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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةامسالدورة اخل
  ٢٠١٣ فرباير/شباط ١ -يناير /كانون الثاين ٢١ ،جنيف

من مرفق   ٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       امل أعدتهموجز      
  ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  رومانيا    

إىل عملية االستعراض   معنية   جهة   ١٢املقدمة من    )١(موجز للمعلومات هو  هذا التقرير     
يف وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق اإلنـسان             . الدوري الشامل 

اقتراحـات مـن جانـب        آراء أو وجهات نظر أو     ةوال يتضمن التقرير أي   . ١٧/١١٩مقرره  
يتصل بادعـاءات     فيما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار          

وقد ذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،             . حمدَّدة
، ١٦/٢١بقرار اجمللـس   وعمالً. در اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري  قمت  كما  

خيصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقـوق اإلنـسان             
وتتاح على  . التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس          

. النصوص الكاملة جلميع املعلومات الـواردة     السامية حلقوق اإلنسان    ية  املوقع الشبكي للمفوض  
  .الفترة  يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت طرأت أثناء تلكيتوقد روع
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  معلومات مقدمة من جهات معينة أخرى  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -١  
الحظت منظمة العفو الدولية أن رومانيا قبلت توصية االستعراض الدوري الـشامل     -١

 احمللية مع التزاماهتا الدولية، لكن املنظمة رأت أن رومانيا مل تفعل            ابأن تضمن تطابق تشريعاهت   
تتماشى مع التزامات رومانيا مبوجـب    ال يتعلق بتشريعات اإلسكان اليت    سيما فيما   ال ذلك،

الحظت املنظمة أن الثغرات و. ويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الد
 علميات اإلخالء القسري على نطـاق واسـع         املوجودة يف القانون مسحت بإجراء عدد من      
  .)٢(تفي باملعايري الدولية للحق يف السكن الالئق  الجلماعات الروما وإعادة إسكاهنم يف أماكن

  ؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار امل  -٢  
 فرع رومانيا بأن تنشئ رومانيا مؤسسة أمني للمظامل        - أوصت منظمة إنقاذ الطفولة     -٢

  .)٣(لصاحل األطفال
 بـاجمللس   )مفوض جملس أوروبا  (مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا        وأشاد  -٣

السوابق القضائية  جمموعة   دادهإلعينجزه من أعمال ملكافحة التمييز      الوطين ملكافحة التمييز ملا     
تدعيم اجمللس الوطين ملكافحـة     مفوض جملس أوروبا رومانيا على      وشجع   .)٤(املتعلقة بالتمييز 

  .)٥(التمييز ومساعدته يف أعماله القيمة
دة  أن والية اجمللس الوطين ملكافحـة التمييـز حمـدو   ٣وأوضحت الورقة املشتركة     -٤

 التحقـق مـن   يستطيع سـوى      ال  وأن اجمللس  ٢٠٠٨مبقتضى قرار احملكمة الدستورية لعام      
يستطيع إصدار قرار ملزم يوقف اآلثار القانونيـة هلـذه            ال القوانني املعيارية التمييزية، لكنه   

م إنتاج آثارها القانونية، على الرغ    ويعين هذا أن هذه القوانني املعيارية قد تستمر يف          . القوانني
  .)٦(من حمتواها التمييزي

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 أن احلكومة مل جتر مشاورات مع اجملتمع املدين خـالل           ٤جاء يف الورقة املشتركة       -٥

دورات االستعراض الدوري الشامل ومل تنظم مناقشات قبـل صـياغة التقريـر الـوطين               
  .)٧(تقدميه أو
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مع مراعاة القانون اإلنـساين      قوق اإلنسان املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -جيم  
  الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 أن تشريعات مكافحة التمييز تنص على عقوبـات يف           القانونية املواردأوضح مركز     -٦

ذارات ورأى أن ممارسة اجمللس الوطين ملكافحة التمييز املتمثلة يف توجيه إن. شكل غرامة إدارية
سيما إىل    ال من فرض غرامات يف احلاالت اليت يكشف فيها عن وجود متييز،            وتوصيات بدالً 

 فعـاالً   تـوفر سـبيالً     ال السلطات واملؤسسات العامة أو األشخاص القانونيني، هي ممارسة       
وأوصى املركز بأن ميتنع اجمللس الوطين عن هذه املمارسة وأن تفـرض رومانيـا    . لالنتصاف

 أن اجمللس الوطين مل يستخدم      ٣وأكدت الورقة املشتركة     .)٨( التمييز على الغرامات   مناً  مزيد
  .)٩( لرصد تنفيذ قراراتهاآللية املنصوص عليها يف القانون

 بأسف أن طائفة الروما تظـل مهمـشة ومـستبعدة           مفوض جملس أوروبا  والحظ    -٧
 ٣وأبلغت الورقة املشتركة    . )١٠(انوسط األغلبية من السك   اً  شديد   وأهنا تواجه حتامالً   اً،اجتماعي

عن فصل الروما يف املستشفيات، واالمتناع عن تقدمي العالج الطيب هلم، وإمهـال املرضـى               
 إىل حاالت مبلغ عنها لفصل أطفال       ١عن ذلك، أشارت الورقة املشتركة        وفضالً .)١١(الروما

بل ومدارس خاصـة  اً  وفوأوضحت أن هناك يف الواقع صف     . الروما يف النظام التعليمي الرمسي    
وأشارت . بأطفال الروما فقط، ُيقدَّم فيها تعليم أقل جودة مقارنة بالتعليم يف املدارس الرمسية            

 .)١٢(إىل صعوبة إدماج أطفال الروما يف املدارس العادية بعد تلقيهم التعليم يف مدارس منفصلة             
  .حظات مماثلةمبال )١٤(مفوض جملس أوروبا و)١٣(وأدلت مجعية الشعوب املهّددة

 تؤدي بشكل ورأت منظمة العفو الدولية أن رومانيا مل تنفذ التدابري اليت من شأهنا أن   -٨
يف السكن الالئق ومحايته وإعماله، سواء يف القـانون أو          مواطنيها  مجيع  فعال إىل احترام حق     

مثل الرومـا،  اجلماعات املهمشة، اً وأشارت املنظمة إىل أنه نتيجة لذلك تعاين غالب       . املمارسة
حلقها يف السكن، مبا يف ذلك تعرضها لإلخالء القسري ونقلها إىل منـاطق             اً  منهجياً  انتهاك

من الرومـا يعيـشون     اً  كبرياً  والحظ مفوض جملس أوروبا أن عدد      .)١٥(ملوثة بشكل كبري  
منفصلني عن أغلبية السكان يف مجاعات ويف سكن غري الئق ودون إمكانية احلصول علـى               

  .)١٦(والتخلص من النفاياتاألساسية، كالكهرباء واملياه اجلارية والتدفئة املركزية اخلدمات 
والحظت منظمة العفو الدولية أن قانون مكافحة التمييز وإن كان حيظر التمييـز يف          -٩

من أشكال التمييز وبناء      حيظر الفصل العنصري باعتباره شكالً      ال احلصول على السكن، فهو   
وحسب املنظمة، فـإن هـذه      .  من شأهنا أن تؤدي إىل فصل الروما       وحدات سكنية جديدة  

 تسمح للسلطات احمللية بتنفيذ مشاريع إلنشاء       ،جتاه الروما عن املواقف السلبية       فضالً ،الثغرة
ورأت املنظمة   .)١٧(مساكن منفصلة وغري الئقة للروما وغريهم من اجملموعات ضعيفة الدخل         

إمكانية احلصول علـى    عالة للقضاء على التمييز ضد الروما يف        أن رومانيا مل تتخذ التدابري الف     
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نظمة املوأوصت  . )١٨( املقبولة ٢٠٠٨السكن الالئق، ومل تنفذ بالتايل توصيات استعراض عام         
و أي سبب آخر    صراحة الفصل على أساس العرق أ     اإلسكان  قانون  رومانيا بضمان أن حيظر     

احلصول املعاملة فيما يتعلق بإمكانية     ملساواة يف    من أجل ضمان ا    ،من أسباب التمييز احملظورة   
  .)١٩(السكن واحلماية من التمييزعلى 
 إنفاذ تشريعات شـاملة ملكافحـة        كفالة وحث مفوض جملس أوروبا رومانيا على       -١٠

  .)٢٠( يف مجيع القطاعات االجتماعيةاملساواة يف معاملة الرومالضمان  فعاالًاً التمييز إنفاذ
، ٢٠٠٨ لالستعراض الـدوري الـشامل لعـام         ٤نفيذ التوصية رقم    خيص ت  فيماو  -١١

 أن احلكومة مل تتخذ أي تدبري وقائي ملكافحة التمييز ضد املثليني ٤أوضحت الورقة املشتركة 
 أنه مل جيـر أي      ٤وذكرت الورقة املشتركة    . ، مبا يف ذلك وضع برامج إلذكاء الوعي       جنسياً

 امليل اجلنسي يف إطـار االسـتراتيجية الوطنيـة       نشاط من أجل التصدي للتمييز على أساس      
كما أفـادت الورقـة     .  اخلاصة بتنفيذ تدابري منع التمييز ومكافحته      ٢٠١٣-٢٠٠٧ للفترة

وأشارت . للتمييزاً  يظلون جمموعة من اجملموعات األكثر تعرض     جنسياً   بأن املثليني    ٤املشتركة  
التحامل ضدها يف صفوف قوات     إىل أوجه   إىل انعدام الوعي باألقليات اجلنسية و     اً  أيضالورقة  

الشرطة، وإىل حاالت تعرضها للمضايقة من املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون أو عدم استجابة 
وأفادت الورقة  . هؤالء املوظفني عندما ُيطلب منهم توفري احلماية لضحايا العنف ضد املثليني          

بـشأن  بشأن احترام التنـوع و    اذ القانون،   هليئات إنف اً   بأن رومانيا مل توفر تدريب     ٤املشتركة  
 مثلما طلبت منها    قضايا املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،        

كما أشارت الورقة املشتركة     .)٢١(٢٠٠٨ لالستعراض الدوري الشامل لعام      ٣التوصية رقم   
يز للمهنيني يف جمـال الرعايـة        إىل عدم تقدمي أي تدريب بشأن التنوع وبشأن عدم التمي          ٤

 وأفادت الورقة بأن املثلية اجلنسية    . ٢٠٠٨ لعام   ٢٨الصحية مثلما طلبت ذلك التوصية رقم       
  .)٢٢(زالت تندرج يف إطار اضطراب الشخصية والسلوك يف كتب كليات الطب ما
ات  عن التمييز والفصل اللذين تتعرض هلما النساء املصاب        ٢وأبلغت الورقة املشتركة      -١٢

 يف املستشفيات، وعن حاالت انتهاك موظفني طبـيني لـسرية           البشريةبفريوس نقص املناعة    
 حرمان النـساء    ٢الورقة املشتركة   برزت  وأ. )٢٣(البشريةرضى بفريوس نقص املناعة     املإصابة  

املصابات بالفريوس من احلصول على املساعدة الطبية أثناء الوضع أو عرقلة حصوهلن عليهـا              
م إىل   بعض مقدمي الرعاية الصحية أي تدابري خاصة ملنع انتقال الفريوس مـن األ             وعدم اختاذ 

خدمات الرعاية الصحية العامة تقدمي استشارات      مقدمو    فيها وقد أدت حاالت رفض   . الطفل
بعد اإلجهاض أو إجراء عمليات اإلجهاض        ما بشأن أمراض نسائية أو تقدمي الرعاية الصحية      

، وجلوئهن إىل التطبيـب     على العالج ريضات  حصول امل إىل عدم   لنساء مصابات بالفريوس،    
أمـاكن   أو عدم الكشف عن إصابتهن بالفريوس عند دخوهلن          نالذايت أو اإلجهاض غري اآلم    

 رومانيا بأن تـذكي وعـي       ١وأوصت الورقة املشتركة     .)٢٤(خدمات الصحة العامة  تقدمي  
اص املصابني بفريوس نقص املناعة    اجلمهور من أجل مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد األشخ        

  .)٢٥(اإليدز، وأن تستهدف باألساس اجملتمعات احمللية اليت تعيش يف املناطق الريفية/البشرية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
اجلمعية الرومانية املستقلة حلقوق اإلنسان بأن التدابري املتعلقة بالقضاء علـى           أفادت    -١٣

  .)٢٦(منعه تظل غري كافيةالتعذيب و
اللجنة التابعة جمللس أوروبا املعنية مبناهضة التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة        وأوصت    -١٤

عـدم  "بـشأن   إىل مجيع أفراد الشرطة     الالإنسانية أو املهينة بأن توجه رومانيا رسالة صارمة         
ى أعلـى املـستويات     بوسائل منها اعتماد بيان عل    وذلك  ،   مع سوء املعاملة   "اًالتسامح إطالق 

عمالً وكجزء من هذه الرسالة، ينبغي توضيح أن أي فرد من أفراد الشرطة يرتكب . السياسية
  .)٢٧(شديداًاً يشجعه سيعاقب عقاب وأيسمح به  وأسوء املعاملة من أعمال 

وأوصت اللجنة رومانيا بأن تنهي احتجاز األشخاص املدانني يف أماكن االحتجـاز              -١٥
 أمتار  ٤يقل عن     ال كل حمتجز حيز للعيش   لبضمان أن يكون    اً  وأوصت أيض . ةلشرطالتابعة ل 

  .)٢٨(مربعة يف الزنزانات
، ذكرت  ٢٠٠٨ لالستعراض الدوري الشامل لعام      ٦خيص تنفيذ التوصية رقم      فيماو  -١٦

من احلاالت اليت استخدمت فيها الشرطة بشكل مفرط األسـلحة          اً   عدد ٣الورقة املشتركة   
وأشار املركز األورويب حلقوق الروما إىل أعمـال         .)٢٩(ف واالعتداء ضد الروما   النارية والعن 

 إىلاً  ، وأشار أيـض   غري حكومية والعنف املرتكبة ضد الروما على يد جهات فاعلة حكومية          
حدوث تورط فيها أفراد من الشرطة وأدت إىل      وحاالت عنف ضد الروما     وقع مؤخراً من     ما

بأن جتري حتقيقات مستقلة وشاملة وفعالة يف أي فعل مـن            وأوصى املركز رومانيا  . وفيات
  .)٣٠( وبأن تعلن عن نتائج التحقيقات،أفعال الشرطة تنتج عنه وفاة أفراد من الروما

ألطفـال حظـر    لاملبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية        وبينما تالحظ     -١٧
 ا تشري إىل نتائج أحباث توضـح أن األطفـال         العقوبة البدنية لألطفال يف مجيع األماكن، فإهن      

 إىل   فرع رومانيا  - منظمة إنقاذ الطفولة  كما أشارت    .)٣١(زالوا يتعرضون للعقوبة البدنية    ما
حاالت االعتداء النفسي والبـدين علـى األطفـال داخـل           عدد  نتائج أحباث تبني ارتفاع     

م لرومانيـا خـالل اسـتعراض       املبادرة العاملية عن أملها يف أن تقـدَّ        وأعربت   .)٣٢(أسرهم
 توصية بشأن تعزيز التنفيذ الكامل للتشريعات املتعلقة بالعقوبة البدنية لألطفال،            ٢٠١٣ عام

وأوصـت   .)٣٣(ذكاء الوعي والتثقيف، وآليات مناسبة لرفع الـشكاوى       إلبطرق منها برامج    
 األطفـال مـن    محايةبشأن  تشريعات  ا   فرع رومانيا بأن تنفذ روماني     - منظمة إنقاذ الطفولة  

 حاالت العنف ضد األطفـال      كشف وبأن تضع إجراءات ومعايري خاصة من أجل         ،العنف
كما أوصت املنظمة رومانيا بإذكاء الـوعي باألسـاليب          .)٣٤(ورصدهاإحالتها  وتسجيلها و 

اإلجيابية لآلباء واملدرسني، مبا فيها املتعلقة مبعاجلة حاالت الرتاع داخل األسرة، ويف            التربوية  
  .)٣٥(درسة واجملتمع احملليامل

د فيه بأن   جملس أوروبا استنتاج اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية الذي تفي        أبرز  و  -١٨
  .)٣٦(يشكل جرمية جنائية  الجمرد امتالك مواد إباحية استغل فيها أطفال
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ومثلما أوضح جملس أوروبا، أفادت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعيـة بـأن              -١٩
هي أعمـال غـري حمـددة يف        اً   عام ١٥لألطفال الذين تقل أعمارهم عن      ال اخلفيفة   األعم

أمر غري مضمون يف الواقـع      اً   عام ١٥التشريعات وأن حظر استخدام من تقل أعمارهم عن         
  .)٣٧(بسبب تطبيق التشريعات بشكل غري فعال

 ع جمللس أوروبـا   التابو باألشخاصكافحة االجتار   مللعمل  املعين با وأفاد فريق اخلرباء      -٢٠
ومكافحته مـن خـالل      باألشخاصخطوات ملنع االجتار    بأن رومانيا اختذت    ) فريق اخلرباء (

، وباألخص  تهكافح وحتديثها بشكل دوري، وإنشاء إطار مؤسسي مل       هاعتماد تشريعات ضد  
للكشف  آلية وطنية    ار باألشخاص ومراكز إقليمية، واستحداث    الوكالة الوطنية ملكافحة االجت   

ورغم ذلك، شدد جملس أوروبا على ضرورة اختاذ مزيد مـن التـدابري ملعاجلـة               . الةواإلح
 الضعيفة على   الفئاتسيما من خالل تعزيز حصول        ال األسباب اجلذرية لالجتار باألشخاص،   

سـتراتيجية  الاأن تعتمـد     أنه ينبغي لرومانيا  أيضاً  فريق اخلرباء   ورأى   .)٣٨(التعليم والوظائف 
  .)٣٩( كمسألة ذات أولوية باألشخاصالجتارديدة ملكافحة ااجل
ميثلون نسبة مفرطة مـن ضـحايا   املركز األورويب حلقوق الروما أن الروما  وأوضح    -٢١

وذكـر  . سيما ألغراض التسول والعمل اجلربي واالستغالل اجلنسي        ال االجتار باألشخاص، 
الضحايا ومحايتـهم   من الروما على خدمات وقاية      اً  املركز أنه مل حيصل سوى عدد قليل جد       

وأن النظام العام للحماية االجتماعية مل يفلح يف احلد من الـضعف             حسبما جاء يف التقارير،   
  . )٤٠(الشديد الذي يعانيه أفراد الروما أمام االجتار باألشخاص

مشاكل تتعلق بإمكانية حصول الضحايا على الرعاية الـصحية   فريق اخلرباء  وأبرز  - ٢٢
 عن القلق بسبب عدم ختصيص التمويل       ١وأعربت الورقة املشتركة     .)٤١(والسكن املناسب 

 وألن املنظمات غري احلكومية اليت تعمل ،احلكومي الكايف حلماية ضحايا االجتار ومساعدهتم
وأشارت كـذلك إىل أن دور إيـواء        . يف هذا اجملال تعتمد باألساس على التمويل األجنيب       

اً وأعربت الورقة عن القلق أيض    . ايف من احلكومة  الضحايا قليلة وال حتصل على الدعم الك      
يرغبـون يف      ال ألن العدد املتزايد من ضحايا االجتار احلاملني للجنسية الرومانية يف اخلارج          

اإلدمـاج   فرص إعادة    وندرةالعودة إىل رومانيا بسبب حمدودية برامج املساعدة واحلماية         
ارد املالية الكافية لـضمان جـودة        بأن ختصص احلكومة املو    وأوصت الورقة . االجتماعي

فريـق اخلـرباء    وقدم   .)٤٢(واستمرارية خدمات املساعدة واحلماية املقدمة لضحايا االجتار      
  .)٤٣(توصية مماثلة

وسلط فريق اخلرباء الضوء على أوجه القصور يف اإلطار املؤسسي واإلجرائي إلعادة              -٢٣
انيا على ضمان أن تـويل عمليـات        فريق روم الوحث  . ضحايا االجتار إىل وطنهم وعودهتم    

 وأن تويل االعتبار يف حـاالت       ،العودة االعتبار الالزم حلقوق الضحايا وسالمتهم وكرامتهم      
  .)٤٤(األطفال ملصلحة الطفل الفضلى
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 فرع رومانيا بأن نسبة األطفال بني ضحايا االجتـار  - منظمة إنقاذ الطفولة  وأفادت    -٢٤
.  كانوا من ضحايا االسـتغالل اجلنـسي       م معظمه  وأن ٢٠١١ارتفعت يف عام     باألشخاص

 .)٤٥(لالجتار، فقد لوحظ ارتفاع يف عدد الفتيان املتجر هبـم         اً  وبينما تظل الفتيات أكثر تعرض    
 بأن التدابري املتخذة ملكافحة االجتار باألطفـال        اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   وأفادت  

ورأى فريق اخلرباء أنه ينبغي لرومانيـا أن تعـزز          . )٤٦(مل تثبت أهنا كافية   اً  واستغالهلم جنسي 
 فرع رومانيا بأن تطوِّر     - منظمة إنقاذ الطفولة   وأوصت .)٤٧(إجراءات منع االجتار باألطفال   

رومانيا خدمات دعم األطفال ضحايا االجتار واالستغالل اجلنسي التجاري، مبا فيها املساعدة            
بضمان أال يالحـق    اً  وأوصت املنظمة أيض  . املنتظمةوالنفسية واالجتماعية والقانونية    الطبية  

  .)٤٨( البغاءتهمةباً األطفال الضحايا قضائي

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
اللجنة التابعة جمللس أوروبا املعنية مبناهضة التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة            أوصت    -٢٥

هينة رومانيا بأن تكفل أن أي شخص ُيودع يف أمـاكن االحتجـاز لـدى              الالإنسانية أو امل  
ويستعني ) ب( ساعة من احتجازه؛     ٢٤ينبغي أن خيضع لفحص طيب يف غضون        ) أ: (الشرطة

ويكون لـه   ) د(وتقدَّم له معلومات بشأن حقوقه؛      ) ج(مبحام منذ بدء احلرمان من احلرية؛       
  .)٤٩(منذ بدء حرمانه من حريتهاحلق يف إخبار قريب له أو شخص آخر حبالته 

وحث جملس أوروبا رومانيا على تكثيـف التحقيقـات االسـتباقية يف االجتـار                -٢٦
باألشخاص ألغراض االستغالل يف العمل، والتحقيق يف أي تقرير بـشأن تـورط مزعـوم               

  .)٥٠(ملوظفني حكوميني يف جرائم االجتار باألشخاص
ول ضحايا االجتار على املساعدة واحلمايـة       وأعرب فريق اخلرباء عن قلقه ألن حص        -٢٧

 وحث جملس أوروبا    .)٥١(يبدو باستعدادهم للتعاون مع وكاالت إنفاذ القانون        ما مرهون على 
القانون مكفولـة يف    يف   عليها   املساعدة املنصوص رومانيا على ضمان أن تكون مجيع تدابري        

  .)٥٢( إنفاذ القانونبغض النظر عن استعداد الضحايا للتعاون مع وكاالت الواقع،
ورحب فريق اخلرباء بسن حكم قانوين يتعلق بعدم معاقبة ضـحايا االجتـار علـى       -٢٨

املركـز األورويب   لكـن    .)٥٣(داموا قد أجربوا على ذلك      ما تورطهم يف أنشطة غري قانونية    
، ضحايا االجتـار مقاضاة عدم على  أفاد بأنه رغم األحكام القانونية اليت تؤكد        حلقوق الروما 

جنائية إىل هؤالء الضحايا من أجل      اً  فإن من الشائع بني موظفي إنفاذ القانون أن يوجهوا هتم         
 .)٥٤(وأوصى املركز رومانيا بضمان عدم مالحقة ضحايا االجتار قضائياً. على التعاون" حثهم"

ـ               الزم وحث فريق اخلرباء رومانيا على تعزيز تدابري محاية ضحايا االجتار، مع إيالء االعتبار ال
علـى املـشاركة يف       ال للحالة اخلاصة لألطفال الضحايا، بغض النظر عـن موافقتـهم أم          

  . )٥٥(اإلجراءات اجلنائية
وشدد جملس أوروبا على أمهية ضمان سبل فعالة للجرب القانوين والتعويض لضحايا              -٢٩

  .)٥٦(االجتار



A/HRC/WG.6/15/ROU/3 

GE.12-17901 8 

 واملعاملـة أو العقوبـة   اللجنة التابعة جمللس أوروبا املعنية مبناهضة التعذيب     وأوصت    -٣٠
 مجيع أماكن االحتجاز لدى الشرطة بشكل منتظم شتفتيضمان الالإنسانية أو املهينة رومانيا ب 

على يد هيئة مستقلة خمولة لزيارة أماكن االحتجاز وإجراء مقابالت مـع احملتجـزين دون               
  .)٥٧(شهود

  احلياة األسريةو  اخلصوصية والزواجاحلق يف  -٤  
يسجلون عند    ال  أن اآلالف من األطفال     فرع رومانيا  -  إنقاذ الطفولة  منظمةأفادت    -٣١

  .)٥٨(والدهتم
املركز األورويب حلقوق الروما أن أطفال الروما موجودون بأعداد مفرطة يف           وأوضح    -٣٢

وأفاد املركز  .)٥٩(املؤسسات احلكومية للرعاية وذلك بسبب عوامل خمتلفة، منها الفقر والتمييز
وسوء املعاملة وأشكال خمتلفة من التمييز يف       ل الروما يتعرضون لالعتداء البدين      أن بعض أطفا  ب

مييـز خـارج املؤسـسات، يف       أهنم يعانون الت  اً  والحظ أيض . للرعايةاملؤسسات احلكومية   
اً كبرياً  وأفادت تقارير بأن عدد   .  اخلدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية      احلصول على 

 وأوصى املركز رمانيـا     .ملوجودين يف املؤسسات يسجلون يف تعليم خاص      من أطفال الروما ا   
عـن    وفضالً .)٦٠(بضمان أال يرتع أطفال الروما من أسرهم بسبب الفقر أو الشواغل املادية           

 فرع رومانيا بأن متنع رومانيـا وضـع األطفـال يف            - منظمة إنقاذ الطفولة  ذلك، أوصت   
لألسر واالستثمار يف الرعايـة داخـل أسـر         مؤسسات، بسبل منها تقدمي خدمات الدعم       

  .)٦١(حاضنة
ـ   ٢٠١١ بأن القانون املدين لعام      ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٣٣ اً حمـدود اً   أدرج تعريف

 مقارنة مع التعريف الـسابق الـذي        -  وهو رجل وامرأة يربطهما رابط الزوجية      - لألسرة
واج املثليني وال يعترف بعقود زواج مينع ز وأضافت أن القانون .اًكانت صيغته حمايدة جنساني

  .)٦٢(املثليني والشراكات املدنية املربمة يف اخلارج

  اتيةو عمل عادلة ومالتمتع بشروطاحلق يف العمل ويف   -٥  
التـدابري  أن  نة األوروبية للحقوق االجتماعية      اللج رأت جملس أوروبا،    الحظمثلما    -٣٤

وأفاد مفوض   .)٦٣( بطالة الشباب هي تدابري غري كافية      املتخذة ملعاجلة البطالة الطويلة األمد أو     
إىل أن  اً  بشكل خاص يف صفوف الروما، مـشري      اً  جملس أوروبا بأن معدل البطالة يظل مرتفع      

. أصحاب العمل يعزفون عن توظيف أفراد من الروما بسبب القوالب النمطية القائمة بشأهنم            
دماج الروما على األمد الطويل يف سوق       وأوضح جملس أوروبا أن اختاذ إجراء حازم لضمان إ        

العمل ينبغي أن يكون أولوية يف العمل املنهجي للحكومة من أجل تعزيـز محايـة حقـوق                 
 بأن تعزز رومانيا    ١وعلى غرار ذلك، أوصت الورقة املشتركة        .)٦٤(اإلنسان اخلاصة بالروما  

 األمد، وتعزيز النفاذ على قـدم       سيما البطالة الطويلة    ال التدابري الرامية إىل احلد من البطالة،     
  .)٦٥( الضعيفة، وخاصة أقلية الروما والشبابالفئاتاملساواة إىل سوق العمل لصاحل 
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إىل أن   اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعيـة       خلصت جملس أوروبا،    الحظمثلما  و  -٣٥
 غـري    املناسبة هو حـق    البدالتحق العمال واملتدربني الشباب يف أجر منصف أو غريه من           

  .)٦٦(مكفول يف الواقع

  ستوى معيشي الئقمب  التمتعيف الضمان االجتماعي ويفاحلق   -٦  
 عن القلق إزاء مستوى الفقـر املـدقع، الـذي أدى إىل    ١أعربت الورقة املشتركة      -٣٦

 .)٦٧(وأشارت إىل أن أقلية الروما متأثرة بشكل خاص بالفقر املدقع         . ارتفاع يف نسب اهلجرة   
 فرع رومانيا أن التدابري اليت اختذهتا السلطات من أجل التصدي - قاذ الطفولةورأت منظمة إن

. من خطة عمل وطنية للتصدي لفقـر األطفـال          ما ألثر الفقر على األطفال غري كافية وأنه      
  .)٦٨(وأوصت املنظمة رومانيا بأن تعتمد تدابري ملكافحة فقر األطفال

احلكوميني واملعاشات التقاعدية يف وقت     والحظت املنظمة ختفيض رواتب املوظفني        -٣٧
تكفي لتغطية تكـاليف      ال أن إعانات البطالة  اً   والحظت أيض  .يشهد ارتفاع تكاليف املعيشة   

 أن كفاية إعانـة الـشيخوخة       اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   وأوضحت   .)٦٩(املعيشة
  .)٧٠(وإعانة اإلصابة يف العمل أمر غري مضمونالورثة وإعانة 
، أوضـحت   ٢٠٠٨ لالستعراض الدوري الشامل لعام      ٦خيص التوصية رقم     فيماو  -٣٨

 أن عمليات اإلخالء القسري اليت جتريها السلطات احملليـة دون احتـرام             ٣الورقة املشتركة   
 وأفادت منظمة العفو الدولية بأن قـانون اإلسـكان         .)٧١(اإلجراءات القانونية ظلت مستمرة   

وإذا كان القانون يوفر بعض احلماية للمستأجرين       . إلخالء القسري يوفر محاية قانونية من ا     ال
حيمـي    ال وحيدد الشروط اليت جيوز هبا ملالك السكن إجالء املستأجرين بصورة قانونية، فإنه           

  .)٧٢(الذين ليس لديهم وضع حيازة رمسي األشخاص
يقتضي من السلطات أن تـضع        ال أن القانون اً  والحظت منظمة العفو الدولية أيض      -٣٩

الضمانات الالزمة قبل عمليات اإلخالء وخالهلا وبعدها، على النحو الذي يقتضيه القـانون             
خترب   ال بأنه يف أغلب األحيان األورويب حلقوق الروماوأفاد املركز .)٧٣(الدويل حلقوق اإلنسان

ر هلـم مـساكن بديلـة       بوقت كاف وال توف   بعملية اإلخالء قبلها    السكان  احمللية  السلطات  
وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من إمكانية إرجاء عملية إخالء يف           .)٧٤(مناسبة

بقرار اإلخـالء  اً يعلمون غالب  الحالة طعن األشخاص املتضررين يف قرار احملكمة، فإن هؤالء   
. د الختاذ إجراء قـانوين    إىل املوار اً  بأيام قليلة، كما أهنم يفتقرون غالب      إال قبل موعد اإلخالء   

 ليـست   يف القضايا املدنية، رغم أن القانون يكفلها ملـن        اً  تتاح املساعدة القانونية عموم    وال
إلخالء القـسري   يتعرضون ل نتيجة لذلك، فإن األشخاص الذين      و. لديهم املوارد الضرورية  

  .)٧٥(يلتمسون اجلرب عن طريق احملاكم  مااًنادر
الالزمة والسياساتية دولية رومانيا بأن تعتمد التدابري القانونية   وأوصت منظمة العفو ال     -٤٠

حد أدىن من أمن احليـازة، مـن أجـل        على األقل   لضمان أن يكون لدى مجيع األشخاص       
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محايتهم من عمليات اإلخالء القسري واملضايقة والتهديدات األخرى؛ وأن تعدل تشريعات           
ري، وتنص على ضمانات تتماشى مـع       اإلسكان لكي حتظر صراحة عمليات اإلخالء القس      

املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتلزم السلطات بأن تضمن أن مجيع مواقع إعادة اإلسـكان              
  .)٧٦(تفي باملعايري الدولية للسكن الالئق

وأعرب مفوض اجمللس األورويب عن القلق بسبب التقارير الواردة بـشأن عمليـات               -٤١
ـ       اً  ال تقدم دائم  ات  فالسلط. اإلخالء القسري للروما    اًمساكن بديلة، وإذا قدمتها، فإهنـا غالب

اليت وحسبما جاء يف التقارير، فإن العديد من أسر الروما          . تكون مبنية يف أوضاع جد هشة      ما
وحدات معاجلـة الـصرف      يف مقصورات أو أكواخ معدنية جبانب        تعرضت لإلخالء أُودعت  
ليات اإلخالء دون إجراء مـشاورات كافيـة        جتري عم   ما كثرياًو. الصحي أو مناطق صناعية   

 األورويب  وأفاد املركز . )٧٨(وقد أدلت منظمة العفو الدولية مبالحظات مماثلة       .)٧٧(إشعار سابق  أو
ـ            دون إمكانيـة   اً  حلقوق الروما بأن الروما الذين خيضعون إلعادة إسكان قسري ُيتركون غالب

وهناك اكتظاظ يف اجلماعات    . ية األساسية الوصول إىل مرافق النظافة الصحية والظروف املعيش      
املدن، فإن ذلـك    تنقل الروما إىل ضواحي       ما غالباًومبا أن احلكومة    . اليت جرت إعادة إسكاهنا   

 أن  املركـز واسـتنتج   . على الوصول إىل وسائل النقل العامة والعمـل واملـدارس         اً  سلبييؤثر  
  .)٧٩(ا منذ االستعراض الدوري األخريمل تتخذ خطوات كافية ملعاجلة حالة سكن الروم رومانيا
وأفـادت  . وأعربت مجعية الشعوب املهّددة عن القلق إزاء الظروف املعيشية للروما           -٤٢

، وأن وضع النظافة    القرى املدن و  على أطراف بأن األغلبية العظمى من الروما تعيش يف الفقر         
  . )٨٠(دت إىل هتميشهمالصحية واحلالة املالية القاسية وارتفاع مستوى البطالة أمور أ

وأوصى املركز األورويب حلقوق الروما رومانيا بتوفري سكن بديل الئق للروما الذين              -٤٣
 لإلخالء القسري على العمـل      تتعرضلإلخالء، وضمان أن حتصل اجلماعات اليت       يتعرضون  

وحث مفوض جملس أوروبـا      .)٨١(والتعليم والرعاية الصحية واخلدمات العامة بشكل منتظم      
رومانيا على كفالة احلق يف السكن الالئق؛ واالمتناع عن إجالء أسر الروما إذا كان من غري                

خيص مسألة انعدام وثـائق    مناسب هلا؛ وإجياد حلول مستدامة فيمااملمكن توفري مأوى بديل 
ذ على اختااً فوض رومانيا أيضاملوحث . الروماأفراد احليازة أو امللكية اليت يواجهها العديد من 

تدابري للتنسيق مع اإلدارات احمللية وتعزيز قدرهتا من أجل اعتماد وتنفيذ مشاريع على مستوى          
  .)٨٢(اجملتمعات احمللية هبدف حتسني الظروف املعيشية للروما

  احلق يف الصحة  -٧  
مثن يقضي بأن يدفع املرضى      إىل أن نظام الرعاية الصحية       ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٤

عانيـه البلـد،    عن الفقر املتفشي الذي ي      لطبية واألدوية، وقد أجرب هذا، فضالً     االستشارات ا 
 وشددت الورقة علـى     .األشخاص على عدم طلب املساعدة الطبية والرعاية الصحية املناسبة        

علـى  النطـاق   بسبب الفساد الواسـع     اً  صعباً  أن االستفادة من الرعاية الصحية باتت أمر      
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وأفادت بأن من الشائع أن يدفع املرضى وأسـرهم         . ة واإلدارية املستويات الطبية وشبه الطبي   
. إضافية للحصول على رعاية مناسبة، باإلضافة إىل تكاليف االستـشارات واألدويـة         أمواالً

إىل تقارير عن نساء كن يف حاجة إىل والدة قيصرية فقدن مواليـدهن             اً  وأشارت الورقة أيض  
العيـادة  /ني الطبيني، وبسبب انتظار املستـشفى     للموظفاً  بسبب عدم قدرهتن على الدفع فور     

  .)٨٣(حتصيل التكاليف قبل أن جيري الطبيب العملية القيصرية
 أن لقلة األدوية واملعدات الطبية املناسبة واألسرة املتاحة         ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٤٥
فيات والعيـادات   وبسبب األوضاع املتردية يف املستـش     . يف املرافق الصحية العامة   اً   أيض اًتأثري

كيلومترات مـن   مئات ال على بعد   اً  احمللية، يضطر رومانيون إىل السفر إىل مدن أكرب، تقع أحيان         
وأوصت الورقة رومانيا بزيادة املخصصات     . مكان إقامتهم، بغية احلصول على الرعاية املناسبة      

مـن  يكفـي    ومـا    املرصودة للصحة يف امليزانية السنوية من أجل توفري الرعاية الصحة اجليدة          
  .)٨٤(والتدريب والرواتب للموظفني الطبيني واملساعدين الطبيني التعليم
 بـأن معـدالت وفيـات الرضـع         اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   وأفادت    -٤٦

وأوضـحت منظمـة    . )٨٥(النفاسية مرتفعة وأن التدابري املتخذة خلفضها غري كافية        والوفيات
تغذية أو ضعف صحة    ن بني أسباب وفيات األطفال سوء       ا أن م   فرع روماني  - الطفولة إنقاذ

 .)٨٦(األمهات؛ والفقر املدقع وقلة فرص احلصول على الرعاية الـصحية بـشكل مناسـب             
وأوصت املنظمة رومانيا بتنفيذ برامج على نطاق واسع للوقاية من سوء التغذية لدى األطفال              

 كمـا أوصـت املنظمـة      .اًألشد حرمان ومنع وفيات األطفال، مع التركيز على اجلماعات ا       
رومانيا بإنشاء خدمات للصحة العقلية خاصة باألطفال، مبا فيها املراكز الصحية على مستوى 

 ،اجملتمع احمللي، وتعزيز فرص الوصول إليها، بسبل منها زيادة عدد األخصائيني يف هذا اجملال             
 وإجـراء   ، للتأمني الـصحي   وتغطية تكاليف خدمات العالج النفسي من خالل النظام العام        

بكر للحاالت اليت يعاين فيها أطفال اضطرابات عقليـة         املتشخيص  الفحص دوري من أجل     
  .)٨٧(ومعاجلتها وسلوكية

 بأنه رغم أن القانون جييز اإلجهاض، فإن هناك بعـض           ٢وأفادت الورقة املشتركة      -٤٧
لك عدم وجود أحكام قانونية العوائق اليت حتول دون احلصول على اخلدمات الالزمة، مبا يف ذ  

حمددة وواضحة يف حالة اعتراض موظفني طبيني على تقدمي خدمات طبية ألسـباب دينيـة               
  .)٨٨(ضمريية أو
أن حاالت احلمل املبكر أمر شائع بني الفتيات اللـوايت          ب ١الورقة املشتركة   أفادت  و  -٤٨

وأشـارت   .)٨٩(رومـا سيما يف صفوف فتيات ال     اً، ال  عام ١٩ إىل   ١٥تتراوح أعمارهن من    
املـسجلة يف   حاالت احلمل   إىل ارتفاع عدد    اً  اجلمعية الرومانية املستقلة حلقوق اإلنسان أيض     

االفتقار إىل التثقيف املتعلق بالصحة وتدابري منع احلمـل لـصاحل           برزت  وأ. صفوف الفتيات 
زمة ملنع محـل     رومانيا باختاذ التدابري الال    ٢وأوصت الورقة املشتركة     .)٩٠(الفتيات الشابات 

 .)٩١(املراهقات وضمان تقدمي خدمات الدعم لألمهات املراهقات من أجل مواصلة تعلـيمهن   
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 رومانيا بإتاحة جمموعة واسعة من أساليب تنظـيم األسـرة           ٢كما أوصت الورقة املشتركة     
تعلقـة  بتكلفة ميسورة، وتوفري التربية اجلنسية اإللزامية يف املدارس، وتعميق املعرفة باملسائل امل   

  .)٩٢(النساء والرجاللدى بتنظيم األسرة 
 إىل العدد الكبري من األشخاص املصابني بفـريوس         ١وبينما أشارت الورقة املشتركة       -٤٩

 جميةنا سياستها العامة واستجاباهتا الرب    اإليدز، فإهنا أوصت رومانيا بتحسني    /البشريةنقص املناعة   
سيما من خالل تعزيـز التزامهـا      ال اإليدز،/بشريةالخيص الوقاية من فريوس نقص املناعة        فيما

بضمان استفادة اجلميع من الوقاية والعالج والرعاية والتدخالت الفعالة لـصاحل األشـخاص             
 ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٣(املصابني بالفريوس، وباألخص لصاحل األطفال يف سن الدراسة       

اإليدز والصحة واحلقوق   /البشريةقص املناعة   رومانيا باعتماد استراتيجيات وطنية بشأن فريوس ن      
  .)٩٤(اجلنسية واإلجنابية

  تعليماحلق يف ال  -٨  
 بارتياح إىل اعتماد القانون اجلديد املتعلـق بـالتعليم يف           ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٠
تعليم املرصودة لل  املخصصات   ، وهو قانون يرمي إىل حتسني جودة التعليم وزيادة        ٢٠١١ عام
 أفادت بأن نظام التعلـيم       فرع رومانيا  - بيد أن منظمة إنقاذ الطفولة     .)٩٥(دولةية ال ميزانيف  

يف التمويل، وأن تنفيذ القانون املتعلق بالتعليم قد تعرقل بـسبب قـرار             اً  شديداً  يعاين نقص 
 ٦ تطبيق املادة اليت تكفل أن التعليم ينبغي أن حيصل على ٢٠١٤احلكومة أن تؤجل حىت عام 

والحظت املنظمة أنه على الرغم مـن جمانيـة التعلـيم           .  من الناتج احمللي اإلمجايل    يف املائة 
اإللزامي، فإن على اآلباء دفع تكاليف خمتلفة، مبا فيها دروس التقوية التكميلية والنقل وجتديد              

تولـد  " التكاليف اخلفية "ورأت املنظمة أن هذه     . وصيانة املباين املدرسية واملعدات الرياضية    
 واضحة بالنسبة ألطفال األسر األفقر، وقد تؤدي حىت إىل عدم التسجيل يف املدرسة              عقبات

 بأن الفساد يعيـق     ١وإىل جانب هذا، أفادت الورقة املشتركة        .)٩٦(أو االنقطاع عن الدراسة   
 بعض املبالغ والعالقات الشخصية للنجاح يف امتحان      اً  وتلَزم أحيان . جودة التعليم بشكل عام   

 بـأن ختـصص      فرع رومانيـا   -الطفولة  منظمة إنقاذ   وقد أوصت   . )٩٧(امعةودخول اجل  ما
 يف املائة على األقل من الناتج احمللي اإلمجايل لصاحل التعليم وأن تستثمر يف       ٦ وتصرف رومانيا 

  . )٩٨(زيادة فرص استفادة مجيع األطفال من التعليم اجليد
ن الدراسة قد ارتفعت يف السنوات  بأن معدالت االنقطاع ع١الورقة املشتركة وأفادت   -٥١

  . )٩٩(من ذلكاً سيما يف املستوى الثانوي، وأن مجاعات الروما هي األكثر تضرر  الاألخرية،
وأعرب مفوض جملس أوروبا عن القلق بسبب ارتفاع عدد أطفـال الرومـا الـذين                 -٥٢
 وحاالت االنقطاع    بأن عدد األميني    وأفادت مجعية الشعوب املهّددة    .)١٠٠(يلتحقوا باملدرسة  مل

 .)١٠١(بـني نـساء الرومـا     يزيـد   إىل املدرسة   اً  عن الدراسة واألشخاص الذين مل يذهبوا أبد      
 إىل شهادات أطفال من الروما، شعروا بالتمييز والترهيب واملضايقة          ١الورقة املشتركة    وأشارت

  .)١٠٢(من مدرسيهم ونظرائهم
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 إىل رومانيا   جلنة وزراء جملس أوروبا    هاوأشار جملس أوروبا إىل التوصيات اليت وجهت        -٥٣
تقدمي ) ب(تدريسهما؛  /وضع مناذج تعليمية شاملة للتعليم باللغتني التتارية والتركية       ) أ: (وهي

التدريب لعدد كاف من املدرسني للتعليم باللغات األملانية واهلنغارية والتركية واألوكرانيـة            
التفكري من  ) د(بلغة الروما أو تدريسها؛     مواصلة وضع عرض شامل للتعليم      ) ج(تدريسها   أو

  .)١٠٣(جديد يف عتبات االستخدام الرمسي للغات األقليات يف اإلدارة

  احلقوق الثقافية  -٩  
وأفـادت  .  أن التنوع الثقايف غري معزز يف النظام التعليمي    ١الورقة املشتركة   ذكرت    -٥٤
هناك بأن   و رية وثقافتيهما يف املدارس،   اهلنغاجيري تدريس تاريخ أقلية الروما واألقلية         ال بأنه

وأوصت الورقـة    .)١٠٤(من اجلامعات اليت تدرس بلغة الروما واللغة اهلنغارية       اً  عدد قليل جد  
رومانيا بإدراج ثقافة الروما والثقافة اهلنغارية يف املناهج الدراسية والتشجيع على اسـتحداث           

وباملثل، أفاد مفوض جملس أوروبا بـأن        .)١٠٥(دورات باللغة اهلنغارية على املستوى اجلامعي     
فوض عن أمله املوهلذا، أعرب . هم والتسامحلتدريس تاريخ الروما أمهية عظمى يف زيادة التفا 

يف تعزيز تدريس تاريخ الروما يف املدارس وشجع بـاألخص علـى االسـتخدام املنـهجي           
  . )١٠٦(دارسلصحائف الوقائع الصادرة عن جملس أوروبا بشأن تاريخ الروما يف امل

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
ـ    ما  إىل شعور الوصم الواسع االنتشار الذي      ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٥ اً زال مرتبط

والحظت أن هذا جلي    . أو التخلي عنهم  /باألشخاص ذوي اإلعاقة، مما يؤدي إىل عزلتهم و       
  .)١٠٧(باألخص يف سياق املدرسة

زالـوا    مـا   فرع رومانيا بأن األطفال ذوي اإلعاقة      -الطفولة  منظمة إنقاذ   وأفادت    -٥٦
يواجهون مشاكل يف احلصول على التعليم اجليد والشامل، مبا أن املدارس العامة غري مهيـأة               

عن   وفضالً .)١٠٨(زال ضئيالً   ما كلفني بالدعم بشكل جيد الستقباهلم، وألن عدد املدرسني امل      
يف مؤسـسات   اً  ل ذوي اإلعاقة يودعون غالب     إىل أن األطفا   ١هذا، أشارت الورقة املشتركة     

وعلى غرار ذلـك،     .)١٠٩(متخصصة، دون حبث إمكانية إدماجهم يف النظام املدرسي العادي        
اً أن عدد بأفاد جملس أوروبا بأن عدد األطفال ذوي اإلعاقة امللتحقني بالتعليم اخلاص مرتفع و            

 رومانيـا   ١وصت الورقة املشتركة    وأ .)١١٠( دون تعليم  من األطفال ذوي اإلعاقة يبقى    اً  كبري
  .)١١١(بضمان أن ُيدمج األطفال ذوي اإلعاقة يف النظام املدرسي وأن يتلقوا الدعم الكايف

 أنه إذا كانت احلكومة قد وافقت على استراتيجية وطنية          ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٥٧
، ٢٠١٣-٢٠٠٦لفترة  خاصة با اً  حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم واندماجهم اجتماعي      

يودعون يف    ما اًزالوا يواجهون حتديات يف البحث عن العمل وغالب        مااألشخاص  هؤالء  فإن  
 رومانيا بأن تضمن التنفيذ الفعال التفاقيـة األمـم          ١وأوصت الورقة املشتركة    . مؤسسات

لى أوجه  املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل اختاذ تدابري تستهدف القضاء ع           
 اليت حتول دون مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة مـشاركة تامـة            القصور واحلواجز البيئية  

  .)١١٢(وفعالة ومتكافئة يف اجملتمع
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  قلياتاأل  -١١  
أعرب مفوض جملس أوروبا عن القلق إزاء اللهجة املعاديـة للرومـا يف اخلطـاب                 -٥٨

روما من بني تـصرحيات     فقد أدىل بعض السياسيني بتصرحيات فيها وصم لل       . السياسي احمللي 
مركـز  اً وأشار أيـض  .)١١٣(أخرى تربط الروما باإلجرام وتلومهم على عدم حماولة االندماج 

 إىل عدد من احلاالت اليت أدىل فيها مسؤولون حكوميون رفيعـو املـستوى              القانونيةاملوارد  
ة الـشعوب   مجعي و )١١٥(٣وقدمت الورقة املشتركة     .)١١٤(بتصرحيات متييزية ضد أقلية الروما    

  .مالحظات مماثلة )١١٦(املهّددة
زالـت تقـدم      ما عن ذلك، أفاد مفوض جملس أوروبا بأن وسائط اإلعالم          وفضالً  -٥٩
وقال إنه ينبغي استنكار خطاب الكراهية املعـادي للرومـا           .)١١٧(منطية وسلبية للروما  اً  صور

وية عالية إلذكاء وعي    واملعاقبة عليه، واقترح أن تنظر احلكومة يف وضع خطة عمل ذات أول           
  .)١١٨(كافحة العنصرية والتعصبملاجلمهور مبشكلة التمييز و

اً  فرع رومانيا إىل املعلومات اليت تفيد بـأن عـدد          - منظمة إنقاذ الطفولة  وأشارت    -٦٠
. من أطفال الروما يعانون سوء التغذية ويواجهون مشاكل يف احلصول علـى التعلـيم             اً  كبري

 بتحسني فرص حصول أطفال الروما على التعليم واخلدمات الصحية          وأوصت املنظمة رومانيا  
واحلماية االجتماعية، وإنشاء شبكة من الوسطاء يف اجملالني الصحي واالجتمـاعي لـصاحل             

  .)١١٩(مجاعات الروما
أفادت مجعية الشعوب املهددة بأن تنفيذ االستراتيجية الوطنية اخلاصة         فضالً عن ذلك،    و  -٦١

. )١٢٠(بسبب عدم توفري التمويل للتدابري املتخذة على املـستوى اإلقليمـي          كافياً  بالروما مل يكن    
وأكدت وجود حاجة ماسة إىل دعم أكرب من الدولة عن طريق برامج تثقيفية ورعايـة صـحية                 

وال بد من إجياد حل لألشخاص املستبعدين بسبب افتقـارهم          . العامةاإلسكان  أفضل ومشاريع   
على ضرورة اختـاذ تـدابري لتعزيـز        اً  معية أيض اجلوشددت  . ت امليالد وثائق اهلوية وشهادا   إىل

 ،اجملتمع بالروما كأقلية، وتعريف السكان بثقافة وتاريخ شعب الروما، وتثقيفهم بشأهنما            اعتراف
  .)١٢١(واملشاكل اليت يواجهها الروما، ولتغيري الصورة السيئة احلالية للروماعقبات لتوعيتهم بال

  ان ومكافحة اإلرهابحقوق اإلنس  -١٢  
ألنه على الرغم من األدلة القائمـة،       عن استمرار قلقها    منظمة العفو الدولية    أعربت    -٦٢

التـسليم  رفضت احلكومة إجراء حتقيق يف االدعاءات املتعلقة مبشاركة رومانيـا يف بـرامج          
قيـق  ورأت املنظمة أن التح    .)١٢٢(واالحتجاز السري، أو مساءلة األشخاص املسؤولني عنها      

 والتحري الذي جرى يف جملس شيوخ رومانيـا         ٢٠٠٥الداخلي السري الذي جرى يف عام       
يفيان بااللتزام الدويل لرومانيا بإجراء حتقيق مستقل وحمايد وشامل وفعال            ال ٢٠٠٧يف عام   

  .)١٢٣(يف الربامج السالفة الذكر
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