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                 جملس حقوق اإلنسان
                                            الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

                الدورة الثانية
      ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٦-  ٥      جنيف، 

                                                        ًجتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا 
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان من ) ب(١٥للفقرة 

  *رومانيا

                                                                                                           هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا يف ذلـك                   
                                                                                                           املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الـصادرة عـن األمـم       

                                                                                                          يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف                   وال  .       املتحدة
      ّ                                                             وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمـدها جملـس             .                                                          ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية        

             وبـالنظر إىل    .                                        النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير     ُ                                وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية    .             حقوق اإلنسان 
   ١                                                                                         ً                      كون دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي                  

        وثـائق                                  ُ                  ً                                ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقـارير وال               .     ٢٠٠٤       يناير   /            كانون الثاين 
                                                                                 وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثـائق الرمسيـة لألمـم            .                                املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة     

                                                                             ُ                                            املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على                    
   .                                                  للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان                   أو إىل املستوى املنخفض /           معاهدة ما و

     ـــ          ــــــــــ
                                                                                          مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صحة املعلومات    *

   .                    واملراجع الواردة فيها
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   املعلومات األساسية واإلطار-    ً أوال  
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

                               املعاهدات العامليـة األساسـية     
  ) ٢ (           حلقوق اإلنسان

                                تاريخ التـصديق أو االنـضمام      
         التحفظات /       اإلعالنات         أو اخلالفة

                      االعتراف باالختـصاصات   
                     احملددة هليئات املعاهدات

                                   االتفاقية الدولية للقـضاء علـى      
                          مجيع أشكال التمييز العنصري

ــكاوى األ   ١٨   و  ١٧        املادتان        ١٩٧٠      سبتمرب  /       أيلول  ١٥ ــراد            شـ         فـ
    نعم   ):   ١٤      املادة  (

                             العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                                االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

   ٤ و  )  ٣ ( ١ و  )  ١ (  ٢٦      املواد      ١٩٧٤      ديسمرب  /            كانون األول ٩

                             العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                 املدنية والسياسية

                          الشكاوى املتبادلـة بـني        ٤٨ و  )  ٣ ( ١        املادتان      ١٩٧٤      ديسمرب  /            كانون األول ٩
  ال   ):   ٤١    ادة   امل (      الدول 

                            الربوتوكول االختيـاري األول    
                             للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

                 املدنية والسياسية

   ) أ   ) ( ٢ ( ٥      املادة      ١٩٩٣      يوليه  /     متوز  ٢٠

                               الربوتوكول االختيـاري الثـاين     
                             للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
                                املدنية والسياسية واهلـادف إىل     

                    إلغاء عقوبة اإلعدام

         ال يوجد      ١٩٩١      فرباير  /      شباط  ٢٧

                                 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال     
                 التمييز ضد املرأة

        ال يوجد     ١٩٨٢      يناير  /             كانون الثاين ٧

                               الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
                                 القضاء على مجيع أشكال التمييز     

         ضد املرأة

        املادتان  (                  إجراءات التحقيق          ال يوجد     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ٢٥
  ال   ):  ٩   و ٨

                                 اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه     
                     عاملة أو العقوبـة                من ضروب امل  

                                القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ــانون األول  ١٨ ــسمرب  /              ك         دي
١٩٩٠     

                          الشكاوى املتبادلـة بـني            ال يوجد
   ال   ):   ٢١      املادة  (      الدول 

        املـادة   (                 شكاوى األفـراد    
   ال   ):   ٢٢

        املـادة   (                  إجراءات التحقيق   
  ال   ):   ٢٠

 -        ال يوجد     ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول  ٢٨                   اتفاقية حقوق الطفل

                    االختياري التفاقيـة              الربوتوكول  
                                حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

                        األطفال يف الرتاعات املسلحة

 -      نعم      ٢٠٠١      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٠

                               الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
                                حقوق الطفـل املتعلـق ببيـع       
                               األطفال وبغاء األطفال واستغالل    

                       األطفال يف املواد اإلباحية

ــشرين األول  ١٨ ــوبر  /              ت          أكت
٢٠٠١     

 -        ال يوجد
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                               املعاهدات العامليـة األساسـية     
  ) ٢ (           حلقوق اإلنسان

                                تاريخ التـصديق أو االنـضمام      
         التحفظات /       اإلعالنات         أو اخلالفة

                      االعتراف باالختـصاصات   
                     احملددة هليئات املعاهدات

                                                                  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو   :                                       ً      املعاهدات األساسية اليت ليست رومانيا طرفاً فيها
                                                              ، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين           )    ٢٠٠٣                  توقيع فقط، عام     (                                              العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

                                         ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق       )    ٢٠٠٧                  توقيع فقط، عام     (                                    اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة                       وأفراد أسرهم، و  
  .                                                      ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )    ٢٠٠٧               توقيع فقط، عام  (                  األشخاص ذوي اإلعاقة 

ــضمام                                 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة ــصديق أو االن                        الت
   فة      أو اخلال

    نعم                                                اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

    نعم                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

    نعم    ) ٣ (               بروتوكول بالريمو

    نعم    ) ٤ (                    الالجئون وعدميو اجلنسية

       وكـول                         نعم، باسـتثناء الربوت     ) ٥ (                     وبروتوكوالهتا اإلضافية    ١٩٤٩      أغسطس  /    آب  ١٢                     اتفاقيات جنيف املؤرخة 
       الثالث

    نعم   ) ٦ (                                     االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

    نعم ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

           ية الدولية                                         رومانيا على النظر يف التصديق على االتفاق                                          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة     شجعت   -  ١
                        باستكمال إجراءاهتـا        ٢٠٠٦                         وتعهدت رومانيا يف عام       .  ) ٧ (                                                 حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

                                                                                                    احمللية للتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية 
          املتعلقـة        ١٩٩٣           لعـام        الهاي         اتفاقية                                  نة حقوق الطفل بالتصديق على                  وقد رحبت جل    .  ) ٨ (                          أو الالإنسانية أو املهينة   

   . ) ٩ (                على الصعيد الدويل      التبين       جمال           والتعاون يف       األطفال      ماية  حب

  اإلطار الدستوري والتشريعي -  باء

         بـسن       ٢٠٠٦                                                              واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف عام               ٢٠٠٣                                رحبت جلنة حقوق الطفل يف عام         - ٢
                                                                                                         بيد أن جلنة القضاء على التمييز العنصري أعربت عن قلقها ألن أحكام التشريعات الرومانية اليت جتعل                  .  )  ١٠ (        جديدة      قوانني

                      وأبلغت منظمة األمـم      .  )  ١١ (                                                                                                أفعال التمييز العنصري اليت ميارسها األفراد مستوجبة للعقاب، ال تتوافق بالكامل مع االتفاقية            
   . )  ١٢ (    ٢٠٠٤      يف عام   "    طفل       حقوق ال              ن محاية وتعزيز          قانون بشأ "   اد        عن اعتم  )          اليونيسيف (               املتحدة للطفولة 

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين-  جيم

           ، أشـارت       ٢٠٠٦         ويف عام     .  )  ١٣ (    ٢٠٠٧      مارس   /       يف آذار   "    جيم "          يف الفئة                               عهد الروماين حلقوق اإلنسان       امل   د   ِ ِم   ُ اعُت - ٣
                                                       وطنية لتحقيق تكافؤ الفرص بني الرجل واملـرأة قـد                                                                                   جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية مع االهتمام إىل أن الوكالة ال           

                                                           وأبلغت اليونيسيف عن إنشاء مراصد إقليمية حلقوق اإلنسان          .  )  ١٤ (    ٢٠٠٥      آذار   /                       ملها يف األول من مارس     ُ              أُنشئت وبدأت ع  
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       تـهاك               يعىن حباالت ان    ١٩٩٧                          ً                                    وأشارت جلنة حقوق الطفل أيضاً إىل إنشاء ديوان ألمني املظامل يف عام       .  )  ١٥ (              يف مخسة أقاليم  
                                                          إىل إنشاء جلنة ملكافحـة الفقـر وتعزيـز االنـدماج                            القطري املوحد                  ، أشار التقييم      ٢٠٠٤         ويف عام     .  )  ١٦ (           حقوق الطفل 

                                                                        الحظت جلنة تابعة ملنظمة العمل الدولية أن اللجنة الوزاريـة جلماعـة              ،      ٢٠٠٦         ويف عام     .  )  ١٧ (    ٢٠٠٠               تماعي يف عام       االج
                                                                         هي تتوىل تنفيذ تدابري تتعلق بالعمالة وردت يف استراتيجية حتسني أحوال                            ٌ                                 الغجر الروما قد أٌنشئت يف إطار وزارة العمل و        

  . )  ١٨ (           مجاعة الروما

  التدابري السياساتية - دال

                                                                  إىل استهالل اخلطة الوطنية حلصول اجلميع على العالج والرعايـة                                          ، أشار التقييم القطري املوحد        ٢٠٠٤        يف عام     - ٤
                                         خطة عمل وطنية ملكافحة الفقر وتعزيـز        "                وإىل اعتماد     )  ١٩ (    ٢٠٠١        يف عام          اإليدز   /                                    فيما خيص فريوس نقص املناعة البشرية     

              ، أشارت جلنة       ٢٠٠٦            ويف عام     . )  ٢٠ (                   قائمة على املشاركة          النطاق                   عملية واسعة       عقب      ٢٠٠٢        يف عام     "                  االندماج االجتماعي 
       وعلـى     . )  ٢١ ( "              كافحة التمييز              خطة وطنية مل   "                                                                                 خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن اجمللس الوطين ملكافحة التمييز اعتمد             

                                                                                                                        الرغم من اعتماد عدة خطط واستراتيجيات وطنية فيما يتعلق حبقوق الطفل، فإن جلنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها يف                   
       تقـوم                                                                     وأوصت يف مجلة أمور بأن تعد رومانيا خطة عمل وطنية شاملة              )  ٢٢ (                              ً       ، ألن تنفيذ االتفاقية مل يكن فعاالً          ٢٠٠٣     عام  

            ، مـع أن        ٢٠٠٦            ويف عام     . )  ٢٤ (                    رصد األطفال وتتبعهم         اخلاص ب         علومات    امل                    وأن تعزز نظام      )  ٢٣ (    نسان                   على أساس حقوق اإل   
    ات                                   فإهنا أعربت عن قلقها ألن اآللي       ، )  ٢٥ (                                                                                  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد أشادت باعتماد خطط عمل شىت            

ـ                       لـصنع القـرار أو                الالزمـة       ات ي     الصالح                              ضطلع بدور بارز وال تتمتع ب                                  الوطنية للنهوض باملرأة ال ت                         املوارد البـشرية      ب
   . )  ٢٦ (         الكافية       واملالية

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

  التعاون مع هيئات املعاهدات -١

   )٢٧(هيئة املعاهدة
           ُ   آخر تقرير ق دم 

   ُ       ون ظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ةرد املتابع  ختامية
                              جلنة القضاء علـى التمييـز      

         العنصري
                                                   تأخر تقدمي التقارير السادس عشر إىل التاسع عشر          -       ١٩٩٩      أغسطس  /  آب      ١٩٩٨

      ٢٠٠٧   و    ٢٠٠٥ و      ٢٠٠٣   و    ٢٠٠١           منذ األعوام 
ــة  ــ      جلن ــة ب       احلقوق             املعني

ــة                           االقتــصادية واالجتماعي
           والثقافية

                  ىل اخلـامس منـذ                                    تأخر تقدمي التقارير الثالث إ      -      ١٩٩٣     مايو  /    أيار      ١٩٩٣
        ٢٠٠٤   و    ١٩٩٩   و    ١٩٩٤       األعوام 

      ٢٠٠٣                                تأخر تقدمي التقرير اخلامس منذ عام   -      ١٩٩٩      يوليه  /   متوز      ١٩٩٦                          اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
                               اللجنة املعنية بالقضاء علـى     

                  التمييز ضد املرأة
                                                  حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع للتقريرين السابع         -      ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران      ٢٠٠٣

      ٢٠١١        ن يف عام       والثام
                                                     تأخر تقدمي التقارير الثاين إىل الرابع منذ األعوام          -      ١٩٩٢     مايو  /    أيار      ١٩٩٢                    جلنة مناهضة التعذيب

      ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٠   و    ١٩٩٦
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   )٢٧(هيئة املعاهدة
           ُ   آخر تقرير ق دم 

   ُ       ون ظر فيه
آخر مالحظات 

  حالة اإلبالغ  ةرد املتابع  ختامية
  /                كــانون الثــاين       ٢٠٠٠                جلنة حقوق الطفل

      ٢٠٠٣      يناير 
 ُ                                                    قُدم التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابـع يف          -

     ٢٠٠٩  م                           ومن املقرر النظر فيه يف عا    ٢٠٠٧    عام 
ــاري  ــول االختي                        الربوتوك
                         التفاقية حقـوق الطفـل     

                 راك األطفـال يف      إش         املتعلق ب 
                 الرتاعات املسلحة 

      ٢٠٠٤                               تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

ــاري  ــول االختي                        الربوتوك
                             التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
                            ببيع األطفال وبغاء األطفال    
ــال يف  ــتغالل األطف                      واس

               املواد اإلباحية

      ٢٠٠٤                               تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام   -  -  -

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

     نعم  ُ                ُوجهت دعوة دائمة
                                       آخر الزيارات أو التقارير املتعلقـة      

              بآخر البعثات
 تـشرين   ٢- سـبتمرب   / أيلـول  ٢٧ ()٢٨( الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي      

أبريل / نيسان ٢٩- ١٩ ()٢٩(سألة التعذيب   واملقرر اخلاص املعين مب     ).١٩٩٨أكتوبر  /األول
سبتمرب / أيلول٣٠- ١٩ ()٣٠(؛ واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية        )١٩٩٩
؛ )٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٩- ١٤ ()٣١(؛ واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق )١٩٩٩

         ؛ واملقرر  )    ٢٠٠٣      سبتمرب  /    يلول   أ  ١٣-  ٧   ( )  ٣٢ (                                         املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد و
                      ؛ واملقرر اخلاص املعين     )    ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ٢٧-   ٢٣   ( )  ٣٣ (                          اخلاص املعين باحلق يف الصحة    

    ).    ٢٠٠٤      سبتمرب  /       أيلول  ١٠-  ١   ( )  ٣٤ (                 مبسألة بيع األطفال 
                                   الزيارات املوافق عليها من حيـث      

       املبدأ
        ال يوجد

              ُ                     الزيارات اليت طُلب إجراؤهـا ومل      
                 يوافق عليها بعد

                    وجرت متابعته يف        ٢٠٠٥                         ُ                                اص املعين باحلق يف التعليم، قُدم طلب الزيارة يف عام                    املقرر اخل 
   .    ٢٠٠٦    عام 

                                      عن شكرها للسلطات الرومانية على                                                    املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد             أعربت                         التعاون أثناء البعثات /      التيسري
                           عين مبسألة بيـع األطفـال                           وشكر املقرر اخلاص امل     .  )  ٣٥ (                                 توجيهها الدعوة هلا وعلى تعاوهنا    

                               وأعرب املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف    .  )  ٣٦ (                                 السماح له بالقيام بزيارة مفيدة            احلكومة على 
   . )  ٣٧ (         من املراحل                                                              الصحة عن امتنانه ملا تلقاه من تعاون ومساعدة ممتازين يف كل مرحلة

        ال يوجد                 متابعة الزيارات
                                 الردود علـى رسـائل االدعـاء       

                   والنداءات العاجلة
   ُ      ، أُرسل      ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١    و     ٢٠٠٤       يناير   /            كانون الثاين  ١                   الفترة ما بني      يف

                                                    وإضافة إىل البالغات املرسلة إىل فئات معينة، مشلـت          .      ً              بالغاً إىل احلكومة     ١٢           ما جمموعه   
ّ                      وخالل الفترة نفسها، رّدت رومانيا على         .      ً                     فرداً مجيعهم من الرجال      ١٨              تلك البالغات                        ٩   

   . ) ة        يف املائ  ٧٥ (      بالغات 
                                   الردود على االستبيانات املتعلقـة     

   )  ٣٨ (                مبسائل مواضيعية
      أصحاب          ً          استبياناً أرسلها   ١٢                      على استبيانني من أصل   دة +      ُ      ّ  ضمن املُهل احملّد          رومانيا      أجابت

   . )  ٤٠ ( ة    احملدد      ُ    ضمن املُهل    )  ٣٩ (     اخلاصة         اإلجراءات     ّ      املكلّفون ب      واليات   ال
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

        ، نظمت      ٢٠٠٦       سبتمرب   /         ويف أيلول   .  )  ٤١ (                                           ، قدمت رومانيا تربعات لدعم عمل املفوضية          ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦         عامي    يف  - ٥
   .                                                                            رومانيا مؤمتر القمة احلادي عشر للفرنكوفونية مبشاركة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان–باء 

  املساواة وعدم التمييز -١

                             إلطار القـانوين والـسياسايت          با     ٢٠٠٦                                                                            ع أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد أشادت يف عام               م  - ٦
َ     الواسع الذي ُوِضَع      ِ  ُ        النساء                          ، فإهنا أعربت عن قلقها ألن  )  ٤٢ (                                                               لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل والقضاء على التمييز ضد املرأة                

                                                                             يفتقرن إىل القدرة على املطالبة هبا كما يشري إىل ذلـك العـدد املـنخفض                         حقوق أو               ما هلن من            أنفسهن        دركن          قد ال ي  
   . )  ٤٣ (    ٢٠٠٣                                                                                        للحاالت املتصلة بالتمييز ضد املرأة اليت حقق فيها اجمللس الوطين ملكافحة التمييز منذ إنشائه يف عام 

     مـن                     ا أكثر من غريها                                                                                          وذكر املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أن املشاكل اليت تؤثر على صحة مجاعة الروم                - ٧
                                                                                                           هي التشرد والتعرض لعمليات اإلخالء القسري واالكتظاظ يف أماكن العيش واالفتقـار إىل امليـاه املأمونـة                           اجلماعات،  

                                                                                                                           واملرافق الصحية املالئمة وتدين مستويات التعليم وسوء التغذية وقلة التواصل مع الفنيني الصحيني واالفتقار إىل إمكانيـة                 
     أن     ٢٠٠٥                                              والحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال يف عـام    .  )  ٤٤ (                          مات املتعلقة باملسائل الصحية                 احلصول على املعلو  

                     إىل ارتفـاع نـسب                                                                                                    املؤشرات االجتماعية تظهر االستبعاد العام الذي تعاين منه مجاعات الروما حيث تشري اإلحصائيات              
                      االستبعاد والتمييز        أشكال       من             من العديد                   أطفال الروما       عاين  وي  .                تلك اجلماعات      صفوف   يف                                   الفقر والبطالة ووفيات األطفال     

        والحظـت    .  )  ٤٥ (              يف مؤسـسات       ودعني                               ارع وضحايا االجتار واألطفال امل     و                                              اليت جعلت نسبتهم مرتفعة يف عداد أطفال الش       
          والتهميش،                                                                                                                        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق أن نساء وفتيات الروما ما زلن يعشن حالة من الضعف                    

               اركة يف احلياة                                                                                                           وبوجه خاص فيما يتعلق حبصوهلن على فرص التعليم والصحة واملسكن والعمالة ووثائق اهلوية الرمسية واملش              
                وإىل أن مجاعـة      )   ٤٧ (                                                                          أشارت اليونيسيف إىل أن التمييز ميارس بشىت أشكاله ضد أطفال الروما              كما  .  )  ٤٦ (                 السياسية والعامة 

                       بتنفيذ استراتيجيات       ٢٠٠٣                                         ومع أن جلنة حقوق الطفل رحبت يف عام           .  )  ٤٨ (                      املنبوذة يف رومانيا                                الروما ال تزال أكثر الفئات    
                                                                                                                         ترمي إىل النهوض حبقوق أطفال الروما اليت تتعلق خبدمات الرعاية الصحية واالندماج يف التعليم، فإهنا ظلـت قلقـة إزاء                 

ـ                   وكـذلك إزاء      ،                    سياسي ووسائط اإلعالم              يف اخلطاب ال   و               اجلمهور العام            يف حقوق                               املواقف والتحيزات السلبية          وادث     احل
   . )  ٤٩ (                                                           وحشية الشرطة والسلوك التمييزي الذي ميارسه بعض املدرسني واألطباء         املتعلقة ب

                                                                                       ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن تتخذ رومانيا إجراءات إضافية من الناحيتني التشريعية     ١٩٩٩       ويف عام   - ٨
                                                فيما يتعلق باحلصول على فرص التعليم ودعم               ال سيما                                ما يف القطاعني العام واخلاص و                                      والعملية لضمان حقوق مجاعة الرو    

                                اسـتراتيجية شـاملة يف هـذا              ّ   وتنفّذ                          ً                         أوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن تضع رومانيا            ٢٠٠٣         ويف عام     .  )  ٥٠ (           لغة الروما 
                                   ً        مانيا على مجلة أمور منها أن تتبع هنجاً                                                                    ، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة رو             ٢٠٠٦         ويف عام     .  )  ٥١ (     الشأن

ّ    ، وأن ُتعّجل      ً                                                                                 كلياً للقضاء على التمييز الذي ميارس ضد نساء الروما بأشكاله املتعددة واملتقاطعة                                          بتحقيق املساواة الفعليـة           ُ  
   ً يضاً                  وشجعت رومانيا أ    .                                                                                             بينهن وبني الرجال من خالل التنسيق بني مجيع الوكاالت اليت تعمل على قضايا مجاعات الروما              
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  )     ٢٠١٥-    ٢٠٠٥ (                                                               لتنفيذ خطة العمل املتعلقة بعقد إدمـاج مجاعـة الرومـا،                     ّ                                  على أن تقّر دون تأخري امليزانية املخصصة        
   . )  ٥٢ (                                                                                   وشجعت الوكالة الوطنية جلماعة الروما على تنظيم برامج تدريبية للشرطة بشأن ثقافة الروما

                                              ل املعوقني يف رومانيا ال يزالون حمرومني مـن                                                         ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن األطفا            ٢٠٠٣         ويف عام     - ٩
   . )  ٥٣ (              كفلها االتفاقية ت                  التمتع حبقوقهم اليت 

  ق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي ح-٢

                                                     إزاء احلوادث املستمرة اليت تنطوي على اسـتخدام             ١٩٩٩                                                      أبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان انزعاجها يف عام           -  ١٠
                                   وأوصت بأن خيضع استخدام الـشرطة        .                                               يف حاالت اجلنح البسيطة اليت يرتكبها القصر              ال سيما                           الشرطة لألسلحة النارية و   

   . )  ٥٤ (                           لألسلحة النارية لقواعد صارمة

َ          األقوال اليت ُتنَتَزع مـن                                         ً                                                    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء االفتقار إىل تشريعات تبطل                -  ١١  َ ُ              
   . )  ٥٥ (     العهد     من  ٧              ً        املتهمني انتهاكاً للمادة 

                                                                                                  ، أشارت جلنة حقوق الطفل مع القلق إىل العدد املرتفع لالدعاءات اليت تتعلق بإسـاءة معاملـة                    ٢٠٠٣         ويف عام     -  ١٢
  .                                                                                                                      األطفال وتعذيبهم على أيدي موظفني مكلفني بإنفاذ القوانني وأعربت عن أسفها لعدم الرد على أغلبية تلك االدعاءات                

               وأوصت رومانيا    .  )  ٥٦ (                                 لي بشأهنا من جانب سلطة مستقلة                                يكون قد أجري حتقيق فع                       ً                     وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها من أال      
                                                                                                                         يف مجلة ما أوصتها به بأن تتخذ تدابري فورية لالعتراض على ثقافة اإلفالت من العقاب السائدة فيما خيص رجال الشرطة                    

   . )  ٥٧ (                            الذين ميارسون العنف ضد األطفال

   ويف   .                                                                      اص املعين مبسألة التعذيب إىل ادعاء يتعلق بإساءة معاملة احملتجـزين                                               وتشري البالغات اليت أرسلها املقرر اخل       -  ١٣
                     ً      ً                                                                                  إحدى احلاالت قيل إن رجالً حمتجزاً يف سجن إياسي الذي خيضع حلراسة مشددة قد تعرض لالغتصاب عدة مرات مـن                    

                  فيما بني السجناء     ُ               وذُكر أن العنف      .                      للسجن يف مرحلة الحقة           التابع                                                    قبل سجني آخر وقد أكد ذلك معهد الطب الشرعي          
         ً                                                                       ً                                كان شائعاً يف سجن إياسي، ليس ذلك فحسب بل إنه كان حيدث على مرأى من موظفي السجن وكثرياً ما يـشجعون                     

  ُ       ً                       ً                                        وذُكر أيضاً يف احلالة نفسها أن سجيناً آخر تعرض لإلساءة يف املعاملـة               .                                             عليه وهم يستخدمونه للمحافظة على االنضباط     
                                                        ُ                           ن الوطنية وإىل مكتب املدعي العام الوطين واحملاكم الوطنية ومل ُتتخذ أي تـدابري                                                     وأنه قدم عدة شكاوى إىل إدارة السجو      

               ُ           ً                                                                      ويف حالة أخرى، ذُكر أن حمتجزاً آخر يف سجن آراد تعرض للتعذيب مرات عديدة على أيدي ممثلني                   .  )  ٥٨ (            للتصدي لذلك 
            ال حيمـل          لـسجني                      ألمر وتبني منه أن ا                                        وردت احلكومة بأنه أجري حتقيق يف ا        .                                           للدائرة املستقلة للحماية وملكافحة الفساد    

                                           العامة عدم اختاذ إجراءات جنائيـة ضـد                 النيابة               ولذلك قررت     .                                أنه هو الذي أحلق األذى بنفسه      و                       عالمات إساءة املعاملة    
                             اختاذ إجراءات فيما خيـص         عدم                                           وباملثل يشري عدد من احلاالت األخرى إىل          . )  ٥٩ (                                        ضباط الشرطة الذين كانوا قيد التحقيق     

                                                      أو إىل عدم تلقى األفراد للعالج الطيب بعد اإلساءة املزعومة  )  ٦٠ (                    ساءة املعاملة يف السجن إل       عرضهم ت           م أصحاهبا      يزع       شكاوى  
                                                                                                  وحيثما ردت احلكومة، أوضحت الوقائع مشرية إىل أن التحقيقات قد أجريت وقدمت نتائج التحقيقات                 . )  ٦١ (           يف معاملتهم 
   . )  ٦٢ (       إن وجدت

  ،       ً    مريـضاً    ٤٤٠                 ذي يوجـد فيـه      ال ،                                        يف مستشفى بوانا مار لألمراض النفسية                                    وكانت األحوال املعيشية السائدة     -  ١٤
                                                                            كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلاص املعين بـاحلق يف                  ٢٠٠٤                                    موضوع الرسالة اليت وجهها يف عام       
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         ، تـويف       ٢٠٠٤               األوىل من عام                          ويف األشهر الثالثة         ٢٠٠٣                   وقيل إنه يف عام       .                                           الصحة واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء      
            يف عـام           أعلنـت              بأن احلكومة           تقارير         وتفيد    .                                        بسبب سوء التغذية واخنفاض حرارة اجلسم                  على التوايل        ً  مريضاً      ١٧    و   ٨٤

   ،                                                  وتضمن رد احلكومة التدابري اليت اختذهتا بالتفـصيل         .  )  ٦٣ (                 ً                                  أهنا ستوقف تدرجيياً استخدام ذلك املرفق كمستشفى           ١٩٩٥
     وزار   .  )  ٦٤ (             يف حاالت املوت              اليت أجريت                                                             رأت على األحوال املعيشية إضافة إىل التحقيقات اجلنائية                             ز التحسينات اليت ط    َ َر ب  وأ

                    بلغ بتلقي التمويل         ُ    حيث أُ      ٢٠٠٤       أغسطس   /                      اليت قام هبا يف آب           البعثة                                                 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة املستشفى خالل         
ّ             ومع أن املقرر اخلاص رّحب بتل       ،                           إلجراء املزيد من التحسينات                                               فإنه حث احلكومة على أن تضمن تقـدمي          ،            ك التحسينات                     

    .  )  ٦٥ (                              ذ تلك التغيريات على أساس مستدام                     موارد كافية لدعم تنفي

                                                                                         ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن رومانيا مل يتيسر هلا سـوى       ٢٠٠٦         ويف عام     -  ١٥
                                  ال يتناول أشكال العنف األخرى          ٢٠٠٣ /   ٢١٧                      يل وألن القانون رقم               العنف املرت       تفشي                                 تقدمي معلومات حمدودة عن مدى      

     إزاء                                                                                        وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهما   .  )  ٦٦ (                املرتكبة ضد املرأة
                   ، أعربت جلنة حقـوق      ٢٠٠٣       ويف عام   .  )  ٦٧ ( ه             والقضاء علي                                                تنفيذ التدابري الرامية إىل منع العنف املرتيل ضد املرأة           القصور يف   

                          وأوصت جلنة حقوق الطفـل       .                 األطفال يف األسرة                     ً         احتمال انعكاسه سلباً على                           العنف ضد املرأة و       ايد ز ت                   الطفل عن قلقها ل   
                  وأن تشجع أساليب  ؛                                   بشكل صريح يف املرتل واملدرسة واملؤسسات          وبة اجلسدية                                            رومانيا يف مجلة ما أوصتها به بأن متنع العق     

                                                                                                          وأن تضع إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى اخلاصة باإليذاء وإساءة املعاملة واإلمهـال، ورصـدها                 ؛        ب بديلة     تأدي
   . )  ٦٨ (                              والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها

            تعلق مبكافحة  ي      فيما                                                                                 ً ومع أن املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال أشار إىل أن رومانيا لديها أكثر القوانني مشوالً   -  ١٦
  .  )  ٧٠ (    ٢٠٠٤                  زيارته يف عـام          عقب                                                                              فإنه سلط الضوء على أن االجتار يشكل أحد الشواغل الرئيسية اليت أثريت               )  ٦٩ (   جتار  اال
                                                                                                         أرسل كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واملقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر وخباصة النساء                    ٢٠٠٦        عام     ويف

                          ألطفال املتجر هبم من رومانيا             ارتفاع عدد ا   ربز  ُ ُت   ة       مشترك     رسالة               نسان للمهاجرين                                     واألطفال واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإل    
  .  )  ٧١ (                                                                      ً                 شواغل حمددة فيما يتعلق باملوارد احملدودة املتاحة ملكافحة استغالل القـصر جنـسياً                 وتثري                        إىل دول أوروبية أخرى     

                                              وباالشتراك مع الدول املعنية األخرى علـى                      ً     ً                                                   دمت احلكومة رداً شامالً ذكرت فيه التدابري املتخذة على املستوى الوطين            وق
                                                     ً                                                    وأثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيضاً على رومانيا ملا تبذله من جهود يف التصدي ملسألة          .  )  ٧٢ (        حد سواء 

                        ملناطق الريفية جلعلـها           يف ا         ال سيما                                                                                          االجتار بالبشر وتعزيز التدابري الرامية إىل حتسني احلالة االجتماعية واالقتصادية للمرأة و           
                                                     واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة            ٢٠٠٣                                   بيد أن جلنة حقوق الطفل يف عام          .  )  ٧٣ (         ً                    أقل تعرضاً للمتاجرين بالبشر   

  .  )  ٧٤ (                                                                                                      أعربتا عن استمرار قلقهما ألن رومانيا تظل بلد منشأ وعبور ومقصد للنساء واألطفال ضحايا االجتار                 ٢٠٠٦        يف عام   
ـ   زا            االهتمام املت                                  ً                                 ر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال أيضاً إىل أنه على الرغم من                        وأشار املقر                            لإلعـالم مبـسألة االجتـار         د     ي
      فـإن                                    وتوجيه عناية أكرب هلذه املسألة،       )  ٧٦ (     الدويل                        اخلطوة األوىل حنو االجتار                                     ، الذي يشكل يف معظم األحيان        )  ٧٥ (       الداخلي

                                                                             حالة إنقاذهن من االجتار الدويل يف حني أنه يعتربهن جمرمات إذا ما كـن                                                             القانون يعترب نفس الفتيات والنساء ضحايا يف      
   . )  ٧٧ (             بغايا يف بلدهن

                         الذي حرر التبين على         ١٩٩٠ /  ١١                                ً                                       اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال أيضاً عن قلقه إزاء القانون رقم                         وأعرب املقرر   -  ١٧
                             وأشار املقرر اخلـاص إىل أن        .                         الذين يلتمسون التبين       خلارج                                    ارتفاع كبري يف عدد الوافدين من ا                                   املستوى الدويل مما أفضى إىل      
                                              وأن عمليات التبين اليت جتري خارج املؤسـسات                حقيقيني    "       ً أيتاماً "                  يف مؤسسات ليسوا            املودعني                                الغالبية العظمى من األطفال     
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                          الذي جيعل إمكانية التبين      )  ٤   ٢٠٠ (       للتبين                 نظام القانوين     ال                                          وقد رحب املقرر اخلاص بالقانون املتعلق ب        .  )  ٧٨ (                    قد أفضت إىل الفساد   
 ً      ً  اً حازماً    رد     ً                         معترباً أن هذا القانون ميثل                                                                    ً                       على املستوى الدويل تقتصر على احلاالت اليت يكون فيها أحد اجلدين مقيماً يف اخلارج               

   . )  ٧٩ (                   ملصلحة األطفال العليا  َ  ً خدَمةً                                  ن شأنه تيسري وضع بدائل داخل البلد  ً  اً م    تدبري                      على املخالفات السابقة و

   العدل وسيادة القانونإقامة -٣

                                                            إىل أن قطاع العدل يف رومانيا خيضع لعملية إصالح جـذري                          القطري املوحد                         أشار تقرير التقييم       ٢٠٠٤        يف عام     -  ١٨
                                                             وجاء يف التقرير أن العامل األساسي الذي يؤثر يف سـيادة             .  )  ٨٠ (                                                      تركز يف مجلة أمور على ترسيخ استقالل اجلهاز القضائي        

                                                           اجلهاز القضائي وهو ما يعزز االعتقاد السائد بأن سيادة القانون  ب               انعدام الثقة                  تفشي الشعور ب         هو                             القانون ويف قطاع العدالة   
   . )  ٨١ (                                           واجلهاز القضائي يفتقران إىل الكفاءة واملصداقية

                                                                                                 ، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال إىل أن تفشي الفساد يف اإلدارة العامـة قـوض                      ٢٠٠٥         ويف عام     -  ١٩
                                                   ً                                                      ذ القانون وتوفري اخلدمات االجتماعية وقدرة رومانيا إمجاالً على منع انتهاكات حقوق اإلنسان واالنتـصاف                         جهود إنفا 
   . )  ٨٣ (        املشكلة  ذه                                         وشجع املقرر اخلاص احلكومة على التصدي حبزم هل )  ٨٢ (        لضحاياها

                      سي علـى األطفـال                                                                          ، الحظ املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال أن حاالت االعتداء اجلن               ٢٠٠٥           ويف عام     -  ٢٠
           تـساهم يف                 العقـاب و             باإلفالت من                          ً       عزمية الضحايا وتولد شعوراً         ثبط    ت  )  ٨٤ (                      وحدد عوامل سببية شىت     .                    ال يبلغ عنها كلها   

   . )  ٨٥ (      اجلرائم            استدامة هذه 

                                                     ُ                          جلنة حقوق الطفل إزاء مجلة أمور من بينها عدم وجـود قـضاة ُيـدربون                                ظل القلق يساور     ،      ٢٠٠٣         ويف عام     -  ٢١
                                                                      وارتفاع عدد األطفال احملتجزين رهن احملاكمة واالفتقار الـشديد إىل                                            للنظر يف القضايا اخلاصة بالقصر،       ُ            ً  وُيعينون خصيصاً 

                                                على وجه السرعة، كلما دعت احلاجة، فيما خيص اجملرمني   ات     احملاكم      إجراء          لتدخل أو       على ا                               القدرة داخل اجلهاز القضائي     
ـ          تجزون  احمل           األطفال   ُ    ُيفصل         به بأن                                              وأوصت جلنة حقوق الطفل يف مجلة ما أوصت           .  )  ٨٦ (      األحداث     َّ شجَّع               ُ        عن الكبار وأن ُت

                   احملـاكم ال تـزال         أن   ب              اليونيسيف       فادت  وأ  .  )  ٨٧ (                                                                          التدابري البديلة للتعامل مع األطفال دون اللجوء إىل اإلجراءات القضائية         
   . )  ٨٨ (    هبا                                                                                  التدابري التأديبية على الرغم من أن القانون اجلنائي اجلديد يبيح التدابري التربوية ويوصي     تفضل 

                                                                      حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي           - ٤
                                         واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

   إىل                              حبرية الـدين أو املعتقـد                            املقررة اخلاصة املعنية                          اليت قام هبا سلف       )  ٨٩ (               ُ                   كمتابعة ملسألة طُرحت خالل الزيارة     و  -  ٢٢
                                                                                          اهتمام احلكومة إىل معلومات واردة بشأن قانون جديد يتعلـق بالـدين صـدر يف عـام                                      وجهت املقررة اخلاصة          البلد،  
                                                                                                         وأشارت إىل ما أعرب عنه من شواغل ألن نظام املراحل الثالث للقانون اخلاص باعتراف الدولة ميكـن أن                    .  )  ٩٠ (    ٢٠٠٦

                                  ن اليت تتعلق بالتمويل احلكـومي        ُ                                     وأُثريت شواغل أخرى إزاء أحكام القانو       .  )  ٩١ (                         املساواة وعدم التمييز     أي               يتعارض مع مبد  
            وهو ما من     "                                      واإلساءة العلنية إىل الرموز الدينية      "                التشهري باألديان  "                          احلكومة وكذلك إزاء حظر                                  تزايد الرقابة اليت متارسها       وب

   . )  ٩٢ (     األخرى       عتقدات   امل                                        شأنه أن مينع أتباع معتقد ما من التحدث عن 



A/HRC/WG.6/2/ROM/2 
Page 10 

 

                          ، قيل إنه قد ألقي القـبض      ٢٠٠٦                               احلق يف حرية الرأي والتعبري يف عام                                          ويف رسالة وجهتها املقررة اخلاصة املعنية ب      -  ٢٣
                                                                                                      على صحفيني بتهمة احلصول على ما يبدو بطريقة غري مشروعة على معلومات سرية تتعلق بأنشطة قوات مسلحة غربيـة    

          لـى كـال     ُ       وسُيحكم ع   .                                                                             ومع ذلك، مل يقم أي من الصحفيني على ما يظهر بنشر حمتوى تلك املعلومات               .              يف دولة أخرى  
                                          وقدمت احلكومة معلومات يف ردها تفيـد بأنـه     .  )  ٩٣ (                                                         الصحفيني، إن ثبتت إدانتهما، بالسجن ملدة تصل إىل سبع سنوات   

                                                                                                                      جيري استعراض شامل لإلطار القانوين برمته فيما يتعلق باألمن القومي واالستخبارات وبأن القـوانني اجلديـدة سـتفي                  
                    رام حرية التعـبري                                                                  ال وبأنه سيوجه اهتمام مناسب لزيادة الضمانات املقدمة الحت                                                 باملتطلبات األوروبية والدولية يف هذا اجمل     

   . )  ٩٤ (       ً     ً احتراماً تاماً

                                                                  واللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                 ١٩٩٩                                              وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -  ٢٤
   ،                              على مستويات صنع القـرار            ال سيما     و  ،           ّ   نتخبة واملعّينة                                                            عن قلقهما إزاء تدين مستوى متثيل املرأة يف اهليئات امل              ٢٠٠٦     عام  

                        القضاء على التمييز ضد    ب        املعنية                 وأوصت اللجنة     .  )  ٩٥ (                                                                         وإزاء االفتقار إىل تدابري فعالة للتعجيل بالنهوض باملرأة يف هذا الصدد          
                    حصص وأهداف حمـددة                                                                                               رومانيا يف مجلة ما أوصتها به بأن تواصل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة تشمل وضع مقاييس و                      املرأة  

   . )  ٩٦ (                                                                                         باألرقام وجداول زمنية لإلسراع مبشاركة املرأة التامة وعلى قدم املساواة يف اهليئات املنتخبة واملعينة

                                                               مسألة استعادة ممتلكات الطوائف الدينية اليت كانـت قـد                                  حبرية الدين أو املعتقد                                وحبثت املقررة اخلاصة املعنية       -  ٢٥
                ُ ّ                                                                     الشيوعي، عندما ُسلّمت معظم الكنائس وأماكن العبادة األخرى إىل الكنيسة األرثوذكسية                                           انتزعت ملكيتها يف ظل النظام      

                                                       متسكت السلطات الرومانية باملبدأ القائل إن تلـك             ١٩٨٩           ومنذ عام     .                                                     فيما انتقل ما تبقى من العقارات الستخدام الدولة       
      وهـي    .  )  ٩٧ (                             بشروط معينة يف أقل التقدير        ١٩٤٨   م                                                                            املمتلكات ينبغي أن تعاد إىل الطوائف الدينية اليت كانت متلكها قبل عا           

                                          اليت انتزعت من الكنيـسة الكاثوليكيـة         )                   الكنائس واألبرشيات  (                                 هي مسألة املمتلكات الدينية       )  ٩٨ (                     ترى أن أعقد املسائل   
ّ      تقّرر حظر        عندما     ١٩٤٨            ُ                                اليونانية وُسلمت إىل الكنيسة األرثوذكسية يف عام     . )  ٩٩ (                               الكنيسة الكاثوليكية اليونانية  

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية -٥

     يف   )   ١٠١ (                 املرأة الريفية         ال سيما     و  )   ١٠٠ (                                                                                     أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء حالة املرأة              -  ٢٦
  ة                                                                                                                     سوق العمل واليت ال تزال تتسم بتركيز النساء يف القطاعات املنخفضة األجر مـن الوظـائف العامـة، مثـل الـصح                   

        وأوصـت    .  )   ١٠٣ (                                                          األجور بني املرأة والرجل يف كل من القطاعني العام واخلاص                     التفاوت يف                   وكذلك بسبب     )   ١٠٢ (        والتعليم
                                                                                                                          اللجنة بوضع مقاييس وجداول زمنية واضحة وتنفيذ تدابري تستهدف املرأة الريفية يف االستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص                

   . )   ١٠٤ (              ها بصورة فعالة      ورصد    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦                       بني املرأة والرجل للفترة 

                                                                                           ، وجدت جلنة حقوق الطفل ما يشجعها يف اجلهود املتواصلة اليت تبذل للتصدي ملشكلة عمـل                    ٢٠٠٣         ويف عام     -  ٢٧
                                                                                                                   بيد أهنا أعربت عن قلقها ألن عدد األطفال العاملني يف شوارع املدينة ويف املناطق الريفية ويف املنازل ال يـزال                      .       األطفال
                                                  ً       ً                                     األطفال الذين ال تتجاوز أعمارهم ست سنوات ميارسون عمالً منتظماً كوسيلة للتغلـب علـى                         ً       وألن كثرياً من    ؛      ً مرتفعاً
             التقيـيم         ، أفـاد     ٢٠٠٤         ويف عـام    .  )   ١٠٥ (                                                                        وألن بعض األطفال الذين حيق هلم العمل يعملون يف ظروف سيئة للغاية             ،     الفقر

                                             إيرادات األسرة وأهنم يعملـون يف حـاالت                                   ً                            بأن أطفال مجاعة الروما كثرياً ما يعملون للمسامهة يف                         ً    القطري املوحد أيضاً    
                                                                                                        كثرية يف ظروف عمل ال تطاق يواجهون فيها خماطر شديدة تتمثل يف التعرض حلوادث أو اإلصابة بأمراض أو االخنراط يف        

                                                                            ً               وذكرت اليونيسيف أن حوايل نصف األطفال مجيعهم الذين يعملون يف رومانيا يعتربون جزءاً               . )   ١٠٦ (                 أنشطة غري مشروعة  
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                                                                              وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ رومانيا خطوات فورية وفعالة لـضمان              . )   ١٠٧ (                             ة العمالة االستغاللية لألطفال         من فئ 
   . )   ١٠٨ (   ١٨٢   و   ١٣٨                       نظمة العمل الدولية رقم                          تنفيذ االتفاقية واتفاقييت م

  حق الفرد يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق -٦

                                                                   إىل اخلطوات األوىل املتخذة يف سبيل تنفيذ خطة العمل الوطنيـة             د    املوح           القطري                 ، أشار التقييم      ٢٠٠٤          يف عام     -  ٢٨
                             الشباب باحلقوق األساسـية            ال سيما                                                                                      ملكافحة الفقر وتعزيز االندماج االجتماعي اليت ترمي إىل ضمان متتع الفئة الضعيفة و            

                                    خلاص املعين باحلق يف الصحة يف عـام                  ً           وأشار أيضاً املقرر ا     .  )   ١٠٩ (                                                       مثل العمالة واملسكن الالئق واملساعدة الصحية والتعليم      
   )   ١١٠ (                                                اعتماد قوانني وسياسات عديدة تتعلـق بالـصحة           إىل                                                     إىل وجود مناخ دينامي لإلصالح يف قطاع الصحة و             ٢٠٠٤

                                         وأشري يف تقرير ملنظمة الصحة العاملية        . )   ١١٢ (            االجتاه مستمر    ا          وأن هذ   )   ١١١ (                       ً      ً     فاق الصحي ارتفع ارتفاعاً شديداً                 والحظ أن اإلن  
                                                                                             ، إىل بعض اإلصالحات اليت أدخلت على قطاع الصحة العامة وإن كانت خدمات الصحة العامـة                    ٢٠٠٧    ام           صدر يف ع  

         النظام       يف إطار                                                لدمج على حنو أفضل يف مجيع مستويات الرعاية الصحية    ا                                                  املتاحة يف الوقت الراهن ال تزال حتتاج للتحسني و        
   . )   ١١٣ (       العام     الصحي

                                                              ل عن قلقها إزاء سوء نوعية خدمات الرعاية الصحية األولية، وصعوبة                      ، أعربت جلنة حقوق الطف    ٢٠٠٣       ويف عام   -  ٢٩
                                                     وارتفاع معدل وفيات الرضع يف املناطق الريفيـة          ،           ألسر الفقرية      إىل ا                                                        احلصول عليها، وال سيما يف املناطق الريفية وبالنسبة         

        اعـتالل                 وارتفاع معدل  ،   نها                                                                           وارتفاع نسبة وفيات األطفال دون سن اخلامسة نتيجة ألسباب ميكن الوقاية م         ،         بوجه خاص 
                   ً                                                                وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء حمدودية توافر الربامج واخلدمات الالزمة يف جمال توفري    . )   ١١٤ (                      األطفال نتيجة للحوادث  

                                                                                                                الصحة البدنية والعقلية للمراهقني وعدد حاالت االنتحار وارتفاع عدد األمهات الفتيات وحـاالت اإلجهـاض بـني                 
                                                                                                    ع معدل األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي والزيادة املثرية للجزع يف عدد األطفـال مـدمين                      ارتفا    و         املراهقات

                                                                                                                 املخدرات وارتفاع معدل التدخني وتعاطي الكحول بني األطفال ونقص الوعي باملشاكل اليت تسببها أنـواع الـسلوك                 
                                            التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن معدالت اإلجهاض                                  ، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على    ٢٠٠٦         ويف عام  . )   ١١٥ (            السلبية هذه 

                      تيجة للجهود اليت تبذهلا                                          اخنفاض تلك املعدالت منذ بداية التسعينيات ن ت                                                  والوفيات النفاسية ال تزال مرتفعة، ولو أهنا الحظ      
                أن معدل الوفيات      ، إىل     ٢٠٠٧       وعام     ٢٠٠٦                                                       وأشري يف تقريرين لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي صدرا يف عام      .  )   ١١٦ (      احلكومة

   . )   ١١٧ (    ٢٠٠٥-    ١٩٩٠                    فاسية اخنفض يف الفترة    الن

   ، )   ١١٨ (                                        تتعلق بالصحة اجلنسية والصحة اإلجنابيـة                                                                 وسلط املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة الضوء على مسائل             -  ٣٠
                                                                                                              وأشار إىل أن السكان املهمشني يواجهون عقبات من نوع خاص عندما يسعون إىل احلصول علـى خـدمات الـصحة                    

         فقد حث  ، )   ١٢٠ (                                              ومع أن املقرر اخلاص الحظ اخلطوات اهلامة املتخذة    . )   ١١٩ (        م الصحي  ا       النظ        يف إطار                       جنابية وإن كان ذلك       اإل
َ             شن َحملة واسعة مل              احلكومة على          جمـال              للعـاملني يف               على التعددية                                             كافحة التمييز جبميع مظاهره من خالل تقدمي تدريب    

   . )   ١٢١ (                                            صول على الرعاية الصحية بسبب املعوقات اإلجرائية                                         الرعاية الصحية وضمان عدم احلرمان من سبل احل

        اإليـدز   /                                                                 جلنة حقوق الطفل إزاء معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية                       القلق يساور          ، ظل     ٢٠٠٣         ويف عام     -  ٣١
                                          الشباب، وبوجه خاص الشباب املنتمـي إىل                يف صفوف                                                               يف عداد صغار األطفال وارتفاع معدل حاالت العدوى اجلديدة          

                                                                           ً                                   وعدم توفري العالج، رغم جمانيته، سوى لعدد حمدود من األطفال، وعدم اسـتمراره أحيانـاً بـسبب قيـود                     ،      ألقليات ا
                                                                                        ، أشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة إىل أن معدل انتشار فريوس نقـص املناعـة                     ٢٠٠٤            ويف عام     . )   ١٢٢ (       التمويل



A/HRC/WG.6/2/ROM/2 
Page 12 

 

                                     وأن عدد األطفال املصابني بفـريوس        )   ١٢٣ (                    يف أوروبا الوسطى    َّ  جَّلة   املس      عدالت    امل                                           البشرية واإليدز يف رومانيا هو من أعلى        
                    ّ                                     ومع أن املقرر اخلاص سلّم بأن احلكومة بدأت يف السنوات            .  )   ١٢٤ (                                                          نقص املناعة البشرية فيها هو من أكرب األعداد يف أوروبا         

                             ية واإليدز وأن النـهج الـذي                                                                             األخرية محلة نشيطة لتوفري العالج والرعاية لألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشر 
       حيتذى  )   ١٢٥ (               ً اإليدز يعد منوذجاً /            ناعة البشرية                                                                  اتبعته رومانيا يف بعض احلاالت إزاء العالج والرعاية فيما خيص فريوس نقص امل

                      وعدم املـساواة بـني        )   ١٢٦ (                                  ية من فريوس نقص املناعة البشرية                                                                فقد قدم عدة توصيات فيما يتعلق بتناول مسائل الوقا          ،  به
    ّ                                                                   ، أكّد املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة واملقرر اخلاص املعين باحلق يف                 ٢٠٠٦         ويف عام     .  )   ١٢٧ (                   والوصم والتمييز       اجلنسني

         الـذين          اإليـدز    /                                                                                                      التعليم استمرار التمييز على نطاق واسع ضد األطفال والشباب املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية              
ّ       قّدمت فيه                 ً     ً          وقدمت احلكومة رداً مفصالً على ذلك  ، )   ١٢٨ ( ة                               صول على الرعاية الطبية املناسب               حيرمون من احل                     اإلطار القـانوين   
   . )   ١٢٩ (               والتدابري املتخذة

         ً                                                                                     وسلط أيضاً املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة الضوء على إحصاءات وضعتها منظمة الصحة العاملية تـبني أن     -  ٣٢
                                           ومع أن املقرر اخلاص أشاد بوضع برامج للتصدي  . )   ١٣٠ (                                                        معدالت مرض السل يف رومانيا هي من أعلى املعدالت يف أوروبا     

ّ                            الضعيفة واملهّمشة من السكان، فقد حث        ات       الفئ       لفائدة         ال سيما             ملرض السل و                                العقبات اليت تعترض احلـصول                    على إزالة                 
   . )   ١٣١ ( ج م                    عند تنفيذ تلك الربا           على الرعاية

   . )   ١٣٢ (                       مسألة الصحة العقليـة        يف معاجلة ً  اً         ت مؤخر    شرع                                                     والحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أن احلكومة            -  ٣٣
                                                                                   ُ                                       أشار، كأحد الشواغل الرئيسية اليت تساوره، إىل أن الرعاية يف جمال الصحة العقلية ما تزال ُتقدم على نطاق واسع                      ّ     إالّ أنه 

   ات      خـدم                                        إلعادة التأهيل، كما أشار إىل عدم كفايـة         ناسبة    امل      دمات    اخل                                                يف مؤسسات كبرية للطب النفسي ال تتوافر فيها         
                     ً                                      ورأى املقرر اخلاص أيضاً أنه على الرغم من االلتزامات           . )   ١٣٣ (                      على الصعيد اجملتمعي                                         لرعاية والدعم يف جمال الصحة العقلية      ا

                                        ، فإن التمتع باحلق يف احلصول على الرعاية يف         العامة        السياسات                     على مستوى التشريعات و                            اليت قطعتها احلكومة على نفسها 
   . )   ١٣٤ (   ً               لماً أكثر منه حقيقة                          جمال الصحة العقلية ال يزال ح

               ً                                  يف املائة تقريباً من مجاعة الروما يف رومانيا          ٨٨                 إىل أن نسبة         ٢٠٠٥                   اليونيسيف يف عام             صدر عن     ُ              وأُشري يف تقرير      -  ٣٤
                 طبيب لألسرة أقل               العالج لدى                   التأمني الصحي و   ب                        رجال ونساء الروما             فرص متتع      وأن     ، )   ١٣٥ (                          تعيش حتت خط الفقر الوطين    

                                                                                 ومع أن املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أشار إىل أن الدولة اعتمدت بعض                . )   ١٣٦ (            الرومانيني         لسائر              الفرص املتاحة     من  
                                                  فإنه سلط الضوء على بيانات تظهر أن الوضـع الـصحي      ، )   ١٣٧ (                              لوصم والتمييز ضد مجاعة الروما   ل        للتصدي                التدابري اهلامة   

                                                          إذ إن معديل العمر املتوقع ووفيات األطفال مها علـى            ، )   ١٣٨ (  مة                                                          جلماعة الروما هو من بني أسوأ األوضاع يف البلدان املتقد         
                                        وذكر املقرر اخلاص أن تلـك احلالـة          .  )   ١٣٩ (              ً    بالسكان عموماً                 ً     يف املائة مقارنةً     ٤٠                                        التوايل أقل بعشر سنوات وأعلى بنسبة       

                   ة وضـع الـسياسات                                                                                          غري مقبولة وال ميكن التصدي هلا بدون مشاركة سكان الروما وغريهم من الفئات احملرومة يف عملي       
   . )   ١٤٠ (    لصحة          املتعلقة با

   )   ١٤١ (                                     املهينة واخلطرة ألطفـال الـشوارع                                             ً                            وأبلغ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة أيضاً عن األحوال املعيشية            -  ٣٥
                                                 وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة حقوق         .  )   ١٤٢ (                                  لرعاية الصحية ميثل مشكلة رئيسية                                وأشار إىل أن احلصول على ا     

                                         ً           وكان استمرار مشكلة التخلي عن األطفال أيـضاً          . )   ١٤٣ (  بني                                                    ّ         الطفل عن قلقهما إزاء حالة أطفال الشوارع واألطفال املسيّ        
             ن بأن تتخذ                                       أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا         ١٩٩٩         ويف عام     .  )   ١٤٤ (                                                موضع قلق املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال       

                                                                                                                       رومانيا مجيع التدابري الالزمة حلماية أولئك األطفال وإعادة تأهيلهم وأن تكفل هلم االسم وأن تـضمن تـسجيل مجيـع                    
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                                      إهنا جتد ما يشجعها يف املبـادرات            ٢٠٠٣                                         ومع أن جلنة حقوق الطفل قالت يف عام           .  )   ١٤٥ (                  على النحو الواجب           الوالدات  
                                                                         فقد أوصت رومانيا يف مجلة ما أوصتها به بأن تعزز اجلهود الرامية              ، )   ١٤٦ (       الشوارع                                       املتواصلة املتمثلة يف خفض عدد أطفال       

                             يف مؤسسات كلم مشل األسرة            لإليداع                                                                                  إىل مساعدة األطفال على ترك الشارع وأن تركز بدرجة أكرب على السبل البديلة              
َ  قد ُشرَِع             طفال إىل أنه                                   وأشار املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األ  .  )   ١٤٧ (                             وخدمات التأهيل وإعادة اإلدماج  ِ  ُ   يف       ١٩٩٠        منذ عام    

                                                            بيد أن املقرر اخلاص شدد على احلاجة إىل وضع آلية ختـصص              .  )   ١٤٨ (              وهو إجناز كبري                   داخلية القدمية،           مؤسسات ال       إصالح  
              ً                                                                                                          مبوجبها تلقائياً ميزانية لألسر احلاضنة تغطي احتياجات رعاية األطفال يف الفترة ما بني سن الوالدة وسن ثالث سـنوات                   

   . )   ١٥١ (    ٢٠٠٥      عام      قانون ل     ً  وفقاً  )   ١٥٠ (         يف مؤسسات               ال جيوز إيداعهم    )   ١٤٩ (    لذين ا

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع -٧

                                                                                        ً                    مع أن جلنة حقوق الطفل الحظت املبادرات املتمثلة يف بدء برامج خاصة وتقدمي كتب ولوازم مدرسية جمانـاً،                    -  ٣٦
                           أطفال املنـاطق الريفيـة           صفوف                     يف معدالت التسرب يف                    الرتفاع الكبري          حيال ا    ،      ٢٠٠٣   م          يف عا   ،                     فقد أعربت عن قلقها   

  .  )   ١٥٢ (                                                                              الدراسية ومنهجية التدريس ال يعكسان أهداف التعليم الواردة يف االتفاقية              ناهج           ً             وأشارت أيضاً إىل أن امل      .         والفتيات
                                             إزاء حالة الفقر املدقع السائدة يف بعض املنـاطق                                                          ، أعرب املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال عن قلقه             ٢٠٠٥         ويف عام   

          املدارس     وأن   ،                          البنية التحتية غري مالئمة       أن      و  ،                                               أن نوعية التعليم يف املدارس االبتدائية رديئة        ّ                 أنّ تقارير تفيد ب               ً       الريفية مشرياً إىل    
                                  النقل متثل عقبة تعترض متابعـة                        ن تكاليف وسائل     أ    و  ،       املراهقني            العديد من                ً                  ً                    الثانوية كثرياً ما تكون بعيدة جداً بالنسبة إىل         

                                                                                                            وأوصت جلنة حقوق الطفل رومانيا يف مجلة ما أوصتها به بأن تبذل كل ما يف وسعها لضمان توفري التعليم                     .  )   ١٥٣ (       الدراسة
           ً                 وأوصت أيضاً بأن تكفـل       . )   ١٥٤ (    لعام         لتعليم ا  ا    ات                                 ً                                      اإللزامي ورمبا التعليم الثانوي جماناً جلميع األطفال وتعزيز قدرة مؤسس         

               ّ                                                                                                        ا توفري دورات لتّعلم اللغة الرومانية على النحو املنصوص عليه يف القانون لتيسري اندماج األطفال ملتمسي اللجـوء                        روماني
                                       إعفاءات من رسوم التعليم يف مرحلـة                 على شكل                                                  وبأن تنظر يف منح معاملة تفضيلية لالجئني          ،                         والالجئني يف نظام التعليم   

   . )   ١٥٥ (                     و ختفيضات يف هذه الرسوم   أ                                     التعليم الثانوي العايل والتعليم اجلامعي

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات -      ًثالثا 
                                                                                                          سلط املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال الضوء على عناصر إجيابية تتمثل يف سن جمموعة جديدة من القوانني               -  ٣٧

                                               وضع عدد من خطط العمل الوطنية وتأهيل جيل                                        مركزي على نظام محاية الطفل و                                           تتعلق حبقوق األطفال وإضفاء طابع ال     
                                           ف إىل توسيع نطـاق املبـادرة الوطنيـة          ي                  وأشارت اليونيس   )   ١٥٦ (                                                       جديد من املهنيني املتفانني العاملني يف جمال محاية الطفل        

ّ  رّضع                      للمستشفيات املالئمة لل                            لة ناجعة ملنع التخلـي                                                                        كسبيل فعال لتحسني صحة األم والطفل وحالة تغذية الرضع وكوسي           
   . )   ١٥٧ (        ن األطفال ع

                                  أو اليت تعاين مـن التمييـز يف         /                                                                             ومع ذلك أشارت اليونيسيف إىل أن حالة فئات األطفال الضعيفة واملستبعدة و             -  ٣٨
                                                وأشري يف تقرير ملفوضية األمم املتحـدة لـشؤون           .                                                                   رومانيا ال تزال صعبة على الرغم من اإلصالحات والتحسينات اهلامة         

  .     ٢٠٠١         أبريـل    /                                                             تماد استراتيجية احلكومة لتحسني ظروف مجاعة الروما يف نيسان                 ، إىل اع      ٢٠٠٥                     الالجئني صدر يف عام     
   . )   ١٥٨ (                                               النتائج املتوقعة بسبب وجود أوجه قصور يف التنفيذ   ثمر                                                 وعلى الرغم من أن االستراتيجية وضعت بإتقان فإهنا مل ت
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -      ًرابعا 
  لةتعهدات الدو - ألف

                                                           أن تعزز االعتراف والقبول بنتائج وتوصيات املؤمترات العاملية اليت  ب                            ، تعهدت رومانيا يف مجلة أمور      ٢٠٠٦        يف عام     -  ٣٩
                                                                                 مبا يف ذلك املؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة               ،                                        تتعلق حبقوق اإلنسان واملسائل ذات الصلة     

      لحـق   ُ ُي                            أن تدعم صياغة بروتوكول إضايف  ب   و ،    ٢٠٠١           ربان يف عام  ي         عقد يف د                                           األجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي        
   . )   ١٥٩ (                                                     لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  با

  توصيات حمددة للمتابعة - باء

               وأن تعـدل     ؛ ء                                                                                                   أوصى املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال رومانيا يف مجلة ما أوصاها به بأن تلغي جترمي البغا                  -  ٤٠
                         وأن تواصـل إبـرام       ؛                                          بسبب عبورهم احلدود بطريقة غري مشروعة                      املالحقة القضائية                             حلماية ضحايا االجتار من       ا       تشريعاهت

                                                وأن تقدم التدريب إىل قوات الشرطة يف جمال التعامـل     ؛ )   ١٦٠ (                                                        اتفاقات ثنائية بشأن تدابري مكافحة االجتار مع بلدان املقصد   
             وإضـافة إىل     .  )   ١٦١ (               ً                                    وأن تطبق نظاماً حلماية الشهود يف قضايا االجتار         ؛                    ملرتيل واالعتداء اجلنسي                             مع ضحايا االجتار والعنف ا    

                                     أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبرية       ،                                                                                         التوصيات املقدمة فيما يتعلق باستعادة املمتلكات اليت انتزعت وبالقانون املتعلق بالدين          
ـ    ً طاً    ً          هنجاً أكثر نشا             السلطات      تبع                         الدين أو املعتقد بأن ت        ذه                                                      يف حتديد حاالت التعصب الديين واملعاقبة عليها ووضع حـد هل
   . )   ١٦٢ (    عقاب         فلت من ال        ً     اليت كثرياً ما ت                 املواقف والسلوكات 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -      ًخامسا 
                                    على ثالثة جماالت للمساعدة خـالل           ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                          يركز إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -  ٤١
                                                    احلكم الرشيد لتعزيز القدرة اإلدارية للحكومـة              يف جمال                بناء القدرات     ‘  ١ ‘  :       وهي  ،    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                      ورة الربنامج للفترة     د

                                        االقتصاد الوطين وخفض مستويات الفقر يف                       يف سبيل ازدهار                           حتقيق النمو االقتصادي      ‘  ٢ ‘                              على املستويني املركزي واحمللي؛     
                                     احلصول على خدمات اجتماعية وصـحية                   لتعزيز فرص                     جتماعية األساسية                   تقدمي اخلدمات اال    ‘  ٣ ‘                        عداد الفئات الضعيفة؛    

                                                                   وقدمت اليونيسيف معلومات عن براجمها املتعلقة ببنـاء القـدرات            .  )   ١٦٣ (                                      أفضل على أساس املساواة بني اجلميع              وتعليمية
                          ن فريق األمـم املتحـدة                   املساعدة م        التماس                                                          وشجع املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال احلكومة على            .  )   ١٦٤ (        والتعاون

   . )   ١٦٥ (                     القطري لتنفيذ توصياته
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