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 مقدمة

   ١ / ٥                            لقرار جملس حقوق اإلنـسان       ً  اً                                                                   عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق         - ١
  ُ                       وأُجري االستعراض املتعلق     .     ٢٠٠٨      مايو /    أيار    ١٩       إىل    ٥                  يف الفترة من            الثانية   ه        َ  ، دورتَ     ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨       املؤرخ  

        أمينـة                                                  وفد رومانيا سعادة السيدة رادوتا ماتاش،         ت     وترأس  .     ٢٠٠٨      مايو /    أيار    ١٥            املعقودة يف       ١٥                    برومانيا يف اجللسة    
    وقد   .              الوارد أدناه      رفق    امل      انظر     ً    عضواً     ٢٣       من      كون                 تشكيلة الوفد امل       على         لالطالع و  .                                    الدولة بوزارة اخلارجية يف رومانيا    

   .     ٢٠٠٨     مايو  /      أيار  ١٩          املعقودة يف     ١٧                رومانيا يف جلسته         املتعلق ب                            د الفريق العامل هذا التقرير     اعتم

   )                 اجملموعة الثالثيـة   (                         جمموعة املقررين التالية                       جملس حقوق اإلنسان           اختار     ،      ٢٠٠٨       فرباير /       شباط   ٢٨    ويف   -  ٢
  .                             أنغوال، وكندا، والبوسنة واهلرسك  :        رومانيا،                       لتيسري االستعراض املتعلق ب

  :       رومانيا        املتعلق ب       ستعراض  ال                               ، صدرت الوثائق التالية من أجل ا ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥       للفقرة    ً اً    ووفق -  ٣

ّ       تقرير وطين أُعّد وفق  ) أ (    ؛ )A/HRC/WG..6/2/ROM/1   ) ( أ (  ١٥       للفقرة  ً  اً            ُ 

  )  ب (  ١٥                                                     ً                           جتميــع للمعلومــات أعدتــه املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة    ) ب ( 
) A/HRC/WG.6/2/ROM/2( ؛  

   ).A/HRC/WG.6/2/ROM/3   ) ( ج (  ١٥      لفقرة  ل   ً اً        َّ                                  موجز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفق  ) ج ( 

                         أملانيـــا، والـدامنرك،     ً  اً       سـلف                         قائمة أسئلة أعدهتا      ،                            عن طريق اجملموعة الثالثية     ،                   وأحيلت إىل رومانيا   -  ٤
                       ميكن االطالع على هـذه      و  .   ية                                                                                  وآيرلندا، والسويد، وهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمال        

  .                        لالستعراض الدوري الشامل ة        اخلارجي ة                األسئلة على الشبك

  موجز مداوالت عملية االستعراض-     ًأوال 

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض-  ألف

            ة الدولـة       أمين                                        ، عرضت سعادة السيدة رادوتا ماتاش،           ٢٠٠٨      مايو   /       أيار   ١٥               ، املعقودة يف      ١٥          يف اجللسة    - ٥
  .                                                                                                             زارة اخلارجية يف رومانيا، التقرير الوطين لرومانيا ومنجزات بلدها يف جمال تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان                  بو

                    اجملتمع املدين الذي نشأ        مشاركة                                                          إىل مشاركة املنظمات غري احلكومية يف صياغة التقرير، وإىل ازدياد     ً  أيضاً        وأشارت 
          قد واجهت                     احلكومات املتتالية       إن        قالت و  .          اإلنسان                                 وأسهم يف كفالة احترام حقوق         ١٩٨٩                      يف رومانيا عقب عام     

                                                            سلوك سياسي ومدين جديد، وإعادة التفكري يف االستراتيجيات املتبعة      تشكيل                       سيما فيما يتعلق بإعادة                حتديات كثرية، ال
             التـوازن                   ملسألة إجيـاد    ً اً      خاص        ً اهتماماً                 ن رومانيا تويل     أ       أضافت و  .                             النماذج النمطية السائدة              التغلب على            تنفيذها، و    يف   و

   .                                                                                               الصحيح بني تعزيز ومحاية احلقوق املدنية والسياسية وضمان احترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

             يف رومانيـا    ً                                                   اً، قالت املتحدثة إن محاية وتعزيز حقوق اإلنسان               سلف  ة ّ ّد ع                               ويف معرض جواهبا عن األسئلة امل      -  ٦
                                  وأضافت أن اختصاصات هيئة الدفاع عن   .                قضائية واإلدارية                                        شبكة واسعة من املؤسسات القضائية وشبه ال  ما     تكفله
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ـ                                                                                      ً           الشعب واجمللس الوطين ملكافحة التمييز ومسؤولياهتما وتشكيلهما وأساليب عملهما متتثل امتثاالً                   ملبـادئ   ً  اً       تام
    عمل      خطة                                                          مقتدية بالنموذج السويدي، على التمهيد للشروع يف          ً  اً،                                     وإضافة إىل ذلك، تعمل رومانيا حالي       .      باريس

               مع مفوض حقوق       ً  أيضاً       حثت                            ُ      ويف إطار هذه العملية، اليت بُ       .  ً اً                                    حلقوق اإلنسان جيري استعراضه سنوي      ة       شامل  ة  ني  وط
ٌ                                                                            جملس أوروبا، سُيعقد مؤمتٌر هذه السنة تناقش خالله السلطات واجلهات الرئيسية صاحبة املصلحة يف                 يف          اإلنسان           ُ             

  .     هذه                                     اجملتمع املدين املبادئ التوجيهية خلطة العمل

                                                   للتمتع الكامل حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية،        ً اً       مسبق  ً اً      شرط  اُ   ّ       ُيسلّم بكوهن            هي مسألة                    ن إقامة العدل            وقالت إ  -  ٧
   ؛    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥                                           وتشمل هذه التدابري استراتيجية للفتـرة         .                                             اعتمدت عدة تدابري لتعزيز استقاللية القضاء         قد             ن احلكومة     وإ

                القضاء؛ وزيادة        جهاز                         متخصصة للعاملني يف          دورات     ية و                                          لتقييم النشاط املهين؛ وعقد دورات تدريب      ً  اً      جديد ً  اً       ونظام
  ً  ناً  ي  حتس      شهدت                  الفترة املاضية             قالت إن                                   وفيما يتعلق مبكافحة التمييز،       .                                             الشفافية؛ ورصد موارد مناسبة من امليزانية     

      تشريع           جرى وضع            إنه قد        ً                                                                                     مطرداً لإلطار القانوين واملؤسسي الرامي إىل منع التمييز جبميع أشكاله واملعاقبة عليه، و            
       ً     ً                  معياراً صرحياً ينص عليهـا        ١٥    إىل   ً  اً                                                                             شامل حيظر التمييز املباشر وغري املباشر جبميع أشكاله وحيدد عقوبته استناد          

                                                                                             وجيوز للمجلس الوطين ملكافحة التمييز أن ينظر يف قضايا التمييز ويفرض العقوبات املتعلقة به، باالستناد   .        القانون
  .                        أو جهة تتصرف حبكم املنصب ني                أو أشخاص اعتباري                        أو معلومات يقدمها أفراد  /          إىل شكاوى و

                                  ، اعتمدت احلكومة استراتيجية من         ٢٠٠١          ففي عام     .                  يكتسي أمهية خاصة                  ً    الروما شاغالً       أقلية            وتظل حالة    -  ٨
                                                                     ، وهي استراتيجية كانت مثرة تعاون بني السلطات احلكومية ومنظمات غري حكومية     ماعة                   أجل حتسني حالة هذه اجل

  ُ                                  ُوضعت من أجـل تـسريع تنفيـذ               رئيسية                               بتدابري تندرج يف خطة عامة     ً  اً        الحق  ت   كمل ُ ُت  اس    قد             الروما، و       جلماعة
                      ومن بني التحديات اخلاصة   .       الروما ب         معنية                                                   ؛ وأنشئت شبكة معقدة من املؤسسات، منها وكالة وطنية              االستراتيجية

                      ة يف املدارس؛ وقد أصدرت                ، ومسألة التفرق         ذه اجلماعة                                                      املتعلقة بالروما، ورد ذكر مسألة املستوطنات غري النظامية هل
                                                             عزل التالميذ الروما واعتمدت منهجية من أجل منع التفرقة اليت      ً  اً          حيظر رمسي  ً  اً                                      وزارة التعليم والبحث والشباب أمر    

      هـذه                  مشكلة أفـراد        حل    ُ                             واُتخذت تدابري أخرى من أجل        .                                                    يتعرض هلا أطفال الروما يف املدارس والقضاء عليها       
   .            تثبت هويتهم      وثائق                         اجلماعة الذين ليست لديهم 

                                                                                                  وفيما يتعلق مبسألة املساواة بني اجلنسني، اعتمدت رومانيا االستراتيجية الوطنية لتكافؤ الفرص املتاحة للمرأة  - ٩
          رومانيـا             واعتمـدت   .                                                                 ، وهي استراتيجية تتضمن إجراءات ترمي إىل تعزيز حقوق املرأة          )    ٢٠٠٩-     ٢٠٠٦ (        والرجل  

       األوجه،                       ً                                    ويوىل اهتمام خاص أيضاً للفئات املعرضة للتمييز املتعدد         .   جل      ً                                          قانوناً بشأن تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة والر      
                                                                        اختذت احلكومة عدة إجراءات كجزء من اجلهود الرامية إىل تنفيذ توصيات                كما    .       الروما      مجاعة                       ال سيما النساء من     

        ملسألة     ٢٠٠٨-     ٢٠٠٥  ة                                       وأويل اهتمام خاص يف الربنامج احلكومي للفتر  .                                           اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
          ويف جمـال     .                                                   ُ                                               منع ومكافحة العنف املرتيل والعنف املرتكب ضد املرأة، واعُتمدت استراتيجية وطنية يف هذا الصدد             

                            ّ                                                                            محاية حقوق الطفل وتعزيزها، ركّزت السلطات على اإلصالح، ومل يفتأ عدد كبري من املنظمات غري احلكوميـة               
  .                                                                     احلكومة واجملتمعات احمللية يف سياق معاجلة املسائل ذات الصلة باألطفال                             يد املساعدة إىل      ّ ّد                  واملؤسسات اخلريية مي  

                                                                            ً                                      ت السيدة رادوتا ماتاش معلومات عن اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل املنشأة حديثاً، وهي هيئة تتـدخل يف                   م د ق و
         ً                 يئة مؤخراً االسـتراتيجية              ت هذه اهل         َّ  وقد أعدَّ   .                                                                   اإلجراءات اإلدارية والقضائية هبدف كفالة احلفاظ على حقوق األطفال        

                                             ، وهي استراتيجية تشمل مجيع فئات األطفال،           ٢٠١٢-     ٢٠٠٨                                                        الوطنية حلماية حقوق الطفل وتعزيزها، اخلاصة بالفترة        
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                                         املشكلة املتمثلة يف العدد الكـبري مـن               معاجلة        ً       مؤخراً يف     ة      روماني  ال               شرعت السلطات       قد   و  .                          مبن فيهم األطفال املعوقون   
   .                                      ً                     طول غياب والديهم ممن غادروا البلد حبثاً عن فرص عمل يف اخلارج                      األطفال الذين يعانون من

            املشاكل ذات       مجيع                               ً                                                         اعتمدت السلطات الرومانية عدداً من التدابري التشريعية والتنظيمية املصممة ملواجهة                كما   -   ١٠
        وتقـوم    .        لالئقـة                      أدىن من الظروف ا     ّ ّد حب         احملتجزين       متتع                                                               الصلة بتسيري نظام السجون، مبا يف ذلك مسألة األمن وضمان           

 ُ                وُيلـزم موظفـو      .                             ً                               تفتيش منتظمة وغري معلنة مسبقاً وختصصية يف مرافق االحتجاز                عمليات                            اإلدارة الوطنية للسجون ب   
   .                    خالل فحصهم للمحتجزين        يالحظوهنا                                                                     اخلدمات الطبية بإخطار املدعي العام بأية آثار للتعذيب أو إساءة املعاملة 

                                                                 لصحة العامة أمهية كربى ملسألة حتسني إدارة مستـشفيات األمـراض                                         الصحة العقلية، تويل وزارة ا            جمال     ويف -   ١١
                                                                 اإليدز، تنفذ الشبكة الوطنية لتعزيز الصحة والتوعية الصحية بـرامج    /                                         وفيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية       .        العقلية

  .                     اص املصابون بالفريوس      األشخ    له                                      من أجل منع التمييز الذي يتعرض                      يف اجملال الطيب                                       تثقيفية موجهة للجمهور والعاملني     
                           من الوفيات النفاسية، لكـن           إىل حد ما                                                        ِ   ً              وخالل السنوات االنتقالية، وبسبب عدة عوامل، شهدت رومانيا نِسباً مرتفعة     

                                       ويف السنوات املاضية، أحرزت رومانيـا        .                                                                   هذه النسب بدأت تتراجع، ال سيما بفضل اخنفاض عدد حاالت اإلجهاض          
                                       قدراهتا يف جمال إنفاذ قوانني مكافحـة              تعزيز                                  كات االجتار باألشخاص، عن طريق           ً     ً                        تقدماً كبرياً على صعيد مكافحة شب     

   .                 خذة لصاحل الضحايا              اإلجراءات املت  ها                                                     االجتار باألشخاص وتنفيذ برامج وتدابري ذات صلة بذلك، مبا في

      الناس          د أصبح     وق                                                           ً       ً    ً                      وفيما يتعلق حبالة األقليات اجلنسية، تتيح القوانني الوطنية نظاماً متقدماً جداً للحماية،              -   ١٢
                                      وأشارت املتحدثة إىل أن هذه الفئة ال تزال   .  ً اً     وتساحم ً  اً                       أهنم أصبحوا أكثر انفتاح ً  اً                  ، وهو ما يعين ضمني           كثري استنارة أ

                                                                               يف أوساط اجملتمع الروماين، ال سيما يف املناطق اليت يغلب عليها الطابع احملافظ                      املنتشرة                             معرضة للمواقف التمييزية    
                                                                                         التعاون الدويل، تعي رومانيا احلاجة إىل مواصلة رأب الثغرات املؤسسية والتـشريعية                       وعلى صعيد   .            مثل األرياف 

  .             ً                                                                                               املوجودة سعياً إىل زيادة تعزيز حقوق اإلنسان، وأعادت رئيسة الوفد الروماين تأكيد التزام بلدها يف هذا الصدد         
                                   تنضم إليها، وأهنا تعتزم توقيـع                                 قوق اإلنسان اليت ميكن أن       حل                                                   وأضافت أن رومانيا بصدد تقييم الصكوك الدولية        

                        بتأكيد التزام رومانيا          كالمها                    واختتمت املتحدثة     .                                                           االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
   .                                                  حبقوق اإلنسان وبعملية متابعة االستعراض الدوري الشامل

  تفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراضالوار احل -  باء

        رومانيا       تمثيل      ً                        وفداً ببيانات أشادوا فيها ب  ٣٨                                     اعلي الذي أعقب عرض ممثلة رومانيا، أدىل               خالل احلوار التف -   ١٣
                               عن ارتياحها للدور القيادي الذي     ً  أيضاً                 وأعربت عدة وفود   .                           نوعية عرضها وتقريرها الوطين ب                  بوفد رفيع املستوى و

                              األمم املتحدة يف جنيف، بصفته                                                                                      يؤديه سعادة السيد دورو رومولوس كوستيا، املمثل الدائم لرومانيا لدى مكتب            
   .                     رئيس جملس حقوق اإلنسان

                        أوصتها بأن تنـضم إىل          فقد                                                                             وإذ الحظت اجلزائر أن رومانيا تعمل على تعزيز حقوق اإلنسان يف البلد،              -   ١٤
                                    بتعزيز التـدابري الراميـة إىل         ها    أوصت     كما    .                                                                     االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

       مبواصلة     ً  أيضاً         وأوصتها   .                      الروما واملرأة الريفية     مجاعة      نساء        حقوق       ال سيما                              حبقوق املرأة عن طريق التعليم،       النهوض
                                         الروما املتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم،      مجاعة                                                     عملها من أجل حتسني حالة حقوق الطفل، ال سيما حقوق أطفال 
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                   اخلطاب السياسي ويف      يف                  أو املعرب عنها       ً وماً  عم           اجلمهور                                                        وبالتصدي للمواقف السلبية واملتحيزة املنتشرة يف أوساط      
                  حالـة حقـوق       سني                                                                                        املواد اإلعالمية، وبالتصدي للعنف والتمييز من جانب الشرطة، وبإذكاء الوعي بضرورة حت           

  .               اإلنسان بشكل عام

     مـن                                                                                                وأشاد املغرب بالتزام رومانيا حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والحظ انضمامها إىل منظمة األ             -   ١٥
                                 رحب بإنشاء اجمللس الوطين ملكافحة          كما    .                                                                والتعاون يف أوروبا، ومنظمة حلف مشال األطلسي، واالحتاد األورويب        

          ، أشار إىل    يدة              من املمارسات اجل        ممارسة   لى ع      مثال ك و  .                               ن االستراتيجية الوطنية لرومانيا ع                      التمييز، وطلب معلومات 
   أي     على                                            بدأ فرض عقوبات ملنع التحريض على الكراهية أو     رن مب   تقت                                          أن حرية التعبري اليت يضمنها الدستور الروماين 

                حيتذى يف سـياق                                                                                    ً              سلوك ميس بكرامة األشخاص ألسباب جنسانية أو عنصرية أو دينية، األمر الذي اعتربه مثاالً             
    نية                                               معلومات عن احملاور الرئيسية خلطة العمل الوط          ً  أيضاً               وطلب املغرب     .                       قلقة للتعصب يف العامل     امل      ظاهر    امل        مكافحة  

  .       وضعها   على ً  اً                                  حلقوق اإلنسان اليت تعمل رومانيا حالي

  .                                                                               تقارير تبعث على القلق إزاء الوضع القانوين فيما يتعلق باحلرية الدينيـة                 وجود                        وأشارت سلوفينيا إىل     -   ١٦
          الطوائـف   "                                                 املتعلق بالديانات يقصر التمتع باحلقوق على            ٢٠٠٦                                                 وأعربت عن قلقها من أن القانون اجلديد لعام         

                                                                                     رومانيا تقدمي مزيد من املعلومات بشأن الكيفية اليت يضمن هبا القانون اجلديـد                من       وطلبت     ".          ملعترف هبا           الدينية ا 
                                                                                                                         تكافؤ احلريات الدينية بني الطوائف الدينية، وأوصتها بزيادة مواءمة تشريعاهتا املتعلقة باحلرية الدينية مع املعـايري                

   .                                               على األخذ مبنظور جنساين يف عملية متابعة االستعراض ة    ستمر م                         بأن تعمل بصورة منهجية و  ها    أوصت    كما   .        الدولية

                                                                                             الصني أن رومانيا تواصل تعزيز تشريعاهتا الوطنية عن طريق إنشاء هيئات متخصـصة، مثـل                      والحظت   -   ١٧
  .                                  منها قضايا أقليـة الرومـا       ً اً                                                                           اجمللس الوطين ملكافحة التمييز، ووضع سياسات وخطط عمل مالئمة تتناول أمور          

  .                                                                 تعاوهنا مع اجملتمع الدويل وتشارك بنشاط يف أعمال جملـس حقـوق اإلنـسان       ً  أيضاً      تعزز                      وأضافت أن رومانيا    
                                                    لتحديات اليت تواجهها رومانيا يف سياق تعزيز ومحاية حقوق  ا        يشري إىل                          أن التقرير الوطين لرومانيا     ً  أيضاً       الحظت و

         وعـن       ٢٠٠٩-     ٢٠٠٦       لفترة   ل     فرص                                                                        وسألت عن املرحلة اليت بلغها تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتكافؤ ال           .       اإلنسان
  .           االستراتيجية    هذه                    النتائج اليت حققتها 

                                                                                                    وأشادت تونس باجلهود اليت تبذهلا رومانيا من أجل تعزيز حقوق الطفل ورحبت باخلطة االسـتراتيجية                -   ١٨
                                                                                                               الوطنية من أجل الطفل، وباهليئة الوطنية اجلديدة حلماية حقوق الطفل، وبوجود جمموعة رفيعة املـستوى تـضم                 

                            ، والبنك الدويل، ومنظمـة      )         اليونيسيف (                                                              ني حكوميني وبرملانيني وممثلني عن منظمة األمم املتحدة للطفولة               مسؤول
                                                                                                     الصحة العاملية، واجملتمع املدين أنشئت لتقدمي املشورة إىل احلكومة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية تضمن متتع األطفال 

                          أفضل محاية ممكنة لألطفال،          توفري                             رومانيا جهودها لضمان                      وأوصت بأن تواصل    .                                 حبماية مستوفية للمعايري الدولية   
  .       للمخاطر ً  اً                         ال سيما األطفال األكثر تعرض

  .                                                                                                    ورحبت أذربيجان بالعملية الدميقراطية يف رومانيا وبالتقدم الذي أحرزته يف جمال حقـوق اإلنـسان               -   ١٩
                        وأشادت بالقوانني الشاملة   .    اصة                                                                   وأشارت إىل مشاركة رومانيا وتعاوهنا يف إطار هيئات املعاهدات واإلجراءات اخل

         وطلبت إىل    ".                        املستشفيات املراعية للطفل "                                                     تها رومانيا ملكافحة االجتار باألشخاص وبتوسيع نطاق مبادرة      وضع   اليت
                          أما فيما يتعلق بالنداء      .                                                                   ن الوضع فيما يتعلق بزيارة املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم           ع                        رومانيا تقدمي معلومات    
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                                                                                                 صدر يف إطار اإلجراءات اخلاصة بشأن تزايد عدد األطفال املتجر هبم واألطفال الذين يتعرضـون                            املشترك الذي 
  .                                                              عما يعيق التدابري املتخذة من أجل التـصدي هلـذه احلالـة                    رومانيا                  سألت أذربيجان        فقد                   لالستغالل اجلنسي،   

  .                        العلنية للرموز الدينية    هانة إل                                              عن التدابري املتخذة للتصدي ملسألة التشهري الديين وا    ً  أيضاً          واستفسرت 

                                                           عما قامت به احلكومة لضمان إدراك الكيانات احلكومية املسؤولة عن          األمريكية                      وسألت الواليات املتحدة  -   ٢٠
     عـن      ً  أيضاً            واستفسرت    .                                                    ملسؤولياهتا وقيامها بواجباهتا على النحو املطلوب          ٢٠٠٥                                  تنفيذ قانون رعاية الطفل لعام      

              ، وعن سـبب        ٢٠٠٥                                                    لقانون املتعلق برد املمتلكات الذي اعتمد يف عام                                 الذي يعتري تنفيذ ا        شديد              سبب البطء ال  
                              وأوصت بأن تبـذل رومانيـا        .     لصدد                                                                           فشل احلكومة يف إقناع الكنيسة األرثوذوكسية الرومانية بالتعاون يف هذا ا          

ـ                 ً  اً      جهود    ذه                                                                                                       حثيثة للعمل مع الكنيسة األرثوذوكسية من أجل إجياد حل ملسألة رد املمتلكات، مبا يشمل امتثال ه
   .                          الكنيسة للقرارات القضائية

                                    اعتماد معايري مرجعية لرصد التقدم                 قد اقترن ب                                                           وإذ الحظت كندا أن انضمام رومانيا إىل االحتاد األورويب           -   ٢١
                                    سألت عن اخلطوات اإلضافية اليت جيري           فقد                                                                          على صعيد مكافحة الفساد، وأن رومانيا كثفت جهودها يف هذا الصدد،            

  .                                          ملكافحة الفساد وأن ترصـد تنفيـذها          سقة                                           ت بأن تضع رومانيا استراتيجية قطرية مت          وأوص  .                       اختاذها يف هذا السياق   
                  سيما يف جمـال                                       عد وتسريع اإلصالحات القانونية، ال                                                          ُّ         وأوصت رومانيا بتعزيز قدرات السلطة القضائية على مجيع الصُّ        

ُ  ِّ            املعاجلة القضائية ملسألة الفساد يف األوساط العليا استناداً إىل اهلدف الذي ُحدِّ                ٢٧                                         د يف تقرير املفوضية األوروبية املـؤرخ                                                          ً              
                       األقلية العرقية األكثر        متثل               الروما تظل         مجاعة             والحظت أن     .                       آلية التعاون والتحقق           يف إطار         ٢٠٠٧       يونيه   /      حزيران
                       الرومـا، واملثليـون،             أقليـة                                                                                  وأوصت رومانيا باختاذ تدابري إضافية ملكافحة التمييز ضد األقليات، مبا فيها             ً  اً     ضعف

                                     بأن تتخذ رومانيا تدابري إضافية ملكافحة     ً  أيضاً       وأوصت   .      اإليدز /                                  املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية       واألشخاص
                                                                                                            االجتار باألشخاص، مبا يشمل تدريب الشرطة على التعامل مع ضحايا االجتار واالعتداءات اجلنسية، وتنفيذ نظام               

                                              ة تسوية قضايا رد املمتلكات، املوروثة عـن                           وإذ الحظت بطء وتري     .                                        حلماية الشهود يف قضايا االجتار باألشخاص     
  ع   ّ سّر                              ُ لتسريع هذه العملية وأوصت بأن ُت            زمع إجراؤها                                استفسرت عن اإلصالحات القانونية امل    فقد                العهد الشيوعي، 

  .                         رومانيا عملية رد املمتلكات

    مجيع         ت إشراك                                                                                  ورحبت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالعملية االستشارية اليت أتاح -   ٢٢
                                                             وأشادت بانضمام رومانيا إىل الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق          .                                               اجلهات صاحبة املصلحة يف صياغة التقرير الوطين      

                                                                                                 اإلنسان وأوصتها باختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان توافق التشريعات ذات الصلة باملوضوع مع املعايري الدولية 
                                                                 بالتزام رومانيا باختاذ مبادرات ترمي إىل حتسني احلقوق اإلنسانية ألقلية         وإذ رحبت  .                         اليت تنص عليها تلك الصكوك

                                                                          هذه الفئة تظل غري متمتعة باملساواة التامة فيما يتعلق بنيل التعليم، واستفسرت                       فقد أعربت عن قلقها ألن         الروما، 
                   ج املرضى يف مستشفيات    وعال            أوضاع إقامة   ن  أل               أعربت عن قلقها     كما   .                                      عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة هذه املسألة    

                                                                             ملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وأوصت رومانيا بأن تنظر على وجه االستعجال                   إخالل با                         األمراض العقلية يشوهبا    
                                                      ورحبت بالتقدم احملرز فيما يتعلـق بـدعم األطفـال            .                                   تحسني أوضاع املصابني بأمراض عقلية                    اعتماد تدابري ل     يف  

                       والحظت اململكة املتحدة أن   .                خطوات أخرى كثرية     اختاذ                   جة ال تزال تدعو إىل                              املعوقني، لكنها أشارت إىل أن احلا
                 من التدابري لتحسني  ً  اً                              ، وأوصت بأن تتخذ رومانيا مزيد    ١٩٩٠        منذ عام   ا                                    معديل اإلجهاض والوفيات النفاسية تراجع

   .                                                    الصحة اجلنسية واإلجنابية، ال سيما يف أوساط الفئات املهمشة      أحوال 
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                                           يف سبيل النهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها           ١٩٩١                                    ود اليت بذلتها رومانيا منذ عام                         ورحبت أنغوال باجله   -   ٢٣
               استفسرت عمـا        فقد                                                      وإذ الحظت التقدم احملرز على صعيد محاية األقليات،           .                                 وتوطيد إطارها القانوين واملؤسسي   

  .     تصادي                                                                                 ميكن عمله كخطوة إضافية من أجل إعمال حقوق أقلية الروما وضمان اندماجهم االجتماعي واالق

                 وفيما يتعلق حبقوق   .                                                                          وحثت فرنسا رومانيا على تعزيز إدماج الروما على صعيد اإلسكان والصحة والتعليم -   ٢٤
          املتعلـق                                                                                                      الطفل، أيدت فرنسا توصيات اجلزائر الداعية إىل ضمان حقوق الطفل على حنو أفضل، ال سيما احلـق                  

               رومانيا بتعزيز       فرنسا                         سبة إىل حقوق املرأة، أوصت      وبالن  .                                                 التسجيل املدين، والتعليم، والصحة، واحلماية من العنف ب
  .                                                     عن طريق اإلعالم والوقاية ومحاية الضحايا ومعاقبة اجلنـاة      وذلك                                                     جهودها الرامية إىل مكافحة العنف املرتكب ضد املرأة      

ـ          فعلتـه                                       اإليدز، أبرزت فرنسا، على غرار ما        /                                                         وخبصوص مسألة األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية            دا،     كن
                                           وفيما يتعلق حباالت االختفاء القسري، الحظت        .      اإليدز /                                                  ضرورة مكافحة التمييز ضد املرضى املصابني بالفريوس      

  .                  وعلى التصديق عليها        توقيعها             وشجعتها على           ذات الصلة                               اعتزام رومانيا توقيع االتفاقية 

           كما رحبت                         تخدامها املفرط للقوة،                                                                               ورحبت الدامنرك باجلهود احلالية املبذولة ملتابعة قضايا جتاوزات الشرطة واس          -   ٢٥
                                                    لكنها الحظت أن تعرض السجناء لتجاوزات من جانب السلطات   .                             املتخذة لتحسني األوضاع يف السجون         بالتدابري 

              هود وتعزيزها    اجل                                وأوصت بأن تواصل احلكومة بذل        .                                                         واعتداءات من جانب سجناء آخرين ال يزال مشكلة قائمة        
                                                                       مان التحقيق يف مجيع حاالت االعتداء واالستخدام املفرط للقوة من جانب                                                 لتفادي إساءة معاملة السجناء، مع ض     

              بشأن احلريـة    ً  اً          مد مؤخر   ُ عُت     ذي ا                        وأشارت إىل القانون ال     .                                                      السلطات وضمان اختاذ التدابري املناسبة يف هذا الصدد       
                 دأ احلرية الدينية                                                                                       الدينية وأوصت بأن تتخذ احلكومة خطوات من أجل إعادة تقييم التدابري الالزمة لضمان تنفيذ مب  

                                                                        أوصت بأن تأخذ السلطات الرومانية بنهج استباقي يف كشف حوادث التعصب              كما    .                             أو حرية املعتقد بدون متييز    
ّ   ما متّر  ً  اً                                الديين ووضع حد هلا، وهي حوادث كثري    .          دومنا عقاب    

            ، وتوسـيع                                       لتحسني احلالة االقتصادية يف البلد         ١٩٨٩                                                وأشارت مجهورية كوريا إىل اجلهود املبذولة منذ         -   ٢٦
                      واستفسرت عن التدابري     .                                                                                 نطاق احلريات واحلقوق، وإيالء اهتمام خاص حلماية احلقوق اإلنسانية للطفل واألسرة          

  ن  ع              من املعلومات    ً  اً                    ها أن تقدم مزيد     من                                                                           اليت اختذهتا رومانيا ملعاجلة املسائل املتعلقة بصحة أطفال الشوارع، وطلبت           
  .        ة القضاء                                  التدابري احملددة املتخذة لضمان استقاللي

                                                                                                   وأوصت آيرلندا بأن تواصل رومانيا اختاذ مزيد من التدابري لضمان متتع الروما باملساواة يف جمـال حقـوق         -   ٢٧
      وأوصت   .                                                       من التدابري لتحسني األوضاع املعيشية يف أماكن االحتجاز        ً  اً                                أوصت بأن تتخذ رومانيا مزيد         كما    .       اإلنسان

                       وأوصت رومانيا مبواصـلة    .                                 رعاية مناسبة يف جمال الصحة العقلية     وفري    ً                                        أيضاً بأن تتخذ رومانيا تدابري أخرى لضمان ت    
                                          اإليدز يف صفوف األطفال ومكافحـة تعـرض         /                                                                 اختاذ إجراءات إضافية ملكافحة انتشار فريوس نقص املناعة البشرية        

   ، ً اً      وأخـري   .                                     العالج املناسب واملعلومات الكافية       وفري           عن طريق ت        وذلك                   اإليدز للتمييز،    /                       األشخاص املصابني بالفريوس  
                                                                  تدابري أخرى ملكافحة تعرض املعوقني للتمييز، مبا يـشمل حتـسني وصـوهلم إىل          تعتمد              رومانيا بأن           آيرلندا        أوصت

  .                        اخلدمات االجتماعية والصحية

                                                                                               املكسيك بتقييم حالة حقوق اإلنسان يف البلد وبااللتزام الواضح لرومانيا حبقوق اإلنسان، األمر                    ورحبت   -   ٢٨
                                   وأشادت باختاذ رومانيا تدابري حلظر       .                                               نفتحة على صعيد التعاون مع اهليئات الدولية              سياسة م         انتهاج                 الذي أدى إىل    
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                 وإذ أعربـت عـن     .                                                                                        مجيع أشكال التمييز وبالتقدم احملرز يف جمال التعليم واإلصالح من أجل تعزيز محاية األطفال          
                     تضاعف رومانيا جهودها                       من املعلومات وأوصت بأن  ً  اً           طلبت مزيد      فقد                                             إدراكها للتحديات اليت تواجهها رومانيا،      

                                                                                                               لتعزيز إنصاف اجملتمعات الريفية من حيث ضمان متتعها باحلقوق والفرص، ال سيما األقليات العرقيـة والنـساء                 
                                 من التدابري املتخذة ملكافحـة                   موعة الواسعة                       وأشارت املكسيك إىل اجمل     .                                        واألطفال ممن يعيشون يف املناطق الريفية     

        وأوصـت    .                                                             باب هذه الظاهرة وعن التدابري اإلضافية املتخذة للتصدي هلا                           واستفسرت عن أس    ،              االجتار باألشخاص 
                                       بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال      سألة                                                      رومانيا بتكثيف جهودها لتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مب

                     مانيا على اتفاقية                     أوصت بأن تصدق رو        كما    .                                                                يف املواد اإلباحية، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين        
                                                                                  ؛ واتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية محاية مجيع                     ذوي اإلعاقة               حقوق األشخاص   

                                                                     والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  ؛                           األشخاص من االختفاء القسري   
  .    هينة                                   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل

                                                                                                          وطلب السودان معلومات بشأن خطوات التعاون القانوين والدويل والتدابري املتصلة بذلك اليت تتخذها رومانيا             -   ٢٩
        محايتهم    و      ألطفال       حقوق ا       تأمني                                                           وقالت إهنا ترغب يف االستفادة من خربة رومانيا يف جمال             .                          لتنسيق محاية حقوق الطفل   

                      من أجل حتسني الرفـاه               اليت تبذهلا     هود  اجل                  برومانيا على              السودان    شاد  وأ  .                                        من حماوالت االختطاف والترحيل إىل اخلارج     
  .                                                  التعاون مع البلدان النامية فيما يتعلق هبذه املسائل          إىل زيادة   اها   ودع                    االجتماعي واالقتصادي، 

      وطلبت   .                                                                                          وأشادت السنغال جبهود رومانيا الرامية إىل وضع وإعمال إطار مؤسسي مالئم حلقوق اإلنسان             -   ٣٠
                                                                                                     ن إجنازات اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل والدور الذي ميكن أن تؤديه يف تنفيذ االسـتراتيجية                            معلومات بشأ 

                                                                                واستفسرت عن السمات الرئيسية لالستراتيجية الوطنية ملكافحة التمييز وقـوانني            .                            الوطنية حلماية حقوق الطفل   
                                       ذه االستراتيجية يف العملية التحضريية ملؤمتر                          أن تنظر احلكومة يف اإلسهام هب  يف                                   مكافحة التمييز، وأضافت أهنا تأمل   

  .    ٢٠٠٩                                                       استعراض تنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان الذي سيعقد يف عام 

          كما أشادت                                                                                     وأشادت تركيا بإنشاء رومانيا عدة مؤسسات حلقوق اإلنسان، منها اجمللس الوطين ملكافحة التمييز،  -  ٣١
                                                                       التعاون الكبري الذي تبديه رومانيا يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة،                ستوى مب                                             بأنشطة الرصد اليت يضطلع هبا أمني املظامل، و       

                                  ضحايا االجتار عند عـودهتم إىل               تعرض له                                             لكنها أشارت إىل التمييز االجتماعي الذي ي        .                          ومبكافحتها لالجتار باألشخاص  
                   ون وأوصت رومانيـا                                      للمشاكل اليت يعانيها نظام السج                 الرومانية                               والحظت بارتياح إدراك السلطات     .              يف رومانيا         مناطقهم

                                            ً                      رومانيا على زيادة جهودها من أجل القضاء هنائياً على العنـف                  تركيا       حثت       كما    .                                بالعمل على حتسني أوضاع السجون    
   .                                                                     واستفسرت كذلك عن التدابري اإلضافية املتخذة ملعاجلة مسألة التخلي عن األبناء  .                         املرتيل الذي تتعرض له املرأة

    دث                      لكنها أشارت إىل ما حي  ،                                         ومانيا مع اهليئات الدولية حلقوق اإلنسان                                      والحظت إيطاليا بارتياح تعاون ر     -  ٣٢
        تعتـزم               الرومانيـة                                                                                                من تأخر يف تقدمي رومانيا لتقاريرها إىل هيئات املعاهدات، وسألت عما إذا كانت السلطات               

                 ملعاقبة عليهـا،                                     ً                                                  وأشارت إىل أن رومانيا اعتمدت أحكاماً قانونية بشأن منع مجيع أشكال التمييز وا              .                  تصحيح هذا الوضع  
                                                            ً                                                             وأنشأت اجمللس الوطين ملكافحة التمييز، لكن التمييز اجلنساين، وحتديداً العنف املرتيل الذي تتعرض له املرأة، يظل مـسألة                  

  .                                                                             بفعالية من أجل منع العنف املرتيل الذي تتعرض له املرأة والقضاء عليه               ّ نفذّ                             ُ     وأوصت رومانيا باعتماد تدابري تُ      .     لقلق ل   ة  ثري م
                                                                            ً                               رومانيا بوضع استراتيجية وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان يف إطار النظام املدرسي، وفقاً خلطة عمل الربنامج                     أوصت       كما  
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                                                   ، مبا يشمل استعراض وتنقـيح املنـاهج والكتـب              ٢٠٠٩-    ٢٠٠٥                                                   العاملي للتثقيف حبقوق اإلنسان، اليت وضعت للفترة        
  .               يف احلقل املدرسي                                                     املدرسية، وتدريب املعلمني، ووضع حقوق اإلنسان موضع املمارسة

                               ُ              وطنية حلقوق اإلنسان، وهي مبادرة اُتخذت يف         ال    طة    اخل          املتعلقة ب                                          وأشار وفد رومانيا إىل مبادرة احلكومة        -   ٣٣
                         وأضاف أن املنظور اجلنساين     .     ٢٠٠٨                                                                            إطار حتاور مع املنظمات غري احلكومية، على أن جيري تقييمها يف هناية عام              

               وأقرت رومانيا    .                                                 الوطين ويف مجيع االستعراضات القطاعية اليت أجريت                                              مسألة روعيت يف عملية صياغة التقرير           هو  
                                   وقالت إن اجمللس الـوطين ملكافحـة         .                                   ً                              الروما هن من بني الفئات األكثر تعرضاً للتمييز املتعدد األوجه               مجاعة             بأن نساء   

              سات وشـكاوى    ا  تم  ال                                     عقوبات بشأهنا، وهو يتلقى ويستعرض        ال                                 التحقيق يف حاالت التمييز وفرض            سلطة                التمييز خمول   
                                              ، اعتمد اجمللس الوطين االستراتيجية الوطنية ملكافحة     ٢٠٠٧       ويف عام   .     ستوى        رفيعي امل          ق أشخاص    حب        عقوبات           قد فرض    و

         وهي أول    .     ٢٠١٣-     ٢٠٠٨                             حقوق الطفل اخلاصة بالفترة            حلماية                                        وسيجري اعتماد االستراتيجية الوطنية       .               التمييز ومنعه 
   قد                                        وأضافت رومانيا أن معظم الطوائف الدينية   .                      ن فيهم األطفال املعوقون                                  استراتيجية تشمل مجيع فئات األطفال، مب

           من األشكال                                               الربملان، وأن القانون ال يقيد بأي شكل          يف                                                            وافقت على القانون املتعلق باحلرية الدينية قبل اعتماده         
                        يد منه هو حظر اخلطابات                                        من حرية التعبري، وأن اهلدف الوح                               ّ      وقالت إن هذا القانون مل حيدّ       .                      ممارسة احلرية الدينية  

                   ممتلكات الكنيسة    ّ ّد                      وفيما يتعلق بقضية ر     .                                                                  واألفكار اليت تروج للكراهية واليت قد جترح شعور األشخاص املؤمنني         
              لروما حرة يف            التابعة                                                                                 لروما، أشارت رومانيا إىل اعتماد إطار تنظيمي وإىل أن الكنيسة الرومانية                     التابعة             الرومانية  

                                                      فشل حوارها مع الكنيـسة األرثوذكـسية الرومانيـة              إذا           ممتلكات    لل                    امة دعوى استرداد                          اللجوء إىل القضاء إلق   
   .                                                   وأضاف الوفد أن السلطات العامة حتاول تعزيز هذا احلوار  .                     والكنيسة الكاثوليكية

                                                                                                         وأشار الوفد إىل أن آلية التعاون والتحقق املتعلقة باالنضمام إىل االحتاد األورويب تشمل عـدة معـايري                  -   ٣٤
         ويف معرض    .                                                                                            مبا فيها تعزيز استقاللية القضاء، ومواصلة عملية إصالح القضاء، ومكافحة الفساد بفعالية                    مرجعية،  

ّ       الذي ُسّجل                      بعض أوجه التقدم        إىل         الوفد         إشارة    ُ                        منها إنشاء الوكالـة               قد اختذت و                 تدابري مؤسسية            قال إن        ً    مؤخراً،       
                                          التحقق من التصريح باملمتلكات واملـصاحل،         ا                            وهي تضطلع مبهام من بينه       ،      ٢٠٠٧                                  الوطنية املعنية بالرتاهة يف عام      

                           وستشرع الوكالة الوطنيـة      .                                             من األشخاص ممن يشغلون مناصب رفيعة املستوى                    جمموعة واسعة                   وهي مسألة هتم    
     هي        والعليا                                                      واهليئة الرئيسية املختصة مبكافحة الفساد يف األوساط املتوسطة   .     ٢٠٠٨                             املعنية بالرتاهة يف عملها يف عام 

                            املديرية يف جمال مكافحة الفساد           اليت تبذهلا     هود   اجل               وأشار الوفد إىل   .                                   طنية ملكافحة الفساد التابعة للوزارة           املديرية الو
                                         وليست السلطات هي اجلهة الوحيدة الـيت         .                     ً                                              على الصعيد احمللي أيضاً، وإىل تعزيز جهود مكافحة الفساد الصغري         

               وفيما يتعلـق     .         ً          ً                  ملدين أيضاً يؤدي دوراً يف هذا الصدد                                                                  تعمل على تشجيع االمتثال لقواعد السلوك، بل إن اجملتمع ا         
                وتبلغ النـسبة     .                                                                                          بنظام السجون، جرت معاجلة مسألة االكتظاظ على مدى سنوات ومل يعد يف األمر مشكلة اآلن              

                          الروما، قال الوفـد إن           مجاعة                                                وفيما يتعلق مبسألة السياسات املتعلقة حبقوق         .            يف املائة    ٧٩                       املئوية المتالء السجون    
  ؛     ماعة          هذه اجل                                                                                          ري قد اختذت لتمكني الروما من استخدام األموال املقدمة من االحتاد األورويب لتحسني أوضاع                 تداب

                                                                                                               ويف السنوات الثالث املاضية، ركزت الوكالة الوطنية اليت ترعى مصاحل الروما على مسألة األموال املقدمة مـن                 
                                                   الوطنية املعنية بالروما يف محلة إلذكاء الوعي يف أوساط              وشرعت الوكالة  .                            ً       ً  االحتاد األورويب باعتبارها حموراً رئيسياً

                           ت احلكومـة أن الوكالـة       ح      ، أوض     ٢٠٠٨       أبريل   /         ويف نيسان   .                                                جمتمعات الروما بسبل االستفادة من هذه األموال      
                                     مشاريع يف جمايل العمـل والتعلـيم،              تنفيذ                                                                         الوطنية املعنية بالروما قد تلقت عشرات املاليني من اليورو من أجل            
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                            ً                    واإلطار التشريعي القائم حالياً هو أحد أجنـح          .      لروما    ا     ماعة               ً                           يف تنفيذها أيضاً منظمات غري حكومية جل             ستشارك
  .                                                               األطر التشريعية يف أوروبا من حيث إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية

            ء واألطفال،                                              التدابري املتخذة ملنع ومكافحة االجتار بالنسا         عن                               ً                   وطلبت اجلمهورية التشيكية مزيداً من املعلومات        -   ٣٥
          ً                                       وسألت أيضاً عن التدابري املعتمدة للقضاء علـى          .                                                                  وأوصت بأن تعزز رومانيا محاية ضحايا االجتار من التعرض للتجرمي         

     ذوو          اإليـدز و   /                                                                                                    املواقف اجملتمعية السلبية والتمييز اللذين يتعرض هلما األشخاص املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية            
                                                           وأوصت بأن تطبق رومانيا عقوبات فعالة يف قـضايا التمييـز        .                         الذين يشكلون أقليات      سية                 أو اهلوية اجلن    ة        ل اجلنسي  و   املي

                                                                                                         الذي يستهدف األشخاص املصابني بالفريوس، وبأن حتظر احلكومة إلزامية اختبار كشف اإلصابة بالفريوس كـشرط               
 ً                                  اً، من العمل أو االلتحاق مبدارس           تعسفي    ً  منعاً                                                                    للحصول على عمل، وأن تضمن عدم منع األشخاص املصابني بالفريوس،           

                                                                   برامج التوعية ملكافحة األحكام املسبقة السلبية والتمييز الذي             تشمل                                      أوصت رومانيا مبواصلة اعتماد تدابري           كما    .      مهنية
       محايـة                                                    وأوصت بالشروع يف برامج إلذكاء الوعي ترمي إىل           .                                                     يستهدف أقليات املصابني بالفريوس أو األقليات اجلنسية      

ُ                       ُتوجه إىل موظفي إنفـاذ   و  .                    الذين يشكلون أقليات             اهلوية اجلنسية    و أ   ة       ل اجلنسي و   املي                      قوق اإلنسان من قبل ذوي          التمتع حب 
                             واملعاقبة على هذه األفعـال                                                                                             القانون، كجزء من محلة شاملة واسعة النطاق ملنع حاالت إساءة املعاملة خالل االحتجاز              

                                                 وأوصت اجلمهورية التشيكية بـأن تـصدق رومانيـا يف      .  ت                      ُ                            اليت يكون ضحيتها أشخاص ُيعترب أهنم من تلك اجلماعا     
   .                          آلية وطنية وقائية فعالة       أن تنشئ                                                                املستقبل القريب على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، وب

                                                                           باملعلومات اليت قدمتها رومانيا يف تقريرها الوطين بشأن مسألة التمييـز            ً  اً     كبري ً  اً                         وأبدت كولومبيا اهتمام   -   ٣٦
                          أي نوع من أنواع التمييز      ويقمع                   واملؤسسي الذي حيظر                                             يف الواسع الذي اعتمدته يف سياق هيكلها القانوين       وبالتعر

                              واستفسرت عن األسلوب الذي تتبعه   .                                                                    سواء ألسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو جنسانية أو متعلقة بامليل اجلنسي
                                     تنفيذ تدابري منع ومكافحة التمييز،                  املتعلقة ب            ة الوطنية                                                          رومانيا لتيسري مشاركة اجملتمع املدين يف إعمال االستراتيجي       

  .                    تأثري هذه االستراتيجية    مدى                                 هناك أي مؤشرات يعول عليها لقياس              عما إذا كانت       وسألت 

           ُ               واقترحت أن ُتدرج هـذه       .      الوطين                                                                  قطر التحديات وااللتزامات اليت تناولتها رومانيا يف تقريرها              وأبرزت -   ٣٧
  .                                                   سيعتمدها الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل                           االلتزامات ضمن التوصيات اليت 

                                                                                        وأشادت بنغالديش باخلطوات اليت اختذهتا رومانيا يف مسارها الدميقراطي، مبا يف ذلك جهودها يف جمـال      -   ٣٨
                                    ل، مشرية إىل مسألة التمييز الذي تتعرض  غ ا و                                     الحظت ما أعربت عنه هيئات املعاهدات من ش    كما   .            حقوق اإلنسان

                االستفادة من    م                                                        وحثت رومانيا على مواصلة حتسني أوضاع الروما ليتسىن هل          .          الروما     مجاعة      سيما           يات، ال         له األقل 
         اللجنـة               ما أعربت عنه    إىل     ً  أيضاً        وأشارت   .                    اإلنسانية األساسية  م                            االقتصادية والتمتع حبقوقه   -                   الفرص االجتماعية   

                                                          لذي تتعرض له املرأة، ال سيما ما تتعرض لـه املـرأة                      التمييز ا                من قلق إزاء                                              املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       
  .                                              عن التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل    ً  أيضاً          واستفسرت   .            يف سوق العمل        من متييز         الريفية 

   من    و ة       حقيقي ة        ليربالي ة       دميقراطي      إقامة               وبتمكنها من    بات                                           وأشادت غواتيماال بتغلب رومانيا على خمتلف العق -   ٣٩
                                                                     وأشارت إىل وجود عراقيل ال تزال حتول دون التمتع التام حبقوق اإلنسان، وخاصة   .            الحتاد األورويب   ا          االنضمام إىل

                                                                     وأعربت غواتيماال عن تقديرها الختاذ احلكومة مبادرات لتسوية املسألة           .       الروما      مجاعة                              فيما يتعلق باألقليات مثل     
                                     هود، ال سيما فيما يتعلق مبكافحة املواقف   اجل      بذل                                                        وبإنشاء اجمللس الوطين ملكافحة التمييز، ورحبت مبواصلة رومانيا



A/HRC/8/49 
Page 12 

 

                                                      اإليدز واألقليات اجلنسية، عن طريق تنظـيم األنـشطة          /                                                         السلبية جتاه األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       
      جـود   و ل                                                            ً            وأوصت رومانيا باألخذ بتوصية املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة نظراً              .                              ومحالت التوعية واحلوار املفتوح   

                               مبعاجلة هذه املشكلة عن طريـق                   كما أوصتها                                                                      عراقيل ال تزال تعيق حصول السكان املهمشني على اخلدمات الصحية،           
   ه                      ، على غرار ما فعلت         ً   أيضاً      وأوصت  .                                                 التنوع، وتدريب العاملني يف القطاعات الصحية                   تتناول مسألة          تثقيفية       برامج         تنفيذ  

  .                                                       ، بتنظيم محالت توعية للتثقيف حبقوق اإلنسان وخباصة حقوق املرأة                                          اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

                                                               معهد السياسات الدينية والعامة، أن الوضع القانوين للحرية الدينية         ما ذكره    إىل  ً  اً                     والحظت فنلندا، استناد -   ٤٠
ـ                   ات                                                                                                    يف رومانيا ضعيف، وسألت عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومة حلماية حقوق األشخاص املنتمني إىل األقلي

                                                                                       وأوصت بأن تعزز رومانيا جهودها حلماية احلق يف احلرية الدينية عن طريق ضمان متكن األشخاص املنتمني   .        الدينية
                     وأشـارت فنلنـدا إىل     .                                        حبرية ومحاية حقوقهم واحترامها بدون متييـز              شعائر أدياهنم                            إىل أقليات دينية من ممارسة   

       مـايو   /                                      ، الذي تنظمه كـل سـنة يف أيـار          )GayFest (   "                 مهرجان غاي فيست   "                 حتفايل للمثليني،     اال        ستعراض    اال
                                     أوصت رومانيا بإجراء حتقيق ملعرفـة       ف                                                            يونيه مجاعات املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايرو اجلنس،          /       وحزيران

                                                                                                             ومقاضاة املسؤولني عن االعتداء على الناشطني املثليني املساملني وضمان أن تقوم السلطات الرومانية يف املستقبل               
  ،  "                     مهرجان غـاي فيـست       "                  اجلنس، مبا فيها    ي                                                      لتنظيم جتمعات املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاير               بالترخيص

  .              ة هذه التجمعات   ماي حل و

                                                                        لرومانيا من نظام استبدادي إىل دميقراطية مزدهرة، وأشادت باإلسهام                امللحوظ                        ورحبت الفلبني بالتحول     -   ٤١
                                      االهتمام اجلاد الذي توليه رومانيا ملسألة     ً  أيضاً          بتقدير      والحظت  .                                          النموذجي لرومانيا يف جهود مكافحة تغري املناخ

              وسألت عما إذا   .                                                                                  االجتار باألشخاص والتدابري املختلفة اليت اختذهتا يف هذا الصدد والتحديات اليت ال تزال تواجهها
                                           اجملتمع، مبـا يف ذلـك إعـادة تأهيلـهم                 على صعيد                                            حلكومة خطط إضافية لتعزيز حقوق الضحايا                   كانت لدى ا  

                                                                                          سألت عما إذا كانت رومانيا ستدعو املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص إىل زيادة حبـث                    كما    .       دماجهم  وإ
                                         وشجعت رومانيا على ضمان متتع األشـخاص         .                                                               االستراتيجيات املتبعة وحبث كيفية تناول املسألة على حنو أكمل        

                                 حبقوقهم اإلنسانية، مبا يف ذلك، يف مجلة  ً  اً    تام ً  اً  ع                       اإليدز، وخباصة األطفال، متت /                               املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
                                       وأوصت رومانيا مبواصلة احتـرام وتعزيـز     .                                                 تكافؤ فرص احلصول على اخلدمات األساسية والتعليم            مسألة         أمور،  

   .         الروما    ماعة                                                      احلقوق اإلنسانية للفئات الضعيفة، مبا فيها اجملتمعات احمللية جل

                              فيما يتعلق بالتدابري املتخذة     ً  اً    لف    س             احملالة إليها                           ردود مفصلة على األسئلة                                            ورحبت أملانيا مبا قدمته رومانيا من        -   ٤٢
                                                 وطلبت معلومات إضافية بشأن عمل اجمللس الـوطين          .                                الروما، وخباصة النساء واألطفال         مجاعة                       ملكافحة التمييز ضد    

َ       ُيشَركون يف            أو ممثلوهم / و     ماعة       هذه اجل                                  الروما، مستفسرة عما إذا كان أفراد  ب                                       ملكافحة التمييز والوكالة الوطنية املعنية    ُ
                                         الروما اليت تعمل بصورة نشيطة مـن            ماعة             ً                              واستفسرت أيضاً عن املنظمات غري احلكومية جل        .                  عمل هذه املؤسسات  

   .                  ضمن شبكة جمتمعية                  التعاونية املقدمة             على املساعدة      معتمدة   ً  اً،                                     أجل حتسني أوضاع نساء وأطفال الروما حتديد

                                                                        ن رومانيا قد صدقت على الصكوك الدولية الرئيسية املتعلقـة حبقـوق                                          وأشارت البوسنة واهلرسك إىل أ     -   ٤٣
                      زيادة تعاوهنا مع هيئات        من أجل                       إضافية يف سياق أنشطتها  ً  اً                                                 اإلنسان، معربة عن أملها يف أن تبذل احلكومة جهود    

          ملعلومـات              أشارت إىل ا       كما    .               تقدمي التقارير                   تزامات املتعلقة ب   ل      باال   صل                                       معاهدات حقوق اإلنسان، وخباصة فيما يت     
                                                                                                      الواردة يف التقرير املوجز اليت تفيد بوجود عدد كبري من األطفال ممن يتكفل برعايتهم اجلـدان أو غريمهـا مـن        
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                                   رومانيا سياسة وطنية متماسكة ملواجهة       ت لدى                  وسألت عما إذا كان  .  ً اً                                   األقارب، أو ممن ليس هلم من يرعاهم إطالق
                            ُ                                       ية حقوق الطفل قد وضعت برامج ُتعىن هبذه الفئات الضعيفة مـن                                                            هذه املشكلة وما إذا كانت اهليئة الوطنية حلما       

                                                                                    عما إذا كانت رومانيا ستعاجل هذه املشكلة كجزء من استراتيجيتها الوطنية حلماية الطفل          ً  أيضاً         وسألت    .       األطفال
  .    ٢٠١٣-     ٢٠٠٨       للفترة 

                 من املعلومات بشأن    ً اً          وطلبت مزيد  .                                                             وأوصت اليابان رومانيا باختاذ تدابري حلماية حقوق األطفال وتعزيزها -   ٤٤
                   ورحبـت اليابـان      .                                                            رومانيا اختاذها إلذكاء الوعي العام مبخاطر االجتار باألشخاص              تعتزم                         التدابري امللموسة اليت    

      أقلية                                                              واسعة من التدابري اليت تتناول مسألة التمييز املمارس ضد                 جمموعة                                                باجلهود الصادقة اليت تبذهلا رومانيا لتنفيذ       
                                            جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقـضاء                      يف هذا الصدد،                                  الشواغل اليت أعربت عنها                      لكنها أشارت إىل    .       الروما

                                                                       عن الكيفية اليت يتضافر هبا عمل خمتلف املؤسسات املعنية بالقضاء على                           وطلبت معلومات      ،                         على التمييز ضد املرأة   
   .                         ة هذه املسألة معاجلة شاملة    ملعاجل                                                           ً      ً   التمييز ضد الروما من أجل تنفيذ خطط وتدابري استراتيجية تنفيذاً منسقاً 

                 اختذته رومانيا من           ورحبت مبا  .                                                             وشجعت األرجنتني رومانيا على مواصلة جهودها يف جمال مكافحة التمييز -   ٤٥
                                                                               االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، وشجعتها علـى اإلسـراع           على          لتوقيع   ل       خطوات  

   .                      بالتصديق على هذا الصك

                                                                                         مسألة اإلطار القانوين واملؤسسي لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل، مشرية بصفة خاصة                          وتناولت شيلي  -   ٤٦
                                           وسألت شيلي رومانيا عن الكيفية اليت تتوقع أن   .     ٢٠٠٥                                                        إىل املؤسسة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص املنشأة يف عام       

                               الـشكاوى املتعلقـة باالجتـار                     قلقهـا إزاء             أعربت عن        كما    .     وعنف       وهتميش           من ضعف          املرأة              ما تعانيه            متنع هبا   
  .                                                                                                         باألشخاص، مالحظة التدابري اليت اعتمدهتا احلكومة لتفادي هذه املشكلة كما ورد ذكرها يف التقريـر الـوطين             

                             التمييز املمارس ضد الروما؛                       من معلومات بشأن                                                ورد يف التقرير التجميعي والتقرير املوجز           ما                    وأشارت شيلي إىل    
                                                          دعت السلطات الرومانية إىل اعتماد استراتيجيات لتحـسني             فقد                     ة يف هذا الصدد،                           الحظت اجلهود املبذول        بينما و

               ولـد لـديهم              الروما وت             فيها مجاعة                                                                             الظروف املعيشية للروما، وخباصة النساء واألطفال، عن طريق برامج تشرك           
   .                بالتحكم يف شؤوهنم      ً  إحساساً 

  .                                      نوين الذي يضمن محاية حقوق اإلنـسان                                                                      وأشادت هولندا بالتقدم احملرز فيما يتعلق باعتماد اإلطار القا         -   ٤٧
 ً  اً                                                                                                   وأعربت عن تقديرها للرد على األسئلة اخلطية، مالحظة أن مسألة إدماج أقلية الروما وتعرضهم للتمييز متثل حتدي

                       وأوصت بأن تتخذ رومانيا   .                                                                      تواجهه رومانيا، ال سيما يف جمال التعليم واإلسكان والرعاية الصحية والعمالة ً  اً      رئيسي
                                   والعمل بصفة خاصة علـى ضـمان       ،                                                                      التدابري املالئمة والفعالة للقضاء على التمييز املمارس ضد الروما           من ً  اً      مزيد

      يف هذا                         متابعة التوصيات الصادرة    ً     فضالً عن                                                             حصوهلم على التعليم واإلسكان والرعاية الصحية والعمل بدون متييز، 
  .                 هيئات حقوق اإلنسان         الصدد عن 

                                                       جلنة حقوق الطفل، أن حاالت إساءة معاملـة األطفـال                     ما ذكرته      ىل   إ ً  اً                              والحظ االحتاد الروسي، استناد    -   ٤٨
            إىل عدد من       ً  أيضاً         وأشار    .                                                                                 واستخدام التعذيب من جانب السلطات أو موظفي اخلدمات الصحية ال تزال منتشرة           

    يال                                                                                                             الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات فيما يتعلق بالنسبة العالية حلاالت العنف املرتيل املمارس ليس ح               
                                                                      وأوصت حكومة رومانيا، يف مجلة أمور، بأن حتظر صراحة العقاب البدين             .             حيال األطفال     ً  أيضاً                   املرأة فحسب بل    
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                                      وأشارت إىل ما أوردته جلنـة حقـوق          .                                                                            يف البيت واملدرسة واملؤسسات وبأن تشجع على اتباع أساليب تأديبية بديلة          
                                                           وأوصت بأن تتخذ رومانيا خطوات فعالة لضمان تنفيـذ                                                                  الطفل ومنظمة األمم املتحدة للطفولة بشأن عمل األطفال،       
     ١٨٢                                                    املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل ورقم            ١٣٨                                                            اتفاقية حقوق الطفل واتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         

  .                                                                  املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

                                                                           قوانني جديدة حلماية حقوق اإلنسان، ومواءمتها لقوانينها الوطنية مـع                     رومانيا                   ّ   وأشادت الربازيل بسنّ   -   ٤٩
                                       واستفسرت عن اختصاصات اجمللـس الـوطين        .                                                               االتفاقيات الدولية، وإنشاء مؤسسة وطنية معنية حبقوق اإلنسان       

     يـع                                                                          وعن كيفية تقييم احلكومة ملا حترزه من تقدم على صعيد مكافحـة مج                 ٢٠٠١                                ملكافحة التمييز املنشأ يف عام      
                                                             سألت عن أوجه التحسن امللموسة ألوضاع أقلية الروما والحظت              كما    .                                        أشكال التمييز ورصدها واملعاقبة عليها    

                                 واستفسرت عن كيفية قيام رومانيا  ،                            ُ                                         اإلصالحات القانونية اهلامة اليت ُنفذت فيما يتعلق بالتمييز املمارس ضد املرأة
                                               وأوصت الربازيل بأن تعزز رومانيـا جهودهـا          .                  ضمان حقوق املرأة                                                   بتقييم النتائج امللموسة ملبادراهتا الرامية إىل       

  .                                                                          وتدابريها الرامية إىل حتسني أوضاع أقلية الروما فيما يتعلق بالتمييز املمارس ضدهم

   /                           أصبحت، ابتـداء مـن آذار        قد               قوق اإلنسان    حب                            الوطنية الرومانية املعنية                               والحظت أستراليا أن املؤسسة      -   ٥٠
                            تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،             املعنية ب                   لمؤسسات الوطنية    ل                          ى جلنة التنسيق الدولية                        ، هيئة معتمدة لد       ٢٠٠٧      مارس  

                     ومع أن أستراليا أقرت   .            ملبادئ باريس ً  اً    تام                                   ً  خطط لتهيئة املؤسسة لالمتثال امتثاالً ة                              وسألت عما إذا كانت هناك أي    
          حـاالت                    عن استمرار حدوث          تقارير        وجود                   أشارت بقلق إىل        قد ف                                          باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار باألشخاص،      

            رومانيا إىل      هبا                         ن الكيفية اليت تسعى      ع              من املعلومات    ً  اً             وطلبت مزيد   .                                       اجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    
   .                  التصدي هلذه املسألة

                                            وهياكل مؤسسية مالئمة لضمان تعزيز حقوق اإلنسان  ً  اً      مناسب ً  اً       قانوني ً  اً                                وأشار األردن إىل أن لرومانيا إطار -   ٥١
                                                                          لكنها الحظت أن رومانيا قد أشارت إىل أن بعض الثغرات ال تزال قائمة، وهو ما ميثل   .            لى أكمل وجه         ومحايتها ع

                             ُ        ن أسباب هذا الوضع واحللول اليت ُينظر يف  ع            من املعلومات  ً  اً             رومانيا مزيد   من            وطلب األردن   .                     شفافية مطمئنة للغاية
  .                   تطبيقها يف هذا الصدد

                                                              ا والتزاماهتا الطوعية وبأنشطتها الرامية إىل تنفيذ توصيات هيئات                                          ورحبت أوكرانيا بوفاء رومانيا بتعهداهت     -   ٥٢
                                  على مواصـلة تعزيـز محايـة           تها                                            الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، وشجع                رومانيا             وأبرزت جهود   .         املعاهدات

      اسـع                                           وإذ الحظت اإلطار القانوين والسياسايت الو       .                                                           ومساعدة الضحايا، وعلى إذكاء الوعي العام مبخاطر االجتار       
ُ                                                                                      الذي ُوضع لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل والقضاء على التمييز املمارس ضد املرأة،                                    أعربت عن قلقها من         فقد       

             ً        رومانيا مزيداً مـن        من         وطلبت    .                                              وعي حبقوقهن أو إىل القدرة على املطالبة هبا         ال            يفتقرن إىل                         أن النساء أنفسهن قد     
   .                                            ألفراد واجلمهور حبقوق اإلنسان وزيادة إدراكهم هلا                               ن جهودها الرامية إىل إذكاء وعي ا ع         املعلومات 

                                                                                                                وأشادت مصر بالدور القيادي الذي تؤديه رومانيا يف إدارة دفة رئاسة جملس حقوق اإلنسان، وهو ما اعتربتـه                   -   ٥٣
                                                  إىل املعلومات الواردة يف التقرير الوطين وتقرير اجلهات ً  اً        واستناد  .                                   آخر على التزامها بقضية حقوق اإلنسان ً  اً     شاهد

  .                                                    ن وضع األقليات يف رومانيا واجلهود املبذولة ملعاجلة قضاياها ع            من املعلومات  ً  اً                            صاحبة املصلحة، طلبت مصر مزيد
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      االجتار             حول مسألة                 اليت أثريت         ألسئلة               فيما يتعلق با   ف  .         هت إليه  ّ ّج                                 ُ       وأجاب وفد رومانيا عن األسئلة اليت وُ       -   ٥٤
                               أما فيما يتعلق باإلطار القانوين،   .               يف الوقت الراهن           ّ                                        باألشخاص، ذكّرت رومانيا بوضع نظام شامل جيري العمل به 

       وعلـى    .                                                                                   قت على مجيع الصكوك الدولية ذات الصلة باملوضوع وأدرجتها يف قوانينها احملليـة               ّ   صدّ   قد           قالت إهنا  ف
                                                                                                        الصعيد املؤسسي، تعتمد رومانيا على وحدات متخصصة تابعة للشرطة وشرطة احلدود، وشبكة مـن املـدعني                

                                                          وعلى الصعيد التنفيذي، وضعت رومانيا استراتيجية وطنية         .                               مكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب                     العامني، ومديرية   
                      وجتري مناقشات لوضع خطة   .                                                 ، كما نفذت بالفعل خطة عمل وطنية هي األوىل من نوعها    ٢٠١٠-     ٢٠٠٦       للفترة 

             حايا على وجه                                               أنشئت قاعدة بيانات هبدف تلبية احتياجات الض          كما    .     ٢٠١٠-     ٢٠٠٨                           عمل وطنية جديدة للفترة     
                                                وتقدم الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص        .          ُ  ّ                                                 السرعة، وُتطّبق معايري معتمدة لتقدمي املساعدة إىل الضحايا       

                     محالت للتوعية والوقاية     ً  أيضاً      ُ  ّ    قد ُنظّمت و  .                                                إىل منظمات غري حكومية من أجل تقدمي املساعدة للضحايا ً  اً    منح    ً  أيضاً 
                                                                         عت رومانيا، بدعم من وزارة اخلارجية يف الواليـات املتحـدة وسـفارة               وض     كما    .                           تركز على األطفال والنساء   

ّ       وُحّددت    .                لضحايا والشهود  ا     صاحل   ل ً  اً        تنسيقي ً  اً                                     الواليات املتحدة يف بوخارست، برناجم      ُ                     بعض االجتاهات الـيت        ً  أيضاً   
           ل القسري،                                                                                               تشري إىل تراجع العدد اإلمجايل لضحايا االجتار باألشخاص، وتراجع عدد ضحايا االجتار ألغراض العم             

   .                                            عدد ضحايا االجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي   ً           فضالً عن تراجع 

                         ُ                                                                             وفيما يتعلق باألسئلة اليت طُرحت بشأن جهود التصدي ملسألة التمييز، أشارت رومانيا إىل أن هـدف                 -   ٥٥
       وتستند   .      قافات                                      جمتمع قائم على اإلدماج وتعدد الث            وتنشئة    ته                                                    االستراتيجية الوطنية هو منع وقوع التمييز ومكافح      

                                      للتمييز جبميع أشكاله، أي التمييـز       ً  اً                                                                          هذه االستراتيجية إىل مخسة أهداف رئيسية موجهة إىل الفئات األكثر تعرض          
                    وقالت رومانيا إهنا     .                                                                                              بسبب السن ونوع اجلنس والديانة واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية وامليل اجلنسي واإلعاقة            

                                                 مراحل التخطيط والتدقيق والتنفيذ والرصـد،           فيها                                 مجيع مراحل االستراتيجية، مبا                                       تتعاون مع منظمات غري حكومية يف     
                    يف اجمللس الوطين ملكافحة           إىل حد كبري                               وأضافت أن أقلية الروما ممثلة     .      ً   أيضاً                                            كما أن الفئات الضعيفة تشارك يف تنفيذها      

   .          وزير دولة /               برتبة كاتب دولة                  ً  الروما ويشغل منصباً               ينتمي إىل مجاعة                       وأحد أعضاء جملس اإلدارة   .        التمييز

                                                                                                   وفيما يتعلق باستخدام القوة من جانب قوات الشرطة ومشكلة تعرض الروما لتجاوزات الشرطة خالل               -   ٥٦
       فيها  ز  َّ ركَّ ُ ُي      حماور          على ستة      تتوزع         الداخلية                                                            االعتقاالت، ذكرت رومانيا أن محاية حقوق اإلنسان على صعيد وزارة

                                 التدريب األساسي واملستمر؛ واالنتقاء      توفري                        ن احترام حقوق اإلنسان؛ و                         اعتماد إطار تشريعي لضما             على أمور منها
                                                                                                             الصارم للموظفني؛ وعمليات التحقق والتفتيش الدورية؛ وآليات الرصد واملراقبة ملنع وقوع جتاوزات، ومن تلك              

                 غري احلكوميـة                                  ويف هذا الصدد، جيوز للمنظمات      .                                               اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين                   ً  اآلليات مثالً 
              تقيدها بفـصل      ً  أيضاً                وأبرزت رومانيا   .                                                                  زيارة مراكز االحتجاز التابعة للشرطة والتحدث إىل األشخاص احملتجزين     

 ُ     طُـرح               وخبصوص سؤال     .                                                 من جانب الشرطة لضمان أمنهم وسالمتهم البدنية                           إلقاء القبض عليهم                 األشخاص عند   
                     ُ   ّ                                    إن مجيع املواطنني الذين ُيخلّون بالنظـام العـام خـالل                                                           االستعراضات االحتفالية للمثليني، قالت رومانيا           حول  

 ً  اً       شخص   ١٥     ُ                    وقد فُرضت غرامات على       .                     خيضعون لتحقيق جنائي     و أ    ات                 ُ                    االستعراض االحتفايل ُتفرض عليهم غرام    
                                                                                وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية، أشارت رومانيا إىل أن القانون ينص بـصورة              .                        أشخاص لتحقيق جنائي    ٥      وخضع  

                      يعيش والداهم خـارج              الذين                        وفيما يتعلق باألطفال    .  ً اً                                    ظر مجيع أشكال معاقبة األطفال بدني           على ح  ً  اً           واضحة جد 
            هبدف إبقائهم             هلؤالء األطفال               أفضل اخلدمات       ً  أيضاً                      وقائية وأهنا تقدم      ال       تدابري    ال                                       البلد، قالت رومانيا إهنا تركز على       

                                     إىل أن اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل      انيا    روم                              مسألة التخلي عن األبناء، أشارت    خيص       وفيما   .                  يف بيئتهم العائلية
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                                                                          وزارة الصحة العامة على حتديد التزامات جلميع املؤسسات املسؤولة إلشراكها يف هذا     مع           اجلانب وتعمل       تم هبذا  هت
   .                                                   الصدد، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبنح هوية قانونية لألطفال

              للحاضرين على                                   ارة خارجية رومانيا عن شكرها                 الدولة بوز        أمينة                                         وأعربت سعادة السيدة رادوتا ماتاش،       -   ٥٧
   .        االهتمام       قدر من                                                                       احلوار التفاعلي املثمر وأشارت إىل أن مجيع التعليقات والتوصيات سوف توىل أكرب 

 أو توصيات/ استنتاجات و-      ً ثانيا  

ّ      ُوّجهت  -   ٥٨   :                  التالية إىل رومانيا       توصيات   ال               أثناء املناقشة، ُ 

                                                     تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                                التصديق يف املستقبل القريب على اال  -  ١
         فرنـسا،   (                                                       ؛ واتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري           )               اجلزائر، املكسيك  (       أسرهم  

                ؛ والربوتوكـول    )        املكـسيك  (             ذوي اإلعاقة                              ؛ واتفاقية حقوق األشخاص      )                األرجنتني، املكسيك 
                                                   ن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                                                      االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه م     

  ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                                ، وحتديد آلية وقائية وطنية فعالة  )      املكسيك (                     الالإنسانية أو املهينة 

        الدولية           االلتزامات                                    التشريعات الرومانية ذات الصلة مع      توافق                         اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان   -  ٢
  ؛ )             اململكة املتحدة (         لرومانيا 

            حبقوق اإلنسان      تمتع   ال                                                برامج لزيادة وعي موظفي إنفاذ القانون مبسألة محاية      نفيذ  ت         الشروع يف   -  ٣
              كجزء من محلة         وذلك     ،                      الذين يشكلون أقلية                    و اهلوية اجلنسية     أ        اجلنسية                       من قبل ذوي امليول     

         أشخاص           ضحيتها   قع ي                                                                    شاملة واسعة النطاق ملنع حاالت إساءة املعاملة خالل االحتجاز اليت           
  ؛ )                 اجلمهورية التشيكية   (            تلك األفعال ى                      ك اجلماعات وللمعاقبة عل    تل  منُ          ُيعترب أهنم 

                                         واختاذ تدابري إضافية ملكافحة التمييز       ، )       األرجنتني (                                         مواصلة جهودها يف جمال مكافحة التمييز         -  ٤
                واألشخاص املصابون   )     كندا (                الروما واملثليون            أفراد مجاعة                             املمارس ضد األقليات، مبا يف ذلك 

                                         ، ومواصلة اعتماد تدابري تشمل بـرامج        )            كندا، فرنسا  (       اإليدز   /     بشرية                      بفريوس نقص املناعة ال   
                             شخاص املصابني بالفريوس واألقليات                            ألحكام املسبقة السلبية جتاه األ ل        للتصدي      لوعي،  ل      إذكاء 

  ؛ )                 اجلمهورية التشيكية (                    التمييز املمارس ضدهم        ملكافحة         اجلنسية و

  )       الفلبني (        الروما        مجاعة                  ة، مبا يف ذلك                                                         مواصلة احترام وتعزيز حقوق اإلنسان للفئات الضعيف        -  ٥
                                                                                ومواصلة اختاذ املزيد من اإلجراءات لضمان متتع الرومـا باملـساواة يف حقـوق اإلنـسان      

                                                                    ، واختاذ املزيد من التدابري املناسبة والفعالة للقضاء على التمييز املمارس  )                 آيرلندا، بنغالديش  (
     لـى   ع               صوهلم بدون متييز  ح       ى ضمان                      ، والعمل بصفة خاصة عل )               هولندا، الربازيل (            ضد الروما   

        هيئـات               ما صدر عن             ومتابعة    )               هولندا، فرنسا  (        والعمل                                      التعليم واإلسكان والرعاية الصحية     
  ؛ )      هولندا (            يف هذا الصدد           من توصيات                                األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان 
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      وصوهلم       انية     إمك                                                      تدابري ملكافحة تعرض املعوقني للتمييز، مبا يشمل حتسني                      املزيد من ال          اعتماد    -  ٦
  ؛ )       آيرلندا (                            إىل اخلدمات االجتماعية والصحية 

                                                           مزيد من التكافؤ يف ضمان احلقـوق والفـرص للمجتمعـات                 حتقيق                             تعزيز اجلهود الرامية إىل       -  ٧
  ؛ )      املكسيك (                                                                         الريفية، وخباصة األقليات العرقية والنساء واألطفال الذين يعيشون يف تلك املناطق 

                                                            تعرض هلا النشطاء املثليون املساملون ومقاضاة املسؤولني عنها              اليت ي            االعتداءات              التحقيق يف     -  ٨
                                                                                    وضمان الترخيص لتجمعات املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري نوع اجلنس، مبـا يف             

                                    ، ومحايتها مـن جانـب الـسلطات         "         غاي فيست  "                                     ذلك االستعراضات االحتفالية السنوية     
  ؛ )      فنلندا (          الرومانية 

                           اإليدز، وخباصة األطفال، من     /                              ني بفريوس نقص املناعة البشرية                            ضمان متكن األشخاص املصاب     -  ٩
                                                              حبقوقهم اإلنسانية عن طريق أمور منها كفالة تكافؤ فرص احلصول علـى        ً كامالً ً  اً            التمتع متتع 

                                                     ؛ وفرض عقوبات فعالة على من ميارس التمييز ضـد           )      الفلبني (                           اخلدمات األساسية والتعليم    
                                             مية اخلضوع الختبار كشف اإلصـابة بـالفريوس                                            األشخاص املصابني بالفريوس، وحظر إلزا    

   ً  اً،     تعسفي    ً  منعاً                                                                      كشرط للحصول على عمل، وضمان عدم منع األشخاص املصابني بالفريوس،           
                               ؛ ومواصلة اختاذ مزيـد مـن        )                  اجلمهورية التشيكية  (                                         من العمل أو االلتحاق باملدارس املهنية       

                           ملكافحة ممارسة التمييز ضد                             اإليدز يف صفوف األطفال و     /                                اإلجراءات ملكافحة انتشار الفريوس   
  ؛ )       آيرلندا (                          ما يلزم من عالج ومعلومات    وفري               اإليدز عن طريق ت /                     األشخاص املصابني بالفريوس

             النساء مـن         لصاحل                                                                              حتسني التدابري الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة عن طريق التعليم، ال سيما               -   ١٠
                             محالت توعية للتثقيف حبقوق                          ، والعمل على تنظيم    )      اجلزائر (                           الروما والنساء الريفيات          مجاعة  

  ؛ )        غواتيماال (                        اإلنسان وخباصة حقوق املرأة 

                  متابعـة عمليـة            سـياق                                                                   العمل بصورة منهجية ومتواصلة على مراعاة املنظور اجلنساين يف            -   ١١
  ؛ )        سلوفينيا (         االستعراض 

                                                                                              اختاذ تدابري إضافية ملكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك تدريب الشرطة على التعامـل مـع                 -   ١٢
                                                                                         ضحايا االجتار بالبشر واالعتداء اجلنسي، وإعمال نظام حلماية الشهود يف قـضايا االجتـار              

          ، ومواصلة  )                 اجلمهورية التشيكية (                                    ، وتعزيز محاية ضحايا االجتار من التجرمي  )    كندا (        باألشخاص 
  ؛ )        أوكرانيا (                                                                حتسني محاية ومساعدة الضحايا، وزيادة وعي اجلمهور مبخاطر االجتار باألشخاص 

  ،  )                   إيطاليـا، تركيـا    (                                                         ذ بفعالية ملنع العنف املرتيل ضد النساء والقضاء عليه            ّ نفّ              ُ   اعتماد تدابري تُ    -   ١٣
                                    عن طريق اإلعالم والوقاية ومحاية       ،                                                        وتعزيز اجلهود املبذولة ملكافحة العنف املمارس ضد املرأة       

  ؛ )     فرنسا (                      الضحايا ومعاقبة اجلناة 
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                          ، وخباصة حق أطفال الروما يف  )          زائر، تونس  اجل (                                      مواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق األطفال   -   ١٤
                                                      سألة املواقف السلبية واألحكـام املـسبقة يف صـفوف                   التصدي مل                         جمايل الصحة والتعليم، و   

                                                                          ، ويف اخلطاب السياسي واملواد اإلعالمية، والتصدي للعنف والتمييـز مـن               ً وماً          اجلمهور عم 
  ؛  )        اجلزائـر  (              وق اإلنـسان                                                                     جانب الشرطة، وزيادة الوعي باحلاجة إىل تعزيز الوضع العام حلق         

                                                                                 وضمان تعزيز حقوق الطفل، وخباصة احلقوق املتعلقة بالسجل املـدين والتعلـيم والـصحة       
  ؛ )     فرنسا (                 واحلماية من العنف 

                                 بيع األطفـال وبغـاء األطفـال             سألة                                                    تكثيف اجلهود لتنفيذ توصيات املقرر اخلاص املعين مب         -   ١٥
                                        اص املعين حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين                                                      واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية واملقرر اخل      

  ؛ )      املكسيك (

                                                                                         القيام، يف مجلة أمور، حبظر العقاب البدين صراحة يف املرتل واملدرسة واملؤسسات، وتعزيـز                -   ١٦
  ؛ )            االحتاد الروسي (                     أساليب تأديبية بديلة       األخذ ب

     ١٣٨          ة رقـم                                               حقوق الطفل واتفاقييت منظمة العمل الدولي                                          اختاذ خطوات فعالة لتنفيذ اتفاقية        -   ١٧
                                      املتعلقة حبظر أسوأ أشـكال عمـل           ١٨٢                                                 املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل ورقم        

  ؛ )            االحتاد الروسي (                                       األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

  ؛ )        سلوفينيا (                                                                 تعزيز مواءمة قوانني رومانيا يف جمال احلرية الدينية مع املعايري الدولية   -   ١٨

                                                                       ادة تقييم التدابري الالزمة لضمان تطبيق مبدأ احلرية الدينية أو حرية املعتقد              اختاذ خطوات إلع  -   ١٩
  ؛ )       الدامنرك (          بدون متييز 

                                          احلرية الدينية عن طريـق ضـمان متكـن          ب            املتعلقة    قوق  احل      محاية                   ها الرامية إىل               تعزيز جهود   -   ٢٠
       يتـهم                     حبريـة وضـمان محا                     شعائر أديـاهنم                                                  األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية من ممارسة        

  ؛ )      فنلندا (                    واحترامهم بدون متييز 

  ؛ )       الدامنرك (                             لكشف التعصب الديين ووضع حد له  ً  اً            أكثر استباق        خذ مبنهج   األ  -   ٢١

  ؛ )    كندا (                                                                 وضع استراتيجية متماسكة على صعيد البلد ملكافحة الفساد ورصد تنفيذها   -   ٢٢

                  ونية، ال سيما يف                              عد وتسريع اإلصالحات القان                                          ُ       تعزيز قدرات السلطة القضائية على مجيع الصُ        -   ٢٣
                               للهدف احملدد يف تقرير املفوضية      ً  اً                                                              جمال املعاجلة القضائية ملسألة الفساد يف األوساط العليا وفق        

  ؛ )    كندا (                              يف إطار آلية التعاون والتحقق     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ٢٧               األوروبية املؤرخ 

                       تحقيق يف مجيع قـضايا                                          إساءة معاملة السجناء، مع ضمان ال                           ها الرامية إىل منع                        مواصلة تعزيز جهود    -  ٢٤
  ؛ )       الدامنرك (                                             لقوة من جانب السلطات وضمان اختاذ تدابري مناسبة        املفرط ل       ستخدام   اال           التجاوزات و
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  ؛ )              آيرلندا، تركيا (                                                            اختاذ املزيد من اإلجراءات لتحسني األوضاع املعيشية يف أماكن االحتجاز   -   ٢٥

     اختاذ  و  )              اململكة املتحدة (        عقلية                                                 النظر على وجه االستعجال يف حتسني أوضاع املصابني بأمراض  -   ٢٦
  ؛ )       آيرلندا (                                 رعاية مناسبة يف جمال الصحة العقلية      توفري                        املزيد من التدابري لضمان 

                                                                                           اختاذ املزيد من التدابري من أجل تعزيز الصحة اجلنسية واإلجنابية، وخباصة يف صفوف الفئات                -   ٢٧
  ؛ )             اململكة املتحدة (       املهمشة 

                                                              ملعين باحلق يف الصحة بشأن العراقيل اليت يواجههـا الـسكان                                       تطبيق توصية املقرر اخلاص ا      -   ٢٨
                                                                حلصول على اخلدمات الصحية، ومعاجلة هذه املشكلة عن طريق برامج تثقيفية     ويف ا        املهمشون 

  ؛ )        غواتيماال (                                                      تتناول مسألة التنوع، وتدريب العاملني يف القطاعات الصحية 

                 خلطة عمل الربنامج   ً  اً                     النظام املدرسي وفق                                                    وضع استراتيجية وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان يف          -   ٢٩
                         ، مبا يشمل استعراض وتنقيح     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٥                                        العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للفترة 

                                                                                    املناهج والكتب املدرسية، وتدريب املدرسني، ووضع حقوق اإلنسان موضـع املمارسـة يف             
  ؛ )       إيطاليا (         املدرسي     احلقل

ّ   رّد                   التسريع بعملية     -   ٣٠                                                    وبذل جهود حثيثة للعمل مع الكنيسة األرثوذوكسية         )   دا  كن (          املمتلكات   
ّ   رّد                        من أجل تسوية قضية                                                                 املمتلكات، مبا يشمل امتثال هـذه الكنيـسة ألحكـام القـضاء       

   ).              الواليات املتحدة (

             وسـيدرج رد     .                                                                               وسوف تبحث رومانيا هذه التوصيات، على أن تقدم ردودها يف الوقت املناسـب             -   ٥٩
  .                               جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثامنة      عتمده                      تقرير النتائج الذي سي          رومانيا يف 

       ة هلا    قدم  امل  )      الدول (                 موقف الدولة           تعكس                                       أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير      /                  مجيع االستنتاجات و   و -   ٦٠
     يـت    حظ    قد       أهنا       على                أو التوصيات    /                         تأويل هذه االستنتاجات و              وال ينبغي     .                   موضوع االستعراض   ة         أو الدول  / و

  .   ككل              الفريق العامل         بتأييد

  االلتزامات الطوعية للدولة موضوع االستعراض -   ًا ثالث
                        خطة عمل وطنية حلقـوق            تنفيذ                   بشأن الشروع يف                على نفسها               رومانيا         قطعتها                          يشار إىل االلتزامات اليت      -   ٦١

   ).      أعاله ٦            انظر الفقرة  (                                                  اإلنسان، حسبما أعلنته رئيسة الوفد يف البيان االستهاليل 
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