
(A)   GE.12-18096    271112    281112 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةةامسالدورة اخل
  ٢٠١٣فرباير /شباط ١ - يناير/كانون الثاين ٢١

وفقـاً       امية حلقـوق اإلنـسان  الس املفوضية  أعدتهجتميع للمعلومات   
  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  ٥ للفقرة

  رومانيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
ية الـسامية   املفوضمن  واخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية           

والتقرير مقدم يف   . ، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          حلقوق اإلنسان 
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  
 يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف   توروعي. يف التقرير الواردة  

  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف

  )٢(اهدات الدولية حلقوق اإلنساناملع  

 احلالة خالل الدورة السابقة 
بعد اإلجراءات املُتخذة   

 مل ُتقبل/ُيصّدق عليهامل  االستعراض
التصديق أو االنضمام أو    

 اخلالفة
االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع        

  )١٩٧٠(أشكال التمييز العنصري 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     

  )١٩٧٤(واالجتماعية والثقافية 
العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       

  )١٩٧٤(والسياسية 
 الثـاين امللحـق     الربوتوكول االختياري 

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  )١٩٩١(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  )١٩٨٢(ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
أو  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية     

  )١٩٩٠(الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 

ل االختياري التفاقية حقـوق     الربوتوكو
األطفـال يف   بـشأن اشـتراك     الطفل  

  )٢٠٠١(املسلحة نازعات امل
امللحق باتفاقيـة   الربوتوكول االختياري   

بيـع األطفـال    بـشأن   حقوق الطفل   
املـواد  يف  البغاء و واستغالل األطفال يف    

 )٢٠٠١(اإلباحية 

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية مناهضة التعذيب   

ب املعاملة  وغريه من ضرو  
ــية   ــة القاس  أو العقوب
أو الالإنسانية أو املهينـة     

)٢٠٠٩(  
اتفاقيـــة حقـــوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة   

)٢٠١١(  
االتفاقية الدولية حلماية   
مجيع األشخاص مـن    

  االختفاء القسري
 )٢٠٠٨توقيع فقط، (

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

 املهاجرين وأفراد أسرهم

أو /التحفظـــــات و
  أو التفامهات/اإلعالنات و

التفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع        ا
  أشكال التمييز العنصري

 يف عام   ١٨ و ١٧إعالن بشأن املادتني    (
١٩٧٠(  

  

الربوتوكول االختياري  
ــضة   ــة مناه التفاقي
التعذيب وغـريه مـن     
ــة أو  ــروب املعامل ض
 العقوبــة القاســية  
  أو الالإنسانية أو املهينة

دة إعالن بـشأن املـا    (
 )٢٠٠٩يف عام ) ١(٢٤
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 احلالة خالل الدورة السابقة 
بعد اإلجراءات املُتخذة   

 مل ُتقبل/ُيصّدق عليهامل  االستعراض
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية      

  واالجتماعية والثقافية
، ٢٦ من املـادة     ١إعالن بشأن الفقرة    (

 يف  ١٤ واملـادة    ،١ من املادة    ٣والفقرة  
  )١٩٧٤عام 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  والسياسية 

 ١ مـن املـادة      ٣إعالن بشأن الفقرة    (
  )١٩٧٤ يف عام ٤٨من املادة  ١والفقرة 

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  والسياسية 
 يف  ٥من املادة   ) أ(٢إعالن بشأن الفقرة    (

 )١٩٩٣عام 

   

ــشكوى   ــراءات ال إج
والتحقيق واإلجـراءات   

 )٣(العاجلة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
  )٢٠٠٣(١٤نصري، املادة التمييز الع

الربوتوكول االختيـاري األول امللحـق      
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٩٣(والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة،        

  )٢٠٠٣(٨املادة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       

  سـية  ضروب املعاملـة أو العقوبـة القا     
ــادة   ــة، امل ــسانية أو املهين أو الالإن

١٩٩٠(٢٠( 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
   ٦األشخاص ذوي اإلعاقة، املادة 

 )٢٠٠٨توقيع فقط، (

الربتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفل   
املتعلق بإجراء تقـدمي    

  البالغات 
  )٢٠١٢توقيع فقط، (

االتفاقية الدولية حلماية   
األشخاص مـن   مجيع  

  االختفاء القسري
  )٢٠٠٨توقيع فقط، (

ــاري  الربوتوكــول االختي
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
ــصادية   ــاحلقوق االقت ب
ــة،  ــة والثقافي واالجتماعي
والعهد الـدويل اخلـاص     
باحلقوق املدنية والسياسية،   

  ٤١املادة 
اتفاقية مناهضة التعـذيب    
وغريه من ضروب املعاملـة     

ــية  ــة القاس  أو أو العقوب
ــة،   ــسانية أو املهين الالإن

  ٢٢ و٢١ املادتان
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

  املهاجرين وأفراد أسرهم
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  رئيسية أخرى ذات صلة صكوك دولية     

 السابقةاحلالة خالل الدورة  
اإلجراءات املُتخذة بعد   

  مل ُيصّدق عليها  االستعراض
ــضمام أو   ــصديق أو االن الت

 اخلالفة
فاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      ات

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحاكمـة      

  اجلنائية الدولية
  )٤(بروتوكول بالريمو

الربوتوكول اإلضايف الثالث     
التفاقيات جنيف املؤرخـة    

أغـــــسطس / آب١٢
٨(١٩٤٩(  

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    
  )٩(١٨٩ و١٦٩رقم 

ئني وعـدميي   االتفاقيات املتعلقة بالالج    
  )٥(اجلنسية

    

ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي
 وبروتوكوالهتا  ١٩٤٩أغسطس  /آب

اإلضافية فيمـا عـدا الربوتوكـول       
  )٦(الثالث

    

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل       
  )٧(الدولية

    

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف       
  جمال التعليم

    

إلنسان للمهاجرين واملقررة اخلاصة املعنية بأشكال    شجع املقرر اخلاص املعين حبقوق ا       -١
 وجلنـة   )١١( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     )١٠(الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه      

 رومانيا على أن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع             )١٢(حقوق الطفل 
  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

جعت جلنة حقوق الطفل رومانيا على التصديق على الربوتوكـول االختيـاري            وش  -٢
التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن              
االختفاء القسري والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية          

  .)١٣(واالجتماعية والثقافية
بأن تسحب رومانيا حتفظاهتا على     الجئني  للشؤون ا أوصت مفوضية األمم املتحدة     و  -٣

  .)١٤( األشخاص عدميي اجلنسيةمركز بشأن ١٩٥٤ من اتفاقية عام ٣١ و٢٧ و٢٣املواد 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -باء  

  )١٥(انحالة املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنس    

  )١٦(احلالة أثناء هذه الدورة  احلالة أثناء الدورة السابقة  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  )٢٠١١مايو /أيار(الفئة جيم   )٢٠٠٧مارس /آذار(الفئة جيم   معهد رومانيا حلقوق اإلنسان
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وأوصـت  . بادئ باريسملظلت جلنة حقوق الطفل منشغلة ألن أمانة املظامل ال متتثل    -٤
   وأوصت أيضاً بتزويد أمانة املظـامل      .  ُتعيد رومانيا النظر يف وضع أمانة املظامل وفعاليتها        بأن

  . )١٧(مبا يلزم من املوارد ألداء واليتها على حنو فعال ومفيد
وعالوة على ذلك، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ رومانيا أمانة مظامل مستقلة        -٥

  .)١٨(ُتعىن باألطفال
ة القضاء على التمييز العنصري بأن تكفل رومانيا توافق اجمللس الوطين           وأوصت جلن   -٦

  .)١٩(ملكافحة التمييز توافقاً تاماً مع مبادئ باريس

  تدابري السياسة العامة     
شجعت جلنة حقوق الطفل رومانيا على تنفيذ االستراتيجية الوطنية حلماية حقـوق              -٧

يجية ُيفترض أن تكفل إيالء اهتمام خاص       ، وهي استرات  )٢٠١٣-٢٠٠٨(األطفال وتعزيزها   
ألطفال الفئات الضعيفة مبن فيهم األطفال الفقراء وأطفال الروما واألطفـال ذوو اإلعاقـة              

وعـالوة علـى    . اإليدز وأطفال الشوارع  /واألطفال املصابون بفريوس نقص املناعة البشري     
 وتوفري ما يناسب مـن  ذلك، أوصت بأن تكفل رومانيا ختصيص ما يكفي من أموال امليزانية       

  .)٢٠(آليات املتابعة والتقييم لتنفيذ االستراتيجية الوطنية تنفيذاً كامالً

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  
أعدت رومانيا وقدمت تقريرها ملنتصف املدة املتعلق مبتابعة توصيات االسـتعراض             -٨

  . )٢١(٢٠٠٨ يف عام الدوري الشامل املقدمة أثناء االستعراض املتعلق هبا

  )٢٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االستعراض  

  السابق
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
أغـــسطس /آب  ٢٠٠٨  ١٩٩٩أغسطس /آب

٢٠١٠  
 موعد  ٢٠١٣حيل يف عام    

تقدمي التقارير من العشرين    
 والعشرين جمّمعـة    ينإىل الثا 

  يف تقرير واحد 
ــة بــاحلقوق  اللجنــة املعني
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  والثقافية

التقارير من الثالـث إىل       -  ٢٠١١  ١٩٩٤مايو /أيار
  اخلامس قيد النظر
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  هيئات املعاهدات
املالحظات اخلتامية الواردة   

  يف االستعراض السابق

آخر تقرير قُـدم    
منذ االستعراض  

  السابق
آخــر مالحظــات 

  حالة اإلبالغ  ختامية
تأخر تقدمي التقرير اخلامس      -  -  ١٩٩٩يوليه /متوز اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  ١٩٩٩منذ عام 
اللجنة املعنية بالقضاء على    

  التمييز ضد املرأة
تأخر تقـدمي التقريـرين       -  -  ٢٠٠٦مايو /أيار

السابع والثامن اجملّمعني يف    
تقرير واحد منـذ عـام      

٢٠١١  
تأخر تقدمي التقـارير مـن        -  -  ١٩٩٢مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب

 أعوام  إىل السادس منذ   الثاين
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٦

ــى ٢٠١٢ و٢٠٠٨و  عل
  التوايل

ــران  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل ــه /حزي يوني
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقريـر     
  ٢٠١٢اخلامس يف عام 

 ٢٠٠٣تأخر منـذ عـام      
تقدمي التقريرين األولـيني    
ــشأن الربوتوكــول   ب

قية امللحق باتفا االختياري  
 بيـع   بشأنحقوق الطفل   
ــال و ــتغالل األطف اس
ويف بغــاء األطفــال يف ال

ــة   ــواد اإلباحيـ املـ
والربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقـوق الطفـل     

 األطفال يف   بشأن اشتراك 
  املسلحةنازعات امل

ــوق  ــة حبق ــة املعني اللجن
  األشخاص ذوي اإلعاقة

حيل موعد تقدمي التقريـر       -  -  -
  ٢٠١٣األويل يف عام 

  الردود على طلبات املتابعة املُحددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  قُدمت يف  املوضوع  حيل موعد تقدميها  هيئة املعاهدات

جلنة القـضاء علـى التمييـز       
  العنصري

التمييز العنصري ضد الروما؛ وإفراط الـشرطة يف          ٢٠١١
رقـي  استعمال القوة جتاه األقليات؛ والتنمـيط الع  

وخطابات الكراهية جتاه األقليات؛ والعنـصرية يف       
  .)٢٣(الرياضة

-  



A/HRC/WG.6/15/ROU/2 

7 GE.12-18096 

حثت جلنة حقوق الطفل رومانيا على اختاذ مجيع التدابري الالزمة لألخذ بالتوصيات              -٩
اليت وردت يف املالحظات اخلتامية املقدمة يف التقرير السابق واليت مل ُتنفذ بعـد أو مل ُتنفـذ                  

  .)٢٤(بالقدر الكايف

  )٢٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  

 -سبتمرب / أيلول٢٧(االحتجاز التعسفي   الزيارات املضطلع هبا 
  ).١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢

يونيـه/ حزيـران  ٢٠-١٥(املهاجرون  
٢٠٠٩(  
ديـسمرب/ كانون األول  ١٧-١٣(الرق  
٢٠١٠(  

  

ــذيب  ــ٢٩-١٩(التع ــل /سان ني أبري
 ٣٠-١٩(؛ والــــــرق )١٩٩٩
؛ والسكن الالئـق  )١٩٩٩سبتمرب  /أيلول

؛ )٢٠٠٢ينـاير   / كانون الثاين  ١٩-١٤(
سـبتمرب  / أيلـول  ١٣-٧(وحرية الدين   

 ٢٧-٢٣(؛ والـــــصحة  )٢٠٠٣
؛ وبيع األطفـال    )٢٠٠٤أغسطس  /آب

  )٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠-١(

 ٢٤-١٧(استقالل القضاة واحملامني 
  )٢٠١١مايو /أيار

  التمييز ضد املرأة     عليها من حيث املبدأوافقارات املالزي
، ومتابعة يف   ٢٠٠٥التعليم، طلب يف عام       يت طُلب إجراؤهاالزيارات ال

  . ٢٠٠٦عام 
يناير/ كانون الثاين  ١١طلب يف   (املرتزقة  
٢٠١١(  

الردود على رسائل االدعاء والنـداءات
  . اض وردت احلكومة على أربعة منها بالغات خالل الفترة قيد االستعر٧أُرسلت   العاجلة

    )٢٦(التعذيب  تقارير وبعثات املتابعة
    )٢٧(السكن الالئق  

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  الواجب التطبيقاإلنساين الدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
يز العنصري علماً بإنشاء مؤسسات متنوعة ملكافحة       أحاطت جلنة القضاء على التمي      -١٠

التمييز، لكنها الحظت أن بعض جماالت اختصاصها قد تتداخل، خاصة فيما بـني اجمللـس               
الوطين ملكافحة التمييز وأمانة املظامل، وهو ما قد ُيضعف فعالية هذه املؤسـسة أو تلـك يف                 
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اص كل من املؤسسات واهليئـات   وأوصت بأن حتدد رومانيا جماالت اختص     . مكافحة التمييز 
  .)٢٨(املتنوعة املعنية مبكافحة التمييز حرصاً على فعالية نظام منع التمييز ومكافحته

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق تعرض الروما للتنمـيط العرقـي               -١١
  .)٢٩(والتمييز العنصري، وشجعت رومانيا على إنفاذ تشريعات حتظر التمييز ضد الروما

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن أطفال الروما واألطفال املصابني بفريوس              -١٢
 واألطفال ضـحايا العنـف واألطفـال        ذوي اإلعاقة اإليدز واألطفال   /نقص املناعة البشري  

. املتخلى عنهم واألطفال املشمولني بتدابري احلماية االجتماعية يتعرضون للتمييـز والوصـم           
ل رومانيا محاية كاملة من التمييز ألي سبب من األسباب، بـسبل منـها              وأوصت بأن تكف  

ضمان التصدي بفعالية حلاالت التمييز ضد األطفال مبا يشمل تطبيق عقوبات إدارية وتأديبية             
  .)٣٠(وجزائية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء استمرار الوصم االجتمـاعي لألطفـال               -١٣
وأوصت بأن تشجع رومانيـا     . ون حصوهلم على اخلدمات الالزمة    ذوي اإلعاقة، مما حيول د    

  .)٣١(إدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف اجملتمع ومتنع تعرضهم للتمييز

  أمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -باء  
، رحب املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب مبا تبذله رومانيـا مـن             ٢٠١٠يف عام     -١٤

ظيمية ومؤسسية يف سبيل مناهضة التعذيب وسوء املعاملة وحتسني حالـة           جهود تشريعية وتن  
غري أنه أعرب عن قلقه إزاء ما ورده من تقارير عن تعرض            . األشخاص احملرومني من حريتهم   

أفراد أقلية الروما لسوء املعاملة ولوحشية الشرطة، وحث رومانيا على فتح حتقيقات فعالـة              
  .)٣٢(ونزيهة يف تلك االدعاءات

وعالوة على ذلك، كررت جلنة حقوق الطفل أن موظفي إنفاذ القانون مـا زالـوا        -١٥
ون إىل إساءة املعاملة، مبا فيها التهديدات واالعتداءات اجلسدية، يف سياق تعاملهم مـع              أيلج

وحثت اللجنة رومانيا على وقف عنف الشرطة جتاه األطفال وتنفيذ تشريعات حتظر . األطفال
ب؛ والتحقيق يف مجيع ادعاءات تعذيب األطفال وإسـاءة معاملتـهم؛           مجيع ضروب التعذي  

وضمان عدم مقبولية األدلة املنتزعة بواسطة التعذيب؛ وتوفري الرعاية وخدمات التعايف وإعادة            
  .)٣٣(اإلدماج والتعويض للضحايا

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء جلوء الشرطة ومـوظفي               -١٦
ذ القانون إىل القوة املفرطة وإساءة املعاملة وسوء اسـتعمال الـسلطة يف التعامـل مـع         إنفا

وشجعت اللجنة رومانيا على إنفاذ التدابري القائمة ملكافحة جلـوء          . األقليات، وخباصة الروما  
الشرطة إىل القوة املفرطة وإساءة املعاملة وسوء استعمال السلطة يف التعامـل مـع أفـراد                
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ما شجعتها على تيسري وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف وضـمان معاجلـة             األقليات، ك 
  . )٣٤(الشكاوى واحلرص على مقاضاة الفاعلني ومعاقبتهم من قبل السلطات القضائية

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن تقيد رومانيا اسـتخدام              -١٧
للجوء إليه إال كحل أخري ال ُيسمح به سـوى          االحتجاز املتصل باهلجرة، وأن تكفل عدم ا      

تـدابري بديلـة عـن      تستخدم وتتيح   ألقصر فترة ممكنة ويف غياب تدبري أقل تقييداً، ومن مث           
  .)٣٥(احتجاز املهاجرين على صعيد القانون واملمارسة

وظلت جلنة حقوق الطفل منشغلة إزاء تفشي اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم، مبـا يف                -١٨
وأوصت بأن تعتمـد    . املرتل، واالفتقار إىل استراتيجية وطنية شاملة يف هذا الصدد        ذلك يف   

رومانيا استراتيجية شاملة ملنع اإلساءة إىل األطفال وإمهاهلم وأن ُتنشئ آليات لرصد حاالت             
  .)٣٦(االعتداء اجلنسي واإلمهال وإساءة املعاملة واالستغالل

ن العقاب البدين ما زال ُيمارس يف املـرتل         وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أل        -١٩
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكثف رومانيـا        .  قانوناً هواملدرسة واملؤسسات رغم حظر   

محالهتا يف جمال التوعية والتثقيف العام بغية تشجيع استخدام أساليب بديلة وغري عنيفة لتربية              
األطفال، ضد  يع أشكال العنف    وعالوة على ذلك أوصت بأن حتظر رومانيا مج       . )٣٧(األطفال

  .)٣٨(وأن تعطي األولوية للوقاية، وتوفر خدمات التعايف وإعادة اإلدماج االجتماعي
وأفادت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسـبابه وعواقبـه                -٢٠

 لألغراض   أشكال عمل األطفال، واستمرار ظاهرة استغالل األطفال       أباستمرار بعض من أسو   
ودعت إىل زيـادة    . االقتصادية، وغري ذلك من حاالت االستغالل واحلاالت الشبيهة بالرق        

سـيما  ال  االهتمام بفئات السكان الذين كانوا معرضني بالفعل لالستغالل قبل األزمة املالية،            
 حبثـاً عـن فـرص       الذين تركهم آباؤهم للـسفر    الفقراء من األطفال وأسرهم، واألطفال      

  .)٣٩(العمل
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقوم رومانيا بتنفيذ وإنفاذ قوانني وسياسات حلماية              -٢١

األطفال من االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال والتسول، وأن ترصد حالـة              
األطفال اخلاضعني جلميع أشكال االسـتغالل االقتـصادي بغيـة القـضاء علـى تلـك                

   لك، شجعت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصـرة         وعالوة على ذ  . )٤٠(املمارسات
 أشكال أمبا يف ذلك أسبابه وعواقبه رومانيا على أن تعترب عمل األطفال يف الشوارع أحد أسو      

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع رومانيـا اسـتراتيجية للتـصدي            . )٤١(عمل األطفال 
مم تدابري وقائية ومحائية، وتكفل التحـاق       لألسباب األساسية لظاهرة أطفال الشوارع، وتص     

  .)٤٢(أطفال الشوارع باملدرسة وُتزودهم خبدمات الرعاية الصحية واملأوى والغذاء
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه بأن               -٢٢

طفال ممارسة تقليدية ال ضـري      تتخذ رومانيا تدابري لتغيري التصور الشائع الذي يعترب عمل األ         
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 أشـكال عمـل   أفيها، وذلك بالشروع يف محالت للتوعية بشىت العواقب النامجة عن أسـو       
وأوصت أيضاً  . سيما يف املناطق الريفية   ال  األطفال واستغالل األطفال لألغراض االقتصادية،      

لية املعنية بعمـل    بأن تصمم رومانيا استراتيجية شاملة لتحسني فعالية املؤسسات الوطنية واحمل         
  .)٤٣(األطفال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن انشغاهلا إزاء ارتفاع عدد األطفال املستغلني جنسياً              -٢٣
وأعربت عن قلقها أيـضاً ألن      . وزيادة عدد األطفال املتَّجر هبم من رومانيا إىل دول أخرى         

وأوصت جلنة حقوق   . رماتالبنات املتجر هبن من ضحايا االستغالل اجلنسي يعتربن أحياناً جم         
الطفل بأال تعترب رومانيا هؤالء األطفال، مبن فيهم األطفال املستغلون يف البغاء، جمرمني وإمنا              

كما أوصت بأن توفر رومانيا هلؤالء األطفـال        . ضحايا يف حاجة إىل التعايف وإعادة اإلدماج      
  .)٤٤(تدابري محائية خاصة حتول دون إيذائهم وإعادة إيذائهم

واطلعت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبـه               -٢٤
وأبرزت تراجعاً يف االجتار . تزال بلد منشأ لالجتار بالبشر على معلومات مفادها أن رومانيا ال 

واخنفض أيـضاً عـدد     . ألغراض االستغالل اجلنسي يقابله ارتفاع يف االجتار للعمل اجلربي        
وأوصت بأن تكفل رومانيا تنفيذ تـشريعات مكافحـة   . يف قضايا االجتار بالبشر املالحقات  

االجتار تنفيذاً فعاالً وأن ختصص متويالً للمنظمات غري احلكومية الـيت تقـدم خـدمات إىل           
وأوصى املقرر اخلاص املعـين حبقـوق اإلنـسان         . )٤٥(الضحايا ولربامج الوقاية من االجتار    

ا تنفيذ موظفي إنفاذ القانون األحكام التشريعية اليت تكفل عدم          للمهاجرين بأن تكفل روماني   
  .)٤٦(ربط توفري املساعدة واحلماية للضحايا بتعاوهنم يف الشهادة ضد املتجرين

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونلة أمسإقامة العدل، مبا يف ذلك   -جيم  
امني برومانيا ملا تبذله من جهود      أشادت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحمل        -٢٥

بيد أهنا أبرزت اسـتمرار     . )٤٧(يف سبيل تدعيم اجلهاز القضائي عن طريق إصالحات متنوعة        
وضع إجراءات فعالة للتصدي حلـاالت      : عدد من التحديات، مبا فيها تلك املتصلة بضرورة       

ت سـوء الـسلوك     تنازع املصاحل املمكنة لدى أعضاء اجمللس األعلى للقضاء؛ وحتديد حاال         
واملعاقبة عليها؛ والتصدي لظاهرة تعيني القضاة يف مناصب غري قضائية داخل اجلهاز القضائي             

يساهم يف استرتاف احملاكم ومكاتب النيابة العامة اليت تعاين          ويف وكاالت حكومية شىت، مما    
  .)٤٨(بالفعل نقصاً يف املوظفني

ملعنية باستقالل القضاة واحملامني رومانيا     وعالوة على ذلك، شجَّعت املقررة اخلاصة ا        -٢٦
على ضمان اتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان ومركز على األفراد يف تنفيـذ اإلصـالح                
القضائي ومراعاة اجلوانب املتصلة بالوصول إىل العدالة عند اختاذ قرارات بـإغالق بعـض              

ة اليت تسبق بدء نفاذ قـانون       احملاكم؛ كما شجَّعتها على تصميم وتنفيذ خطة للفترة االنتقالي        
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اإلجراءات املدنية والقانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية حبيث يتسىن للمهنيني العاملني           
  .)٤٩(يف امليدان القانوين أن يتكيفوا على حنو أفضل مع التغيريات املزمع إدخاهلا

نية باستقالل القـضاة    وسعياً إىل تدعيم استقالل احملاكم، أوصت املقررة اخلاصة املع          -٢٧
واحملامني بأن تكفل رومانيا تزويد احملاكم مبا يكفي من املوارد ألداء مهامها على حنو سليم،               

عـن  فيما خيص ميزانيتـه     وأن تتخذ خطوات لضمان االستقالل املؤسسي للجهاز القضائي         
ـ             شة هـذه   طريق االعتراف حبق اجلهاز القضائي يف وضع ميزانيته اخلاصة واملشاركة يف مناق

امليزانية يف الربملان، وإسناد إدارة هذه امليزانية بصفة مباشرة إىل اجلهاز القضائي أو إىل هيئـة                
 غـري   تأثريألي  وأوصت أيضاً بأن حتدد رومانيا وسائل لوضع حد         . )٥٠(مستقلة مسؤولة عنه  

  .)٥١(خارجية على اجمللس األعلى للقضاءأو  جهات سياسية مشروع من
رة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني بأن توفر رومانيا ما يكفي           وأوصت املقر   -٢٨

من املوارد إلعادة تنظيم مكاتب النيابة العامة وأن تضاعف جهودها يف سبيل تعزيز النيابـة               
  .)٥٢(العامة، مبا يشمل ضمان تزويدها مبا يكفي من املوظفني

لة التعذيب تأكيد ضـرورة القيـام       ، أعاد املقرر اخلاص املعين مبسأ     ٢٠١٠ ويف عام   -٢٩
وأفاد بأن مراكز االحتجاز رهـن احملاكمـة        . بتغيريات مؤسسية ملنع التعذيب وسوء املعاملة     

ينبغي أن توضع حتت سلطة وزارة العدل وأن خيضع معهد الطب الـشرعي لـسلطة وزارة                
  . )٥٣(الصحة
باجلهود الرامية إىل تقليص    ورحبت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني          -٣٠

هذه التدابري من بعض مدة اإلجراءات القضائية، لكنها أعربت عن قلقها إزاء ما قد ينجم عن         
 سيما التدابري املتصلة باعتبار تأخري الفصل يف القضايا ضـرباً         ال  آثار سلبية على إقامة العدل،      

  .)٥٤(من إساءة السلوك يستوجب اختاذ إجراءات تأديبية
طلعت املقررة اخلاصة املعنية باستقالل القضاة واحملامني على معلومات خبـصوص           وا  -٣١

التحديات اخلطرية اليت يواجهها ضحايا العنف املرتيل واالجتار بالبـشر وكـذلك األفـراد              
  .)٥٥(املنحدرون من أقلية الروما يف الوصول إىل العدالة

سـيما  ال ،  القوميـة األقلياتوالحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بقلق أن     -٣٢
  . )٥٦(ُتمنح دائماً فرصة التواصل بلغتها يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية الروما، ال

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن تكفل رومانيـا مـنح               -٣٣
إبقاءهم على علم   املهاجرين احملتجزين مجيع الضمانات املتصلة باإلجراءات القانونية السليمة و        

املتخصصة اجملانية على   الفورية  حبالة قضاياهم وتزويدهم خبدمات املساعدة القانونية والترمجة        
  .)٥٧(امتداد اإلجراءات املتعلقة هبم، مبا يشمل املراحل اإلدارية
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وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد رومانيا أحكاماً حمددة يف القانون اجلنـائي               -٣٤
نائية بغية االستماع إىل األطفال ضحايا اجلرمية، مبا فيها االستغالل واالعتداء           واإلجراءات اجل 

  .)٥٨(اجلنسيان
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان للمهاجرين بأن تكفـل رومانيـا               -٣٥

احلماية الفعالة للشهود والضحايا يف حاالت االجتار بالبشر وبيع األطفال وأشـكال الـرق              
  . )٥٩( والعمل اجلربي، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً لنجاح التحقيقات ومقاضاة اجلناةاملعاصرة

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقررة اخلاصـة املعنيـة              -٣٦
بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه بأن تنشئ رومانيا قنوات فعالة ومتيـسرة               

مال املهاجرين تقدمي شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم دون خـوف مـن            تتيح جلميع الع  
  .)٦٠(القصاص

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه بأن               -٣٧
تضع رومانيا آليات خاصة لتعويض ضحايا أشكال الرق املعاصرة عن اجلـرائم املرتكبـة يف         

  . )٦١(حقهم
نة حقوق الطفل بكون السن الدنيا للمسؤولية اجلنائية أعلى مـن احلـد          ورحبت جل   -٣٨

األدىن املقبول دولياً، لكنها أعربت عن قلقها ألن حقوق األطفال اإلجرائية ُتنتهك يف مرحلة              
يستفيدون من برامج    التحقيق؛ وألن األطفال كثرياً ما حيبسون يف مرافق احتجاز الكبار وال          

اخلاصة باألطفال املخالفني للقانون قليلـة؛      ات  يواإلصالح التأهيل   خاصة؛ وألن مراكز إعادة   
وأوصـت  . وألن األطفال احملرومني من حريتهم قلما حيصلون على خدمات تعليمية مالئمة          

 األحداث وأن تعني قضاة متخصصني يف التعامل مع األطفال          قضاءبأن تنهض رومانيا بنظام     
  .)٦٢(ألطفال إال كحل أخري وألقصر فترة ممكنةتلجأ إىل احتجاز ا يف مجيع املناطق وال

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تفشي عدم تسجيل الوالدات، وهي ظاهرة   -٣٩

متس على حنو مفرط أطفال الروما وأطفال الشوارع واملواليد اجلـدد املتخلـى عنـهم يف                
وأعربت عن قلقها إزاء ما تتـسم       . طفال املولودين يف املرتل وأماكن أخرى     املستشفيات واأل 

وعالوة على ذلك، الحظت زيادة يف      . به إجراءات تسجيل الوالدات املتأخر من طول مفرط       
  . )٦٣(عدد األطفال غري احلائزين لوثائق قانونية

نها تعزيز قدرة وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن توسع رومانيا دعمها لألسر، بُسُبل م        -٤٠
. اخلدمات العامة يف جمال املساعدة االجتماعية وحتسني توافر خـدمات الرعايـة النهاريـة             

وأوصت أيضاً بدعم األسر املهددة باالنفصال ومكافحة التخلي عن األطفال وتدعيم قدرات            
  .)٦٤(الوالدين والنهوض مبناخ تربية األطفال بصفة عامة
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 بأن رومانيا خفـضت عـدد       )اليونيسيف(ة للطفولة   منظمة األمم املتحد  وأفادت    -٤١
، لكن اإليداع ٢٠١٠ األطفال احلاصلني على الرعاية يف املؤسسات بأكثر من النصف يف عام        

 ألن املزيد من األسر وقعت يف شراك الفقر        ٢٠١١ يف املؤسسات ارتفع ارتفاعاً طفيفاً يف عام      
جلنة حقوق الطفل بأن تـروج رومانيـا        وأوصت  . )٦٥(املدقع بينما اخنفضت ميزانية الكفالة    

الكفالة باعتبارها شكالً من أشكال الرعاية البديلة وأن تكفل محاية حقـوق األطفـال يف               
  .)٦٦(مؤسسات الرعاية البديلة

  حرية تكوين اجلمعيات  -هاء  
، اضطلعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات          ٢٠١٠ يف عام   -٤٢

على معلومات مفادها أن بعـض أصـحاب        ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (ت  والتوصيا
العمل دأبوا يف السنوات األخرية على تضمني عقد العمل موافقة العامل على عـدم إنـشاء                

، طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدوليـة أن         ٢٠١١ ويف عام . )٦٧(نقابة أو االنضمام إليها   
العمل النقـايب،  ابري لضمان محاية كاملة من أفعال التمييز ضد        تتخذ احلكومة ما يلزم من التد     

  . )٦٨(دعة فعالةامبا يشمل فرض عقوبات ر

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -واو  
طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من جديد بيان مجيع التدابري املتخذة للتصدي               -٤٣

 اجلنسني يف القطاعات اليت تتسم باتساع هذا الفارق بصفة خاصة،           بفعالية لفارق األجور بني   
  .)٦٩(مبا فيها قطاعات التصنيع والتجارة والصحة والعمل االجتماعي

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه وعواقبه بأن               -٤٤
انونية للقيام بعمليـات تفتـيش يف       يلزم من الصالحيات الق    ختول رومانيا مفتشي العمل ما    

  .)٧٠(أماكن العمل غري املنظم مثل املنازل اخلاصة

   الئقيستوى معيشالتمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -زاي  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء تدابري التقـشف املتخـذة                -٤٥

أوصت بأن تكفل رومانيا أال تؤثر األزمات تـأثرياً         للتكّيف مع األزمة االقتصادية واملالية، و     
سيما الالجئون واملهـاجرون واألقليـات      ال  سلبياً على احلالة االجتماعية للفئات الضعيفة،       

  .)٧١(تفضي إىل التمييز العنصري ضد هذه الفئات والروما، وأال
قـر؛  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفال معرضون بصفة خاصة للف             -٤٦

وأوصت بـأن تكثـف     . وألن خطر الفقر يف صفوف الروما أعلى منه لدى أغلبية السكان          
سيما فيما يتصل بالتغذية واللباس والتعليم ال رومانيا برامج الدعم اخلاصة باألطفال احملتاجني،  
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وأوصت أيضاً بوضع أُطر سياساتية ملعاجلـة احلالـة املعقـدة ألطفـال الرومـا               . والسكن
  .)٧٢(وأسرهم

واملقـرر  الالئق  بالسكن ة املعنية اخلاصة املقررت، بعث ٢٠١٢  وعام ٢٠١١ ويف عام   -٤٧
اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك 

األقليات رسالتني بشأن حالة سكن جمتمعات الروما       بقضايا  من تعصب واخلبري املستقل املعين      
 بأن قرابة األلفني من سكان الروما       ٢٠١٢ وتفيد املعلومات املقدمة يف عام    . )٧٣(يف بياماري 

وأفادت التقارير بأن األسر اليت ترفض إعادة       . سُيخَرجون من ديارهم بالقوة يف تلك املنطقة      
  . )٧٤(يتاح هلا حل بديل إلعادة التوطني  ملكاتب أحد املصانع الالتوطني يف مبىن كان مقراً

 جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن عائالت الروما اليت كانـت مـصحوبة              وأعربت  -٤٨
وأوصت . بأطفاهلا أُخرجت من ديارها قسراً دون أن يوفر هلا مأوى بديل أو تعويض كافٍ             

  كافياً أو سكناً بديالً يف حاالت الطرد القسري وأن تويل اهتمامـاً            بأن تقدم رومانيا تعويضاً   
  .)٧٥( لألطفال الصغار وأسرهمخاصاً
 بالسكن الالئق بأن اجلهات املعنيـة       ة املعني ة اخلاص ة املقرر ت، أفاد ٢٠٠٩ ويف عام   -٤٩

باملسائل املتصلة باحلق يف السكن الالئق، مبا فيها املوظفون العموميون واملؤسسات العامـة،             
زالت تعمل دون تطبيق هنج قائم على احلقوق وتتجاهل خمتلف أبعاد احلـق يف الـسكن                 ما

وشجَّع املقرر اخلاص تزويد مجيع اجلهات املعنية       .  سياق أنشطتها وخططها وبراجمها    الالئق يف 
  .)٧٦(بالسكن بتدريب مالئم يف جمال حقوق اإلنسان واحلق يف السكن الالئق

  احلق يف الصحة  -حاء  
انعدام املساواة يف احلـصول علـى       أوجه  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٥٠

بالنسبة إىل الروما، وإزاء تدهور ظروف املرافق       و خاصة يف املناطق الريفية      اخلدمات الصحية، 
وأوصت بأن تتصدى رومانيا ألوجه انعدام املساواة يف احلـصول         . الصحية يف املناطق الريفية   

على اخلدمات الصحية باتباع هنج منسق بني مجيع اإلدارات احلكومية؛ وأن تكفـل زيـادة               
 والسياسات الرامية إىل ختفيض انعدام املساواة يف الدخل واحلد          التنسيق بني سياسات الصحة   

من الفقر؛ وأن تنهض حبالة الصرف الصحي ونوعية الرعاية داخل املرافق الصحية املوجـودة              
  .)٧٧(يف املناطق احملرومة

       ة حقوق الطفل إزاء ارتفاع معـدل وفيـات األطفـال،          ال يزال القلق يساور جلن    و  -٥١
سوء التغذية وفقـر    وهو مؤشر على    اخنفاض وزن املواليد،    إزاء  املناطق الريفية، و  سيما يف   ال  

والحظت أن أسباب وفيات الرضع واألطفال وإصابتهم باألمراض ُتـرد          . الدم لدى األطفال  
إىل أوجه العوز يف تغذية األم والطفل وإىل الفطام املبكر وإمهال الوالـدين وتـدين نوعيـة                 

 بأن تتصدى رومانيا ألسباب وفاة األطفـال والرضـع وسـوء            وأوصت. اخلدمات الطبية 
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قبـل الوضـع     وشجَّعت أيضاً رومانيا على إيالء املزيد من االهتمام خلدمات مـا          . تغذيتهم
سيما فيما يتعلـق بالرضـاعة   ال بعده وعلى بلورة تدريب على مهارات تربية األطفال،        وما

  .)٧٧(ل الصغار وبقائهمالطبيعية واحلمية املغذية والنظافة ومنو األطفا
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن نسبة الشباب، مبن فيهم املراهقون، مـن                -٥٢

نسبة مرتفعـة  هي اإليدز /الذين ُشخص لديهم يف الفترة األخرية فريوس نقص املناعة البشري      
ـ   اإليدز كثرياً ما  /وألن األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشري       ات يف  يواجهون عقب

وأفادت اليونيسيف بأن معدل انتقال عدوى فـريوس        . )٧٩(احلصول على اخلدمات الصحية   
 ألن ثلث األمهات املـصابات      ٢٠١٠ نقص املناعة البشري من األم إىل الطفل ارتفع يف عام         

  .)٨٠(يتلقني العالج أو الرعاية الوقائية أثناء احلمل بالفريوس ال
قها إزاء تعاطي املراهقني للعقاقري الضارة وزيـادة  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قل    -٥٣

وأعربت . إساءة استعمال العقاقري بصفة عامة ويف صفوف األطفال األصغر سناً بصفة خاصة           
  .)٨١(أيضاً عن قلقها إزاء ما بلغها من ارتفاع معدالت محل املراهقات وإجهاضهن

 بأمراض عقلية، مبن فيهم     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن رعاية املصابني          -٥٤
وأعربت أيضاً عن انشغاهلا لعدم وجود      . تتحسن األطفال، وظروف عيشهم يف املؤسسات مل     

لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية وألن هؤالء األطفـال يوضـعون يف           أقسام للرعاية النفسية    
  .)٨٢(مؤسسات للكبار دون رقابة

  احلق يف التعليم  -طاء  
 لزاميـاً فل عن قلقها ألن التعليم الذي يفترض أن يكـون إ          أعربت جلنة حقوق الط     -٥٥

وجمانياً خيفي تكاليف منها مدفوعات اللوازم املدرسية واألنشطة الترفيهية ومـواد التـدريس      
وأعربت عن قلقها أيضاً ألن نوعية التعليم تتباين من جمتمع حملـي         . وترميم الفصول املدرسية  

  .)٨٣(اطق احلضرية والريفيةإىل أخر وأن التباينات تشتد بني املن
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء اخنفاض التسجيل يف املدارس االبتدائيـة               -٥٦

وزيادة عدد حاالت التسرب املدرسي يف صفوف أطفـال املنـاطق احلـضرية واألطفـال               
عواقبه وأوصت املقررة اخلاصة املعنية بأشكال الرق املعاصرة مبا يف ذلك أسبابه و           . )٨٤(الروما

 سنوات، وذلك باختاذ إجراءات     ١٠ ملدةلزامي  بأن تكفل رومانيا إكمال األطفال تعليمهم اإل      
ملموسة ملعاجلة أسباب عدم إكمال التعليم املدرسي، مبا يف ذلك التقاليد الثقافيـة والفقـر،               

ل يف ولتدعيم املبادرات الرامية إىل التصدي للتكاليف غري املباشرة املقترنة بتـسجيل األطفـا        
وأوصت أيضاً بأن تنظر رومانيا يف      . املدارس ونقص وسائل النقل املدرسي يف املناطق الريفية       

  . )٨٥(لزامي سنة حبيث يوافق سن إكمال التعليم اإل١٦ رفع احلد األدىن لسن العمل إىل
، أعربت جلنة القضاء التمييز العنصري عن انشغاهلا ألن التـدريب           ٢٠٠٩ ويف عام   -٥٧

وأوصت جلنة  . )٨٦(قوق اإلنسان وباالنسجام بني اإلثنيات واألعراق يظل غري كافٍ        املتعلق حب 
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حقوق الطفل بأن تدمج رومانيا حقوق اإلنسان يف املقررات املدرسية وتدمج التعليم املشترك             
  .)٨٧(بني الثقافات وتعليم التسامح يف النظام التعليمي

لسامية حلقوق اإلنسان بأن املعهد     ، أفادت مفوضية األمم املتحدة ا     ٢٠١٢ويف عام     -٥٨
الروماين حلقوق اإلنسان قدَّم، يف إطار شراكة مع وزارة التعليم والبحث والشباب والرياضة،             

عهد نظَّم  املوالحظت أن   . املعلمني والطالب /تدريباً يف جمال حقوق اإلنسان لفائدة املدرسني      
 واإلدارة  ظفي وزارة الداخليـة   دورات تدريبية يف حقوق اإلنسان وإقامة العدل لفائدة مـو         

  .)٨٨(العامة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفال ذوي اإلعاقة معرضـون خلطـر                -٥٩

بلغهـا مـن     وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء ما     . التخلي عنهم وإيداعهم يف مؤسسات الرعاية     
ذهنية يف املؤسسات، وألن تلك املؤسـسات       مزاعم التعدي على األطفال ذوي اإلعاقات ال      

وعالوة علـى   . )٨٩(يكفي من املوظفني بينما يفتقر املوظفون إىل تدريب خاص         تفتقر إىل ما  
تتاح هلم حلول    ذلك، أعربت عن قلقها ألن األطفال ذوي اإلعاقة املودعني يف املؤسسات ال           

  .)٩٠(إلعادة االندماج يف اجملتمع
فل عن قلقها ألن األطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون للتمييـز          وأعربت جلنة حقوق الط     -٦٠

يتلقون أي تعليم، بينما يتعلم      والحظت أن األغلبية منهم ال    . يف احلصول على التعليم العادي    
وأوصت بأن تستثمر رومانيا موارد كبرية لـضمان        . )٩١(الباقون معظمهم يف مدارس خاصة    

  . )٩٢(يعحق األطفال ذوي اإلعاقة يف تعليم شامل للجم
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تضع رومانيا سياسة وطنية شاملة بشأن اإلعاقـة               -٦١

تشجِّع متتع مجيع األطفال ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً بكل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية             
وأوصت أيضاً بتنفيـذ تـشريعات تـوفر احلمايـة          . ومشاركتهم مشاركة تامة يف اجملتمع    

  .)٩٣(عاقة وبرامج وخدمات لألطفال ذوي اإلعاقةلألشخاص ذوي اإل

  األقليات  -كاف  
الحظت جلنة حقوق الطفل بارتياح ما أتاحه القانون واملمارسة لألقليات من فرص              -٦٢

 مع احملاكم واإلدارة العامة احمللية؛ وبث براجمهم التلفزيونية واإلذاعيـة       تهم األصلية التفاعل بلغ 
والحظت أيضاً . للمشاريع التعليمية والتثقيفية والربامج الشبابية    اخلاصة؛ واحلصول على متويل     

     احلصول على تعلـيمهم بأكملـه     القومية  أن رومانيا تضمن فعلياً ألطفال عدد من األقليات         
  . )٩٤( أو تعلّم هذه اللغةتهم األصليةأو جزء منه بلغ
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ة الناس مـا زالـوا      وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن عام           -٦٣
وأعربت عن انشغاهلا إزاء ما وردها عن       . ينظرون إىل األقليات، وخاصة الروما، نظرة سلبية      

وسائط اإلعالم واألحزاب السياسية والسياسيني للتنميط العرقـي        بعض املنشورات و  ترويج  
لئـك  وأوصت بأن تعاقب رومانيا أو    . سيما الروما الوخطاب الكراهية املوجه إىل األقليات،      

الناشرين والسياسيني ووسائط اإلعالم واألحزاب السياسية تلك وأن تشجع التسامح بـني            
  .)٩٥(الفئات اإلثنية

 الشرطة  ضباطوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء استخدام             -٦٤
  .)٩٦(للتنميط العنصرياجلهاز القضائي موظفي و

العنصري بأن تعزز رومانيا ثقافة التسامح والتفاهم     وأوصت جلنة القضاء على التمييز        -٦٥
العرقي واإلثين والعالقات بني الثقافات يف صفوف موظفي إنفاذ القانون واحملامني واملدرسني،         
وأن تواصل مبادرات التثقيف والتوعية العامة بشأن التنوع الثقايف واالنسجام والتسامح جتاه            

  .)٩٧(سيما الروماال األقليات، 
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تكفل احلكومة حصول األطفـال            و  -٦٦

الروما على التعليم؛ وأن تيسر حصول الروما على السكن، بسبل منها جتنب املصادرة غـري               
الشرعية والطرد القسري دون توفري سكن بديل؛ وأن تضمن استفادة الروما من خـدمات              

؛ وأن تسهل نفاذهم إىل سوق العمـل؛ وأن تكـافح           الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية   
وعالوة على ذلك، شـجعت     . )٩٨(التمييز ضدهم يف الوصول إىل األماكن واخلدمات العامة       

جلنة خرباء منظمة العمل الدولية رومانيا على تدعيم تكافؤ الفرص لفائـدة الرومـا ودعـم      
ضمان أال يقـوض نقـص   وطلبت إىل رومانيا  . حصوهلم على فرص العمل والتدريب املهين     

املوارد أو التمويل املناسب ما أحرز من تقدم يف دعم تكافؤ الفرص لفائدة الروما يف الوظيفة                
  .)٩٩(واملهنة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
تركهم آباؤهم  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد األطفال الذين              -٦٧

والحظت أيضاً زيادة حاالت األطفال الرومـانيني غـري       .  يف اخلارج   للعمل من أجل اهلجرة  
وأوصت بأن تعلـم رومانيـا      . أو املنفصلني عن أسرهم خارج رومانيا     بذويهم  املصحوبني  

هم آبـاؤ الراغبني يف اهلجرة بتدابري محاية األطفال املتاحة؛ وأن تدعم األطفال الذين هـاجر              
غـري  القّصر  ل الفضلى يف قرارات عودة الرومانيني       وتركوهم؛ وأن تكفل مراعاة مصاحل الطف     

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين        . )١٠٠(املصحوبني وإعادة إدماجهم  
هم آبـاؤ بأن تواصل رومانيا حتسني التدابري املتصلة بتحديد ودعم األطفال الـذين هـاجر              

تاحة خلدمات املـساعدة االجتماعيـة      وتركوهم، وذلك بسبل منها النظر يف زيادة املوارد امل        
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اخلطر ، بغية تدعيم الدور الذي تؤديه خاصة يف التعرف املبكر على حاالت             التابعة للبلديات 
  . )١٠١(هميتركهم ذوواألطفال الذين اليت يتعرض هلا 

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن حتمي رومانيـا مجيـع               -٦٨
ن وأسرهم وأن تويل اهتماماً خاصاً ملساءلة أصحاب العمـل الظـاملني، وأن            العمال املهاجري 

تكفل إبرام عقود عمل غري إقصائية حترر بلغة يفهمها املهاجر وتتضمن شروط عمل مفصلة              
  .)١٠٢(املعلومات املهمةسائر مبا فيها حق العامل يف إهناء العقد بشروط حمددة، و

ق اإلنسان للمهاجرين أن األطفال املهاجرين غـري        والحظ املقرر اخلاص املعين حبقو      -٦٩
القانونيني وغري املصحوبني عادة ما يقتادون إىل مراكز الرعاية حيث يـسكنون إىل حـني               

وأوصى بإنـشاء   . )١٠٣(منحهم صفة الالجئ أو حقوقاً مؤقتة يف البقاء أو العودة إىل أسرهم           
سرهم، بصرف النظر عن وضعهم يف      مراكز إليواء األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن أ       

أولئك األطفال مبساعدة متخصصة    حيث ميكن للموظفني واملترمجني الشفويني تزويد       اهلجرة،  
  .)١٠٤(وفقاً الحتياجاهتم من احلماية

 عدم  أوأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن تكفل رومانيا التقيد مببد            -٧٠
تعلق مبلتمسي اللجوء الذين يعادون من بلدان أخرى يف االحتاد          فيما ي اإلعادة القسرية، ال سيما     

 يف  لتحديد مركز الالجئ  األورويب مبوجب الئحة دبلن، والذين ال يستفيدون من إجراء عادل           
 من خـالل زيـادة    حتديد مركز الالجئوأوصت أيضاً بأن تعزز رومانيا نوعية إجراء . رومانيا

قليمية ملكتب اهلجرة الروماين، وأن تكفل حصول مجيـع         عدد صناع القرار يف مجيع املراكز اإل      
  .)١٠٥( املناسبملتمسي اللجوء على خدمات املشورة واملساعدة القانونية املتخصصة يف الوقت

ويف ضوء استمرار تزايد أعداد ملتمسي اللجوء الوافـدين إىل رومانيـا، أعربـت                -٧١
أن يؤثر ذلك على نوعية نظام اللجوء       مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها من         

والحظت أن الدعم املـادي     . )١٠٦(القائمةيتم التوسع يف القدرات     وظروف االستقبال ما مل     
الذي يقدمه مكتب اهلجرة الروماين يف مراكز استقباله ال يكفي لتغطية االحتياجات األساسية           

يب املهين والتوجيـه الثقـايف      الترفيهية ودروس اللغة والتدر   األنشطة  مللتمسي اللجوء، وأن    
وأوصت بأن تنهض رومانيا بظـروف      . واملساعدة النفسية والطبية غري متاحة بالقدر الكايف      

االستقبال العامة، وأن تركز باخلصوص على املساعدة املادية وعلى اخلـدمات االجتماعيـة             
ينبغي زيادة القدرة   و. والنفسية والطبية املقدمة إىل ملتمسي اللجوء يف مكتب اهلجرة الروماين         

  .)١٠٧( إىل رومانيا منهمعلى إيواء ملتمسي اللجوء استجابة إىل تنامي عدد الوافدين
وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أيضاً بأن تعدل رومانيـا قـانون               -٧٢

 اللجوء حبيث متنح ملتمسي اللجوء حق العمل بصفة قانونية يف رومانيا بعد مرور فترة أقصاها 
ستة أشهر على تقدمي طلب اللجوء، وأن تعدل قانون اجلنسية حبيـث يتـسىن لألشـخاص                
املشمولني باحلماية التكميلية االستفادة من األحكام املالئمة ذاهتا اليت يستفيد منها الالجئون            

  .)١٠٨(يف احلصول على جنسية رومانيا
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ا تفتقر إىل إجراء لتحديد     وأفادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن روماني         -٧٣
حاالت انعدام اجلنسية، وهو ما يقوض قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا يف جمال احلماية، وفقـاً               

وأوصت املفوضية . ، جتاه األشخاص عدميي اجلنسي املوجودين يف إقليمها١٩٥٤التفاقية عام 
ن تعدل قانون اجلنـسية     أ) ب(بأن تضع إجراًء لتحديد حاالت انعدام اجلنسية و       ) أ: (رومانيا

بتضمينه حكماً حيمي من انعدام اجلنسية وينص على منح األطفال املولودين يف اإلقليم جنسية              
  .)١٠٩(رومانيا إذا مل تكن هلم جنسية أخرى
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