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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ج(١٥ بالفقرة  املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، عمالًموجز أعدته مفوضية األمم
  ٥/١قرار جملس حقوق اإلنسان املرفق امللحق ب من

  *رومانيا

 قدمتها مثاين عشرة جهة صاحبة مصلحة يف إطار االستعراض الدوري           )١(هذا التقرير هو ملخص لورقات      
فهو ال حيتوي على    . تمدها جملس حقوق اإلنسان   ويراعي التقرير هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اع       . الشامل

أي وجهات نظر أو آراء أو مقترحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أو أي حكم أو قرار بـشأن    
كما أن املعلومات الواردة يف هذا التقرير ُيشار إليها بطريقة منهجية يف احلواشي املرفقة بنهايـة                . شكاوى حمددة 
أما افتقاره إىل معلومات عن قضايا بعينـها        . دخل، قدر اإلمكان، تعديالت على النصوص األصلية      التقرير، ومل تُ  

. أو عدم التركيز عليها، فقد ُيعزي إىل عدم ورود ورقات من جهات صاحبة مصلحة بشأن تلك القضايا احملددة                 
ومبـا أن تـواتر     . لورقـات ويتيح موقع مفوضية حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت النصوص الكاملة جلميع ا           

االستعراض بالنسبة للدورة األوىل هو أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتعلـق يف األسـاس                  
  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بأحداث وقعت بعد 
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  املعلومات األساسية واإلطار -  أوالً
  نطاق االلتزامات الدولية -  ألف

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال دعت منظمة العفو الدولية رومانيا إىل التوقيع والتصديق على   - ١
واتفاقيـة حقـوق    ،  واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري        ،  املهاجرين وأفراد أسرهم  
 والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

  . )٢(مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

االتفاقية اإلطارية املتعلقة حبماية األقليات رت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعنية ب، ذك٢٠٠٥يف عام   - ٢
أن تدابري عملية وتشريعية ومؤسسية جديدة قد اُتخذت لتعزيز محايـة   ) اللجنة االستشارية جمللس أوروبا    (القومية

 لغات األقليات يف اجملاالت العامة، فضالً       األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية يف ميادين كعدم التمييز، واستخدام         
عن التعليم، حيث أُويل اهتمام خاص ألوضاع طائفة الروما، بيد أن املوارد املالية الضرورية ال تكون مكفولـة                  

  /وذكرت منظمة العفو الدولية أن القانون املتعلق حبظر مجيع أشكال التمييز قد ُعّدل يف حزيـران               . )٣(باستمرار
ومع ذلك، وحىت بدايـة     . غية الوفاء مبتطلبات توجيه االحتاد األورويب بشأن املساواة بني األجناس          ب ٢٠٠٦يونيه  
  . ، مل يكن الربملان قد اعتمد بعد مشروع القانون املتعلق حبماية األقليات اإلثنية٢٠٠٨فرباير /شباط

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

إىل إنـشاء   ) مركز التدخالت والدراسات   (جتماعية لطائفة الروما  مركز التدخالت والدراسات اال   أشار    - ٣
. )٤(اجمللس الوطين حملاربة التمييز، وهو هيئة مستقلة تابعة للدولة معنية بتطبيق أحكام قانون رومانيا املتعلقة بالتمييز

ويتوىل العمل يف . باألطفالرومانيا، ال تزال رومانيا تفتقر إىل أمني مظامل خاص  ملنظمة إنقاذ الطفولة، فرعاً ووفق
حقوق األطفال واألسرة والشباب وكبار السن واألشخاص         "  بهذا اجملال نائب يف ديوان أمني املظامل الوطين معين          

ويتدىن إىل حد كبري عدد ما يرد إليه من شكاوى تتعلق حبقوق األطفال وما يتخذه من إجراءات                 . "ذوي اإلعاقة 
 والدور  )٥( عدم كفاية املعلومات، وال سيما تلك املتصلة بوجود هذه املؤسسة          بشأهنا حبكم منصبه، وذلك بسبب    

وأضافت مجعية قرى إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، أن هناك هيئتني حكوميتني وطنيـتني تتقامسـان               . الذي تؤديه 
  . )٦(تلفة لإلعاقةولكل من هاتني اهليئتني تعريفات خم. املسؤولية عن رصد املعلومات املتعلقة باألطفال املعوقني

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  ألف

، مجيع التقارير اليت تأخر تقدميها      دون مزيد من اإلبطاء   دعت منظمة العفو الدولية رومانيا إىل أن تقدم،           - ٤
نسان، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة احلقـوق         إىل جلنة مناهضة التعذيب، واللجنة املعنية حبقوق اإل       

  . )٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان -  باء

  املساواة وعدم التمييز - ١

يلة املاضية   إىل أن رومانيا قد حققت تقدماً كبرياً خالل السنوات القل          مركز التدخالت والدراسات  أشار    - ٥
 املتعلق حبظر مجيع أشكال التمييز      ١٣٧/٢٠٠٠ويف هذا الصدد، اعتمدت احلكومة القانون       . يف جمال عدم التمييز   

، الحظت اللجنة االستشارية جمللـس      ٢٠٠٥ويف عام   . )٨(واملعاقبة عليها، وهو قانون حيظر التمييز جبميع أشكاله       
زيادة فعالية تنفيذ تشريع مناهضة التمييز، وزيادة الـوعي العـام           أوروبا ضرورة اختاذ مزيد من التدابري لكفالة        

، ٢٠٠٦ويف عـام    . )٩(والتسامح، وال سيما فيما يتعلق بكفالة متتع طائفة الروما باملساواة على حنو تام وفعـال              
ـ          اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    الحظت   الق  أن التشريعات املناهضة للتمييز مل ُتطبق علـى اإلط

تقريباً، وال يعلم املسؤولون احلكوميون أو عامة اجلمهور بوجود هذه التشريعات أو بوجود اجمللس الوطين املعين                
وأوصت اللجنة بأن تتخذ سلطات رومانيا      . مبناهضة التمييز، وهو اهليئة اليت أُنشئت لتطبيق التشريعات املذكورة        

. ة للتمييز، وأن تتيح للمجلس املوارد الكافية لالضطالع مبهمته        خطوات يف سبيل التنفيذ التام للتشريعات املناهض      
  إىل سلطات رومانيا تطبيق أحكام القانون اجلنائي املتعلقـة بالكراهيـة والتعـصب علـى               اً  وطلبت اللجنة أيض  

  . )١٠(أساس عنصري

، ٢٠٠٥ يف عام    والحظت منظمة العفو الدولية، على الرغم من التزام رومانيا بعقد إدماج طائفة الروما              - ٦
وذكرت اللجنة االستشارية  .)١١(أن هذه الطائفة ال تزال تعاين من التمييز من جانب املسؤولني احلكوميني واألفراد

جمللس أوروبا أن الوضع االجتماعي واالقتصادي لطائفة الروما ال يزال ينطوي على إشكاليات، ومثة حاجـة إىل                 
 بغية التصدي ملظاهر التمييز والصعوبات اليت تواجه طائفة الروما يف جماالت            املزيد من اجلهود، مبا يف ذلك املالية،      
 بأن تكفل احلكومة توفري احلماية مركز التدخالت والدراساتوأوصى . )١٢(التوظيف واإلسكان والصحة والتعليم

ـ       القانونية الفعالة من الفصل العنصري وأن تضع حداً        رى باسـتخدام    لفصل جمتمعات الروما عن اجملتمعات األخ
  . )١٣(جدران أو حواجز مادية أخرى

   حـدوث تقـدم كـبري       مركز التدخالت والدراسات  وعلى الرغم من اإلطار القانوين املوجود، الحظ          - ٧
فهناك حاالت خطرية يقوم فيها املوظفون املكلفون . فيما يتعلق بتصرفات ممثلي املؤسسات العامة جتاه أقلية الروما

  ما تنظر سـلطات الدولـة إىل هـذه االنتـهاكات علـى أهنـا               اً  تهاكات ضد الروما، وغالب   بإنفاذ القوانني بان  
  . )١٤(أمر قانوين

 أن التمييز ضد جمتمع الروما ال يزال ُيمارس يف النظام القضائي يف             مركز التدخالت والدراسات  ويدعي    - ٨
مركز التدخالت ويرى . م بقوالب منطيةفهناك بعض احملاكم اليت تتسم بالتحامل ضد طائفة الروما وربطه. رومانيا

وذكر املركـز   .  أن القضاة واملدعني العامني واحملامني ليس لديهم علم تام بتشريعات مناهضة التمييز            والدراسات
اقتراحه املتعلق بأن يتضمن منهج التدريب املتواصل للقضاة يف املعهد الوطين للقضاة دورات تتعلـق بتـشريعات    

   .)١٥(مناهضة التمييز
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 أن طائفة الروما ال تزال تعاين بشكل معتاد يف رومانيا من التحامل             مركز التدخالت والدراسات  وادعى    - ٩
بوسائط اإلعالم واآلراء اليت يعرب عنها املسؤولون       اً  ويتأثر الرأي العام كثري   . والقوالب النمطية والكراهية العنصرية   

لجنة االستشارية جمللس أوروبا أن تدابري زيـادة الـوعي          ، ذكرت ال  ٢٠٠٥ويف عام   . )١٦(احلكوميون يف رومانيا  
املتخذة لتحسني الصورة العامة لطائفة الروما وللتشجيع على معاملتهم بطريقة أكثر إجيابية يف إطار اجملتمع ال تزال 

هـذا  عما يرد يف      فال تزال بعض وسائط اإلعالم تعكس املظاهر العامة للُبغض والتعصب، فضالً          . حمدودة التأثري 
  اخلصوص يف تصرحيات بعض أعضاء السلطات العامة، على الرغم من التحسن الذي طـرأ يف هـذا اجلانـب،                   

عن قلقها إزاء الطرق السلبية اً وأعربت منظمة العفو الدولية أيض. )١٧(وما ينعكس يف تصرفات بعض أفراد الشرطة
وتوصي . )١٨(اخلطابات اليت يديل هبا سياسيون كبار     يف وسائط اإلعالم الرومانية ويف       اليت ُتصّور هبا طائفة الروما    

املنظمة بأن تكفل رومانيا امتناع املسؤولني عن اإلدالء بتصرحيات عامة ميكن أن ُتفّسر على أهنا تـشجيع علـى               
ممارسة التمييز ضد أفراد أو استهدافهم بسبب أصلهم اإلثين، وأن تكفل التصدي بفعاليـة ملظـاهر العنـصرية                  

بأن تقوم احلكومة بتـدريب رجـال الـشرطة         اً  وأوصت أيض . صري يف وسائط اإلعالم الرومانية    والتعصب العن 
  . )١٩(وسلطات اإلدعاء والعاملني يف القضاء على كيفية التعامل مع الشكاوى املتعلقة جبرائم ذات دوافع عنصرية

 أن  ٢٠٠٧ملفتوح عـام     نقالً عن دراسة أجراها معهد اجملتمع ا       مجعية الشعوب املعرضة للخطر   وذكرت    - ١٠
وأوضحت اجلمعيـة أن    .  يف املائة من أفراد الروما ال ميتلكون شهادات ميالد أو بطاقات هوية            ٣٠ إىل   ٢٠نسبة  

وقالت منظمة إنقاذ . )٢٠(العدد احلقيقي ألفراد الروما الذين ال حيملون بطاقات تسجيل رمسية قد يكون أكرب بكثري
وأضافت أن حاالت األطفال الذين مل      .  بيانات إحصائية رمسية يف هذا اجملال      الطفولة، فرع رومانيا، إنه ال توجد     

والحظت اجلمعية  . )٢١(تستخرج هلم بطاقات هوية تطال بصورة أساسية جمموعة الروما اإلثنية وأطفال الشوارع           
ا لعمليات التبين الرومانية املستقلة حلقوق اإلنسان أن األطفال الذين ال حيملون بطاقات هوية يسهل وقوعهم ضحاي

 علـى   اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    وأصرت  . )٢٢(بصورة غري قانونية أو تعرضهم لالجتار بالبشر      
  . )٢٣(ضرورة إجياد حل سريع ملشكلة أفراد الروما الذين ال ميتلكون بطاقات هوية

ناعة البشرية للتمييز يف الوصول إىل  يتعرض املصابون بفريوس نقص املنظمة رصد حقوق اإلنسان ووفقاً مل   - ١١
وينتشر انتهاك السرية فيما يتعلق حبالة . ما يرفض األطباء تقدمي الرعاية الطبية هلماً اخلدمات الطبية الضرورية وغالب

وأضافت املنظمة أن القانون يف رومانيا  . )٢٤( ما ُيعاقب املسؤولون عن ذلك     إصابة األشخاص هبذا الفريوس ونادراً    
لى إجراء فحوص طبية إلزامية تشمل طائفة واسعة من الوظائف اليت تقل فيها خماطر نقل العدوى بفريوس                 ينص ع 

نقص املناعة، ويشمل ذلك جماالت احلالقة والتجميل ورعاية األطفال والعاملون يف احلقل الطيب وعمال خدمات               
 إجراء فحص اإلصابة بفريوس نقـص       ويطلب أصحاب العمل واألطباء   . الغذاء وعمال النظافة يف قطاع السياحة     

وأوصت املنظمة رومانيا بأن توقف الفحص اإللزامـي  . )٢٥(املناعة بالنسبة لوظائف ال يكون الفحص فيها إلزاميا     
لفريوس نقص املناعة كشرط للتوظيف، وأن تكفل عدم منع املصابني بالفريوس من العمل أو االلتحاق مبـدارس                 

نظمة أن اجمللس الوطين حملاربة التمييز تدخل يف حاالت قليلة تتعلـق بأشـخاص   والحظت امل. )٢٦(التدريب املهين 
  مصابني بفريوس نقص املناعة، واقتصر تدخله على الوساطة يف حاالت تعرض فيها أطفال للطرد من املـدارس،                 

  . )٢٧(أو لفرض غرامات مالية امسية ُتدفع للدولة وليس الضحية
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نة الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة باملثليني والسحاقيات واجلمعية األوروبية  واللجACCEPTملنظمة اً ووفق  - ١٢
يز حسبما وردت يف قانون مناهضة التمييز تشمل امليـول          يللمثليني والسحاقيات، فإن اُألسس املتعلقة بعدم التم      

ني النساء والرجال ال يشمل اجلنسية ولكنها ال تشمل اهلوية اجلنسانية والتعبري عنها، كما أن قانون تكافؤ الفرص ب
 وأضافت هذه اجلهات أن على احلكومة توفري حامية احلق يف العمل، واختاذ تدابري حملاربة               .اًاملتحولني جنسي وضع  

التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية وطريقة التعبري عنها، ضد املعلمني وغريهم               
كما أوصت هذه اجلهات بأن يقوم املوظفون احلكوميون، على املـستويني    . ايل التعليم والصحة  من العاملني يف جم   

احمللي واملركزي، حبمالت توعية عامة حملاربة التحامل الذي يقع بسببه العنف املتصل بامليول اجلنـسية واهلويـة                 
يف بيئة ال يسيطر عليها اخلوف والعنـف        اجلنسانية، وكفالة متتع املثليني والسحاقيات واملتحولني جنسياً حبقوقهم         

  . )٢٨(وكراهية املثليني

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص - ٢

على الرغم من إجراء بعض التعديالت واإلصالحات التشريعية اإلجيابية، ذكرت منظمة العفو الدولية أهنا          - ١٣
ستخدام املفرط للقوة من جانب املوظفني املكلفـني        ال تزال تتلقى العديد من التقارير املتعلقة بإساءة املعاملة واال         

وورد أن الكثريين من ضحايا إساءة املعاملة واالستخدام غري القانوين لألسلحة النارية            . بإنفاذ القوانني يف رومانيا   
 إىل  ٢٠٠٤وأدت العديد من احلاالت املبلغ عنها يف الفترة مـن           . من جانب رجال الشرطة هم من طائفة الروما       

وأشارت املنظمة إىل أن استخدام األسلحة النارية بواسـطة         .  إىل وفاة أشخاص أو وقوع إصابات خطرية       ٢٠٠٦
 هلـا سـلطات     ىرجال الشرطة يف ظروف مثرية للجدل هو من الشواغل القائمة منذ أمد طويل واليت مل تتصد               

  . )٢٩(رومانيا بشكل فعال عن طريق إجراء حتقيقات نزيهة وشاملة

 أن الشرطة غالباً ما تلجأ إىل استخدام قوة غري متناسبة عند تدخلها ز التدخالت والدراساتمركوالحظ   - ١٤
  ويكون عدد قوات الشرطة والدرك غري متناسب مع عدد أفراد جمتمع الرومـا،             . املتعلق مبجتمعات طائفة الروما   

. ملتعلقة مبجتمعـات حمليـة أخـرى      ال سيما عند مقارنته باإلجراءات املماثلة اليت تتخذها الشرطة يف تدخالهتا ا           
ويتعرض أفراد الروما بطريقة غري متناسبة للتعذيب والعنف وإساءة املعاملة من جانب املوظفني املكلفني بإنفـاذ                
القوانني، ويستند ذلك أساساً إىل حتامل رجال الشرطة والقوالب النمطية اليت توصم هبا طائفة الروما من جهـة،               

  . )٣٠(ذه الطائفة بالقانون من جهة أخرىوإىل ضعف معرفة أفراد ه

وذكرت اجلمعية الرومانية املستقلة حلقوق اإلنسان أن أسوأ ظاهرة تؤثر على حياة النـساء يف رومانيـا          - ١٥
العنف املرتيل، واالجتار بالنساء، والبغاء، واملواد اإلباحية، والعنف ضد املرأة يف وسائط            (تتمثل يف التمييز والعنف     

 ٢١٧/٢٠٠٣وأوصت اجلمعية رومانيا بأن تعّدل القانون . وال سيما التمييز ضد املرأة يف املناطق الريفية، )اإلعالم
املتعلق حبظر العنف املرتيل من أجل التصدي النتشاره، وأن ختصص ميزانية مالئمة إلقامة مالجئ للضحايا وإنشاء             

، أوصى مفوض حقوق اإلنـسان يف جملـس         ٢٠٠٢ويف عام   . )٣١(حماكم متخصصة تنظر يف قضايا العنف املرتيل      
بأن تكفل رومانيا توفري قدر أكرب من احلماية واملساعدة لضحايا العنف املرتيل عن طريـق التنفيـذ                 اً  أوروبا أيض 

  . )٣٢(الفعال ألحكام قانون العقوبات وفتح مالجئ اإليواء
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ن مستشفيات األمـراض النفـسية      وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء وضع املرضى يف كثري م             - ١٦
، أدانت  ٢٠٠٤ويف عام   . وأوضاعهم املعيشية ومعاملتهم بصورة تشكل انتهاكاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان         

 ١٨وأضافت أن . املنظمة ممارسة إخضاع األفراد قسراً للعالج النفسي دون أسس طبية ووضعهم يف ظروف بائسة
، وكانت وفاة غالبيتهم بسبب )Poiana Mare( مستشفيات يف بوانا ماري  يف٢٠٠٤ورد أهنم ماتوا عام اً مريض

وعلى الرغم من األدلة اليت توحي بأن الوفيات حدثت يف ظـروف مـثرية   . سوء التغذية واخنفاض درجة احلرارة    
لعدم  قفل ملف قضية الوفيات يف بوانا ماري نتيجة          ٢٠٠٥فرباير  /للشك، قرر املدعي العام يف رومانيا يف شباط       

وذكرت املنظمة أن هنـاك شـكوى مقدمـة    . إثبات وجود صلة بني الوفيات وطريقة معاملة املوظفني للمرضى      
ما تقع يف هذا النوع مـن       اً  وذكر مركز املصادر القانونية أن املشكلة اليت غالب       . )٣٣(للمطالبة بفتح ملف القضية   

  ء املؤسسة من تقدمي شـكاواهم أو تظلمـاهتم         املؤسسات العالجية هي االفتقار إىل إجراءات واضحة متكن نزال        
  . )٣٤(إىل السلطات

   بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو        وقالت منظمة العفو الدولية إن التحقيق الذي أجرته           - ١٧
 يف  ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١٠فيما يتعلق بوفاة رجلني وتعرض رجل ثالث إلصابات خطرية أثناء مظاهرة جرت يف              

ينا، كوسوفو، أثبتت أن حاليت الوفاة وحالة اإلصابة نتجت عن قيام رجال من الشرطة املسلحة الرومانيـة                 برشت
من وحدة الشرطة الرومانية اخلاصة اً وهناك أحد عشر فرد. باالستخدام اخلاطئ لطلقات مطاطية منتهية الصالحية 

 معلومات هامة تتعلق بالتحقيق وكان      ، وُيعتقد أن لديهم   ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢١جرى ترحيلهم من كوسوفو يف      
، أبلغت سلطات رومانيا منظمة العفو الدولية  ٢٠٠٧يوليه  /ويف متوز . احملققون قد استجوبوهم يف السابق كشهود     

  . )٣٥(أهنا بدأت إجراء حتقيقي جنائي يف األمر يتواله أحد املدعني العسكريني يف رومانيا

مانيا، أن اإلحصاءات املقدمة من اإلدارة الوطنيـة للـسجون          وأوضحت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رو       - ١٨
 يف املائة من جمموع عدد األطفال السجناء يوجدون يف ُعهدة الـشرطة أو يف               ٤٥ووزارة العدل تبّين أن حوايل      

 على أن القُّصر الذين تصدر حبقهم أحكام بالسجن ينبغي أن ميضوا ٥٧وينص القانون اجلنائي يف املادة     . السجون
ترة العقوبة يف أماكن مفصولة عن السجناء البالغني أو يف أماكن احتجاز خاصة، وأن تتاح هلم يف الوقت ذاتـه                    ف

ومع ذلك، وخالل االحتجاز . ملهاراهتماً فرصة مواصلة تعليمهم اإللزامي واحلصول على تدريب مهين يكون مالئم
نوع من أنواع التعليم املدرسـي أو التـدريب         االحترازي الذي قد يستمر لعدة أشهر، ال يلتحق األطفال بأي           

وأضافت املنظمة أن القانون اجلديد لتنظيم القضاء يشكل تراجعاً فيما يتعلق بقضاء األحداث ألنه جعل . )٣٦(املهين
  . )٣٧(إنشاء حماكم متخصصة لألحداث واألسرة أمراً ممكناً وليس ملزماً، وترك القرار بيد رؤساء احملاكم

م من قيام احلكومة الرومانية بوضع اإلطار املؤسسي والتشريعي حلظر وحماربة إيذاء األطفـال      وعلى الرغ   - ١٩
وبّينت دراسة أُجريت يف عام    . واالجتار هبم، الحظت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، بطء تنفيذ هذه التدابري           

 يف املائة منهم ٢٠ت هم من القُّصر وأن  يف املائة من املشتغلني باجلنس الذين أُجريت معهم مقابال٨,٥ أن ٢٠٠٥
 يف املائـة منـهم إهنـم تعرضـوا         ٤٥وعالوة على ذلك، قـال      . من حياهتم يف مؤسسات احلماية    اً  أمضوا جزء 

  . )٣٨( يف املائة من الفتيات من هذه الفئة مل يدخلن قط إىل مؤسسات احلماية٢٤,٥الشراء، كما أن /للبيع

واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة بـاملثليني والـسحاقيات،          ACCEPTوالحظت كل من منظمة       - ٢٠
، تلقت ACCEPTواجلمعية األوروبية للمثليني والسحاقيات أن إحدى املنظمات املشاركة يف التقرير، وهي منظمة 
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 عدة شكاوى من أشخاص حمتجزين ُينظر إليهم على أهنم مثليون أو من املتحولني جنسياً، فيتعرضون على هـذا                 
ومع ذلك، وعندما يقوم هـؤالء      . األساس لالغتصاب واالعتداء البدين واملعاملة املهينة بواسطة السجناء اآلخرين        

. األشخاص بتقدمي شكاوى، فإن سلطات السجون قلما تتخذ تدابري فورية لضمان سالمتهم أو مقاضاة اجلنـاة               
 املعنية بالسجون منـع إسـاءة املعاملـة يف          وأوصت هذه املنظمات بأنه ينبغي لوزارة العدل والسلطات الوطنية        

السجون، وذلك عن طريق توفري التثقيف املنهجي للعاملني يف السجون يف جمال حقوق اإلنسان، وامليول اجلنسية،         
ويتعني على إدارة السجون اإلسراع مبتابعة الشكاوى املقدمة من أجل كفالـة  . واملسائل املتعلقة باهلوية اجلنسانية  

  . )٣٩(ناء ومنع تعرضهم للمزيد من اإليذاء، وإحالة اجلناة إىل املدعي العامسالمة السج

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

من احلاالت املتعلقة بإساءة املعاملة أو وحشية الـشرطة مل    اً   أن كثري  مركز التدخالت والدراسات  الحظ    - ٢١
، )أو الـشهود  /الـضحايا و  (ىل األشخاص املعنيني    وتوّجه هتديدات إ  . ختضع لتحقيقات مالئمة ومل ُيعاقب اجلناة     

وأضاف املركز أن وسائل اإلفالت من العقاب تشمل        . ، والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان     )كاحملققني(واخلرباء  
من جهة، ممارسة ضغوط على األشخاص املعنيني لكي ال يتمكنوا من اإلدالء بشهاداهتم أمام احملاكم أو من القيام                  

الضرورية، أو القيام من جهة أخرى بإجراء حتقيقات جنائية تفضي إىل اختاذ قرارات بعـدم عـرض          باإلجراءات  
وقد ضاعت يف حماكم رومانيا مجيع القضايا اليت قدمها املركز ضد موظفني مكلفني بإنفاذ              . القضايا على احملاكم  

وذكر املركز أن   . ي أو حىت الوفاة   القوانني بسبب التصرف بصورة غري قانونية نتج عنها التسبب يف األذى اجلسد           
  . )٤٠(يف اثنني من هذه القضايااً احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تنظر حالي

 ٢٠٠٦ديسمرب  /يف كانون األول  اً  والحظت مجعية السجناء السياسيني السابقني أن رومانيا اعترفت رمسي          - ٢٢
  ين واليت ارُتكبت إبان النظـام الـشيوعي الـذي          حبجم االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان على املستوى الوط       

ومع ذلك، مل تتمكن رومانيا     .  عاماً، وقدمت اعتذارات علنية إىل األحياء من الضحايا وأفراد أسرهم          ٤٥استمر  
حىت اآلن من وضع حد لإلفالت من العقاب ومقاضاة أي واحد من مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان خالل تلك 

ؤسسة ومجعية السجناء على ضرورة إنشاء جلنة للحقيقة يكون ضمن واليتها حتديد وفضح             وشددت م . )٤١(الفترة
  . )٤٢(املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان

  احلق يف اخلصوصية الشخصية ويف الزواج واحلياة األسرية - ٤

لـدان  ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، أن رومانيا شهدت حدوث هجـرة مجاعيـة إىل الب                 - ٢٣
واختصت هبذه الظاهرة املناطق الفقرية من البلد حيث قامت مجاعات كبرية باهلجرة إىل اخلارج، وترك  . األوروبية

ووفقاً . من األطفال يف ُعهدة األجداد أو األقرباء اآلخرين أو حىت من دون رعاية            اً  كبرياً  املهاجرون ورائهم عدد  
على األقل يعيشون حتت رعاية أحـد          طفالً ٨٢ ٤٦٤ألطفال أن   للمنظمة، ذكرت اهليئة الوطنية حلماية حقوق ا      

وتدعي اجلمعية الرومانية املستقلة حلقوق اإلنسان عدم       . )٤٣(الوالدين أو بدوهنما خالل سفرمها إىل اخلارج للعمل       
ن وجود سياسة وطنية متسقة يف هذا الشأن، على الرغم من حاالت االنتحار اليت ُسجلت يف أوساط األطفال الذي

  .)٤٤(ُتركوا يف بيئة أسرية هّشة أو بدون شخص راشد يتوىل رعايتهم



A/HRC/WG.6/2/ROM/3 
Page 8 

 

 واللجنة الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقـة بـاملثليني والـسحاقيات،           ACCEPTوحثّت كل من منظمة       - ٢٤
  واجلمعية األوروبية للمثليني والسحاقيات على وضع تشريع يعترف بالعالقة بني األبوين بـصرف النظـر عـن                 

  . )٤٥(نسنوع اجل

 حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وإنشاء اجلمعيات والتجمـع           - ٥
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة ويف احلياة السياسية السلمي،

وفقاً ملمثل حرية وسائط اإلعالم التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، فقد حتسنت حالة حرية وسائط      - ٢٥
ومع ذلك، فإن تـدفق     . خالل السنوات األخرية يف إطار عملية االنضمام إىل اإلحتاد األورويب         اإلعالم يف رومانيا    

إيرادات متويل اإلعالنات التجارية العامة يف وسائط اإلعالم على املستويني الوطين واإلقليمي ال تزال تفتقـر إىل                 
وال يزال أحد   .  اإلعالم املؤيدة للحكومة   وقال املمثل إنه خيشى من استخدام املال العام يف دعم وسائط          . الشفافية

  . )٤٦(الشواغل يتمثل يف مدى استقالل املذيعني التابعني للقطاع العام

وعلى الرغم  . سيئويرى معهد األديان والسياسة العامة أن الوضع القانوين للحريات الدينية يف رومانيا               - ٢٦
 ٢٧ والتمييزي املتعلق باألديان، فقد اعتمد هذا التـشريع يف           من املعارضة احمللية والدولية الشديدة للقانون املقّيد      

 بالقدر األكرب من احلقوق اليت يكفلها القانون "الطوائف الدينية املعترف هبا"وتتمتع . ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
قـوق  وترى منظمة ح  . )٤٧(اجلديد، ويرى املعهد أن من املستحيل على بعض األديان االنضمام إىل هذه الطوائف            

إنسان بال حدود أن القانون اجلديد يف صاحل الكنيسة الرومانية األرثوذكسية والكنائس الكبرية األخـرى الـيت                 
  . )٤٨(اعُترِف هبا كأديان، بينما ميارس التمييز ضد األديان اآلتية من اخلارج

  د األعـضاء فيهـا     والحظ معهد األديان أن اجلماعات الدينية حديثة العهد يف رومانيا واليت يقل عـد               - ٢٧
 عضو سُتحرم من احلق يف شراء عقار لبناء دار للعبادة، ومن محاية حقوقها يف اإلجراءات القانونيـة،                  ٣٠٠عن  

وأضافت منظمة حقوق إنسان بال حدود أن . )٤٩(وسُتحرم من امتالك أصول أو تعيني موظفني بأجر أو رجال دين
 بيانات عن ديانات األغلبية وأن تتوىل األديان املعترف هبـا           األديان عن إصدار   القانون اجلديد يقتضي أن تكف    

وذكر املعهد أن حكومة رومانيا مل تف، منذ سقوط نظام شاوسيـسكو، بالتزاماهتـا     . )٥٠(اإلشراف على املدافن  
ويف من املتعلقة حبماية جمتمعات األقليات الدينية، مبا يف ذلك الكنائس الكاثوليكية اليونانية، من املضايقات والتخ

  .)٥١(جانب األغلبية السكانية يف البلد

واملتحـولني جنـسياً يف      اجلنسني   ي ومشته نيالسحاقيات واملثلي وذكرت منظمة العفو الدولية أن مجاعة         - ٢٨
وقد اعترضت الكنيسة األرثوذكسية والسلطات احمللية يف عدة . ال تزال تعاين من التمييز على أساس اهلوية رومانيا

وقام . يونيه/مايو وحزيران/ الذي تنظمه اجلماعة كل سنة يف أيار"Gayfestعيد املثليني "قيام عرض مناسبات على 
منظمو مظاهرة مضادة مبهامجة املشاركني يف العرض برميهم بالبيض واحلجارة والزجاجات البالستيكية، األمـر              

للجنة الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة  واACCEPTووفقاً ملنظمة . )٥٢(الذي استدعى تدخل الشرطة لتوفري احلماية
باملثليني والسحاقيات، واجلمعية األوروبية للمثليني والسحاقيات، تستدعي احلماية الفعالة اليت توفرها الشرطة قيام 

  . )٥٣(الشرطة مبتابعة الشكاوى املتعلقة بالعنف
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  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية - ٦

، تعاين رومانيا من نقص يف العمال بسبب هجرة العمال الرومانيني           ويل للنقابات العمالية  الحتاد الد وفقاً ل   - ٢٩
وغالباً ما يعّوض هذا النقص بعمال آسيويني يقبلون العمل بأجور متدنية يف ظـروف عمـل              . إىل أوروبا الغربية  

ووفقاً للتشريعات الوطنية،   . ياوال توجد إحصاءات تبّين األجور اليت يتقاضاها األجانب العاملني يف رومان          . سيئة
ُيجرب أصحاب العمل على أن يدفعوا للعمال األجانب احلد األدىن من األجور الذي ينبغي أن يـدفعوه للعمـال                   

وذكر احتاد النقابات أن قانون رومانيا املتعلق بالعمال املهاجرين ال ُينفّذ بفعالية، وأن الكثريين من . )٥٤(الرومانيني
رسون التوظيف غري الرمسي ويستخدمون أشكال عمالة غري نظامية، األمر الذي يعرض العمال             أصحاب العمل ميا  

وذكر احتاد النقابات نقالً عن بعض التقارير أن األجور اليت ُتدفع للمهاجرات الاليت يعملن    . املهاجرين لالستغالل 
وعلى . )٥٥(دىن لألجور احملدد يف القانون يف املائة عن احلد األ٧٠يف قطاع املنسوجات تقل أحياناً بنسبة تصل إىل     

الرغم من تواتر القضايا املتعلقة بعمالة األطفال، أضافت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، أن لديها بيانـات                 
ووفقاً لتقرير .  مل يشهد توجيه اهتام أو صدور إدانة مبوجب القوانني اليت حتظر عمالة األطفال٢٠٠٥تؤكد أن عام 

، يبلغ عدد األطفال املنخـرطني يف  ٢٠٠٤ األطفال يف رومانيا أعده املعهد الوطين لإلحصاءات يف عام           عن عمالة 
  . )٥٦( طفل٧٠ ٠٠٠أسوأ أشكال العمالة يف املناطق احلضرية والريفية حوايل 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف املستوى املعيشي الالئق - ٧

ذكرت مجعية قرى إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، أن وضع األطفال املعوقني يف رومانيا مل يتحسن خالل                  - ٣٠
وعلى النقيض من ذلك،    . العقد املاضي على الرغم من زيادة االلتزام السياسي الوطين والضغوط السياسية الدولية           

ت الرعاية، وينتج عن ذلك جتاهـل حقـوقهم         يزداد تعرض األطفال املعوقني خلطر اإلمهال واإليداع يف مؤسسا        
، وال يزال   )ورمبا إبعادهم عن األنظار   (وغالباً ما يتعرض األطفال املعوقون لإلمهال واإلقصاء        . وإمكانية تطورهم 

  .  بدالً مـن النظـر إلـيهم كأطفـال لـديهم حقـوق          "احتياجات خاصة "ُينظر إليهم على أهنم أطفال لديهم       
 يف املائة منهم يف مراكز رعايـة        ٧٠:  املعوقني الذين يفتقرون إىل الرعاية األبوية       من األطفال  ١٠٠ ٠٠٠وهناك  

  . )٥٧(ر حاضنةترعاهم أس يف املائة منهم ٣٠عامة أو خاصة و

والحظت مجعية إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، حدوث اخنفاض يف عدد األطفال املعوقني الذين يعيشون يف   - ٣١
وتعرب . طفال املولودون يف مناطق ريفية يعانون من سوء الوصول إىل رعاية التعايفمؤسسات رعاية، وال يزال األ

 .)٥٨( اليت تزيح العبء عن اآلباء لبعض الوقت"مراكز االستجمام"لالفتقار إىل ما ُيسمى   اً  اجلمعية عن أسفها أيض   
 االجتماعية، غري "عزلتهم" بسبب من األطفال املعوقني، وال سيما األكثر تعرضاً لإلمهالاً وذكرت اجلمعية أن كثري

ويؤدي ذلك إىل حرمان هؤالء األطفال والقائمني على رعايتهم من أي . مسجلني لدى السلطات كأطفال معوقني
   .)٥٩(نوع من أنواع الدعم الذي يسهم إىل حد كبري، يف الكثري من احلاالت، يف حتسني أوضاعهم املعيشية

قلة حلقوق اإلنسان أن ترك األطفال حديثي الوالدة يف املستشفيات هـو            وذكرت اجلمعية الرومانية املست     - ٣٢
وفيما يتعلق باألطفال الذين تتخلى عنهم األمهـات، أوصـت اللجنـة            . )٦٠(ظاهرة ال تزال موجودة يف رومانيا     
تمد  بأن تكفل رومانيا مواصلة عملية إغالق املؤسسات القدمية، وأن تع          ٢٠٠٢االستشارية جمللس أوروبا يف عام      

برامج رعاية ملساعدة الشباب الذين يغادرون هذه املؤسسات على االندماج االجتماعي؛ وأن تضع سياسة متنـع                
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. )٦١(التخلي عن األطفال تشمل القيام حبمالت توعية وتثقيف؛ وأن تدرس إمكانية إنشاء مراكز استقبال لألمهات
وغالباً ما تكون   (م يف أسرهم يف سن الثامنة عشرة        والحظت مجعية قرى إنقاذ الطفولة أن األطفال ُيعاد إدماجه        

، أو يوضـعون يف مؤسـسات لرعايـة الراشـدين ذوي            )األسرة هي تلك اليت ختلت عن الطفل يف بادئ األمر         
ستراتيجيات متسقة ُتطبق أثنـاء     اوذكرت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، وجود حاجة إىل          . )٦٢(اإلعاقات

عاية، فُتمكّن الشاب من التكُيف مع متطلبات احلياة املستقلة وُتخفف من الصدمة عند             اإلدخال إىل مؤسسات الر   
  . )٦٣(مغادرة مؤسسة الرعاية

وفيما يتعلق باألطفال املصابني باضطرابات عقلية، ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة عدم وجود مستشفيات               - ٣٣
سية املُعدة للبالغني وال يقوم أحـد باإلشـراف   أمراض نفسية خاصة باألطفال، فيوضعون يف أقسام األمراض النف   

عليهم، وُيعطى هؤالء األطفال العقاقري املهدئة ويتعرضون خلطر االعتـداء والتخويـف مـن جانـب املرضـى          
  وأوضح مركز املصادر القانونية أن من الصعب معرفة أعـداد األطفـال املـصابني باضـطرابات                . )٦٤(البالغني

  ليت يتلقوهنا أو عدد املؤسسات اليت تستقبلهم، كما أن اإلحصاءات الرمسية ال تـبني              عقلية ومعرفة نوع الرعاية ا    
  . )٦٥(هذه األرقام

وذكرت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، أن اإلحصاءات تبّين تفاقم الوضع املثري للقلق فيما يتعلـق                  - ٣٤
اضي باستخدام خمدرات كاملارجيوانا، جيـري      ويف حني كانت املسألة تتعلق يف امل      . بتعاطي املخدرات يف رومانيا   

وتراجعت إىل حد كبري أعمار الـشرحية الـيت تتعـاطى           . التحول حالياً إىل استخدام اهلريوين عن طريق احلقن       
 يف املائة من األطفال الـذين تتـراوح         ٤ أن   ٢٠٠٥- ٢٠٠٤وورد يف حبث أجرته املنظمة يف الفترة        . املخدرات

واألطفال الذين يعيشون يف املـدن الكـبرية، وخـصوصاً          . د تعاطوا املخدرات   سنة ق  ١٨ إىل   ١١أعمارهم من   
وذكرت املنظمة أن هناك القليل من مراكز العالج بواسطة امليثـادون، وال يوجـد              . الصبيان، هم األكثر تعرضاً   

للتعامل مع تدخل فيما يتعلق مبعاجلة اإلدمان النفسي الذي يسببه تعاطي املخدرات، على الرغم من وجود خدمات 
  . )٦٦(اإلدمان البدين

 التدخالت والدراسات االجتماعية  وقدم املركز املعين حبقوق اإلسكان ومسألة اإلخالء القسري، ومركز            - ٣٥
أعربا فيه عن قلقهما إزاء وجود منط من اإلخالء القسري والتهديد باإلخالء القسري يـستهدف               اً  مشتركاً  تقرير

وقدم مركز التدخالت والدراسات    . )٦٧(ي إىل الفصل العنصري يف عدد من املناطق       طائفة الروما، األمر الذي يؤد    
وعلى . جرى فيها انتهاك حق الروما يف امللكية وهدم مساكنهم بصورة تعسفية          اً  عن حاالت حدثت مؤخر   اً  تقرير

ات كانت غري   ، فإن اإلجراءات اليت اختذهتا هذه السلط      ٥٠/١٩٩١الرغم من احتجاج السلطات احمللية بالقانون       
أن أفراد طائفة الروما تعرضوا خالل العام املاضي        اً  والحظ املركز أيض  . قانونية ومل تراع أحكام القانون املذكور     

  لإلخالء القسري وإعادة توطينهم يف أماكن قريبة من مكبات النفايات ومنشآت معاجلة مياه الصرف الـصحي                
 حاالت قامت فيها السلطات العامة بانتهاك       ١٠وحدد املركز   . نأو بالقرب من املناطق الصناعية يف ضواحي املد       

، ومشل ذلك عمليات اإلخالء القسري، والعنصرية البيئية، وفـصل     ٢٠٠٧- ٢٠٠٥احلق يف املسكن خالل الفترة      
 شهد إنشاء الفريق العامل املشترك املعـين بتحـسني          ٢٠٠٧وذكر املركز أن عام     . املساكن على أساس متييزي   

  . )٦٨(سكنية لطائفة الروما، وذلك مبوجب أمر صدر عن وزارة التنمية واألشغال العامة واإلسكاناألوضاع ال
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 أن الكثريين من طائفة الروما يعيشون يف أوضاع سكنية غـري            مجعية الشعوب املعرضة للخطر   وذكرت    - ٣٦
ووفقـاً  . رض للتمييـز  رغبتهم يف جتنب التع   اً  مستقرة يف مستوطنات وجمتمعات حملية معزولة، والسبب هو أيض        

 يف مستوطنات متجانسة، إلحصاءات أوردهتا اجلمعية نقالً عن منظمة اليونيسيف، يعيش ثلث طائفة الروما تقريباً       
  . )٦٩(ويعيش كثريون منهم يف مستوطنات غري رمسية أو غري قانونية

ء االجتمـاعي   وأوضحت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن الفقر املادي هو سبب ونتيجـة لإلقـصا               - ٣٧
 يف  ٥٠فمعدل الفقر يف أوساط الروما يف مشال شرق رومانيا يفوق متوسط معدله يف البلد بنـسبة                 . واالقتصادي

 يف ٢,٥، يشكل الروما ٢٠٠٣عن معلومات صادرة عن البنك الدويل يف عام  ملا أوردته اجلمعية نقالًاً ووفق. املائة
 يف املائة من الذين     ١٢,٥ يف املائة من الفقراء و     ٧ك، فهم يشكلون    املائة من جمموع السكان يف رومانيا، ومع ذل       

  . )٧٠(يعيشون يف فقر مدقع يف البلد

  يف حياة اجملتمع الثقافيةاحلق يف التعليم ويف املشاركة و - ٨

 بيد أن اً،سريعاً ذكرت منظمة إنقاذ الطفولة، فرع رومانيا، أن إصالح نظام التعليم الوطين قد شهد تطور  - ٣٨
واملشاكل الرئيسية اليت تعاين منها نظم التعليم يسببها عدم استقرار          . إجيابيةاً  آلثار الناجتة عن ذلك مل تكن دائم      ا

التدابري املعتمدة، وتدين التحفيز املايل للمعلمني، والتباينات الرئيسية بني املناطق احلضرية والريفية مـن حيـث                
مما أسهم يف ارتفاع التسرب املدرسي، تدين الوضع االقتصادي لعدد و. الظروف املادية ومعدل االلتحاق باملدارس    

عن حبث    ملا أوردته منظمة إنقاذ الطفولة نقالً     اً  ووفق. )٧١(كبري من األسر، وكذلك نظرة اآلباء واألطفال للتعليم       
 ترك املدارس    معهد اجملتمع املفتوح، فإن ثقافة األسرة يف جمتمع الروما تشجع الفتيات على            ٢٠٠٦أجراه يف عام    
  . )٧٢(قبل الصبيان

وفيما يتعلق بالتعليم، ذكرت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن طائفة الروما ال تزال تعاين من التمييز يف   - ٣٩
فمعدالت األمية مرتفعة للغاية يف أوساط أطفال الروما مقارنة بأطفال األغلبية السكانية من األعمار              . هذا اجملال 

ات االستمرار يف الدراسة أقل بالنسبة ألطفال الروما، وُيرسلون بصورة تلقائية، يف كثري من فمتوسط سنو. نفسها
وتبني العديد من الدراسات وجود فصل عنصري حبكـم         . احلاالت، إىل مدارس هبا نسبة عالية من أطفال الروما        

 إذا كان عدد أطفال الروما أكثر من        "مدارس متييزية "وتعترب املدارس يف رومانيا     . األمر الواقع يف النظام التعليمي    
وبسبب هذا النظام الذي يتسم بالفـصل       . وينتشر الفصل التمييزي على نطاق أوسع يف املناطق الريفية        . النصف

  . )٧٣(التمييزي، يعاين أطفال الروما من احلرمان الشديد فيما يتعلق بفرص النهوض واالندماج االجتماعي

 حيظر فصل املدارس على أساس متييزي، يرى مركز         ٢٠٠٧يوليه  /ع يف متوز  وعلى الرغم من اعتماد تشري      - ٤٠
. التدخالت والدراسات أن األحكام القانونية املتعلقة بالفصل التمييزي ليست كافية للقضاء على هذه الظـاهرة              

ه ال ميثل وحيدث الفصل يف املمارسة العملية على الرغم من أن. وتدرك قلة من مديري املدارس وجود هذا التشريع   
فيما يتعلق  اً  سياسة تنتهجها الدولة، ويقود إىل حدوث اختالالت على املستوى التعليمي واالجتماعي، وخصوص           

وال يزال تعليم األطفال املعوقني جيري أساساً بصورة تتسم بالفصل التمييزي، وذلك على . )٧٤(بتباين نوعية التعليم
وذكرت منظمة إنقاذ الطفولـة، فـرع       . )٧٥(م يف نظام التعليم العام    الرغم من اجلهود الكبرية اليت ُبذلت إلدخاهل      

كما أن التعليم املتعدد الثقافات . رومانيا، أن معدل التحاق أطفال الروما باملدارس أدىن بكثري من املتوسط الوطين
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مة رصد حقوق منظوذكرت . )٧٦(ال جيد ما يكفي من التشجيع؛ فهناك القليل من الفصول اليت ُتدرس بلغة الروما
 طفل، وهو أكرب عدد     ٧ ٢٠٠عدد األطفال الرومانيني املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يتجاوز            أن اإلنسان

وتبلغ نسبة امللتحقني بأي شكل من أشكال الدراسة من هؤالء . لألطفال املصابني هبذا الفريوس يف أي بلد أورويب
ء األطفال إىل النبذ يف املدارس وإساءة املعاملة وقد يبلغ األمر حـد             ويتعرض هؤال .  يف املائة  ٦٠األطفال أقل من    

  . )٧٧(الطرد إذا أصبحت حالتهم معروفة

  األقليات والشعوب األصلية - ٩

، الحظت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا أن التدابري اخلاصة اليت اعُتمدت من أجل تعزيز ٢٠٠٥يف عام   - ٤١
شخاص املنتمني إىل أقليات قومية قد أمثرت يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذلك التعليم،               املساواة التامة والفعالة لأل   

ويعترف ممثلو األقليات القومية بوجود . واستخدام لغات األقليات يف اجملاالت العامة، واملشاركة يف اختاذ القرارات
. )٧٨( حتقق من تقدم يف هـذا الـصدد        مناخ اجتماعي يشجع التسامح واحلوار فيما بني الثقافات، ويعترفون مبا         

، باعتماد مشروع ٢٠٠٨فرباير /من شهر شباطاً وذكرت منظمة العفو الدولية أن الربملان كان عليه القيام، اعتبار  
  .)٧٩(قانون يتعلق حبماية األقليات اإلثنية

 املائة من جمموع السكان  يف٦,٦، تشكل األقلية اهلنغارية حوايل نظمة األمم والشعوب غري املمثلةووفقاً مل  - ٤٢
إعادة ممتلكات الكنيسة اليت صادرها النظـام       : وقد تركزت تظلمات هذه األقلية يف عدة مسائل هي        . يف رومانيا 

الشيوعي؛ واحلق يف استخدام لغتهم األم يف إدارة شؤوهنم العامة ويف حماكمهم؛ واحلق يف التعلـيم علـى كـل                    
  . )٨٠(من االستقالل احمللياً اليت يشكلون فيها غالبية السكان قدراملستويات بلغتهم األم؛ ومنح املناطق 

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ١٠

 أن الربامج املوّجهة لتيسري اندماج ملتمسي اللجوء اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب    الحظت    - ٤٣
  .)٨١(ل حكوميعلى أي متوياً والالجئني يف جمتمع رومانيا ال حتصل تقريب

  حقوق اإلنسان وحماربة اإلرهاب - ١١

ملنظمة العفو الدولية، مثة أدلة قوية تدعو إىل االعتقاد باحتمال وجود منشأة احتجـاز يف أراضـي           اً  وفق  - ٤٤
اً رومانيا تابعة لبلد ثالث، وقد احُتجز فيها أشخاص بصورة سرية، خارج إطار سيادة القانون، كما أن أشخاص                

اً وتدعي املنظمة أيض. ريتهم بطريقة غري قانونية قد أُحضروا جواً إىل رومانيا أو أُخذوا عرب أراضيهاحمرومني من ح
جلنة وذكرت  . )٨٢(أن هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان وقعت بعلم ومعرفة وكالء الدولة الرومانية وتيسريهم هلا            

 أجراها السناتور ديك ماريت للجمعية الربملانية جمللس  أن النتائج اليت توصلت إليها التحريات اليتاحلقوقيني الدولية
بية وأوروبا أكدت االدعاءات املتعلقة بقيام جهاز استخبارات بلد ثالث بإقامة مراكز احتجاز سرية يف بلدان أور               

  . )٨٣(من ضمنها رومانيا

 جمرمني أو وجود    ، أنكرت حكومة رومانيا بشدة حدوث عمليات تسليم       لجنة احلقوقيني الدولية  ووفقاً ل   - ٤٥
مراكز احتجاز سرية يف األراضي الرومانية، وأشارت إىل ما أجرته السلطات الرومانية املختصة مـن حتقيقـات                 
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 أنه ال يوجد دليـل      ٢٠٠٧مارس  /وجاء يف التقرير النهائي للتحريات الذي صدر يف آذار        . داخلية يف هذا الصدد   
هلبوط على األراضي الرومانية أو التحليق فوقها يف إطار عمليات يثبت قيام طائرات تابعة الستخبارات بلد ثالث با

تسليم جمرمني، وأن السلطات الرومانية مل تشارك، عن علم أو من باب اإلغفال أو اإلمهال، يف عمليـات غـري                    
  اليت)Mihail Kogalniceanv(قانونية لنقل حمتجزين عرب األراضي الرومانية، وأن قاعدة ميكائيل كوغالنيشينف 

وذكرت جلنة احلقوقيني أن    . ميكن أن تكون قد استخدمت ألغراض االحتجاز ال توجد هبا منشأة من هذا القبيل             
  . )٨٤(التحقيقات اليت أجراها جملس الشيوخُمالَءَمة التساؤالت قد أُثريت حول مدى 

يتمتع بصالحيات حتقيق  رومانيا على إجراء حتقيق مستقل ويتسم بالشفافية، جلنة احلقوقيني الدوليةوحثت   - ٤٦
تامة تقتضي إحضار األشخاص وإعداد الوثائق، بغية التحقيق يف مزاعم تورط مسؤولني رومـانيني يف عمليـات               

أن تكفل رومانيا إمكانية مساءلة األشخاص املسؤولني عن اً وأوصت أيض. تسليم جمرمني واالحتجاز بطريقة سرية
مانية، مبا يف ذلك عن طريق عملية العدالة اجلنائيـة إذا اقتـضت             عمليات التسليم اليت جرت على األراضي الرو      

  .)٨٥(الضرورة، واختاذ تدابري لدفع تعويضات لضحايا عمليات التسليم واالحتجاز السري اليت جرت يف رومانيا

  االجنازات وأفضل املمارسات والتحديات والقيود -  ثالثاً
. ٢٠٠٢ حدوث تقدم يف عدد من اجملاالت منذ عام التعصباللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والحظت   - ٤٧

واعتمدت الـسلطات   .  من اتفاقية القضاء على التفرقة العنصرية      ١٤وقد أصدرت رومانيا إعالناً مبوجب املادة       
ي وعالوة على ذلك، ُعّدل القانون اجلنائ     . ملناهضة التمييز وأنشأت اجمللس الوطين ملناهضة التمييز      اً  الرومانية قانون 

ستراتيجية حتـسني أوضـاع     اويف إطار   . ضد الكراهية العنصرية  اً  يف رومانيا ليشمل، ضمن أمور أخرى، أحكام      
كما . الروما، وضعت السلطات برامج الغرض منها معاملة أفراد طائفة الروما على قدم املساواة مع بقية السكان               

  . )٨٦(ملسائل املتعلقة بالتمييزنظمت دورات تدريب للعاملني يف القضاء وأفراد الشرطة تناولت ا

  وأشارت مجعية السجناء السياسيني السابقني إىل أن الرئيس الروماين كان أول رئيس لدولـة شـيوعية                  - ٤٨
 أدان فيه جرائم النظام الشيوعي السابق وقـدم         ٢٠٠٦ديسمرب  /سابقة أدىل ببيان سياسي رمسي يف كانون األول       

  . )٨٧(لضحاياهاً اعتذار

   الرئيسيةولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنيةاأل -  رابعاً
  ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -  خامساً
  ال ينطبق
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