاعدة مل تصمم الحتـواء معلومـات عـن               . حديثهاوبت

األشخاص الذين رشحتهم مجهورية مولدوفا لشغل مناصب يف املنظمات الدولية، بـسبب            
  .غياب آلية قانونية ترعى تعيني هؤالء األشخاص

  ٩املادة     
   / حزيـران  ٢ املـؤرخ    ،XIV-1024ينص قانون اجلنسية يف مجهورية مولدوفا رقم          -١٢٧
 متساوية يف اكتساب    ، على منح املرأة والرجل حقوقاً     )٢٠٠٨واملعّدل يف عام     (٢٠٠٠ يونيه

وال يتأثر هذا القانون بـأي عوامـل اجتماعيـة     . اجلنسية املولدوفية وتغيريها واالحتفاظ هبا    
  .وثقافية واقتصادية

نسية أحد الزوجني على جنسية وال يؤثر الزواج من شخص عدمي اجلنسية أو تغيري ج           -١٢٨
   وُتكتسب اجلنسية املولدوفيـة بـامليالد   ).  من قانون اجلنسية املولدويف٧املادة (الزوج اآلخر  

ويف ).  من قانون اجلنسية املولـدويف     ١٠املادة  (أو التقدير أو التبين أو االستعادة أو التجنس         
 من قانون اجلنسية،    ١١مبقتضى املادة   و. مجيع األحوال، تعترب جنسية األم بأمهية جنسية األب       

ُيعترب من مواطين مجهورية مولدوفا الطفل املولود لوالدين حيمل كالمها أو أحدمها اجلنـسية              
املولدوفية، والطفل املولود لوالدين حيمل كالمها أو أحدمها وقَت امليالد اجلنسية املولدوفيـة،             

ولود داخل أراضي مجهورية مولدوفا من      والطفل املولود داخل أراضي اجلمهورية، والطفل امل      
والدين عدميي اجلنسية، والطفل املولود داخل أراضي مجهورية مولدوفا من والدين حيمـالن             

ويعترب الزواج من مـواطن     . جنسية أخرى أو من والدين أحدمها عدمي اجلنسية والثاين أجنيب         
  ).قانون اجلنسية من ١٧املادة (مولدويف أحد مّربرات اكتساب اجلنسية بالتجنس 

املتزوج من مواطن مولـدويف بـنفس       ) الزوج أو الزوجة  (ويتمتع املواطن األجنيب      -١٢٩
الوضع القانوين للمواطنني األجانب " من قانون ١٦املادة (حقوق اإلقامة يف مجهورية مولدوفا 

  ).يف مجهورية مولدوفا" واألشخاص العدميي اجلنسية
وثائق اهلوية يف النظـام املتعلـق       " بشأن   XIII-273 رقم    من القانون  ٤ للمادة   وفقاًو  -١٣٠

، حيق للمرأة احلصول علـى      ١٩٩٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩، املؤرخ   "جبوازات السفر الوطنية  
وال حاجـة لنيـل     . جواز سفر مولدويف أو أي وثيقة سفر أخرى بناء على طلبها الشخصي           

  .موافقة الزوج على ذلك
اللجنة املعنية بالقضاء علـى     "إلشارة إىل أنه عمال بتوصية      ويف الوقت نفسه، جتدر ا      -١٣١

يف الوثاق  " وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   "يف مولدوفا، أدرجت    " التمييز ضد املرأة  
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املتعلقة بسياساهتا املبادَئ األساسية اهلادفة إىل تيسري استفادة املواطنني من خـدمات جمتمـع              
 متكافئـة يف    وتتيح هذه األهداف منح املواطنني فرصاً     . الرقميةاملعلومات وإىل تقليص اهلوة     

  .احلصول على املعلومات من أجل ضمان املساواة الرمسية واألساسية بني النساء والرجال

  ١٠ملادة ا    
 من قانون التعليم احلق يف التعليم، وهو حق مكفول بغض النظر عن             ٦تكّرس املادة     -١٣٢

ر، واألصل االجتماعي، والوضع االجتماعي، واالنتماء الـديين      اجلنسية، ونوع اجلنس، والعم   
وتضمن الدولة االلتحاق املصنف باملؤسسات احلكومية للتعليم . أو السياسي، والسجل العديل  

  . مبا يتوافق مع مهارات الطالب وكفاءاتهالثانوي واملهين والعايل،
عليمي مهمـا كـان نـوع       ومبا أن األوالد حيظون بفرص متكافئة يف التحصيل الت          -١٣٣

عن الفتيات يف أي من املواضيع املدرَّسة، سواء يف مرحلـة           جنسهم، فإنه ال يتم عزل الفتيان       
.  العـايل التعليم ما قبل اجلامعي أو التعليم الثانوي املهين أو الثانوي املتخـصص أو التعلـيم             

 العايل على صص والتعليمالتعليم الثانوي املهين والثانوي املتخويعتمد قبول التلميذ يف صفوف    
  .متوسط الدرجات اليت حصل عليها يف شهادته املدرسية

 طـوال    للبيانات املستمدة من وزارة التعليم، يبقى التوازن بني اجلنسني قائماً          وفقاًو  -١٣٤
فتربز الفوارق الكبرية يف مرحلـة      ). الصفوف االبتدائية والثانوية  (املراحل األوىل من التعليم     

            خـالل العـام      يف املائـة   ٦٩,٤(انوي املهين حيـث تعلـو نـسبة الـصبيان           التعليم الث 
 يف  ٥٧,٦١(أما الفتيات، فترتفع نسبتهن يف الـصفوف العليـا          ). ٢٠١٠/٢٠١١الدراسي  

، والتعليم العايل يف املؤسسات العامـة       ) يف املائة  ٥٥,٨ (الثانوي املتخصص ، والتعليم   )املائة
  ). يف املائة٥٢,٢(سات غري العامة واملؤس)  يف املائة٥٧,٧(

وبالنسبة إىل توزيع الطالب حبسب نوع اجلنس، تعّد حصة النساء يف العدد اإلمجايل               -١٣٥
  يف املائة  ٥٦,٤ فتاة أو    ٦٢ ٠٠٠للطالب امللتحقني بالتعليم العايل هي احلصة الغالبة، إذ تبلغ          

  ).٥انظر اجلدول (من الطالب كافة 
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   ٥اجلدول 
  )٢٠١٠(ب حبسب االختصاص توزيع الطال

 عدد الطالب  النسبة املئوية من إمجايل عدد للطالب

 :مبا يف ذلك

   اجملاالت الرئيسية اجملموع الرجال النساء الرجال النساء
 مجيع اجملاالت ١٠٩٨٩٢ ٤٧٨٧٧ ٦٢٠١٥ ٤٣٫٦ ٥٦٫٤

 التربية ١٥٣٠٢ ٣٥٥٣ ١١٧٤٩ ٢٣٫٢ ٧٦٫٨

 اسات اإلنسانية، والفنونالدر ٤٩٢٨ ١٣٩٤ ٣٥٣٤ ٢٨٫٣ ٧١٫٧

 العلوم االجتماعية واالقتصادية، والقانون ٣٩٦٩٩ ١٤٦٦٥ ٢٥٠٣٤ ٣٦٫٩ ٦٣٫١

 العلوم ٤٠٤٦ ٢٠٥٦ ١٩٩٠ ٥٠٫٨ ٤٩٫٢

٢٢٠٠٢ ١٥٧٧١ ٦٢٣١ ٧١٫٧ ٢٨٫٣ 
اهلندسة، وتكنولوجيات التجهيز، واهلندسة 

 املعمارية، وأشغال البناء

 الزراعة ٢٢١٦ ١٦٥٠ ٥٦٦ ٧٤٫٥ ٢٥٫٥

 الرعاية الصحية ٤١٠٦ ١١٥٢ ٢٩٥٤ ٢٨٫١ ٧١٫٩

 اخلدمات ٥٤١٧ ٣٠٩٣ ٢٣٢٤ ٥٧٫١ ٤٢٫٩

  .املكتب الوطين لإلحصاء: املصدر

: وتتقدم غالبية النساء بطلب االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل يف اجملاالت التاليـة             -١٣٦
جتماعية واالقتصاد  ، والعلوم اال  ) يف املائة  ٧١,٩(، والرعاية الصحية    ) يف املائة  ٧٦,٨(التربية  

  ). يف املائة٧١,٧(، والدراسات اإلنسانية والفنون ) يف املائة٦٣,١(والقانون 
 ٩٢,٩(النقل  : أما على مستوى الكليات، فيلتحق الرجال بشكل أساسي بالفروع التالية           -١٣٧

 يف  ٥٥,٤(، والـصناعة    ) يف املائـة   ٦٦,٧(، والزراعة   ) يف املائة  ٧٣,٩(، وأشغال البناء    )يف املائة 
ويف مرحلة التعليم العايل، يطلب الرجال االلتحاق باملؤسسات        ).  يف املائة  ٤٧,٤(، والقانون   )املائة

، واهلندسة وتكنولوجيـات التجهيـز      ) يف املائة  ٧٤,٥(الزراعة  : اليت تدّرس االختصاصات التالية   
  ).ئة يف املا٥٠,٨(، والعلوم ) يف املائة٧١,٧(واهلندسة املعمارية وفن التشييد 

 باحثـة   ٥٧، مل جتر سوى     "املكتب الوطين لإلحصاء  " للبيانات املستمدة من     وفقاًو  -١٣٨
 ٥٥٧، ومل تشارك سوى ) رجال٣١٠باملقارنة مع ( علمية حاصلة على إجازة دكتوراه أحباثاً

ويرجع هذا،  ).  رجالً ٧٥٤باملقارنة مع   (باحثة حاصلة على إجازة دكتوراه يف أحباث علمية         
  .اء، إىل عوامل عدة وال سيما عوامل عائليةحبسب اخلرب

الكائنة ) Orizont" (أورايزنت"، هي ثانوية    "ثانوية خاصة للدراسات النظرية   "وهناك    -١٣٩
 الصادر عن حكومـة  ٦١١واملنشأة مبوجب القرار رقم   (جبميع فروعها يف مجهورية مولدوفا      

 تأسيس الثانوية عقب اتفاق     ، وقد مت  )١٩٩٣سبتمرب  / أيلول ٣٠مجهورية مولدوفا، واملؤرخ    
املسامهة املوجودة يف مجهورية تركيا، وال يرتادها سوى الصبيان         " فتح"ثنائي أبرم مع شركة     
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. من مجهورية مولدوفا الذين يتابعون فيها دراساهتم من الصف التاسع إىل الصف الثاين عشر             
درسة خاصة للتعليم   إىل إنشاء م  " أورايزنت"، عمدت ثانوية الدراسات النظرية      ١٩٩٩ومنذ  
      ففـي العـام    .  الفتيات بارتيـاد هـذه املؤسـسة       أيضاًويف الوقت احلايل، تقوم     . الثانوي

 بأن الفروع    تالميذ، علماً  ٩٠٩ فتاة من بني     ٢٨١بلغ عدد الفتيات     ،٢٠١١-٢٠١٠الدراسي  
  .صبيان لونغا ال تدّرس سوى ال-الواقعة يف مدينة دورلسيت مبقاطعة كيشينو ومدينة سيدار

      أما ختصيص املنح الدراسية، فيستند إىل معيار اجلدارة مبقتـضى قـرار احلكومـة                -١٤٠
وال توجد قاعدة بيانات تـسّجل عـدد        . )١٩(٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١، املؤرخ   ١٠٠٩رقم  

  . دراسية على أساس اجلدارةالفتيات والفتيان الذين يتلقون منحاً
 على عاتقها تعليم مجيع األوالد الذين تركـوا التعلـيم           وتأخذ اإلدارة العامة احمللية     -١٤١

وال ختضع الفتيات الاليت تركن     . ويف هذه احلالة، ال ينقسم األوالد حبسب جنسهم       . اإللزامي
ويف الوقت ذاته، تبني الدراسات أن الصبيان هم الذين         . التعليم اإللزامي لربامج تدريبية خاصة    
  .)٢٠() يف املائة٢٣,٩( مرحلة مبكرة يرتعون إىل ترك النظام التعليمي يف

 أو التعليم العايل إذا كانت نتائجه األكادميية        التعليم الثانوي املهين  وُيطرد التلميذ من      -١٤٢
وال توجد قاعدة بيانات مـصنفة حبـسب        . سيئة أو إذا تغيب عن الصفوف من دون مّربر        

  .اجلنس عن هذه احلاالت
رسة مادة إلزامية تدخل يف املناهج الدراسية الوطنية لكل         وتعترب التربية البدنية يف املد      -١٤٣

ومت االستناد  .  صفوف الرياضة  مرحلة من مراحل التعليم، حيث حيضر الفتيان والفتيات سوياً        
األلعـاب  (إىل املعايري الدولية لتحديد املعايري الرياضية املختلفة املعتمدة يف شـىت األلعـاب              

وبالتـايل،  . ق للفتيات املشاركة يف مجيع املسابقات الرياضيةولكن حي). الرياضية اخلفيفة، إخل  
  .ال تواجه الفتيات أي قيود على دخوهلن قاعات الرياضة، واملالعب، وغري ذلك

وملزيد ). ٦اجلدول  (وحتتل النساء مكانة هامة يف النظام التعليمي جلمهورية مولدوفا            -١٤٤
  .٢٩٠-٢٨٩من التفاصيل، انظر البندين 

__________ 

، بـشأن قيمـة املـنح       ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ١، املؤرخ   ١٠٠٩يقوم قرار حكومة مجهورية مولدوفا رقم        )١٩(
الدراسية وأنواع أخرى من االستحقاقات االجتماعية لطالب مؤسسات التعليم العايل وطالب مؤسـسات             

اص امللتحقني مبؤسسات التعليم ما بعد اجلامعي، بتحديد أنـواع          التعليم املهين والثانوي املتخصص واألشخ    
املنح وقيمتها والالئحة اإلطارية اليت تنظم سبل وشروط إعطاء املنح الدراسية لطالب املرحلة اجلامعية األوىل               

ؤسسات والثانية، والتعليم اجلامع، والتعليم يف جمايل الصحة والصيدلة يف مؤسسات التعليم العايل، وطالب امل            
 .املهنية للتعليم املهين والثانوي واألشخاص املنخرطني يف التعليم ما بعد اجلامعي

انظـر  . ٢٠١٠،  "اجلوانـب املنهجيـة والتحليليـة     : ُنهج التصدي لالستبعاد االجتمـاعي يف مولـدوفا        )٢٠(
www.undp.md. 
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  ٦اجلدول 
  ألعضاء هيئات التدريسحصة النساء يف العدد اإلمجايل 

  نسبة النساء يف هيئات التدريس  
 ٨٤٫٢ التعليم االبتدائي والثانوي العام

 ٧١٫١ التعليم الثانوي املتخصص

 ٥٣٫٤ التعليم الثانوي املهين

 ٥٤٫١ التعليم العايل

  .وزارة التعليم: صدرامل

 من العدد اإلمجايل لنظّار مؤسسات التعلـيم العـام           يف املائة  ٧٢,٣وتشكل النساء     -١٤٥
 من مجيع نظّار مؤسسات التعليم املهين البالغ         يف املائة  ٢٤,٢كما تشكل   . االبتدائي والثانوي 

 من مجيـع     يف املائة  ٢٨,٣ويف التعليم الثانوي املتخصص، تشكل النساء       .  ناظراً ٦٦عددهم  
" السجل اإللكتروين للتعلـيم   "ري إىل أن اعتماد     ونش.  ناظراً ٤٦ البالغ عددهم    نظّار الكليات 

  .أيضاًسيتيح تصنيف البيانات اخلاصة بالتعليم العايل 
وجتدر اإلشارة إىل عدم وجود عوائق تقف يف سبيل تبّوؤ النساء مناصب مـديرات                -١٤٦

اء فالترقية جتري بن  . يف شىت اجملاالت وحتول دون بلوغهن املستوى املطلوب من الكفاءة املهنية          
  .على املسابقات والكفاءات املهنية

. عاماً ٤٥ إىل تقدم املعلمني يف السن إذ يبلغ متوسط أعمارهم           أيضاًوجتدر اإلشارة     -١٤٧
  . يف هذا الصدد وضع برامج للتعلم مدى احلياة ومن الضروري

وفيما خيص  . وتزداد بصورة منتظمة أرصدة اخلزينة اليت تنفقها احلكومة على التعليم           -١٤٨
 ٢٠٠٣ يف عام     يف املائة  ٦,٧، فقد ارتفعت من     لناتج احمللي اإلمجايل  نسبة هذه النفقات من ا    

 مـن   يف املائـة   ٣٠وبلغت نسبة اإلنفاق على التعليم حنو       . ٢٠١٠ يف عام     يف املائة  ٩,٩إىل  
   وإن قمنا بتحليل توزيع األرصـدة املخصـصة يف        . ٢٠٠٩جمموع النفقات االجتماعية لعام     

 مـن املـوارد      يف املائـة   ٤٤ل مرحلة من مراحل التعليم، جند أن أكثر من           لك ٢٠١٠عام  
 ١٣ للتعليم ما قبل املدرسي، وحنـو   يف املائة١٩املرصودة ُخصصت للتعليم العام اإللزامي، و   

وال تتوافر أي بيانات مصنفة حبسب      .  فقط للتعليم املهين    يف املائة  ٥ للتعليم العايل، و   يف املائة 
  .خصصات املاليةاجلنس عن هذه امل

  ١١املادة     
، "منظمة العمل الدولية  "تشّجع مجهورية مولدوفا، بصفتها عضو يف األمم املتحدة و          -١٤٩

.  يف عالقات العمل نفـسها     توظيف العامل أو  على صوغ سياسة وطنية ملكافحة التمييز عند        
ادي باملساواة ومنذ أن نالت مجهورية مولدوفا استقالهلا، صدقت على عدة معاهدات دولية تن

  ).٢١انظر املرفق (بني اجلنسني يف مجلة جماالت من ضمنها اجملاالت املشار إليها أعاله 
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 مع أحكام املعاهدات الدولية اليت مت إيرادها، نصت اللوائح الوطنيـة الـيت              ومتاشياً  -١٥٠
  .اعُتمدت نتيجة هلذه املعاهدات على وقف التمييز يف كافة جماالت احلياة االجتماعية

 من قانون العمل املبادئ األساسية اليت تنظم عالقات العمل وسـائر            ٥وحتدد املادة     -١٥١
احلق يف حرية اختيـار العمـل،       (ضمان حرية العمل    : العالقات املتصلة هبا مباشرة من قبيل     

والتمييـز يف   ) اإلجباري(؛ وحظر العمل اإللزامي     )واحلق يف اختيار التجارة أو املهنة املزاولة      
ن عالقات العمل؛ وتطبيق حق كل عامل يف ظروف عمل عادلة، مبا يف ذلك ظـروف                ميدا

عمل تفي مبعايري السالمة والصحة املهنية، واحلق يف االستراحة الذي يفترض ضـبط مـدة               
ساعات العمل، واحلق يف أخذ إجازة سنوية مدفوعة األجر، وفترة راحة يومية، وأيام عطل،              

  .وفرص خالية من العمل، إخل
 من قانون العمل صراحة على حظر أي متييز مباشر أو ضمين ميـس              ٨وتنص املادة     -١٥٢

       املستخدمني سواء على أساس اجلنس أو العمر أو العرق أو لون اجللـد أو األصـل اإلثـين                 
أو املعتقدات السياسية أو األصل االجتماعي أو حمل اإلقامة أو الشكل أو اإلعاقات اجلسدية              

 عن فضالًاإلصابة بفريوس اإليدز أو التبعية النقابية أو املشاركة يف نشاط نقايب،   أو الذهنية أو    
 من القانون رفض التوظيف     ٤٧وحتظر املادة   . أي معيار آخر ال يتصل بصفات العامل املهنية       

  .دون سبب وجيه
 من املعايري التفضيلية اليت تسري علـى فئـات          عدداًًويف الوقت ذاته، حيدد القانون        -١٥٣

 أن الدولة سلّمت حباجة هذه الفئات إىل مزيد مـن احلمايـة             ومبا. معينة من العاملني فقط   
 من أشكال التمييز يف إطـار       االجتماعية والقانونية، فإن خّصها مبعايري تفضيلية ال يعّد شكالً        

         مـن القـانون، الفـوارق     ) ٢(٨وباإلضافة إىل ذلك، ال تشكل، وفق املادة        . هذا القانون 
 االستثناءات أو التفضيالت أو احلقوق املطبقة على العاملني إجراءات متييزية إذ حتـددها               أو

  .املتطلبات اخلاصة مبنصب معّين، وفق ما نصت عليه التشريعات الوطنية النافذة
وال ميّيز القانون الوطين بني حقوق الرجل وحقوق املرأة فيما خيص اإلجازة السنوية               -١٥٤

فتسري القواعد ذات الصلة الواردة يف قانون العمل على جممل املـوظفني           . أو التدريب املهين  
  . فريدة ختص الرجال والنساء على حد سواءوتتضمن أحكاماً

ويف حالة النساء فقط، تشذ طريقة منح اإلجازة السنوية عـن القاعـدة املتداولـة                 -١٥٥
تع املرأة أثناء العام األول من من قانون العمل، تتم) ٢(١١٥ للمادة وفقاًف. وتنقسم إىل فقرتني

 أشهر على عملها يف الوحدة املعنيـة، إن         ٦عملها باحلق يف أخذ إجازهتا السنوية قبل مضي         
فالقاعدة العامة تقضي مبنح اإلجـازة بعـد        (رغبت يف أخذها قبل األمومة أو بعدها مباشرة         

  ).ستة أشهر من العمل يف الوحدة املعنية
من قانون العمل منح املرأة إجازة سنوية،       ) ١(١٢٥جتيز املادة   وباإلضافة إىل ذلك،      -١٥٦

بناء على طلب خطي منها، قبل إجازة األمومة أو مباشرة بعدها، أو بعد اإلجازة الوالديـة                
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تطبق هذه القاعدة على النساء الاليت مت توظيفهن منذ وقت قريب وعلى النساء الاليت يعملن        (
ائر األشخاص املؤهلني أخذ إجازة رعاية، فيحـق هلـم   أما س). منذ عدة سنوات يف الوحدة   
  .أخذها بعد اإلجازة الوالدية

 مبدأ حظر التمييز على أساس العرق أو اجلنسية أو األصل اإلثين أو اللغة  أيضاًوُيّتخذ    -١٥٧
أو الدين أو نوع اجلنس أو الرأي أو املعتقدات السياسية أو الثروة أو املركـز االجتمـاعي،                 

، XV-102رقـم  " العمالة واحلماية االجتماعية للباحثني عن عمل"فيذ أحكام قانون    لتن أساساً
ويسعى هذا املبدأ، املنصوص عنـه  ). الحقاًواملعّدل   (٢٠٠٣مارس  / آذار ١٣الصادر بتاريخ   

 من القانون، إىل اختاذ تدابري سلبية يف سوق العمل تتضمن دفع تعويضات نقديـة              ٨يف املادة   
تتـضمن  ) للباحثني عن عمل وأرباب العمل    ( عن تدابري إجيابية     فضالًدة،  لفترات زمنية حمدو  

تدابري لزيادة فرص العمل وأنشطة لتوجيه وتدريب الباحثني عن عمل على الصعيد املهـين،              
الوكالـة الوطنيـة   " اليت توفرها يف مرحلة التوظيـف هياكـل     الوساطة عن خدمات    فضالً

  ).٨٦-٨٣ألساسية املوحدة، البنود انظر التفاصيل يف الوثيقة ا" (للتوظيف
، على استفادة املـرأة     XVI-5رقم  " املساواة بني اجلنسني  " من قانون    ٩وتنص املادة     -١٥٨

. والرجل بصورة متكافئة من فرص العمل وعلى معاملتهما معاملة متساوية لدى التوظيـف            
ـ          ١٠وحتدد املادة    . ني اجلنـسني   التزامات رب العمل الناشئة عن ضرورة ضمان املساواة ب

 قائمة باألفعال اليت قد يتخذها رب العمل وتعترب متييزية ضد أشخاص من             ١١وتتضمن املادة   
وكذلك، حيق ألي شخص شعر أنه تعّرض للتمييز بفعل إقدام رب العمل على             . جنس معني 

توظيف شخص آخر أو ترقيته أو منحه تسهيالت بناء على معيار جنساين، أو بفعل ارتكاب               
ورّب العمل ملزم بالرد علـى  .  أفعاال متييزية أخرى، أن يطلب تعليل القرار خطياً      رب العمل 

   .  من تـاريخ تقـدمي الطلـب       يوماً ٣٠الشخص الذي يشعر بأنه تعرض للتمييز يف غضون         
  .وإال، فيحق للشخص رفع دعوى قضائية

رار الوظيفي،  االستق  من قانون العمل هي اليت تكفل      ٥٤وجتدر اإلشارة إىل أن املادة        -١٥٩
وميكن أن ُيربم عقـد     . إذ تنص على أن ُتربم عقود التوظيف الفردية عادة ألجل غري مسمى           

العمل الفردي لفترة حمددة ال تتجاوز اخلمس سنوات، وذلك فقط للقيام بعمل مؤقـت يف               
  . من قانون العمل٥٥احلاالت املنصوص عنها صراحة يف املادة 

  يف إطـار مبـدأ املـساواة يف احلقـوق بـني             رة آنفاً وتطبق مجيع القواعد املذكو     -١٦٠
  .املستخدمني مجيعهم

وجاءت القوانني املعيارية اخلاصة إلكمال األحكام اإلطارية اليت ينطوي عليها قـانون              -١٦١
، XVI-158رقم  " الوظيفة العامة ووضع املوظف املدين    "من قانون   ) ١(٢٩ للمادة   طبقاًف. العمل

مـن  (، ُتشغل الوظائف العامة يف ظل مبادئ املنافسة املفتوحـة       ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ٤املؤرخ  
، والشفافية، والكفاءة، واجلدارة املهنية، والفرص املتـساوية بـني          )خالل إجراء املسابقات  

ويتناول القانون ذاته بشكل حمدد حق املوظـف املـدين يف           . املواطنني لتقلد الوظائف العامة   
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ية إىل مناصب عامة أعلى ويف التقدم على جدول املرتبـات           التمتع باستقرار وظيفي ويف الترق    
  .أدائها املهين/على أساس أدائه

 من قانون العمل، جيوز للعامل ورب العمل أن يتفقا على عمل            ٩٧ومبوجب املادة     -١٦٢
  .الحقاًبدوام جزئي، سواء حلظة التوظيف أو 

د دون الرابعة عشر مـن      وبناء على طلب مقدم من امرأة حامل، أو عامل لديه أوال            -١٦٣
، أو عامل   )حضانة العامل /مبن فيهم األوالد املوضوعون حتت وصاية     (العمر أو أوالد معّوقون     

يعتين بأحد أفراد عائلته وفق شهادة طبية، يتعني على رب العمل حتديد دوام عمل جزئي على       
  .أساس يومي أو أسبوعي

 املوظف عند حتديـد سـنوات       وال ُيفترض أن حيد العمل بدوام جزئي من حقوق          -١٦٤
فاألجر املدفوع مقابل العمـل     . األقدمية أو طول اإلجازة السنوية أو حقوق العمل األخرى        

  .املنجز يف هذه احلالة حيتسب مبا يتناسب مع مدة أو عبء العمل املنجز
 جيوز لرب العمل، بعد موافقة العامل اخلطية،     من قانون العمل،   ١٠٠ومبوجب املادة     -١٦٥

أن يضع برامج عمل فردية مع ترتيبات حتدد أوقات عمل مرنة، وذلك إن أجـازه النظـام                 
  .الداخلي للوحدة أو أحكام عقد العمل اجلماعي أو الفردي

وجيوز للنساء والرجال على حد سواء استغالل كل هذه اإلمكانيات املتاحة واالستفادة              -١٦٦
  ).ومنها بدالت اإلجازات، والدورات التدريبية، وغري ذلك(ن حقوق العمل األخرى م

فينبغي . ويبقى تدين معرفة الناس حبقوقهم إحدى املشاكل املطروحة يف هذا الصدد            -١٦٧
  .إعالم شباب املدارس على حنو مستمر بالتشريعات السارية يف جمال العمل

االلتزام األساسي لرب العمل وهو دفع أجر متساو   من قانون العمل     ١٠وحتدد املادة     -١٦٨
 من قانون العمل أنه من غري املسموح        ١٢٨وجاء يف املادة    . لقاء القيام بعمل متساوي القيمة    

أن جيري، عند احتساب قيمة الرواتب وعند دفعها، أي متييز على أساس نـوع اجلـنس أو                 
لي أو األصل اإلثين أو العرق أو اجلنسية     العمر أو اإلعاقة أو األصل االجتماعي أو الوضع العائ        

  .أو اآلراء السياسية أو املعتقد أو الدين أو التبعية النقابية أو املشاركة يف نشاط نقايب
 على محاية   - من قانون العمل     ٢٤٧ املادة   -وحيرص أحد األحكام القانونية اخلاصة        -١٦٩

سؤوليات عائلية، فيحظر صـراحة     احلقوق املتصلة برواتب النساء واألشخاص الذين لديهم م       
  . أو بسبب وجود أطفال دون السادسة من العمرختفيض الراتب لكون املرأة حامالً

 متساوية ألداء املهام ذاهتا      للمعلومات املتاحة، أجوراً   وفقاًويتقاضى الرجال والنساء،      -١٧٠
يتراوح املتوسـط    يف أجور اجلنسني إذ      غري أن اإلحصاءات ُتظهر اختالفاً    . يف ظروف مماثلة  

من أجور الرجـال  ) ٢٠١٠ ( يف املائة٧٦و) ٢٠٠٦ ( يف املائة٦٨الوطين ألجور النساء بني     
ويعود هذا التفاوت إىل أن     . وعلى الرغم من تقلص الفارق، فإنه ال يزال كبرياً        ). ٧اجلدول  (

 ويهيمنـون علـى القطاعـات        وأفضل راتبـاً    مناصب أعلى مرتبةً   الرجال يشغلون تقليدياً  
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االقتصادية حيث الرواتب أعلى، يف حني أن النساء يشكلن الغالبية الطاغية علـى القطـاع               
وتقـوم  ). ٩٢-٨٩ص  انظر الوثيقة األساسية املوحدة،     (االجتماعي حيث الرواتب متدنية     

  .احلكومة اليوم مبراجعة طريقة حساب األجور
  ٧اجلدول 

  إىل أجور الرجال النساء أجورنسبة 
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  )يواتبآالف الل (األجر

 ٣٤٣٩٫٥ ٣١٤٤٫٠ ٢٩١٠٫١ ٢٤٨٩٫٩ ٢١٦٢٫٦ الرجال
 ٢٦١٩٫٠ ٢٤٠٣٫٠ ٢١٣٤٫٠ ١٨٠٨٫٦ ١٤٧٢٫٧ النساء

 ٧٦٫١ ٧٦٫٤ ٧٣٫٣ ٧٢٫٦ ٦٨٫٠٩  يف املائة نسبة أجور النساء إىل الرجال،

 .املكتب الوطين لإلحصاء: املصدر
العالقات القانونية السارية يف جمال الصحة      إن القانون الوطين األساسي الذي حيكم         -١٧١

   ، XVI-186رقـم   " السالمة والـصحة املهنيـة    " قانون   حالياًاملهنية والسالمة يف العمل هو      
وُوضع هذا القانون بغرض إدماج املعايري الدولية واألوروبية        . ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ١٠املؤرخ  

، واملبـدأ   ١٥٥نظمة العمل الدولية رقـم      اتفاقية م (املعتمدة لضمان السالمة والصحة املهنية      
يف القوانني الوطنية، وال يتـضمن      ) الصادر عن اجمللس األورويب    EEC/89/391التوجيهي رقم   

   .هذا القانون أحكاما خيتلف تطبيقها باختالف جنس األفراد
وملا كان القانون يهدف إىل فرض تدابري تتوخى زيادة مـستوى سـالمة العمـال              -١٧٢

العمل، قام بتحديد مبادئ عامة من أجل درء األخطار املهنية، ومحاية صـحة             وصحتهم يف   
وسالمة العمال، واستئصال املخاطر أو العوامل غري املتوقعة، واحترام حقـوق وواجبـات             

لإلشارة " العامل"وُيستخدم يف نص القانون بأكمله مفهوم       . اجلهات املرتبطة بعالقات عمل   
 على أنه أي شخص يقوم رب العمل بتوظيفـه          ١وم يف املادة    إىل املوظف، وُعّرف هذا املفه    

  . ألحكام القانون، مبا يف ذلك املتدربون واملتمرنونوفقاً
باحلق يف احلصول على تعويض عن عجز       )  أكانوا أم رجاالً   نساًء(ويتمتع األشخاص     -١٧٣

تدريب مؤقت ناجم عن أمراض أو حوادث شائعة ال ترتبط بالعمل، وذلك بشرط إمتام مدة               
يصل معدهلا اإلمجايل إىل ثالث سنوات على األقل، أو ثالثة شهور على األقل، خالل األشهر          

  ).املرض(اإلثين عشر اليت سبقت وقوع اخلطر املؤّمن ضده 
أن ) ١: وُيمنح احلق يف تقاضي معاش تقاعدي يف مولدوفا إذا مت الوفاء بالشروط التالية        -١٧٤

 ٣٠أن تبلغ مدة تسديد االشتراكات      ) ٢، و عاماً ٥٧ املرأة    وعمر عاماً ٦٢يكون عمر الرجل    
وخلصت الدراسة التحليلية اجلنسانية الـيت تناولـت النظـام          .  سواء للرجال أو النساء    سنة

إىل أن القواعد اليت تنطوي عليها التشريعات    ) ٢٠٠٧يف عام   (التقاعدي يف مجهورية مولدوفا     
 يف الوقت ذاته، يشوب النظام التقاعدي عدد مـن        ولكن. الوطنية هي قواعد حمايدة جنسانياً    

املشاكل اجلنسانية ومن مظاهر الالمتاثل اليت تتجلى يف التمييز اجلزئي احلاصل بـني أنظمـة               
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 عن الفوارق بني وضعي الرجل واملرأة       فضالًالتقاعد اخلاصة بالنساء وتلك اخلاصة بالرجال،       
  .)٢١(يف اجملال املهين واجملتمع واألسرة

الـشخص  "تقوم التشريعات النافذة يف جمال التأمني االجتماعي بتحديد مفهـوم           و  -١٧٥
 وهو الشخص الطبيعي القادر على العمل، والقاطن يف مجهورية مولدوفا، وامللـزم            -" املؤمَّن

بدفع اشتراكات التأمني االجتماعي للتمتع باحلق يف درء املخاطر املنصوص عنها يف القـانون              
 وال تفّرق التشريعات بني الرجل واملرأة فيمـا خيـص حـق             -عليها  واحلد منها والقضاء    

ويـستفيد  ). إال يف مسألة سـّن التقاعـد      (األشخاص يف احلصول على املزايا املستحقة هلم        
الشخص املؤمن املصاب بدرجة من اإلعاقة بسبب مرض شائع من معاش تقاعدي للعجز إذا              

  . اإلعاقةتشخيصإىل عمر الشخص عند   استناداًتوافر شرط مدة االشتراك اليت حتتسب
 من قانون العمل تشغيل     ٢٤٨وألغراض محاية الوظيفة اإلجنابية للمرأة، حتظر املادة          -١٧٦

النساء يف ظروف عمل صعبة أو مضّرة هبا، ويف األشغال اليت جتـري حتـت األرض إال إذا                  
وُيمنع .  بدنياً جمهوداًاستهدفت هذه األشغال توفري اخلدمات الصحية واالجتماعية ومل تتطلب          

 إذا جتاوز وزن هذه األشياء احلدود القـصوى          تكليف املرأة برفع أو محل أشياء يدوياً       أيضاً
  . املقررة للنساء

         / تـشرين األول   ٦، املـؤرخ    ٢٦٤ووافقت احلكومة مبوجـب قرارهـا رقـم           -١٧٧
 عن  فضالًيل النساء فيها،    ، على تصنيف األعمال الثقيلة واملضرة اليت مينع تشغ        ١٩٩٣أكتوبر  

ويتضمن هـذا   . احلدود القصوى لألوزان اليت ُيسمح للمرأة حبملها لدى رفع ومحل األشياء          
 من فروع االقتصاد الوطين، مبا فيها جتهيـز املعـادن،            فرعاً ٢٨ متارس يف    التصنيف أعماالً 

ذا الصدد، نـشري    ويف ه . واالستكشاف اجليولوجي، وصناعة املواد الكيميائية، والطباعة، إخل      
  .إىل ضرورة مراجعة وتعديل الوثيقة املشار إليها لتتالءم مع املتطلبات الراهنة لسوق العمل

 من قانون العمل صرف املرأة احلامل، واملرأة اليت لديها أطفـال            ٢٥١وحتظر املادة     -١٧٨
ملنصوص عنها  دون السادسة من العمر، واملوظفني الغائبني يف إجازة والدية، إال يف احلاالت ا            

  .من القانون) إىل ك) ومن ز) ب) ١(٨٦يف املادة 
  من قانون العمل، حيق للموظف الذي صرف من عملـه صـرفاً            ٨٩ للمادة   وفقاًو  -١٧٩
واالحتكام إىل القضاء مكفول للرجال والنـساء       ( أن يستعيد عمله بقرار من احملكمة        تعسفياً

  ).والباب الثاين عشر من قانون العمل من الدستور ٢٠على قدم املساواة مبوجب املادة 
   متييزية متـس النـساء      وإذا ثبت أن رب العمل أو أي شخص آخر ارتكب أعماالً            -١٨٠

القـانون   مـن    ١٧٦ مبوجب املادة    فيما خيص توظيفهن أو عملهن، فيجوز مالحقته قضائياً       

__________ 

، وزارة العمل واحلمايـة االجتماعيـة       "ية يف مجهورية مولدوفا   اجلوانب اجلنسانية لنظام املعاشات التقاعد    " )٢١(
 .www.mmpsf.gov.md، انظر ٢٠٠٧واألسرة، كيشينو، 
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ـ              اجلنائي، اليت تقضي بفرض    ني  عقوبات على من ينتـهك مبـدأ املـساواة يف احلقـوق ب
  .)٢٢(املواطنني
 مـن  ١٧٣ويف حال اختذ التمييز شكل التحرش اجلنسي، يعاقب مبوجـب املـادة             -١٨١

          إن التحرش اجلنـسي، وهـو الـسلوك اجلـسدي         : "القانون اجلنائي اليت جاء فيها ما يلي      
أو الكالمي أو غري الكالمي الذي ميّس كرامة الشخص أو يولّد بيئة بغيـضة أو عدائيـة أو                  

نة أو مذلّة هبدف إرغام الشخص على ممارسة اجلنس أو إقامة عالقة مثلية، أو بغية اقتراف           مهي
أفعال أخرى ذات طابع جنسي عن طريق االبتزاز أو باستغالل تبعية مادية أو تبعية متـصلة                
       بالعمل أو أي شكل آخر من أشكال التبعية مع الضحية، يعاقب إما بدفع غرامة تبلغ قيمتها                

 ١٤٠ وحدة تقليدية، أو بالقيام خبدمات جمتمعية لفتـرة تتـراوح بـني    ٥٠٠ إىل ٣٠٠من  
  ." ساعة، أو بدخول السجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات٢٤٠و

ويف سياق مراجعة التشريعات من منظور القضاء على التمييز ضد املرأة، ال بد مـن                 -١٨٢
 بشأن تعديل وتكملة خمتلـف      ٢٠١٠ يوليه/ متوز ٩ الذي اعُتمد يف     ١٦٨ذكر القانون رقم    

الواردة يف  " التعاريف"فأضيف إىل   . القوانني ومنها قانون العمل الساري يف مجهورية مولدوفا       
  .)٢٣("حفظ الكرامة يف العمل"و" التحرش اجلنسي" من قانون العمل مفهوما ١املادة 
ـ                 -١٨٣ ن أداء  ويف حالة املرأة اليت لديها أطفال دون الثالثة من العمر، فـإن عجـزت ع

مسؤولياهتا املهنية السابقة، حتال إىل عمل آخر حيث حتتفظ مبتوسط األجر الـذي كانـت               
تتقاضاه يف مكان عملها السابق، على حنو ما نص عليه القانون احلايل، إىل أن يبلغ األطفـال        

  ). من قانون العمل٢٥٠املادة (عمر الثالث سنوات 

__________ 

إن انتهاك حقوق وحريات املواطنني املكفولة يف الدستور ويف قوانني أخرى، على أساس اجلنس أو العـرق                  )٢٢(
و الدين أو الرأي الـسياسي أو أي رأي آخـر؛ أو األصـل القـومي أو األصـل              أو لون اجللد أو اللغة أ     

       االجتماعي؛ أو االنتماء إىل أقلية وطنية؛ أو امللكية؛ أو املولد أو أي وضع آخر، يعاقـب عليـه يف حـال                    
، وذلك بغرامـة تبلـغ       جسيمةً خلف االنتهاك أضراراً  )  ذا مسؤولية أو ب    ارتكبه شخص يشغل منصباً   ) أ
 ٢٤٠ و ١٥٠، أو بالقيام خبدمات جمتمعية لفترة تتـراوح بـني           * وحدة تقليدية  ٥٠٠ إىل   ٣٠٠يمتها من   ق

 مـن حـق شـغل    ساعة، أو بدخول السجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات، ويف كل األحوال، مع احلرمان  
  يـة كـل وحـدة تقليد  . * لفترة تتراوح من سنتني إىل مخس سنوات  معينةمناصب معينة أو ممارسة أنشطة      

 . ليوا٢٠تعادل 

حفظ الكرامة يف العمل يعين توفري بيئة نفسية عاطفية مرحية يف عالقات العمل، تستبعد أي تصرف كالمي                  )٢٣(
أو غري كالمي صادر عن رب العمل أو املستخدمني اآلخرين من شأنه أن يسيء إىل صّحة العامل الذهنيـة                   

 .والنفسية

  
 



CEDAW/C/MDA/4-5 

43 GE.12-41445 

 من قانون العمـل واجبـات   ١٠ و٩ان ، فرضت املادت  ١٦٨ومبوجب القانون رقم      -١٨٤
فأصبح حيظر على املستخدمني إبداء تصرفات متييزية       . إضافية على املستخدمني وأرباب العمل    
  .)٢٤(متس املستخدمني اآلخرين ورب العمل

 من قانون العمل، اليت كانت      ٣١٨ و ١١١ و ١١٠ و ١٠٥ و ١٠٣ومت تعديل املواد      -١٨٥
 أو لـساعات    ل دون عمر الثالث سنوات على العمل لـيالً        حتظر إقدام املرأة اليت لديها أطفا     

إضافية أو يف العطل والفرص أو بنوبات مستمرة، فأدرجت املرأة اليت لديها أطفال دون عمر               
الثالث سنوات يف فئة املستخدمني الذين حيق هلم القيام هبذا النوع من العمل بناء على طلب                

لتوصيات الصادرة عن اللجنة املتخصصة التابعة       با وقد أدخل هذا التعديل عمالً    . خطي بذلك 
  .لألمم املتحدة

 احلظر الذي كان مينع إرسال امرأة حامل وامرأة يف إجـازة           ٢٤٩وأسِقط من املادة      -١٨٦
وإثر دخـول هـذا     . والدية وامرأة لديها أطفال دون عمر الثالث سنوات يف رحالت عمل          

 النساء يف رحالت عمل بناء على طلـب         التعديل حيز النفاذ، أصبح من املمكن إرسال هذه       
  .خطي منهن

 من قانون العمل، اليت تفرض منح فترات استراحة إلطعام الطفـل،            ١٠٨ويف املادة     -١٨٧
، حبيث مل يعد إطعام     )"أو الويل أو الوصي   (أحد الوالدين   "بعبارة  " املرأة"استعيض عن كلمة    

أو الـويل  (ستراحة هذه ألحد والدي فُتعطى اليوم فترات اال. الطفل من اختصاص املرأة فقط  
  .)٢٥(طفل دون عمر الثالث سنوات) أو الوصي

 من قانون العمل، اليت متنع صرف النساء احلوامـل والنـساء     ٢٥١ومت تعديل املادة      -١٨٨
  الاليت لديهن أطفال دون السادسة من العمر واألشخاص الذين يكونون يف إجازة والديـة،              

 من األسباب الواجب توافرها     لوحدة، فأضيف إىل هذه املادة مزيداً     إال يف حالة انتهاء عمل ا     
  .لتربير صرف هذه النساء

__________ 

 :على عاتق أرباب العملُحددت الواجبات اجلديدة التالية الواقعة  )٢٤(

ضمان فرص متكافئة ومعاملة منصفة جلميع العمال دون أي متييز، وذلك مبا يتوافق مع عملهم، وتوجهيهم   •
 وتدريبهم املهنيني، وفيما خيص ترقيتهم يف اخلدمة؛

 اعتماد املعايري ذاهتا لتقييم جودة العمل وإنزال العقوبات والصرف؛  •
ملنع التحرش اجلنسي يف مكان العمل وملنع االضطهاد الناجم عن شكاوى التمييز اختاذ التدابري الالزمة   •

 املقدمة إىل اهليئة املختصة؛
 توفري ظروف متساوية للمرأة والرجل تتيح هلما اجلمع بني العمل والواجبات األسرية؛  •
 .جلنسي حتظر التمييز القائم على أي معيار كان، والتحرش اتضمني لوائح الوحدة أحكاماً  •

وجيـب  .  دقيقة على األقل مرة واحدة كل ثالث ساعات على األقل          ٣٠ُتمنح فترات استراحة إضافية ملدة       )٢٥(
أال تقل فترة االستراحة عن ساعة واحدة بالنسبة إىل فئات األشخاص املذكورين أعاله الذين لديهم طفالن                

طعام األطفال يف وقت العمل وُتـدفع   وتدخل فترات االستراحة املخصصة إل    . أو أكثر دون الثالثة من العمر     
 .على أساس متوسط الدخل
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وإن مل تنطبق على تصرف رب العمل التعسفي جتاه النساء عناصُر اجلرائم املشمولة               -١٨٩
فيما خيص التحرش اجلنسي وانتهاك مبدأ تساوي       ( من القانون اجلنائي     ١٧٦ و ١٧٣باملادتني  

 من قانون املخالفات، اليت تفـرض       ٥٥تعاقب يف إطار املادة     /، فيعاقب ) احلقوق املواطنني يف 
أما اهليئـة   .  وحدة تقليدية على حاالت انتهاك قانون العمل       ١٨٠ و ٤٠غرامات تتراوح بني    

  .املخّولة للتحقق من اقتراف اجلرم، فهي إدارة تفتيش العمل
  بالغـاً ١٤ ١٤٥تفتيش العمل ، تلقت إدارة   ٢٠١٠-٢٠٠٦وخالل الفترة الزمنية      -١٩٠

 اليت أثريت   وارتبطت القضايا األكثر شيوعاً   .  من نساء   بالغاً ٤٩٥٠من املواطنني، من بينها     
عدم دفع األجور يف الوقت احملدد، والصرف غري القـانوين مـن            : يف هذه البالغات مبا يلي    

لتقيد بساعات العمل   العمل، وعدم دفع اإلجازة السنوية، وعدم دفع اإلجازة املرضية، وعدم ا          
ويف ظل غياب أي برنـامج      . العادية، وعدم توفري ظروف عمل مناسبة يف موقع العمل، إخل         

إلكتروين إلدارة البالغات، ال ميكن توفري أي معلومات عن نسبة بعض القضايا يف جممـوع               
  .عدد البالغات

ـ             -١٩١ رأة لـدى   ومن هنا، نالحظ وجود إطار قانوين وتنظيمي شامل يسمح حبماية امل
ولكن يف الوقت ذاته، مثة عيوب تشوب آلية حتديد احلاالت اليت           . توظيفها ويف سوق العمل   

. وقع فيها التمييز يف سوق العمل، مبا يف ذلك حاالت التحرش اجلنـسي وسـبل تـسويتها    
الدعاوى القضائية املرفوعة يف هـذه احلـاالت الفكـرة    /ويؤكد غياب البيانات عن القضايا  

  .هاملطروحة أعال
، ٢٠٠٨ يوليه/ متوز ١٠ املتعلق هبجرة اليد العاملة واملؤرخ       ١٨٠وينظم القانون رقم      -١٩٢

  عن شروط إصدار ومتديـد وإلغـاء       فضالًاألشغال املؤقتة اليت ميارسها العّمال املهاجرون،       
تصاريح العمل وتصاريح اإلقامة املؤقتة للعمل، وشروط تشغيل املواطنني املولدوفيني بصورة           

ووفق ما تقتضيه أحكامـه، محايـة        وتكفل الدولة، مبوجب هذا القانون    . ة يف اخلارج  مؤقت
العمال املهاجرين دون متييز على أساس العرق أو اجلنسية أو األصل اإلثين أو اللغة أو الـدين              

  )).٢(٤املادة (أو نوع اجلنس أو االنتماء السياسي أو الثروة أو األصل االجتماعي 
 تتضمن الصكوك الدولية أو التشريعات الوطنية اليت حتكم هجرة اليد           وبشكل عام، ال    -١٩٣

       زوج "العاملة إشارات صرحية إىل نوع اجلنس، فهي ال تستخدم مباشرة تعـابري مـن قبيـل                 
" رجل أو امرأة  "، و "أوالد"بدل  " ابنة أو ابن  "اليت تنوب عنهما، و   " زوج"بدل مفردة   " أو زوجة 

وامل الضمنية كالقوالب اجلنسانية النمطية والتفرقة بني الرجل واملرأة         غري أن الع  ". مهاجر"بدل  
فعلى سبيل املثال، بالرغم من أن اللوائح اليت ترعى حق اإلقامة يف البلـد         . ظاهرة بشكل واضح  

 كان جنسهم يف بعض الوظائف، فإن املهاجرين الوافـدين كعمـال            جتيز تشغيل املهاجرين أياً   
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عّمال بناء هم يف الغالب رجال، بينما هتيمن النساء املهاجرات عادة على            مومسيني يف املزارع أو     
  .)٢٦(قطاع اخلدمات، وذلك حىت لو مل تفّرق هذه القطاعات بني النساء والرجال

وما جنده يف هذه الظروف هو أن النساء يتعرضن لتمييز يطال حقهن يف حرية اختيار                 -١٩٤
غلها املهاجرون يف بلدان املقصد هـي الوظـائف         مهنتهن وعملهن، ذلك أن الوظائف اليت يش      

وُتسند إىل النساء   ). ويتفاداها العمال املولدوفيون إال املعوزون منهم      ( واجتماعياً اهلشة اقتصادياً 
فيتولني الوظائف الوسخة واخلطرة واملهينة حيث يعملن يف ظـروف          . األعمال األقل استقراراً  

امالت املهاجرات، وال سيما العـامالت يف قطـاع         وتتعرض غالبية الع  . مزرية وخطرة ومذلة  
اخلدمة املرتلية واخلدمات الترفيهية، لشىت ضروب اإلساءة كعدم التقيد بـشروط التوظيـف،             

  .وتدين ظروف العيش والعمل، وتقييد حركتهن، واالستغالل اجلسدي أو اجلنسي أو النفسي
 ال تتطلب مهـارة أو يف       وحيظى الرجال بفرص عمل أفضل، سواء يف الوظائف اليت          -١٩٥

 من الوظائف املرتبطة     حمدوداً عدداًًأما النساء، فيشغلن    . الوظائف اليت تتطلب مهارات عالية    
مدّبرة مرتل ومـضيفة طـريان   (باألدوار التقليدية للمرأة، مثل العمل يف قطاع اخلدمة املرتلية   

ويف . اع اخلدمات الترفيهية  ، والزراعة، واملصانع أو جماالت التصدير، والفنادق، وقط       )ومربية
  الواقع، تعاين النساء املهاجرات من التمييز املزدوج ضدهن يف موقع العمل، وذلـك ألهنـن               

 أجانب، فيعانني من أشكال التمييز ذاهتا اليت يواجهها العمال املهاجرون غري املوثقـون،              أوالً
سوق العمل أو من جّراء اهلجرة       ألهنن نساء، فيقعن ضحية االعتداء أو االجتار سواء يف           وثانياً

وعليه، فإن اخنراطهن يف جماالت غري شرعية ال تناسب مؤهالهتن وتعليمهن . إىل بلدان املقصد  
  .)٢٧(ومهاراهتن يؤدي إىل تردي التأهيل املهين الذي تلقينه أو إىل فقدانه

 ومهما كانت مداخيل النساء، فهن يكسنب أقل من الرجال ألهنن يعملن عـادة يف               -١٩٦
غـري  (أما العمال املهـاجرون غـري املـوثقني         . قطاعات سوق العمل غري اخلاضعة للتنظيم     

، سواء الرجال أو النساء، فهم معرضون للتمييز والتحرش والتخويف واالستغالل           )الشرعيني
من التوظيف إىل السفر عرب حـدود البلـدان         : االقتصادي يف كل مرحلة من مراحل اهلجرة      

  .مل يف بلد املقصدوأثناء اإلقامة والع
ويعّبر اخلرباء الدوليون املتخصصون يف هذا اجملال عن رأيهم يف مسألة تأنيث اهلجرة               -١٩٧

وسريتفع هذا اخلطر بسبب . يف الفترة الراهنة، اليت تؤدي إىل زيادة خطر تعرض النساء للتمييز
فثمة فروقات بني . يةاملوقف السائد من املهاجرين وبسبب بطء تغري املواقف واملفاهيم اجلنسان      

__________ 

 .٢٠٠٨املكتب الوطين لإلحصاء، كيشينو، ، "هجرة اليد العاملة" )٢٦(
 باملائـة مـن جممـوع عـدد         ٩٤,٣ومت توظيف   . أيضاًتنجم الفوارق يف أجور العمل عن هذه األسباب          )٢٧(

، يف حـني    )الرجال( باملائة   ٣٥ منخفضة   اًوبلغت نسبة العمال غري املهرة الذين يتقاضون أجور       . املهاجرين
عمل نصف النساء يف أعمال ال تتطلب مهارات، مما يشري إىل وجود اختالف يف التعامـل بـني الرجـال                

ويف الوقت نفسه، يتقاضى معظم العمال رواتب أدىن من رواتب          . والنساء يتناقض مع مبدأ تساوي األجور     
ئة من العمال أن الرواتب تسدد متأخرة، وكان ُخمس العمال إمـا             باملا ٢٧وأفاد  ).  باملائة ٤٤(أهل البلد   

 .يعملون ساعات إضافية أو ُيمنعون من أخذ إجازات مرضية
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مجهوريـة  (الرجال والنساء، وما زالت أسواق العمل منقسمة ومنفصلة سواء يف موطنـهم             
  .أو يف بلدان املقصد) مولدوفا
 مـن التـأمني     وبشكل عام، ال يستفيد املهاجرون املولدوفيون إال بقدر حمدود جداً           -١٩٨

اإلجـازات املرضـية وفتـرات      (الصحي أو األجر املدفوع للوقت غري املنقضي يف اخلدمة          
وحتظى الغالبية العظمى من املهـاجرين بأيـام        . أو الضمان االجتماعي يف العمل    ) االستراحة

  .  باختالف البلد الذي يعمل فيه املهاجرونولكن الوضع خيتلف كثرياً. استراحة أسبوعية

  ١٢املادة     
رعاية الصحية، وهذا احلق هو يف      تنص القوانني النيابية لعدة بلدان على احلق يف تلقي ال           -١٩٩

 ،XIII-411ومن قانون الرعاية الصحية رقـم       ) ١٩٩٤(مجهورية مولدوفا مستمد من الدستور      
سياسـة  "وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مت اعتمـاد     . ، إخل ١٩٩٥مارس  / آذار ٢٨املؤرخ  

 ٦املؤرخ  ،  ٨٨٦قرار احلكومة رقم    ) (٢٠٢١-٢٠٠٧(جلمهورية مولدوفا   " الصحة الوطنية 
، وهو عبارة عن وثيقة ملواءمة القيم السائدة يف مولدوفا مع قيم اجملتمع )٢٠٠٧أغسطس  /آب

األولوية يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومـة،    " سياسة الصحة الوطنية  "وينبغي أن حتتل    . األورويب
ـ             صادي ويستمر اجملتمع املدين يف النهوض بالصحة العامة ويف تنشيط الوضع االجتماعي االقت

يف تلقي حد معني من اخلدمات الصحية        وتنص الوثيقة على حق مجيع النساء احلوامل      . للبلد
اجليدة العادلة واجملانية أثناء فترة احلمل والوالدة وما بعد الوالدة، وذلك بغض النظـر عـن                

 وحـىت إذا    أصلهن اإلثين ووضعهن العائلي ووضعهن االجتماعي وانتمائهن السياسي والديين        
  ".املستشفيات املراعية للعائلة" منح مستشفيات الوالدة صفة ومت. لديهن أطفالكان 
واسُتحدث نظام التأمني الصحي اإللزامي بفضل اعتماد اللوائح املتعلقـة بـإحالل              -٢٠٠

  قـرار احلكومـة    (التأمني الطيب اإللزامي والبدء بتطبيقه وصوغ سياسات احملاسبة املتصلة به           
، وهو برنامج التأمني الصحي اإللزامي الوحيد       )٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٥، املؤرخ   ١٠١٥رقم  

  ).، بصيغته املعدلة٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠، املؤرخ ١٣٨٧قرار احلكومة رقم (
 ترعى عملية التعقيم الطوعي للنساء والرجـال        وتتضمن التشريعات الوطنية أحكاماً     -٢٠١

 لتعليمات الطبيب مع     عند رغبة الشخص أو تطبيقاً     ، اليت ميكن إجراؤها إما نزوالً     )٣١املادة  (
موافقة الشخص اخلطية، وذلك سواء يف مرافق الرعاية الـصحية العامـة أو اخلاصـة، ويف                

أما بالنسبة إىل حق النـساء يف اإلجهـاض         . احلاالت وبالطريقة اليت وصفتها وزارة الصحة     
  . مسألة األمومة بأنفسهن على منح النساء احلق يف تقرير٣٢اإلرادي، فتنص املادة 

 إىل حتسني حالة الصحة اإلجنابية، ووصول السكان، وال سيما الذين يعيشون            وسعياً  -٢٠٢
يف املناطق الريفية، إىل خدمات الصحة اإلجنابية واخلدمات الصحية للمـراهقني، واملـشورة             

، والتـشخيص   السابقة للحمل والالحقة للوالدة أو اإلجهاض، واملشورة يف القضايا اجلنسية         
 على توفري   والعالج يف حاالت العقم واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، وحرصاً          

 أو بأسعار خمفضة إىل الفئات املستضعفة من السكان، مت إعداد وإقرار            وسائل منع احلمل جماناً   
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      مبوجـب قـرار احلكومـة       ٢٠١٥-٢٠٠٥للفترة  " االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية   "
  .٢٠٠٥أغسطس / آب٢٦، املؤرخ ٩١٣رقم 
 ال يتجـزأ  وأصبحت مسألة تنظيم األسرة، املنبثقة عن إصالح النظام الصحي، جزءاً    -٢٠٣

يف (واليوم، هناك ثالثة مراكز صحية نسائية يف الـبالد          . من خدمات الرعاية الصحية األولية    
   .ة داخل مرافق الرعاية الصحية للصحة اإلجنابية عامل عنربا٤٧ً، و)كيشينو ودروخيا وكاهول

وبغية حتسني النظام الصحي القائم من خالل مواءمته مع املعايري األوروبية والدولية              -٢٠٤
السارية يف جمال حتقيق الرعاية الصحية للمراهقني والشباب مبا يليب احتياجاهتم احلقيقية، ومن             

 قامت وزارة الصحة، بدعم مـن       ، ناجعاً تنفيذاً) ٢٠٠٤" (استراتيجية الشباب "خالل تنفيذ   
  مؤاتيـاً   صـحياً  مركـزاً  "١٢والبنك الدويل واليونيسيف، بفتح     " الوكالة اإلمنائية الدولية  "

        / كـانون الثـاين    ١، وتعمل هذه املراكـز منـذ        ٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل الفترة   " للشباب
ولة من نظـام     بوصفها الشعب الفرعية الوظيفية ملرافق الرعاية الصحية، وهي مم         ٢٠٠٧يناير  

  .التأمني الصحي الوطين
ويتركز عمل هذه املراكز على حتسني مؤشرات الصحة، وال سـيما مـن خـالل                 -٢٠٥

التخفيف من اإلصابات باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي ومن ضمنها فـريوس ومـرض             
اإليدز، وختفيض عدد حاالت احلمل غري املرغوب فيه وتعـاطي املخـدرات يف أوسـاط               

  .هقني، إخل؛ وزيادة مستوى رضا الشباب عن خدمات النظام الصحياملرا
، ُخصصت ميزانيـة مناسـبة      ٢٠٠٤ومنذ إدخال التأمني الصحي اإللزامي يف عام          -٢٠٦

 بصرف النظر عـن     - نتان من الدولة   ومها فئتان مؤمّ   -ومستدامة للنساء احلوامل واألطفال     
ع التكاليف املترتبة عـن الرعايـة املقدمـة إىل          فتغطي األموال العامة مجي   . املرتبة االجتماعية 

وتستفيد املرأة احلامل، يف إطار التأمني الصحي اإللزامي، من تعـويض           . األمهات واألطفال 
 للرعايـة خـارج     محـض الفوليـك    احلديد و  - من تكاليف أدويتها      يف املائة  ١٠٠يغطي  

 من   يف املائة  ١٠٠سبته  املستشفى، يف حني حيظى األطفال دون اخلامسة من العمر بتعويض ن          
  . من أنواع العقاقري املخصصة للعالجات املرتلية نوعا٢٤ًكلفة 
وقد شهدت أنشطة مستشفيات الوالدة خالل السنوات املاضية حتـوالت هامـة               -٢٠٧

مستـشفى  " مفهوم جديد هو مفهوم      ٢٠٠٥وأِقر يف عام    . جعلتها أقرب إىل احمليط األسري    
 ١٠ الـصادر عـن وزارة الـصحة يف          ٣٢٧ب القرار رقم    مبوج" (الوالدة احلاضن لألسرة  

فتقوم مستشفيات الوالدة اليوم بتعزيز مبادئ اخلصوصية، والـسرية،         ). ٢٠٠٥أبريل  /نيسان
ويف توفري الرعايـة     ومشاركة النساء يف اختاذ القرارات املناسبة ملواليدهن األصحاء واملرضى        

لألمهات واملواليد، وزيـارات أفـراد    " شتركةنظام اإلقامة امل  "الالزمة هلم، كما تقوم بتعزيز      
املستـشفيات احلاضـنة    " إحالل تكنولوجيـات     أيضاًويتم  . العائلة داخل عيادات الوالدة   

 الرضاعة الطبيعية املبكرة، والتالمس اجلسدي املباشر، والرضاعة        بنجاح، وهي مثالً  " لألطفال
  .الطبيعية دون سواها للمواليد يف مستشفيات الوالدة، إخل
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، عقب تقييم االحتياجات احلقيقية لكل عيادة من عيـادات          ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   -٢٠٨
الوالدات يف البالد، أعدت احلكومة خطة عمل هدفت إىل حتديد املتطلبات الالزمة للرعايـة              

 إلجنـاز   زمنياًالصحية والنظافة مبا يتماشى مع اللوائح النافذة يف هذا اجملال، ووضعت جدوالً    
، وأقرت احلكومـة   ٢٠٠٨-٢٠٠٦دة البناء واإلصالح الواجب حتقيقها يف الفترة        أشغال إعا 

  . واقترحت على جمالس املقاطعات تنفيذها٢٠٠٦أغسطس /اخلطة يف آب
املراكز املخصصة للرعاية   " حبسب مستوى    متويل الوالدات  ٢٠٠٦ويتطّور منذ عام      -٢٠٩

ويف الوقت ذاته، ومن أجـل      ). ، والثالث املستوى األول، والثاين  " (يف الفترة احمليطة بالوالدة   
ضمان حق املريض يف اختيار طبيبه حبرية، جيوز للمرأة احلامل اليت يتم نقلها إىل املستـشفى                
   لتلد أن تدخل املرفق الصحي الذي تطلبه وختتاره دون سواه بغض النظر عن حمل إقامتـها،               

لطبية، احترام مبدأي أقلمة اخلدمات     إال يف احلاالت املرضية اليت تستدعي، حبسب التعليمات ا        
 وهو مرض -، برز مرض له توصيف جديد ٢٠٠٨ومنذ عام . الطبية وفحص النساء احلوامل

  .املولود اجلديد
 املعايري واألسس اليت يتبعهـا االحتـاد      ٢٠٠٨واعتمدت مجهورية مولدوفا منذ عام        -٢١٠

ت واملواليد اجلدد الذين يزيد وزهنم      األورويب ليسّجل يف اإلحصاءات احلكومية الرمسية الوالدا      
      القـرار املـشترك   ( مـن احلمـل    أسبوعا٢٢ً غرام والذين ولدوا على األقل بعد   ٥٠٠عن  
كتـب  امل"و" وزارة الصحة ووزارة تطوير املعلومات    "، الصادر عن    ٤٥٥/١٣٧/١٣١رقم  

  ).٢٠٠٧يوليه / متوز١٠، واملؤرخ "الوطين لإلحصاء
 يف   هامـاً  ة جهات ماحنة أجنبية يف متويل النظام الـصحي دوراً          مشارك أيضاًوأدت    -٢١١

فتم التوصل إىل النتيجتني الواردتني أدناه      . حتسني النتائج احملققة وحتديث التكنولوجيا واألداء     
، "حتديث خدمات ما قبل الوالدة يف مولدوفا      "يف إطار املشروع املولدويف السويسري املعنون       

  :الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونيذ بفضل دعم الذي وجد سبيله إىل التنف
تعزيز البىن األساسية للمراكز املخصصة للرعاية يف الفترة احمليطة بالوالدة من خـالل    •

 شراء األجهزة الصحية احلديثة وتسليمها إىل املراكز؛

إقدام اجلمهورية على تقدمي خدمة لتشخيص ومراقبة املواليد اجلدد من خالل شـراء            •
  .هزة الصحية وتسليمها إىل املراكزاألج

، وال سيما املـستوى  "املراكز املخصصة للرعاية يف الفترة احمليطة بالوالدة  "ومت جتهيز     -٢١٢
       مرفقـاً  ١٤، تـسلّم    ٢٠٠٩ويف عـام    .  من األجهزة الـصحية    األول منها، بعشرين نوعاً   

هد البحوث العلمية للرعايـة     مع(" من األجهزة الصحية اليت مت تركيبها فيها          نوعاً ٢٦ صحياً
 مراكز من املستوى الثاين خمصصة للرعاية يف الفتـرة          ٣، و "الصحية املقدمة إىل األم والطفل    

  ). مستشفيات للوالدات من املستوى األول١٠احمليطة بالوالدة، و
، ُسلمت عن طريق اليونيسيف أجهزة صحية بقيمة        ٢٠٠٩نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٢١٣

" مصرف التنمية جمللس أوروبا   " دوالر أمريكي، وقام بتسديدها      ٧٠٠ ٠٠٠غ حنو   إمجالية تبل 
ومت توزيع األجهزة على املـستوى الثالـث مـن    ". اللجنة الوطنية السويسرية لليونيسيف  "و
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 مراكز من املستوى الثـاين      ١٠، وعلى   "املراكز املخصصة للرعاية يف الفترة احمليطة بالوالدة      "
    وتضمنت جمموعـة املعـدات     . رة احمليطة بالوالدة ومنتشرة يف البالد     خمصصة للرعاية يف الفت   

ومت شـراء مخـسة     . حاضنات وطاوالت لإلنعاش وأضواء للعالج باألشعة الضوئية      : ما يلي 
جهاز واحد لكل وحدة من الوحدات      " (دوبلر"بالصدى من طراز    أجهزة متطورة للتخطيط    
 "١ األم والطفـل رقـم       املعين بصحة ركز  امل"ن  جهاز لكل م   و ،املتواجدة يف أونغيين وباليت   

  ").معهد البحوث العلمية للرعاية الصحية املقدمة إىل األم والطفل"و
، استفادت وزارة الصحة من جمموعة من العقاقري واألجهزة         ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -٢١٤

انات، وقد تّربع   الطبية الرامية إىل مساعدة النساء خالل عملية الوضع يف املناطق املتأثرة بالفيض           
 آالف دوالر   ٩العامل يف مولدوفا وبلغت قيمتـها حنـو         " صندوق األمم املتحدة للسكان   "هبا  

:  التربع، فهي عيادات الوالدات يف مثاين منـاطق هـي     اأما اجلهات املستفيدة من هذ    . أمريكي
  .هانسسيت وأونغيين وبريسيين وإيدينت وراسكاين ونيسبوريين وكاهول وكانتيمري

 ٦٠، اشترى البنك الدويل حنو      "اخلدمات الصحية واالجتماعية  "ويف إطار مشروع      -٢١٥
 دون أطفاالًألف حزمة أغذية ووزعها عن طريق اليونيسيف على نساء حوامل ونساء يرضعن 

  . الستة أشهر من العمر وعلى أطفال تتراوح أعمارهم بني الستة أشهر والسنتني
يف كيـشينو،   " تب السويسري للتعاون اإلمنـائي    املك"وبدعم من اليونيسيف ومن       -٢١٦

أنشئت وُجّهزت يف كافة مناطق البالد مراكز من أجل إخضاع النساء احلوامل وأسرهن يف               
  . لربنامج تثقيفي يسبق الوالدة "املراكز املعنية بصحة األسرة"مستشفيات الوالدات و

م اخلدمات الطبية املتعلقة وبغية ضمان حصول النساء على رعاية جيدة يف البلد وتقيي         -٢١٧
 وهو مفهوم التدقيق السري يف كل حالة        -  وصحة املواليد، أُقر وطبِّق مفهوم جديد      التوليدب

، واالسـتمارة    وفيات األمهات اليت تطرأ أثناء فترة النفاس وفترة ما قبل الوالدة           من حاالت 
وسيتيح تطبيـق هـذا     . السرية املتعلقة بتحليل حاالت وفاة األمهات على املستوى الوطين        

األمهات أثناء فتـرة النفـاس    املفهوم على نطاق واسع تعيني احلاالت احلقيقية واحملددة لوفاة  
، وحتديد مدى االلتزام بالربوتوكوالت السريرية، والقرارات املتخـذة،         وفترة ما قبل الوالدة   

  . واالقتراحات املقدمة لتحسني الوضع
   فضت معدالت وفيات األمهات واألطفال، على حنـو        ونتيجة للتدابري املتخذة، اخن     -٢١٨

وقد ذكرنا أن حكومـة مجهوريـة مولـدوفا         . ما يبّينه التقرير الرئيسي بصورة أكثر حتديداً      
، اللوائح اخلاصة بآلية التعاون بني القطاعـات يف       ٢٠١٠كانون األول   /اعتمدت، يف ديسمرب  

الرضع واألطفال دون اخلامسة من     اجملال الطيب واالجتماعي من أجل تفادي وخفض وفيات         
 دورات تدريبية للعاملني يف جمال الرعايـة الـصحية األوليـة     حالياًوجتري  . العمر يف مرتهلم  

واملساعدين االجتماعني يف اجملتمعات احمللية، من أجل تضافر اجلهود املبذولة على املـستوى             
  ).بدعم من اليونيسيف(امليداين 
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ندوق األمم املتحدة للسكان العامل يف مولدوفا على        وخالل سنوات عدة، دأب ص      -٢١٩
مساعدة مولدوفا لشراء وسائل ملنع احلمل وتقدميها إىل الفئات السكانية احملرومة واملعرضـة             

 .هذه الفئاتللخطر، وعلى دعم مولدوفا إلنشاء نظام املعلومات املعين بتقييم ورصد 

ىل فئة العاملني يف اجملـال الطـيب وإىل         ويف الوقت ذاته، يتلقى األشخاُص املنتمون إ        -٢٢٠
الفئات املعرضة للتأثر مبخاطر اجملتمع،  بفضل التأمني الصحي اإللزامـي، أجهـزة صـحية               

  .ووسائل ملنع احلمل طويلة املفعول
تتضمن خدمات متصلة باحلمل والوالدة والفترة الالحقـة        " احلزمة الفردية "ومع أن     -٢٢١

، فإهنا ال تـشتمل علـى خـدمات         "نية للتأمني االجتماعي  الشركة الوط "للوالدة وتغطيها   
وينـّوه  . لإلجهاض املمارس بناء على طلب املرأة اليت جيب أن تدفع التكاليف املترتبة عنـه             

اخلرباء حباالت انتهكت فيها سرية خدمات اإلجهاض اليت مت توفريها ألن القانون ال يـنص               
  .)٢٨(على التكتم عن هوية املرأة اليت ختضع لإلجهاض

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أويل اهتمام رئيسي بإعالم الناس مبختلف جوانب             -٢٢٢
  ).٢٤٠-٢٣٦انظر الوثيقة األساسية املوحدة، البنود (الرعاية الصحية 

كما نشأ خالل هذه الفترة، وضع مثري للجدل فيما خيص الترويج لـنمط احليـاة                 -٢٢٣
يف البلد الكثري من األنشطة اإلعالمية املتصلة بـذلك،         فمن جهة، ُتنظم    . الصحي بني الناس  

ولكن من جهة أخرى، ال ُيبحث املوضوع مبا فيه الكفاية على مستوى املؤسسات التربويـة               
أما التوصية الصادرة عن اللجنة املختصة بشأن إدراج التعليم         . والوحدات االقتصادية وغريها  

         إذ إن املنـهاج الدراسـي الـوطين        جزئياًى  اجلنسي يف املؤسسات التربوية، فلم ُتطبق سو      
ويف الوقت ذاته، ينـّوه اخلـرباء بـضرورة    . إال بشكل عرضيال يتطرق إىل بعض املواضيع     

 يف حالة األهل الذين يهاجرون للعمـل خـارج          وخاصةاستحداث أنشطة تربوية متواصلة     
   .يب للمعلمنيبضرورة توفري الدعم اإلعالمي اجليد والتدركما ينوهون البالد، 
وحبـسب  ). ٨اجلدول  (ويتوىل نظام الرعاية الصحية توظيف النساء بشكل رئيسي           -٢٢٤

 من األطبـاء، مبـا يف ذلـك          يف املائة  ٥٨,٢ ٢٠١٠وزارة الصحة، شكلت النساء يف عام       
  ). يف املائة٩٥,٧(العامالت يف اجملال الطيب الاليت تلقني تعليما ثانويا 

__________ 

، "االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية يف مجهورية مولدوفا      التقرير بشأن تقييم السالمة اجلنسانية يف تنفيذ        " )٢٨(
، انظـر املوقـع اإللكتـروين       ٢٠٠٩ للسكان، كيـشينو،     منظمة الصحة العاملية وصندوق األمم املتحدة     

www.unfpa.md. 
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  ٨اجلدول 
  عدد األطباء

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 ١٢٧٨٠ ١٢٧٨٣ ١٢٦٦٥ ١٢٧٣٣ ١٢٦٧٤ ١٢٥٧٧ ١٢٥٥٥ ١٢٦٤٩ اجملموع
 ٧٣١١ ٧٤٥٧ ٧٣٦٩ ٧٣٥١ ٧٠٤٠ ٧٣٥٨ ٧٢٣٧ ٧٢١٧ النساء
 ٥٤٦٩ ٥٢٠٨ ٥٢٩٦ ٥٣٨٢ ٥٦٣٤ ٥٢١٩ ٥٣١٨ ٥٤٣٢ الرجال
   شخص١٠٠٠٠٠لكل 

 ٣٥٩,٠ ٣٥٩,٠ ٣٥٥,٠ ٣٥٦,٠ ٣٥٤,٠ ٣٤٩,٠ ٣٤٩,٠ ٣٥١,٠ اجملموع
 ٣٩٦,٠ ٤٠٣,٠ ٣٩٨,٠ ٣٩٦,٠ ٣٧٨,٠ ٣٩٣,٠ ٣٨٦,٠ ٣٨٤,٠ النساء
 ٣٠٢,٠ ٣٠٩,٠ ٣٠٩,٠ ٣١٣,٠ ٣٢٧,٠ ٣٠٤,٠ ٣٠٨,٠ ٣١٤,٠ الرجال

  .املكتب الوطين لإلحصاء: املصدر

ومن املشاكل اخلاصة املتعلقة بالصحة العامة، اليت تطال النـساء وخاصـة الرجـال،       -٢٢٥
وميكن االطالع على التفاصيل املتعلقة بالـسلوك       ). ٨املرفق  (باجملتمع  مشكلة األمراض املرتبطة    

  .٦٩-٦٧اإلدماين، وال سيما االستهالك املفرط للكحول، يف الوثيقة األساسية املوحدة، البنود 
 يف جمـال صـحة املـرأة        وُتبّين الوقائع املذكورة أعاله أن احلكومة أحرزت تقدماً         -٢٢٦

من املشاكل اليت ال ترتبط بفعالية النظام فحسب، وإمنا بتصرف           عدداًًولكن هناك   . والرجل
 بقضايا احلمـل والـوالدة      فاملرأة املولدوفية هي اليت تعتين تقليدياً     . الناس وبوضعهم الصحي  

ورعاية األطفال والتعليم وتنظيم شؤون األسرة واستخدام وسائل منع احلمل، مما أغىن الرجل             
. )٢٩( هذه األنشطة والبحث عن هذا النوع من اخلدمات        من اإلحساس بضرورة املشاركة يف    

ومن هنا، ينبغي وضع برامج تعليمية تشجع الناس على اعتماد منط حياة صحي وال سيما من                
  .خالل حتفيز الرجال على توخي سلوك مسؤول وصحي

وينبغي حتسني جودة اخلدمات املتصلة بالصحة اإلجنابية من خالل تـوفري املـشورة           -٢٢٧
، )املزايا والعيوب واآلثار اجلانبية واملضاعفات والوسـائل والتقنيـات، إخل         (ة للزبائن   السديد

واحلصول على موافقتهم الواعية، وتقدمي خدمات اإلجهاض وال سيما يف البلدات، واحلرص            
على أن يوفر األطباء العاملون يف املراكز الصحية املعنية باألسرة ومستـشفيات املقاطعـات              

  ".ؤاتية للشبابخدمات صحية م"

  ١٣املادة     
 للتشريعات الوطنية السائدة، يتمتع الرجال والنساء حبقوق متـساوية يف تلقـي     تبعاً  -٢٢٨

االستحقاقات عن األطفال املعالني، ويف احلصول على االئتمانات وعلى خمتلـف اإلعانـات        
__________ 

 ،٢٠٠٩، "االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية يف مجهورية مولـدوفا التقرير بشأن تقييم السالمة اجلنسانية يف تنفيذ     " )٢٩(
 .www.unfpa.mdانظر املوقع اإللكتروين 
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املـرأة يف   وال تتضمن التشريعات الوطنية أي أحكام تؤدي إىل احلد من حـق             . االجتماعية
ممارسة خمتلف األلعاب الرياضية واألنشطة املنظمة يف الطبيعة واألنشطة الثقافية والتروحييـة،            

ويرى األخصائيون أن الوضع االقتصادي لألشخاص هو العائق        . ومن حقها يف املشاركة فيها    
  .الكبري الوحيد الذي ميكن أن حيول دون ذلك

لفتيات والفتيان يستفيدون من االخنراط املنصف      ونالحظ يف املؤسسات التربوية أن ا       -٢٢٩
مع مراعاة خصوصيات كل من     (يف األنشطة الثقافية وبرامج التربية البدنية واأللعاب الرياضية         

  ).لدى ممارسة التمارين الرياضية اجلنسني
ومع أن تقديرات اخلرباء تشري إىل أن االقتصاد املولدويف قد سجل بعـض التقـدم                 -٢٣٠

يف مستوى الفقر خالل السنوات األخرية، ما زالت مسألة إنفاذ احلقوق االجتماعية             واخنفاضاً
  . من أصعب املشاكل اليت يواجهها البلدللمواطنني 

وما زالت العالوات املدفوعة لألسر اليت لديها أطفال حتتل مكانة هامة يف بـرامج                -٢٣١
تبّين أن هـذه    " املسحية مليزانية األسر  الدراسة  "ومع أن البيانات املستمدة من      . املعونة النقدية 

اإلعانات ليس هلا تأثري يذكر على احلد من الفقر، فإن هذه العالوات تبقى اإلعانات الدائمة               
وما فتئ عدد املستفيدين من العالوات املدفوعة عن األطفـال          . الوحيدة القائمة على الدخل   

 مقارنة   يف املائة  ٤,٨ بنسبة   فاعاً ارت ٢٠٠٩يزداد خالل السنوات األخرية ليسجل حبلول عام        
  .)٣٠(٢٠٠٨بعام 
. وحيق لألسر املقيمة يف مولدوفا، اليت لديها أطفال، أن تتلقى إعانات مدفوعة هلذه األسر               -٢٣٢

العـالوات  ) بدل استثنائي للوضع؛ وب   ) أ: فتستفيد األسر اليت لديها أطفال من اإلعانات التالية       
لغ عمر الثالث سنوات يف حالة األشخاص املؤمنني، وعمـر   عن كل طفل حىت يب    املدفوعة شهرياً 

هي فيما يلي العالوة الشهرية املدفوعة عـن  (السنة ونصف السنة يف حالة األشخاص غري املؤمنني   
وميكـن  . ٢٢وترد مبالغ اإلعانات املدفوعة لألسر اليت لديها أطفال يف املرفـق رقـم              ). الطفل

  . من التقرير التايل٤شخاص املؤمنني يف املادة االطالع على التفاصيل املتعلقة باأل
ورغم التدابري اليت اختذت خالل السنوات األخرية لتحفيز الناس على دخـول نظـام                -٢٣٣

، مبا فيها الزيادات السنوية على مبالغ اإلعانات        )فرص التأمني الصحي الطوعي   (التأمني الصحي   
التايل، فإن عدد املستفيدين مـن العـالوات        وب. املدفوعة عن األطفال، فتأثريها يكاد ال يذكر      

مرات  ٢,٧يزيد مبقدار   ) من بني األشخاص غري املؤّمنني     (٢٠٠٩املدفوعة عن األطفال يف عام      
  . عن عدد األشخاص املؤّمنني

 سنوات أو طفل معوق يعاين من داء واغل         ٧ويف حالة طفل مريض يقل عمره عن          -٢٣٤
تتلقى عالوات عن العناية بطفلها املريض لفترة تصل         سنة، حيق لألم أن      ١٦ويقل عمره عن    

لعالج داخل املستـشفى     (تقوميياً يوماً ٣٠أو  ) لعالج خارج املستشفى   (تقوميياً يوماً ١٤إىل  
__________ 

 .٢٠١٠، "اجلوانب املنهجية والتحليلية: ُنهج التصدي لالستبعاد االجتماعي يف مولدوفا" )٣٠(
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وميكن إعطاء الشهادة اليت تثبت رعاية الطفل ). يدوم طوال الفترة اليت تستدعيها رعاية الطفل  
 أو اجلدة أو اجلد أو فرد آخر من العائلة إن كان يعمل             األب(املريض إىل فرد آخر من العائلة       

إن عجزت األم عن رعاية طفلها لسبب من األسباب يتم إثباته بالوثائق            ) أو الويل أو الوصي   
ويعتمـد  ). يف حالة املرض أو الغياب املؤقت أو احلرمان من احلقوق الوالديـة، إخل            (الالزمة  

 .املؤّمن عليه وعلى مدة تسديد االشتراكاتمقدار العالوة على متوسط الدخل الشهري 

" الصندوق اجلمهوري والصناديق احمللية الداعمة للسكان اجتماعيـاً       " لقانون   وفقاًو  -٢٣٥
يـوم  "، تتلقى األسـر يف      )بصيغته املعدلة  (٢٠٠٠فرباير  / شباط ١٨، املؤرخ   XIV-827رقم  

وحتظى . استثنائية نة مادية ، معو يونيه/، الذي يصادف األول من شهر حزيران      "الطفل العاملي 
، قبل بداية السنة الدراسية، مبساعدة مادية لشراء اللوازم املدرسـية إذا            األسر الفقرية تقليدياً  

ويف الوقت نفسه، تتلقى بعض األسر مـساعدة ماديـة          . كان لديها أطفال يف سن املدرسة     
  . خمصصة لتعليم أطفاهلا قبل بداية السنة الدراسية

،  نظام العالوات االجتماعية وتوجيهها إىل الفئات السكانية األكثر فقراً         وبغية حتسني   -٢٣٦
 أن تتلقى مساعدة اجتماعية تتمثـل       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١حيق لألسر احملرومة منذ     

مضمون للدخل الشهري حيتسب بقياس متوسط إمجايل الدخل الشهري لألسرة  يف حد أدىن
 احلـد   سـنوياً " قانون ميزانية الدولة  "وحيدد  . ة االجتماعية وتقييم حاجة أفرادها إىل املساعد    

 من جممـوع     يف املائة  ٨١وتشكل األسر اليت لديها أطفال      . املضمون للدخل الشهري   األدىن
  .٢٠١٠عدد املستفيدين من املساعدات االجتماعية اليت تقرر منحها يف عام 

الجتماعية اليت تقـدمها    وكذلك، ُتحدد عالوات الضمان االجتماعي والعالوات ا        -٢٣٧
 يف حجم بدالت وعلى حنو مماثل، ُيعاد النظر سنوياً. من كل عام  أبريل/الدولة يف شهر نيسان   

سواء لألشخاص املؤّمنني أو غري املؤّمنني، وذلك من أجل          الوضع وعالوات رعاية األطفال،   
واألسر الـيت لـديها   أما اجلهات املستفيدة فهي األسر الكبرية     . دعم األسر اليت لديها أطفال    

يف دور   أطفال معوقون واألسر الوحيدة العائل اليت لديها أطفال، واألسر اليت لديها أطفـال            
  ).٢٢املرفق (األيتام، ونوع األسر اليت لديها أطفال يف دور األطفال ويف خدمة احلضانة 

نظام ر ويف الوقت ذاته، هناك مشكلة كبرية ما زالت مطروحة وهي احلاجة إىل تطوي           -٢٣٨
  .آيل للمعلومات خيّزن بيانات مرتبطة مبجال احلماية االجتماعية تكون مصنفة حبسب اجلنس

بدعم (وقامت الدراسات اليت تناولت قطاع احلماية االجتماعية من منظور جنساين             -٢٣٩
هيئـة األمـم املتحـدة      "الذي انضم اليوم إىل     " (صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    "من  

فالفوارق الكبرية بني عمالة املرأة وعمالة الرجل . بتحديد مشاكل ّمجة يف هذا اجملال)) "للمرأة
فهي مضطرة للعيش مـن     : تدل على أن هذه األسر على درجة عالية من اهلشاشة االقتصادية          

 من احلد األدىن للمواد الغذائية الواجب        يف املائة  ٥٠اإلعانات االجتماعية اليت تشكل حواىل      
 وحيدة العائل، وال سيما النساء الاليت لديهن أطفال أما النساء الاليت يرأسن أسراً. ااستهالكه

. مصابون بإعاقات شديدة، فإهنن يتعرضن أكثر من الرجال للمخاطر االجتماعية واالقتصادية          



CEDAW/C/MDA/4-5 

GE.12-41445 54 

الذي تقـوم بـه     ) الرعاية( أن تعترف احلكومة بقيمة العمل       ويف هذا السياق، من املهم جداً     
 معوقني، وال سيما إذا كانت اإلعاقة من الدرجة األوىل، وذلك           أطفاالًاليت يربني   األمهات ال 

من خالل إدخال عدد السنوات اليت أُنفقت يف رعاية طفـل معـوق مل يـودع مؤسـسة                  
متخصصة، يف حساب األقدمية اليت تعطي احلق يف معاش تقاعدي، ودليل عمل، وإجـازات             

جات الدراسة بعني االعتبار عند صـوغ سياسـات         وأُخذت استنتا . )٣١(مدفوعة األجر، إخل  
  .احلماية االجتماعية لألشخاص املعوقني

ويقوم نظام املساعدة االجتماعية، يف شكله التقليدي ويف هيكله احلايل، على منوذج              -٢٤٠
  اجتماعي أبوي ال تتقاضى فيه النساء أي أجر سواء العتنائها باملسنني واألطفال واملرضـى              

ومن الواضح أن هذا النموذج، الذي يقـوم علـى          .  يف أنشطة مدنية وجمتمعية    أو ملشاركتها 
فكرة مفادها أن دخل األسرة يتألف من عمل مدفوع ورعاية غري مدفوعة، حيد من املشاركة               
االجتماعية واالقتصادية والسياسية للنساء الاليت ينصرفن بشكل رئيسي إىل األعمال اليت توفر         

  . ألجرالرعاية غري املدفوعة ا
وهناك استمرار للقوالب النمطية اجلنسانية وللتقسيم احلاد بني أدوار اجلنـسني، األمـر               -٢٤١

الذي ينعكس على النماذج االجتماعية اليت تقدم املرأة بوصفها املسؤولة األساسية عـن األسـرة               
ـ     )وهو ما يدخل يف إطار العمل غري املدفوع       (واحلياة الشخصية    سؤول ، وتقدم الرجل بوصفه امل

ويدمي هـذا التقـسيم     ). وهو ما يدخل يف إطار العمل املدفوع      (عن احلياة العامة والنشاط املهين      
التوزيع غري املنصف للمسؤوليات العائلية واألسرية الذي يعد أحد األسباب الرئيسية للتمييز الذي             

  .ياسيةتتعرض له النساء يف سوق العمل وحملدودية مشاركتهن يف احلياة االجتماعية والس
ومن املرجح أال تنجح جمموعة التدابري اليت اختذت إلدارة هجرة اليد العاملـة إدارة                -٢٤٢

فعالة ما مل خيضع العمال املهاجرون للحماية االجتماعية، ويتحقق ذلك من خالل إجراءات             
وتركز التـدابري   . ملموسة تضمن احلقوق األساسية للمواطنني املولدوفيني العاملني يف اخلارج        

على رصد مدى االمتثال ألحكام عقود العمل املربمة، وعلى إبـرام االتفاقيـات الثنائيـة،               
  .واالنضمام إىل الصكوك القانونية الدولية

االتفاقية األوروبية املتعلقة باملركز    "، مت التصديق على     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٠ويف    -٢٤٣
ل املهاجرين مبا ال يقل مالءمة عـن        ، اليت تنص على معاملة العما     "القانوين للعمال املهاجرين  
واجلدير بالذكر أن مولدوفا تويل أمهية خاصة هلذا الصك القانوين          . معاملة مواطين بلد املقصد   

 من الدول اليت صادقت على هذه االتفاقية هي بلدان يقصدها العمال املولـدوفيون    عدداًًألن  
 يتمثـل   هاماً تتخذ األنشطة اليوم توجهاً   و). روسيا وإيطاليا والربتغال وإسبانيا واليونان، إخل     (

 ٩٧رقـم  " اتفاقية العمال املهـاجرين " عن   فضالًيف إنشاء آليات هدفها تنفيذ هذه االتفاقية        

__________ 

، صندوق األمـم    " يف منطقة فلورسيت    معوقاً هشاشة وضع املرأة اليت تعيل أسرهتا وحدها وترعى طفالً        : "دراسة حالة  )٣١(
 .http://un.md/key_doc_pub/UNIFEM/index.shtml ،٢٠٠٨ ،)هيئة األمم املتحدة للمرأة(املتحدة اإلمنائي للمرأة 
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 الـصادرة  ١٨١رقم " اتفاقية وكاالت العمالة اخلاصة"و" منظمة العمل الدولية  "الصادرة عن   
  ".منظمة العمل الدولية"عن 
، وبرنامج احلكومة   "راتيجية الوطنية اخلاصة بسياسات التوظيف    االست"ويف إطار تنفيذ      -٢٤٤

التنظـيم املعـين    "، يتوىل   ٢٠١١-٢٠٠٩لدعم تطوير الشركات الصغرية واملتوسطة يف فترة        
الذي يرمـي إىل    " صندوق ضمان االئتمان  "إدارة  " بتطوير قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة    

وخـالل  . سسات املالية للكيانـات االقتـصادية   تقدمي ضمانات على القروض اليت متنحها املؤ      
. السنوات األخرية، وعلى الرغم من األزمة االقتصادية، شهد القطاع املشار إليه منحى إجيابيـاً             

  .لناتج احمللي اإلمجايل من ا يف املائة٣٥,٥وتبلغ حصة الشركات الصغرية واملتوسطة حنو 
تية لألعمال التجارية من خالل وضـع       وهتدف السياسة احلكومية إىل هتيئة بيئة مؤا        -٢٤٥

وأولوية وزارة االقتصاد هي حتفيز األعمال التجارية اليت تديرها النساء،          . إطار تنظيمي مالئم  
وتعزيز وجود املرأة يف مناصب صنع القرار يف عامل األعمال، وتعزيز عالقات العمـل بـني                

  .النساء التاجرات، وتوسيع آفاق جديدة للتعاون
إجـراء  : فترة املشمولة بالتقرير، اُتخذت إجراءات متعددة يف هذا اجملـال وهـي           ويف ال   -٢٤٦

مسابقة بني اجلهات املستفيدة من املنح اليت ُتعطى للنساء الشابات، وال سيما الـشابات الـاليت                
كليـة الدراسـات    "بفضل التعاون بـني وزارة االقتـصاد و       (يتخرجن من املؤسسات التعليمية     

  .)٣٢( لبدء أعمال جتارية فردية؛ وتدريب النساء التاجرات وإعطائهن منحاً")فااالقتصادية يف مولدو
ضمانات على  " تنظيم املعين بتطوير قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة      ال"ومل يقدم     -٢٤٧

 ليـو   ١ ٦٢٠ ٥٠٠، وبلغـت قيمتـها      ٢٠٠٩القروض اليت متنحها املصارف إال يف عام        
              غرية واملتوسـطة إىل قـروض مـصرفية        مولدويف، مما يـسر وصـول الـشركات الـص         

تنظيم املعين  ال"ويصل مقدار األصول اإلضافية اليت منحها        . ليو مولدويف  ٤ ٤٦١ ٠٠٠بقيمة  
 ليو مولـدويف، ممـا يـّسر        ٤ ١٥٣ ١٠٠إىل  " بتطوير قطاع الشركات الصغرية واملتوسطة    

 ليو ١٢ ٣٢٧ ٢٠٠يمتها حصول الشركات الصغرية واملتوسطة على قروض مصرفية بلغت ق       
 أفضى إىل ارتفاع  إجيابياً اقتصادياًوكان للضمانات اليت أعطيت يف هذه الفترة تأثرياً. مولدويف

 لكـل    يف املائـة   ٤٥,٢اإليرادات اليت حققتها مبيعات الشركات الصغرية واملتوسطة بنسبة         
 يف األسـواق  ونالحظ أن عملية منح الضمانات حفزت الشركات على بيع منتجاهتا . شركة

__________ 

تعزيز وزيـادة مهـارات   " امرأة، يف إطار مشروع   ٣٧٤ صاحب براءة، ومن بينهم      ٥١١عليه، مت تدريب     )٣٢(
 صاحب مشروع   ١١٢٢مت تدريب   ؛ و )٢٠٠٨-٢٠٠٧" (إدارة املشروعات التجارية يف مجهورية مولدوفا     

" وسيلة سهلة ملـسك دفـاتر القيـد       " شخص، يف إطار الربنامج املعنون       ٣٠٠٠، وما جمموعه    ومستشاراً
الربنامج الوطين املعـين    " امرأة، يف إطار     ٤٣٤، ومن بينهم    مراهقاً ١١٢٦؛ ومت تدريب    )٢٠٠٩-٢٠٠٨(

 امرأة، يف   ٩٢٨ ومن بينهم     شخصاً ٢٩٦٥؛ ومت تدريب    )٢٠١٠-٢٠٠٨" (بالتمكني االقتصادي للشباب  
 ٢١؛ ومت تـدريب     ) ٢٠١٠-٢٠٠٩" (اإلدارة الفعالة لألعمـال   "إطار برنامج التدريب املتواصل املعنون      

" الربنامج الرائد يف اجتذاب التحويالت املاليـة إىل االقتـصاد  " وأقارهبم من الدرجة األوىل يف إطار     مهاجراً
)PARE 1 +1) (٢٠١٠.( 
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وازداد عدد العاملني يف الكيانات التجارية اليت    ).  واململكة املتحدة وغريمها   بيالروس(األجنبية  
 مما قاد إىل فتح وظيفتني على األقـل يف           يف املائة  ١٥حصلت على ضمانات للقروض بنسبة      

  .كل شركة
ء على اسـتهالل    وتساهم اإلجراءات املشار إليها يف إجياد ظروف مؤاتية حتث النسا           -٢٤٨

ويف الوقت نفسه، تكشف البيانات املستمدة من الدراسات ذات الصلة        . املشروعات التجارية 
سواء (فحصة النساء الاليت ميارسن األعمال التجارية : عن بعض املشاكل الواقعة يف هذا اجملال

من   يف املائة  ٢٧,٥تشكل  ) أكّن يشغلن مناصب مديرات أو يتشاركن ملكية مشروع جتاري        
إذن، فإن عدد الرجـال الـذين       . جمموع عدد الذين ميارسون األعمال التجارية يف مولدوفا       

فسواء كان يف مرحلـة     .  مرات عن عدد النساء    ٢,٦ميارسون األعمال التجارية يزيد مبقدار      
تأسيس الشركة أو يف مرحلة تطوير العمل التجاري، تواجه النساء بعض احلواجز اليت تعيـق               

ومن هنا، فإن   . وتدخل النساء أقل من الرجال يف أنشطة التصدير       . ارد مالية حصوهلا على مو  
غالبية الشركات اليت تقتنيها وترأسها نساء متلك حبسب اخلرباء موارد حمدودة أكثر وفـرص              

  .)٣٣(منو أضعف
ويرتئي اخلرباء أنه ميكن دعم النساء الاليت ميارسن األعمال التجارية إما من خالل برامج                -٢٤٩
           دة تتوخى دعم النساء أو من خالل برامج مـصممة لـدعم الـشركات البالغـة الـِصغر                  حمد

ومن . يدرن هذا النوع من الشركات    / ما ميتلكن  أو املشروعات التجارية اجلديدة ألن النساء غالباً      
الضروري تطوير مؤسسات البىن األساسية للسوق وزيادة توجهها حنو تلبية االحتياجات اخلاصة            

 مما يعين تعزيز وصوهلن إىل املعلومـات، واخلـدمات          -النساء الاليت ميارسن األعمال التجارية      ب
وميكن أن تشكل استنتاجات الدراسـة      . )٣٤(االستشارية، وموارد التمويل املصرفية وغري املصرفية     

 تدابري تتيح تطـوير قاعدة ليس فقط لصوغ سياسات ضامنة للمساواة بني اجلنسني وإمنا العتماد           
  .أيضاًاملشروعات التجارية بشكل عام 

الـتمكني  "املعنـون   " هيئة األمم املتحدة للمـرأة    "ويف هذا الصدد، يركز برنامج        -٢٥٠
على حتسني اخلدمات " االقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز فرص توظيفها يف مجهورية مولدوفا        

املؤسسات ذات الصلة على    ، وبناء قدرة    "املكتب املشترك لإلعالم واخلدمات   "احمللية، وإنشاء   
  . اخلدمات، وتدعيم اإلطار التنظيمي والقانوينتوفري هذه

__________ 

، املكتب الوطين لإلحصاء وبرنـامج األمـم        "حتليل من منظور جنساين   : طوير الشركات شروط إنشاء وت  " )٣٣(
، )الذي انضم اليوم إىل هيئة األمم املتحدة للمـرأة        (املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة        

املنظـور  دراسة عن وضع اليد العاملة يف املناطق الريفية من جوانـب عـدة منـها                "؛ و ٢٠٠٩كيشينو،  
الذي انضم اليوم إىل (، معهد التنمية واملبادرات االجتماعية وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة         "اجلنساين

انظـر املوقـع اإللكتـروين      . ٢٠١٠وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كيشينو،      ) هيئة األمم املتحدة للمرأة   
www.statistica.md. 

 .٢٠٠٩، "حتليل من منظور جنساين: شروط إنشاء وتطوير الشركات" )٣٤(
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ويف الوقت الراهن، تعمل اهلياكل املختصة على حتسني منهجية الرصد والتقييم اليت              -٢٥١
  . يتبعها القطاع

 للتشريعات السارية، حيق لكل مواطن أن حيصل على قرض مهما كان جنسه             وتبعاً  -٢٥٢
ولكن جتدر اإلشـارة يف الوقـت      . لتزام باألحكام املتعلقة باإلجراءات ذات الصلة     شريطة اال 

نفسه إىل أن بعض الفوارق ظهرت يف اإلحصاءات املصنفة حبسب اجلـنس فيمـا خيـص                
  .استخدام القروض وحجمها وغايتها

  ١٤املادة     
ومن شأن  . لريفيتساهم النساء يف مجيع البلدان املتطورة مسامهة كبرية يف االقتصاد ا            -٢٥٣

تعزيز حصول املرأة على األراضي والتعليم واخلدمات املاليـة واإلعالميـة والتكنولوجيـا             
والوظائف يف املناطق الريفية، أن يرفع اإلنتاجية وحيقق منافع إضافية مـن حيـث اإلنتـاج                

  .الزراعي واألمن الغذائي والنمو االقتصادي والرفاه االجتماعي
 الوطنية السائدة، تتمتع النساء والرجال حبقوق متساوية فيما خيص           للتشريعات وفقاًو  -٢٥٤

امتالك األراضي، واالستفادة من برامج التأمني واخلدمات الطبية والربامج التعليمية، وإنـشاء            
            ومـا مـن قيـود   . التعاونيات الزراعية واملشاركة فيها، وتطوير األنـشطة التجاريـة، إخل        

  .ة بني املناطق الريفية واملناطق احلضريةأو اختالفات قانوني
الطهي (وال منلك يف الوقت الراهن أي بيانات عن األعمال اليت تقوم هبا املرأة الريفية        -٢٥٥

املكتـب الـوطين     "أيضاًوأطلق  ). والتنظيف واملياه ورعاية األطفال والبيع يف األسواق، إخل       
ا بتحديد أنواع األنشطة اليت تقوم هبـا        عملية إلجراء دراسة ستسمح عند انتهائه     " لإلحصاء

  .عادة املرأة الريفية والوقت الذي متضيه فيها
 عامـة جتـري يف      وهو أول عملية تعـداد    " التعداد الزراعي العام   "مؤخراًواسُتهلّ    -٢٥٦

والضرورية لتقييم السياسات   وستسمح هذه العملية بتوفري البيانات اهلامة       . مجهورية مولدوفا 
التعـداد  "وسـيغطي  ". سجل إحصائي للَمزارع  "توفري املعلومات الالزمة لوضع     الزراعية، وب 

، )باستثناء منطقة الضفة اليسرى من هنر دنيستر وبلدية بندر        ( كل أحناء البالد     "الزراعي العام 
 بذلك املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء، وسيشمل التعداد احليازات الزراعيـة             شامالً

  .ملزارع الزراعية الفردية اليت ميلكها أشخاص لديهم أراض زراعية وحيواناتمجيعها مبا فيها ا
 مجعية ملنتجي املواد الغذائية وجمّهزي املنتوجـات الزراعيـة ناشـطة يف          ٢٨وهناك    -٢٥٧

  .الغذائي، ومن بينها مجعيتان ترأسهما امرأتان - القطاع الزراعي
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مع الزراعي الصناعي، اليت تليب متطلبات      وهناك العديد من الربامج قيد التنفيذ يف اجمل         -٢٥٨
وجيوز للنساء والرجال االستفادة من هذه الربامج على حد         . )٣٥(املنتجني واجملّهزين الزراعيني  

االسـتثمارات  "، بدعم مـن مـشروع       ٢٠١٠فعلى سبيل املثال، أوجِدت يف عام       . سواء
وبلـغ  . للنساء) املائة يف   ٣٩( فرصة   ٨٧٥ فرصة عمل من بينها      ٢٢٤٥،  "واخلدمات الريفية 

       ١٥٩ شخـصا مـن بينـهم        ١٢٣٤عدد أرباب العمل الذين أسسوا مشروعات جتاريـة         
  .امرأة)  يف املائة١٣(

 حلقات دراسية وبرامج تدريبية يف      ٣١٠٥" وكالة التنمية الريفية الوطنية   "ونظمت    -٢٥٩
وقد حضرت هـذه    . ٢٠٠٩ مقارنة بعام     يف املائة  ١,٧، مما يوازي زيادة بنسبة      ٢٠١٠عام  

     ،) يف املائـة   ٣٩,٢( امـرأة    ٢١٨٠٠ جهة مستفيدة، من بينها      ٥٥٧٠٠احللقات الدراسية   
  .٢٠٠٩ مقارنة بعام ٢٠١٠ يف عام  يف املائة٥,٨مما يوازي زيادة بنسبة 

  . أسواق زراعية تستطيع الريفيات بيع منتوجاهتن فيهاتقريباًوتوجد يف كل مدينة   -٢٦٠
وكالـة التنميـة الريفيـة      "، قّدم املستشارون املنضمون إىل شبكة       ٢٠١٠وخالل عام     -٢٦١
 منتج زراعي وصاحب مـشروع ريفـي،        ٣٧٣٣٠٠ خدمة استشارية إىل     ١٩٢٩٠٠" الوطنية

ويف إطار املساعدة   .  ألف شخص  ٢٠ منهم أو ما يزيد على        يف املائة  ٥,٤وشكّل الزبائن القدامى    
تدريبية على مستوى الوطن واملناطق      - يم محالت إعالمية  املقدمة إىل برنامج دعم الزراعة، مت تنظ      

 ٨٦٦١ من بينـهم      مشاركاً ٢١٧٦١ حلقة دراسية موجهة إىل      ٨٩٣واجملتمعات احمللية تضمنت    
  ".وكالة التنمية الريفية الوطنية" أنشئ بدعم من  جتارياً مشروعا٥٣ًومت عرض . امرأة
      تروجييـاً  نـشاطاً  ٦٢٢ة  ، نظمت شبكة اخلـدمات اإلرشـادي      ٢٠١٠ويف عام     -٢٦٢

هوية مالك  " قانون األراضي املولدويف  " من   ٤وحتدد املادة   .  خدمة استشارية  ٢٣٥٠وقدمت  
ومالك األراضي هم الذين ميلكون صك ملكية وحق ملكيـة          . األراضي وتصّنفهم إىل فئات   

  .)٣٦(وحق باستخدام األرض
__________ 

 مليـون دوالر    ١٥، وتبلغ ميزانيته حـواىل      "٢٠١٣-٢٠٠٦: إيفاد ثانياً "املعنون  (مشروع إنعاش الزراعة     )٣٥(
، وتبلـغ   "٢٠١١-٢٠٠٦: إيفـاد ثالثـاً   "املعنون  (؛ وبرنامج تنمية املشروعات التجارية الريفية       )أمريكي

إيفاد "املعنون  (؛ وبرنامج اخلدمات املالية والتسويقية يف الريف        ) مليون دوالر أمريكي   ١٣,٥نيته حواىل   ميزا
؛ ومـشروع االسـتثمارات     ) مليون دوالر أمريكي   ١٢,٧، وتبلغ ميزانيته حواىل     "٢٠١٤-٢٠٠٩: رابعاً

 مليـون دوالر    ٣٩,٠، وتبلغ ميزانيته حـواىل      "٢٠١٢-٢٠٠٦: ريسب ثانياً "املعنون  (واخلدمات الريفية   
وتبلغ ) (٢٠١١-٢٠٠٦( الطيور اليت تصيب البشر      نفلونزاإ؛ ومشروع التأهب والتصدي جلائحة      )أمريكي

 .، إخل) مليون دوالر أمريكي١٠,٦ميزانيته حواىل 
 ١إقرار السجل العقـاري يف     "، بشأن   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩، الصادر يف    ٢٣٩ لقرار احلكومة رقم     وفقاً )٣٦(

وهو )  هكتار ١٧٧٦٠٠( مؤسسة   ٧٤، يبلغ عدد املؤسسات الزراعية احلكومية       "٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 
 ١٣٣٤٠٠( تعاونيـة    ٢٢٧؛ وعدد تعاونيات اإلنتـاج الزراعـي        ٢٠٠٩العدد نفسه الذي ُسجل يف عام       

؛ وعدد األرصدة الزراعية    ) باملائة ١١,٣ (٢٠٠٩ وحدة مقارنة بعام     ٢٣وهو ما ميثل زيادة مبقدار      ) هكتار
 ٥٦,٨ (٢٠٠٩ وحدة مقارنة بعام     ٤٦وهو ما ميثل زيادة مبقدار      )  هكتار ٤٨٢٠٠ ( رصيداً ١٢٧املشتركة  

وهو ما ميثل   )  هكتار ٦٣٩٢٠٠( شركة   ١٣٤٥؛ وعدد الشركات الزراعية ذات املسؤولية احملدودة        )باملائة
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، أُعد مشروع جديـد     ومن أجل وضع إطار تنظيمي جديد حيكم شؤون األراضي          -٢٦٣
وال متّس التغيريات   . لقانون األراضي أقرته اجلهات املعنية وسيحال إىل احلكومة للموافقة عليه         

 إىل الوضع املتردي لنوعية التربة، تقـرر        ونظراً. املقترح إدخاهلا النساء الاليت ميلكن األراضي     
رنامج حفظ التربة وحتـسني     ب"متديد األعمال اليت ترمي إىل حتسني األرض واجلارية يف إطار           

  .٢٠٢٠-٢٠١١للفترة " خصوبتها
وُعرض مشروع القرار احلكومي بشأن إقرار الربنامج سالف الذكر على احلكومـة              -٢٦٤

 ٤٠يف  " إعادة تقسيم األراضـي   "ومت االنتهاء من تنفيذ مشروع      . كي تنظر فيه وتوافق عليه    
 عمليـة   ٧٦٧ة بيع وشراء، و    عملي ١٠١٩٧( معاملة عقارية    ١٥٦٨٥بلدة شهدت أراضيها    

  ). حالة مرياث٣٦٦ عملية تأجري بعقود طويلة األجل، و٤٣٥٥تبادل، و
 إذا أخذنا بعـني االعتبـار        يف املائة  ٢٥ووصل معدل مشاركة مالك األراضي إىل         -٢٦٥

 إذا حسبنا كافة العمليات اليت جـرت ومـن           يف املائة  ٢٢العمليات املسجلة بالكامل، وإىل     
  .وال توجد بيانات مصنفة حبسب اجلنس عن هذا املوضوع. ت قيد التنفيذضمنها العمليا

ورغم التدابري املشار إليها، أظهرت الدراسات اجلارية يف هذا اجملال أن املشروعات              -٢٦٦
الـنقص يف التمويـل،   :  ما تواجه املشاكل التاليـة التجارية اليت تقام يف املناطق الريفية غالباً     

وتعاين املـرأة   . ملتطورة، وضعف إمكانية احلصول على قروض، إخل      وغياب التكنولوجيات ا  
. الريفية أكثر من غريها من احلواجز العديدة اليت تعرقل إطالق املشروعات التجارية وتطويرها

جتـد املـرأة    "وتشري النساء الاليت يتمتعن ببعض اخلربة يف اجملال التجاري إىل أنه يف ثقافتهن              
فإما العمل أو العائلة، ويف حني يسهل على الرجل انتقاء اخليـار            :  أمام معضلة  دائماًنفسها  

  .)٣٧("األول، يصعب على املرأة القيام مبثل هذا اخليار
تـدابري  "ب  واملتعلق   ٢٠١٠فرباير  / شباط ١٦، املؤرخ   ٩٦ويقوم قرار احلكومة رقم       -٢٦٧

شفافية عملية اختاذ    بشأن   ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ املؤرخ   XVI-239تنفيذ القرار رقم    
ـ و، بتحديد اإلجراءات الالزمة لضمان شفافية عملية اختاذ القـرارات،           "القرارات إىل دفع  ال

املشروعات التجارية العامة واخلاصة    و وأجهزة احلكم احمللي،   ،احلكومة املركزية اعتمادها يف   
  .اليت تدير وتستخدم األموال العامة

 وضع واعتماد مـشروعات القـوانني، واللـوائح،         وتطبَّق أحكام هذا القرار أثناء      -٢٦٨
والقوانني اإلدارية، ومشروعات القرارات اليت قد يكون هلا آثار اقتصادية وبيئية واجتماعيـة             

__________ 

 حيـازة   ٣٩٩٨٤٢ ؛ وعدد حيازات املـزارعني    ) باملائة ٥,٥ (٢٠٠٩ وحدة مقارنة بعام     ٧٨زيادة مبقدار   
    مقارنـة  )  باملائـة  ٥,٠( وحـدة    ١٨٩٠٧وهو ما ميثل زيادة مبقدار      )  هكتار ٥٥٣٦٠٠(عاملة يف البالد    

  . وتؤكد هذه األرقام على زيادة فرص التنمية الزراعية وحتسني مستويات معيـشة الـسكان             . ٢٠٠٩بعام  
 .وال توجد بيانات مصنفة حبسب اجلنس عن هذا املوضوع

 .٢٠٠٩، "حتليل من منظور جنساين: ء وتطوير الشركاتشروط إنشا" )٣٧(
 .٢٠١٠، "دراسة عن وضع اليد العاملة يف املناطق الريفية من جوانب عدة منها املنظور اجلنساين"  



CEDAW/C/MDA/4-5 

GE.12-41445 60 

على منط العيش وحقوق اإلنسان واحلياة الثقافية والصحة واحلماية االجتماعية واجملتمعـات           (
وزارة الزراعة إىل التشاور مع الرأي العام أثناء ومع ذلك، تلجأ ). احمللية واخلدمات العامة، إخل

ومن هنا، يستطيع   . إعدادها وثائق جديدة، عارضة مجيع مشروعاهتا على موقعها اإللكتروين        
   .الرجال والنساء املشاركة يف صياغة السياسات العامة

  ١٥املادة     
وال سيما يف جمـال      مدنية متساوية للرجال والنساء،      متنح التشريعات الوطنية حقوقاً     -٢٦٩

  .إبرام العقود والتمتع حبق امللكية واالحتكام إىل القضاء
، بـشأن  ٢٠٠٧ يوليـه / متوز٢٦ املؤرخ XVI-198 من القانون رقم   ٢وتنص املادة     -٢٧٠

، على توفري اخلدمات القانونية املنصوص عنها يف هذا         "املساعدة القانونية املكفولة من الدولة    "
     الصناديق املخصصة لتقدمي مثل هذه اخلدمات إىل األشـخاص الـذين           القانون واملمّولة من    

انظـر  (ال ميلكون موارد مالية تكفي لتسديدها ويستوفون الشروط احملددة يف هذا القـانون              
  ).١٨٨الوثيقة األساسية املوحدة، البند 

ملكفولة مـن    من القانون املشار إليه أعاله مبنح املساعدة القانونية ا         ٦وتقضي املادة     -٢٧١
وبالتايل، ال ُيجري هذا    . الدولة للمواطنني املولدوفيني ضمن احلدود املتوخاة يف هذا القانون        

  .القانون أي متييز على أساس العرق واجلنسية واألصل اإلثين واللغة والدين واجلنس
 كـانون  ١من القانون سالف الذكر، اليت دخلت حيز النفاذ يف ) ه)١(١٩أما املادة    -٢٧٢

، فتجيز لألشخاص املعنيني الذين حيتاجون إىل مساعدة قانونية يف قـضايا            ٢٠١٢يناير  /لثاينا
تنطوي على خمالفات مدنية وإدارية، ويفتقرون إىل املوارد الكافية لتسديد هذه اخلـدمات،             
  .احلصول على مساعدة قانونية ذات جودة إذا اتصفت القضايا بالتعقيد القانوين أو اإلجرائي

      / أيـار  ٣٠، املـؤرخ    XVd-225عطي قانون اإلجراءات املدنية املولدويف رقـم        وي  -٢٧٣
، ألي شخص راغب يف ذلك احلق يف االستئناف أمام احملاكم،           )بصيغته املعدلة  (٢٠٠٣مايو  

وحرياته ومصاحله الشرعية اليت انُتهكت  وفق ما يقتضيه القانون، من أجل الدفاع عن حقوقه
مان أي شخص من احلماية القانونية حبجة غياب القانون أو حبجـة            وال جيوز حر  . أو طُعنت 

  .قصور التشريعات السارية أو تضارهبا أو غموضها
 مولـدوفا االشـتراكية     أما القرار الصادر عن جملس النواب بشأن التزام مجهوريـة           -٢٧٤

" ق اإلنسان و اخلاصني حبق  العهدين الدوليني "، و "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   " بالسوفياتية  
، والقوانني املذكورة أعاله، وغريها من اللوائح ١٩٩٠يوليه / متوز ٢٨ بتاريخ   ١٢-٢١٧رقم  

املتعلقة حبركة األشخاص، فإنه ينص على منح أي فرد احلق يف حرية التنقل ويف حرية اختيار                
لدها األم، ب/إقامتها داخل حدود الدولة؛ واحلق يف مغادرة أي بلد والعودة إىل بلده        /حمل إقامته 

واحلق يف العمل، ويف حرية اختيار عمله، ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية، ويف احلماية مـن                
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البطالة، كما تعطي ألي فرد احلق يف مكافأة عادلة تضمن له وألسرته عيشة الئقة بالكرامـة           
البشرية، وُتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أخرى للحماية االجتماعية؛ وهـذه احلقـوق            

نة جلميع الناس دون متييز وبغض النظر عن العرق أو اجلنسية أو األصل اإلثين أو اللغة                مضمو
  . الثروة أو األصل االجتماعي أو أي سبب آخرأو الدين أو اجلنس أو االنتماء السياسي أو 

 من قانون العمل، وقانون هجرة اليد العاملة، وغريمها من الصكوك   ٨ومبوجب املادة     -٢٧٥
القانونية يف هذا اجملال، فإن عالقات العمل حيكمها مبدأ تساوي مجيع املوظفني يف             يعية و التشر

     فيحظر أي متييز مباشر أو ضمين ميس العامل أكان على أساس اجلـنس أو العمـر               . احلقوق
      أو العرق أو اإلثنية أو الدين أو اخليارات السياسية أو األصل االجتماعي أو حمـل اإلقامـة                

ة أو التبعية النقابية أو النشاط النقايب، أو على أساس معايري أخرى ال ترتبط بصفات               أو اإلعاق 
االتفاقية األوروبيـة   "الذي كرسته   " املعاملة املنصفة "ومن هنا، يتم التقيد مببدأ      . العامل املهنية 

  .٢٠٠٢مايو / أيار٢٢ووقعت عليها مجهورية مولدوفا بتاريخ  "املتعلقة بالضمان االجتماعي
وتتم إدارة هجرة اليد العاملة مبا يتفق مع الصكوك الدولية الـيت صـادقت عليهـا           -٢٧٦

 ١٨٠ة رقـم   عن االتفاقيات املعقودة يف هذا اجملال، وقانون هجرة اليد العامل   فضالًمولدوفا،  
              ٢٠٠، والقـانون املولـدويف اخلـاص باألجانـب رقـم            ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٠املؤرخ  

إحدى اآلليات  " الشراكة للتنقل "وتعد  . ، وغريها من القوانني   ٢٠١٠يوليه  /متوز ١٦واملؤرخ  
الفعالة يف تنظيم وتنسيق عملية اهلجرة على املستوى الوطين وعلى الصعيد الثنائي بني مولدوفا     
والدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وهتدف إىل ضمان اهلجرة القانونية وحتسني وقع اهلجرة             

  .ة وتعزيز سياسة عودة املهجرين يف ظل احترام حقوق اإلنسانعلى التنمي
 إىل زيادة عدد الدول اليت ستنظم العالقات املرتبطة بالتـأمني           حالياًوتسعى مولدوفا     -٢٧٧

 إىل مبادئ جديدة، مما سيسمح بتشكيل إطار من شأنه أن يكفل احلماية             االجتماعي استناداً 
، ١١٧٠ وهلذه الغاية، وافقت احلكومة يف قرارها رقـم          .االجتماعية للمتقاعدين يف املستقبل   

االتفاقية الدولية احلكومية املتعلقة بالضمان     "، على   ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩املؤرخ  
" االتفاقية األوروبية املتعلقة بالـضمان االجتمـاعي      "اليت أُعدت باالستناد إىل     " االجتماعي

 املتعلقة بالضمان   ٨٨٣/٢٠٠٤ الالئحة القانونية رقم     وبالتوافق مع األحكام العامة احملددة يف     
 متييزية ترتبط مببدأ اجلنسية أو حمـل        وتتضمن االتفاقية الدولية احلكومية أحكاماً    . االجتماعي

فيحق للفرد أن يستفيد من استحقاقات الضمان االجتماعي بغض النظر عن جنسيته            . اإلقامة
وينبغي أن تدَمج أحكام االتفاقية . عة على االتفاقيةوحىت عن مكان إقامته يف سائر الدول املوق     

: يف القوانني الوطنية للدول املوقعة، وذلك فيما خيص استحقاقات الضمان االجتماعي التالية           
إعانات املرض واألمومة، والتعويضات املتصلة حبوادث العمل واألمراض املهنية، وإعانـات           

اعد، وإعانات إصابات العمل، وِمَنح الوفـاة،       ، ومعاشات التق  )املعاشات والعالوات (العجز  
  .وإعانات البطالة
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االتفاقية الدوليـة   "وال نرى أنه من املناسب أن تنضم مولدوفا يف الوقت احلايل إىل               -٢٧٨
وبالتايل، ُيقترح مراجعـة التوصـية      ". حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

  .الصددالصادرة عن اللجنة املختصة يف هذا 

  ١٦املادة     
هتدف السياسات املعنية بإحاطة األسرة والطفل باحلماية االجتماعية إىل حتفيز زيادة             -٢٧٩

معدل الوالدات، من خالل تعزيز الدعم الفعال لألسرة، وحتديث وتنويع اخلدمات اجملتمعيـة             
األسرة وهـي   والعائلية اليت حتول دون إيداع األطفال يف املؤسسات، والنهوض بنوعية حياة            

  .جوهر اجملتمع
وإن التغلب على املشاكل اخلطرية اليت تواجه األسرة والطفل اليوم واليت تنشأ عـن                -٢٨٠

ظواهر سلبية كالتراجع االقتصادي وتقادم عمر السكان وتقلّب الظروف املعيـشية لألسـر             
ولوية املنـوي  ووقع اهلجرة غري القانونية لألهل الباحثني عن عمل، يعّد من األهداف ذات األ   

  انظر الوثيقة األساسية املوحـدة،    (بلوغها بفضل إقامة إطار مؤات وفعال للحماية اجتماعية         
  ).٢٢٩-٢١٣ ص

العنـصر الطبيعـي   " األسـرة " من دستور مجهورية مولدوفا، تعد      ٤٨ للمادة   تبعاًو  -٢٨١
يعات ومبوجـب التـشر   . واجلوهري للمجتمع، فيحق هلا أن حتظى حبماية اجملتمع والدولـة         

  .الوطنية، فإن األسرة والعالقات األسرية حممية من الدولة
أما العالقات األسرية، وال سيما شروط وطريقة عقد الزواج وفضه وإعالن فسخه،              -٢٨٢

والعالقات الشخصية غري املالية الناشئة عن الزواج والقرابة العائلية والتبين، وشروط وسـبل             
    منوحة لليتامى واألطفال احملرومني من الرعايـة الوالديـة         وأشكال وآثار احلماية القانونية امل    

أو الذين يعيشون أوضاعا أخرى تعرضهم للخطر، وغري ذلك من العالقـات االجتماعيـة              
 ٢٦ املؤرخ   XIV-1316الذي أقره القانون املولدويف رقم      " قانون األسرة "األسرية، فيحكمها   

الذي أقره  " القانون املدين "، و )ت الناجتة عنه   بالتعديال مشفوعاً (٢٠٠٠أكتوبر  /تشرين األول 
 بالتعديالت الناجتة   مشفوعاً (٢٠٠٢ يونيه/ حزيران ١٤ املؤرخ   III-726القانون املولدويف رقم    

وتتماشى هذه القوانني مع مبدأ الزواج األحادي، والـزواج املعقـود          . ، وقوانني أخرى  )عنه
حلقوق بني الزوجني داخل األسـرة، والـدعم        مبوافقة حرة من الرجل واملرأة، واملساواة يف ا       

املعنوي واملادي املتبادل، واإلخالص الزوجي، وأولوية تعليم األطفال يف األسرة، واحلـرص            
على دعم وتعليم ومحاية حقوق ومصاحل القاصرين وسائر أفراد األسرة العاجزين عن العمل،             

ل املتعمد يف العالقات األسـرية،      والتسوية الودية جلميع مسائل احلياة األسرية، ورفض التدخ       
  .وحرية االحتكام إىل القضاء حلماية احلقوق واملصاحل القانونية ألفراد األسرة

 لقانون األسرة، حبقـوق وواجبـات       وفقاًوعليه، يتمتع كل األشخاص املتزوجني،        -٢٨٣
 واللغة  متساوية يف العالقات األسرية، بغض النظر عن اجلنس والعرق واجلنسية واألصل اإلثين           

  .والدين والرأي واالنتماء السياسي والثروة واألصل االجتماعي
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أما الزواج الوحيد الذي تنشأ عنه حقوق وواجبات بني الزوجني، فهو الزواج الذي               -٢٨٤
 من قانون األسرة على إتاحة عقـد  ١١وتنص املادة . تعقده دائرة تسجيل مدنية تابعة للدولة     

وجود موافقة متبادلة وصافية معرب عنها بصفة شخـصية   : اليةالزواج عند توافر الشروط الت    
ومن دون أي قيد أو شرط من قبل املرأة والرجل املقبلني على الزواج شريطة أن يكونا قـد                  

كما ينبغي أن يبلّغ الشخصان اللذان ينويان الزواج أحدمها         . بلغا السن املسموح فيها بالزواج    
  .)٣٨(اآلخر بوضعهما الصحي

جل تطبيق توصيات جلنة األمم املتحدة، قامت حكومة مجهورية مولدوفا برفع           ومن أ   -٢٨٥
 على األقل، يف حني أبقت على السن        عاماً ١٨ إىل   عاماً ١٦السن القانونية لزواج النساء من      

وبالتايل، فإن سن الزواج هـي      .  كما كان يف السابق    عاماً ١٨القانونية لزواج الرجال عند     
 من قانون األسرة، املشفوع بالتعديالت اليت أدخلـها         ١٤وجب املادة    مب عاماً ١٨على األقل   
وجيوز خفض سن الزواج إذا كانـت       . ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٩ املؤرخ   XVI-120 القانون رقم 

واهليئة املخولة منح اإلذن خبفض سن الزواج هـي         . األسباب وجيهة ولكن بسنتني ال أكثر     
ن فيه الشخصان الراغبان يف الزواج، وذلك بنـاء  جهاز احلكم احمللي التابع للقضاء الذي يقط 

  .على طلبهما وعلى موافقة أهل القاصر
 مجيع املسائل املطروحة يف احلياة األسرية، مبا يتوافق مع مبـدأ            وحيل الزوجان سوياً    -٢٨٦

   وحيق لكل من الزوجني االستمرار يف ممارسة مهنتـه وعملـه        . املساواة يف عالقاهتما األسرية   
. وحيدّد الزوجان مكان إقامتهما حبرية وبـشكل مـستقل        . ختيار مهنته وعمله حبرية   أو يف ا  

وتقوم العالقات بني الزوجني على االحترام والعون املتبادلني، وعلى أداء الواجبات املشتركة            
  .يف دعم األسرة ورعاية األطفال وتعليمهم

أحدمها، أو تأليف اسـم     ويستطيع الزوجان، عند عقد قراهنما، إما أخذ اسم عائلة            -٢٨٧
جيمع بني امسيهما على غرار أمساء العائالت الشائعة، أو االحتفاظ باالسم الذي كانا حيمالنه              

وعند حدوث طالق، جيوز للزوجني االحتفاظ      . قبل الزواج، أو إضافة اسم الزوج إىل امسهما       
انا حيمالنه قبـل    باسم العائلة الذي مت اختياره عند عقد الزواج أو استرجاع االسم الذي ك            

  ).١٧املادة (الزواج 
فبموجـب  . ويتناول عدد من مواد قانون األسرة القضايا املتعلقة بأمالك الـزوجني            -٢٨٨
     وتـنص . ، يشترك الزوجان يف ملكية األصول اليت اقتنياها خالل فتـرة الـزواج            ٢٠املادة  
ويف التـصرف هبـا،     على حق الزوجني يف امتالك واستخدام األصول املـشتركة           ٢١املادة  

  . أمالك الزوجني الشخصية٢٢وتتناول املادة 

__________ 

؛ فيوصي اخلرباء بإزالته حيث ارتأوا أنه يعيق إضفاء الصفة القانونية علـى     تثري صياغة هذا النص اليوم نقاشاً      )٣٨(
 .العالقات األسرية
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 ٣٤ و ٣٣وبالنسبة إىل مسألة الطالق، نشري إىل أن أسباب الطالق حمددة يف املادتني               -٢٨٩
  .)٣٩(من قانون األسرة

 ١٦٧وننّوه بأمهية املقطع التايل الذي أضيف إىل قانون األسرة مبوجب القانون رقـم                -٢٩٠
إنْ تبّين أثناء فحص طلب الطالق أن أحد الـزوجني مل يعـط              "٢٠١٠ وليهي/ متوز ٩املؤرخ  

موافقته على الطالق، ترجئ احملكمة النظر يف القضية وحتدد مدة للمصاحلة تتراوح بني شـهر               
وستة أشهر كحد أقصى، إال يف احلاالت اليت اسُتهل فيها الطالق بسبب التعرض لعنف عائلي               

ومن هنا، تربهن احلكومة عن إرادهتا السياسية يف مكافحة العنـف           ). ٣٧املادة  " (تؤكده األدلة 
وهي إرادة يؤكدها القول بأنه من حق الطفل أن حيظى باحلماية من االعتداءات، مبـا               . العائلي

، وأن ))٤(٥٣املـادة  (فيها العقاب البدين املمارس من األهل أو األشخاص الذين حيلون حملهم        
، وجاء ذلك إلكمال    ))٢(٦٢املادة  ( العنف البدين والنفسي، إخل       التعليم بوسائل تستبعد   ىيتلق

  .٢٠٠٨مايو / أيار٢٩ املؤرخ XVI-120قانون العمل بالقانون رقم 
وإن أحد التعديالت اهلامة يف تركيبة املؤسسة األسرية املعاصرة هو زيادة الوالدات              -٢٩١

ولـوحظ  . )٤٠(لدميغرايف الثاين خارج الزواج، األمر الذي يعد من السمات الرئيسية للتحول ا         
  . توجه جديد يف اجملتمع املولدويف وهو ارتفاع عدد والدات الريفيات خارج كنف الزوجية

الطـالق،  : وتقف العوامل التالية وراء ارتفاع عدد الوالدات خارج كنف الزوجية           -٢٩٢
 تضارب أيضاً ونالحظ. ، واهلجرة، إخلياالقتصادوحترر املعايري االجتماعية، وهشاشة الوضع   

وهناك موقـف أكثـر     . اآلراء يف اجملتمع حول األطفال الذين يولدون خارج كنف الزوجية         
  . إزاء ظاهرة األطفال الذين يولدون خارج كنف الزوجية، وال سيما يف سن النضوجتساحماً
وإذا جلأ أحد األجانب إىل مجهورية مولدوفا، فإن اإلجراء الواجب اتباعه للحـصول               -٢٩٣
 ،XV-1286شكل من أشكال احلماية اليت توفرها اجلمهورية منصوص عنه يف القانون رقم   على

__________ 

) فسخ الزواج (وُيحلّ الزواج بالطالق    . يتوقف الزواج عند وفاة أحد الزوجني أو عند إعالن القضاء وفاته           )٣٩(
الذي يقع بناء على طلب أحد الزوجني أو كالمها أو القائم على الزوج الذي يعترب عدمي األهلية القانونيـة                   

أثناء محلها وخالل الـسنة الـيت تلـي    وبغياب موافقة الزوجة، ال جيوز للزوج طلب الطالق    ). ٣٣املادة  (
 ).٣٤املادة (الوالدة إذا ولد الطفل حيا ومازال يرزق 

ازدادت يف السنوات الثالثني املاضية نسبة مواليد النساء العزباوات بثالثة أضعاف، كما ارتفع يف السنوات                )٤٠(
ـ               تعن باسـتقالل   األخرية عدد الوالدات خارج كنف الزوجية للشابات الصغريات الـسن الـاليت ال يتم

وجند نسبة عالية من الوالدات خـارج كنـف         . اقتصادي، وللنساء يف سن النضوج الاليت اخترن املساكنة       
 يف غضون ثالثني سنة،      يف املائة  ١٧ سنة، وهو ما ميثل زيادة بنسبة        ٢٠الزوجية لفتيات تصل أعمارهن إىل      

 من جمموع عدد والدات هذه الفئة       ملائة يف ا  ٤٦,٩ ما قدره    ٢٠٠٩حبيث بلغت نسبة هذه الوالدات يف عام        
أطفال األمهات دون سن العشرين خـارج كنـف         )  يف املائة  ٥٠(وبالتايل، يولد يف املدن نصف      . العمرية

وبينما كان معدل الـوالدات خـارج       .  منهم خارج كنف الزوجية     يف املائة  ٤٧الزوجية، ويولد يف القرى     
، انقلبت هذه   ١٩٨٠ يف عام     يف املائة  ٠,٨ملناطق الريفية بنسبة    كنف الزوجية يف املناطق احلضرية أعلى من ا       

 يف املناطق الريفية، وكـان هـذا         يف املائة  ٢,٣ حيث مت تسجيل أرقام أعلى بنسبة        ٢٠٠٣النسبة منذ عام    
 . يف املناطق الريفية يف املائة٧ أعلى بنسبة ٢٠١٠املؤشر يف عام 
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قانون اللجوء  " ب، بشأن وضع الالجئني، والذي استعيض عنه        ٢٠٠٢ يوليه/ متوز ٢٥املؤرخ  
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨، املؤرخ XVI-270رقم " يف مجهورية مولدوفا

 / كـانون األول ١٨ املـؤرخ  XVI-270لجوء رقـم   من قانون ال   ٤وأوكلت املادة     -٢٩٤
، التابع لـوزارة    "مكتب اهلجرة واللجوء  "يف  " الدائرة املعنية بالالجئني  "، إىل   ٢٠٠٨ديسمرب  

الشؤون الداخلية، مسؤولية إدارة وتسوية املشاكل املرتبطة مبلتمسي اللجـوء، والالجـئني،            
 ٥٤وباإلضافة إىل ذلك، جتيز املـادة  . )٤١(تةواملستفيدين من احلماية اإلنسانية أو احلماية املؤق      

من القانون تقدمي طلبات اللجوء إىل سائر السلطات املختصة باإلشراف على اجمللس ومراقبته،    
أو إىل الشرطة، أو إىل هياكل إدارة السجون أو فروعها، أو إىل أقسام التوقيف املؤقتة التابعة                

" الدائرة املعنيـة بـالالجئني    "إرسال الطلبات إىل    هليئات إنفاذ القانون، اليت ستقوم بدورها ب      
ويتم النظر يف املعلومات اليت حيتويها الطلب، فيصدر قرار بتوفري          . مبوجب أحكام هذا القانون   

وميكن . أو يتم رّد الطلب   ) إعطاء صفة الجئ أو منح احلماية اإلنسانية      (أحد أشكال احلماية    
  .التقاضي اإلداريةطعن القرار أمام احملكمة باتباع إجراءات 

، على السلطات   "ملّ مشل األسر  " بشأن   XVI-270 من القانون رقم     ١٢وتفرض املادة     -٢٩٥
فيتمتع أفراد أسرة املـستفيد     .  ألحكام هذا القانون   امتثاالًاملختصة احترام مبدأ ملّ مشل األسر       

  .)٤٢(فيدمن أحد أشكال احلماية بنفس نوع احلماية وبنفس الصفة اليت يتمتع هبا املست
وُتتخذ إجراءات ملّ مشل األسرة بناء على طلب يقدمه الشخص احلاصل على صـفة          -٢٩٦

املستفيد من احلماية، يطالب فيه بتوحيد عائلته ويقدم معلومات وافية عن األشخاص الواجب        
 إن كان مقدم الطلـب      ويتيح القانون طلب دخول األزواج أو األوالد حصراً       (استدعاؤهم  

التابع لوزارة  " مكتب اهلجرة واللجوء  "ويتوىل  ). هل إن كان مقدم الطلب قاصراً     ، أو األ  بالغاً
مراجعة الطلب، ويوّجه دعوة إىل األشخاص احملددين يف حـال مت قبـول        " الشؤون الداخلية 

  .الطلب، مما سيتيح هلم احلصول على تأشرية قانونية للدخول إىل مولدوفا

__________ 

طات احلكومية لتطبيق القواعد واإلجراءات الـضرورية لـضمان     مع السل " الدائرة املعنية بالالجئني  "تتعاون   )٤١(
 هلذه  حتقيقاًو.  عن املستفيدين من احلماية اإلنسانية أو احلماية املؤقتة        حقوق ملتمسي اللجوء والالجئني فضالً    

لالتصال هبذه الفئات من األشخاص بـصرف       " الدائرة املعنية بالالجئني  "الغاية، ُيفسح اجملال أمام مسؤويل      
الـدائرة املعنيـة    "ويتعني على الـشخص أن يقـّدم إىل         . لنظر عن مكان تواجدهم يف مجهورية مولدوفا      ا

 . يلتمس فيه أحد أشكال احلمايةالتابعة لوزارة الشؤون الداخلية طلباً" بالالجئني
 املـستفيَد   إذا كانوا يصطحبون  ) أ:  على أفراد العائلة الذين يستوفون الشروط التالية       أيضاًتنطبق هذه املادة     )٤٢(

إذا كان وضعهم الشخصي    ) إذا كانوا من ذوي املستفيد ويقيمون معه؛ وج       ) من أحد أشكال احلماية؛ وب    
ويتمتـع  . ال يتناقض مع صفة الالجئ أو مع صفة املستفيد من شكل آخر من احلماية اليت يوفرها القـانون      

ما أراضي مجهورية مولدوفا وقبـل أن  الزوج والزوجة من مبدأ مل مشل األسرة إذا ُعقد زواجهما قبل دخوهل      
) ٣(وحيتفظ أفراد عائلة الشخص الذي ُمنح صفة الالجئ مبوجـب الفقـرة   . يتقدم املستفيد بطلب اللجوء  

 .هبذه الصفة يف حالة الطالق أو االنفصال أو وفاة الالجئ
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   االستنتاجات  -ثالثاً  

  ز يف تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق املرأةالتقدم احملر    
اختذت مجهورية مولدوفا يف الفترة املشمولة بالتقرير عدة إجراءات لضمان تنفيـذ              -٢٩٧

  ".اتفاقية القضاء على مجيـع أشكال التمييز ضد املرأة"
النساء وتنص التشريعات الوطنية على مبدأ املساواة يف احلقوق والفرص بني الرجال و    -٢٩٨

وتكفل جمموعة من القوانني األساسية والعادية مبدأ املساواة، ممـا يؤكـد         . يف كافة اجملاالت  
االهتمام اخلاص الذي توليه الدولة لتحقيق االلتزامات اليت تعهدت هبا عنـد انـضمامها إىل               

  .املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
ية تعمل على حتقيق املساواة بـني اجلنـسني         وميلك البلد اليوم آلية مؤسسية حكوم       -٢٩٩

شعبة املساواة بني اجلنسني    "، و "اللجنة احلكومية املعنية باملساواة بني املرأة والرجل      "وتتضمن  (
مراكـز  "، و "وزارة العمل واحلماية االجتماعية واألسـرة     "، و "وسياسات الوقاية من العنف   

داخـل بعـض الـوزارات،    " قضايا اجلنسانية اجملالس املعنية بال  "، و "تنسيق القضايا اجلنسانية  
، وهذا مؤشر إجيايب يف عمليـة إرسـاء         )لإلدارة العامة املركزية   وغريها من األجهزة التابعة   

  .وحيدد الربنامج احلكومي اإلرادة السياسية للحكومة بتعزيز املساواة بني اجلنسني. الدميقراطية
، اعتمـدت  "القضاء على التمييز ضد املرأة  اللجنة املعنية ب  " إىل تنفيذ توصيات     سعياًو  -٣٠٠

، ٢٠١٥-٢٠١٠للفتـرة    "طين لضمان املساواة بني اجلنسني    الربنامج الو "مجهورية مولدوفا   
اختذت إجراءات ملواءمة اإلطار     بشأن منع ومكافحة العنف العائلي، كما        XVI-45والقانون رقم   

وُنظمت أنشطة لرصد السياسات    . م احلماية القانوين والتنظيمي مع املعايري الدولية بغية إزالة أحكا       
  .املنفذة وأنشئ نظام للبيانات اإلحصائية اجلنسانية، إخل

ومت توجيه اجلهود املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني حنو حلّ املـشاكل العمليـة                -٣٠١
وع اجلنس النامجة عن تنفيذ السياسة اخلاصة بالقضايا اجلنسانية وعن إزالة التمييز القائم على ن          

  .من شىت اجملاالت وال سيما سوق العمل
وأسهمت الربامج اليت مت االضطالع هبا خالل هذه الفترة يف ارتقاء املرأة إىل مواقع                -٣٠٢

  .صنع القرار يف خمتلف املستويات يف اجملتمع
واعُتمد اإلطار القانوين والتنظيمي ملنع ومكافحة العنف العائلي واالجتـار بالبـشر،         -٣٠٣
  .وجدت بعض اخلدمات املعنية حبماية ودعم الضحاياوأ

وسامهت التدابري اليت اختذهتا السلطات احلكومية يف جمال الرعاية الصحية، بدعم من              -٣٠٤
وأدت أنشطة احلكومة يف    . مشروعات دولية، يف ختفيض معدالت وفيات األمهات واألطفال       

  .نسني يف هذا القطاعجمال التعليم إىل تقليص بعض الفوارق القائمة بني اجل
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وخالل السنوات املاضية، تعّزز احلوار بني هياكل الدولة ومنظمات اجملتمع املدين يف              -٣٠٥
امليدان الذي يفترض مشاركتهما املباشرة يف إعـداد الوثـائق املتعلقـة بالـسياسات، ويف               

  .استحداث األنشطة العملية على مستوى اجملتمع واجملتمعات احمللية
 بدعم من الشركاء الدوليني دراسات عديدة من منظور جنـساين يف جمـال              وأجريت  -٣٠٦

الرعاية الصحية، واحلماية االجتماعية، وسوق العمل، واالجتار بالبشر، والعنف العائلي، وقطاعات           
أخرى، وسامهت هذه الدراسات يف تكوين صورة كاملة عن الظاهرة موضوع النقاش ويف حتديد              

وأُخـذ بعـض االسـتنتاجات      . رجال يف القطاعات املشار إليهـا     مشاكل وحاجات النساء وال   
  .والتوصيات املستمدة منها بعني االعتبار عند إعداد السياسات العامة والوثائق القطاعية

ويف الفترة املشمولة بالتقرير، قامت اهلياكل احلكومية املخّولة يف هذا اجملال بفتح حوار               -٣٠٧
صندوق األمم املتحدة   "، و "صندوق األمم املتحدة للسكان   : "لينيبّناء مع الشركاء الدوليني التا    

بعثة منظمة األمـن    "، و "منظمة العمل الدولية  "، و "منظمة األمم املتحدة للمرأة   "/"اإلمنائي للمرأة 
برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص        "العاملة يف مولدوفا، و   " والتعاون يف أوروبا  

، "برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي  "، و)"اإليدز(زمة نقص املناعة املكتسب     متال/البشرياملناعة  
  . وغريها، وذلك بغية مراعاة البعد اجلنساين عند تطبيق األنشطة املزمع تنفيذها

 على مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام القـانون العـام           حالياًوتعمل احلكومة     -٣٠٨
  .املعايري الدوليةاملتعلق باملساواة بني اجلنسني ومع 

  العوائق والقيود    
أدت عملية االنتقال إىل اقتصاد السوق، اليت ساءت بفعل األزمة االقتصادية العاملية،              -٣٠٩

وبالرغم من التوجه حنو احلد من الفقر، فإن        . إىل تدين مؤشرات التنمية االجتماعية االقتصادية     
 من احلد  يف املائة٩٢سرة ال يغطي سوى لكل فرد من أفراد األمتوسط الدخل املتاح لإلنفاق     

 عـن   وختلف هجرة السكان الذين هم يف سن العمل إىل خارج البلد، حبثاً           . األدىن للكفاف 
  . على األمن الدميغرايف للسكان مباشراً أفضل، أثراًوظائف تدر دخالً

 وحـىت  إذ إهنا تتمتع بنفس املهارات املهنية للرجـل،   . أما وضع املرأة، فهو متناقض      -٣١٠
مبهارات أعلى يف بعض القطاعات، ولكنها ُتستخدم يف وظائف تتطلب مهـارات متدنيـة              

  .ومبتوسط أجر أدىن من الرجل
وعلى الرغم من املنحى اإلجيايب لتطور وصول النساء إىل مواقع صنع القرار، ما زال                -٣١١

ابري اإلجيابية املتخـذة أداة     ومتثل التد .  يف املناصب العليا من اهلرم التسلسلي      ناقصاًمتثيل املرأة   
كما أن تنفيذ برامج تدريبية تستهدف النساء والرجال املنتمني إىل خمتلف    . لتيسري هذه العملية  

 للتقدم يف    مسبقاً الطبقات، بشأن موضوع املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان، يعّد شرطاً         
  . هذا اجملال
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لي املمارس ضد املرأة واالجتار بالبشر قائمة       وما زالت املشاكل املتعلقة بالعنف العائ       -٣١٢
ومن الضروري أن يتم تعديل آليات تنفيذ اإلطار القانوين والتنظيمي القائم، وختصيص    . بشدة

إعالمية للسكان، واستحداث دورات تدريبية     /موارد كافية هلذا اجملال، وإعداد برامج تعليمية      
  .مناسبة لألخصائيني

اس مبسألة املساواة بني اجلنسني، وحبقوقهم، وبالسبل املتاحـة         ويبقى تدين معرفة الن     -٣١٣
فمن الضروري أن تشارك وسائط اإلعالم مشاركة فعالة        . للمطالبة بإحقاقها، مشكلة خطرية   

يف تثقيف اجملتمع على روح املساواة بني اجلنسني، ويف القضاء على مظاهر التحيز اجلنساين يف  
  .اللغة واإلعالنات، إخل

تاج الرجال والنساء يف املناطق الريفية إىل اهتمام خاص، وال سيما يف ظل اهلجرة       وحي  -٣١٤
ويسمح تطوير ودعم الربامج املعنية باملشروعات التجاريـة، وال سـيما الـيت             . االقتصادية

تستهدف املرأة والشباب، بتحسني الوضع االجتماعي االقتصادي املتردي، وخفض تدفقات          
  .ب الوخيمة لشيخوخة السكاناهلجرة، واحلد من العواق

ويتمثل : ويعد نظام احلماية االجتماعية أحد أهم أوجه تعزيز مركز املرأة يف اجملتمع             -٣١٥
يف تطوير اخلدمات االجتماعية يف اجملتمعات احمللية، وتعزيز خدمات الدعم األسري املقدمـة             

 وتعزيز أشكال اإلقامة    إىل العائالت الضعيفة اليت لديها أطفال معرضون على كل املستويات،         
  .املؤقتة كبديل عن اإليداع يف املؤسسات

 خاص من خالل تعزيـز      اهتماماًوينبغي أن يوىل تعديل اإلطار القانوين والتنظيمي          -٣١٦
آليات اإلنفاذ، وتطوير اآللية املؤسسية املعنية باملساواة بني اجلنـسني، وإذكـاء مهـارات              

  . موارد كافية للربامج املعنية باملساواة بني اجلنسنياألخصائيني يف مواضيع حمددة، وختصيص
ويف الوقت نفسه، من الضروري تكييف الربامج املمولة من التربعات لتتالءم مـع               -٣١٧

  .حاجات البلد، وذلك من خالل تعميم األبعاد اجلنسانية وتعزيز املوارد املتاحة
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  املرفقات
  هيكل السكان: ١املرفق 
  ٢٠٠٤ لتعداد السكان يف عام وفقاًسكانية حسب املعيار الطائفي، املؤشرات ال: ٢املرفق 
  ٢٠٠٤ لتعداد السكان يف عام وفقاًاملؤشرات السكانية حسب معيار اللغة األصلية، : ٣املرفق 
  )بناء على بيانات تعداد السكان(هيكل السكان حسب معيار اجلنسية الرئيسية : ٤املرفق 
  ملتوقعتكاثر السكان والعمر ا: ٥املرفق 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦عدد املتقاعدين يف القطاعات احليوية حسب الفئة واجلنس ولألعوام : ٦املرفق 
  )لكل ألف فرد وعرب اجلمهورية(معدالت التحركات الطبيعية للسكان : ٧املرفق 
  وضع الصحة: ٨املرفق 
  حاالت الزواج والطالق: وضع العائلة: ٩املرفق 
  اهلجرة: ١٠املرفق 
  يات املعيشة واألجورمستو: ١١املرفق 
، مصنفة حسب جـنس رئـيس       معدالت الفقر يف أكثر الفئات السكانية ضعفاً      : ١٢املرفق  

  ٢٠٠٩األسرة، لعام 
  )بالكيلوغرامات(استهالك الفرد للمنتجات الغذائية : ١٣املرفق 
  الظروف االجتماعية واملعيشية: ١٤املرفق 
  احلمل واإلجهاض: ١٥املرفق 
  ة الصحيوضع املرأ: ١٦املرفق 
  مؤشرات عن اليد العاملة: ١٧املرفق 
القضاء ضمن اإلنفاق   /األمن/تطور النفقات االجتماعية ومصروفات نظام الشرطة     : ١٨املرفق  

  ٢٠١٠-٢٠٠٦العام اإلمجايل للحكومة للفترة 
  املوظفون املدنيون العاملون يف أجهزة السلطة العامة املركزية واحمللية:  ١٩املرفق 
  د األشخاص احملرومني من حريتهم واملعتقلني يف سجون مجهورية مولدوفاعد: ٢٠املرفق 
 املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، اليت انضمت إليها مجهورية مولـدوفا           : ٢١املرفق  

  أو وقعت عليها
  العالوات الوالدية: ٢٢املرفق 

        


