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جتميع بشأن رومانيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أعد هذا التقريرر علر ا بقرراي لسرح وقروإل اان ران  1/5و ،21/16مر مراعراا الرو ا
الدويية ل ستعراض الدوي الشامل .والتقرير جتلي لسلعسومات الوايدا يف قرايير هيئرات اععاهردات
وااجراءات اخلاصة وغ ها من واثئق األمم اعتحدا ذات الصسة ،وهرو مقرد يف شرلل مروجز قيُّردا
ابحلد األقصى لعدد اللسلات.

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()2()1
اإلنسان
 -2لقررد ّو تج ررو لرومانيررا وصررية ابلناررر يف تملانيررة التصررديق عسررى احل ااقيررة الدوليررة حللايررة
وقرروإل عير العلرراج اع رراجرين وأهرراد أسرررهم( ،)3واحل ااقيررة الدوليررة حللايرة عير األشررما مررن
احلختا ر رراء الق ر ررر ( ،)4والربو وك ر رروج احلختي ر رراي لسع ر ررد ال ر رردو اخل ر ررا ابحلق ر رروإل احلقتص ر ررادية
واحلجتلاعيررة والثقاهيررة( .)5والربو وكرروج احلختيرراي حل ااقيررة وقرروإل األشررما ذو ااعاقررة(،)6
والربو وكوج احلختياي حل ااقية وقوإل الطال اعتعسق إبجراء قدمي الب غات(.)7
 -3وشررتعو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اع ررأا يومانيررا عسررى التصررديق عسررى
ا ااقية منالة العلل الدولية بشأن العلاج اعنزليني( 2011 ،يقم .)8()189
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 -4وأوصو جلنة ملاهحة التعذيب يومانيا ابلنار يف قدمي ااع نني اعنصو عسي لرا يف
اعاد ني  21و 22من ا ااقية مناهىة التعذيب وغ ه مرن ارروا اععامسرة أو العقوبرة القاسرية أو
ال تن انية أو اع ينة ،ل عرتاف ابختصا الستنة يف سقي الب غات والبو هي ا(.)9

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()10

 -5حلواو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية أن لاحلت اختصا
شىت اعؤس ات واهليئات العامسة عسى عزيز ومحاية وقوإل اان ان وملاهحة التلييز ،وابألخر
مع د وقوإل اان ان وملتب أمني اعاامل واجملسرح الرو مل علاهحرة التلييرز ،متداخسرة لرا يقستر
من هعاليت ا ابلنار تىل وحلايهتا وموايدها(.)11
 -6وأعرب ررو الستن ررة ذاهت ررا ع ررن القس ررق لع ررد امتث رراج مع ررد وق رروإل اان رران امتث رراحلا ك ررام ا
لسلبادئ اعتعسقة لركز اعؤس ات الو نية لتعزيز ومحاية وقوإل اان ان (مبادئ ابييرح)( .)12ويف
عا  ،2017حلواو الستنة اععنية ابلقىاء عسى التلييز اد اعرأا بقسق أنه ،يغم احللتزا الذ
قطعترره يومانيررا أ نرراء احلسررتعراض الرردوي الشررامل ،ه رري مل عرردج بعررد ش رريع ا اعررادا الناررر يف
وا ر اعع ررد ومررد هعاليترره .وشررتعو يومانيررا عسررى احلررر عسررى جعررل اعع ررد تررث ا عبررادئ
ابييح امتثاحلا كام ا(.)13
 -7وأوص ررو جلن ررة مناهى ررة التع ررذيب يوماني ررا بتمص رري مر روايد كاهي ررة لى ررلان اس ررتق لية
ملتررب أمررني اعاررامل ،ب يررة ملينرره مررن العلررل باعاليررة واحلاررط ة برردويه اعتليررز ابعتبررايه ا ليررة
الوقائية الو نية( .)14وق تدمو الستنة الارعية عن التعذيب م واات ا سة(.)15
 -8وأوصررو جلنررة وقرروإل الطاررل يومانيررا ابعتلرراد مشررروة قررانون بشررأن تنشرراء أمانررة ماررامل
م تقسة ّعىن حبقوإل األ ااج(.)16

 -9وحلوظ اعقري اخلا اععرمل ل رألة الاقرر اعردق ووقروإل اان ران أن يومانيرا حباجرة تىل
وار تجرراءات للاالرة النارر بصرويا من تيررة يف التوصريات الصراديا عرن اهليئرات الدوليرة حلقرروإل
اان ان .هالناا القائم والي ا ظريف وعدمي الاعالية(.)17

رابعا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
اإلنساين الدويل الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني دة قطا ات
 -١املساواة و دم التمييا

()18

 -10أعربررو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اعررأا عررن قسق ررا تةاء القوالررب النلطيررة
وأويررا ا الصرروي ال ر حتررم مررن قيلررة الن رراء ،وحل سرريلا ن رراء ائاررة الرومررا ،ال ر تناقس ررا وسررائم
ااع وتةاء انبعاث اخلطاا النلطي يف ا ونة األخ ا عسى ل ان شمصيات سياسية وج ات
هاعسة دينية غ اتبعة لسدولة إبةاء احلقوإل الصحية اجلن ية وااجنابية لسلرأا(.)19
 -11وأعربررو جلنررة وقرروإل الطاررل عررن القسررق مررن أن األ ارراج الرومررا واأل ارراج ذو ااعاقررة
واأل ااج مستل ي الستوء أو ال جئني ،واأل ااج اعثسيني ومزدوجي اعيل اجلن ي وم اير اهلويرة
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اجلن ررانية ووررامسي صرراات اجلن ررني ،واأل ارراج الررذين يعيشررون يف منررا ق ييايررة ئيررة مررا ةال روا
يتعرار رون لستليي ررز هيل ررا يتعس ررق ابحلص رروج عس ررى التعس رريم والرعاي ررة الص ررحية والعل ررل ،وهيل ررا يتعس ررق
ل تو معيشت م(.)20
 -12وأعربررو الستنررة اععني رة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن القسررق حلسررتلراي
عرض أهراد هئة الروما لستلييز وااقصاء احلجتلاعي عسى نطاإل واس  ،وحل سيلا يف لاج ال لن
والتعسيم والصحة والتش يل( .)21وذكر اعقري اخلا اععمل ل ألة الاقرر اعردق أن انتشراي الاقرر يف
أوسرا الرومررا وعرد اع رراواا برني الرومررا وغر الرومررا بصرويا مساتررة أمرر مررر بم ابل رسوكيات اجملتلعيررة
تةاء الرومر ررا و(انعر رردا ) الاعر ررل احللر ررومي( .)22وأعربر ررو جلنر ررة مناهىر ررة التعر ررذيب عر ررن قسق ر ررا تةاء
اععسومات ال تحدث عرن جررائم اللراهيرة برداه عنصرر الر رت دف الرومرا ،وتةاء وراحلت
خطاا اللراهية بداه عنصر اعوجه ادهم ،و وا ر اخلطاابت اعناهىة لسروما والصوي النلطيرة
ال سبية يف اخلطاا العا وال ياسي(.)23
 -13وأوصو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهيرة أبن علرل يومانيرا ،يف
عسررة أمرروي أخررر  ،عسررى احلسررتلراي يف معاجلررة أوجرره التحيررز والقوالررب النلطيررة ال ررسبية ،وهرري مررن
بني األسباا اللامنة وياء التلييز البنيرو واحلقصراء احلجتلراعي السرذين يعراين من لرا أهرراد ائارة
الروما( .)24وذكر اعقري اخلرا اععرمل ل رألة الاقرر اعردق أنره ،ناررا لتترذي التلييرز القرائم ونطاقره،
هإن اختاذ داب خاصة ع اعدا الرومرا مطسروا يف لراحلت مثرل التعسريم والرعايرة الصرحية والتشر يل
وال لن( .)25وقدمو منالة األمم اعتحدا لسرتبية والعسم والثقاهة وصيات ا سة(.)26
 -14وأوصررو جلنررة مناهىررة التعررذيب يومانيررا لعاقبررة مررن يرردانون ابي لرراا ج ررائم اللراهيررة
وتدانة عي أشلاج خطاا اللراهية ،وحل سيلا سك القائلة عسى دواه العنصرية والتلييزية(.)27
وأوصررو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اعررأا يومانيررا أبن عرردج شرريع ا ب يررة عرير
خطاا اللراهية ابعتبايه جرمية مناصسة(.)28
 -15وأشاي اعقري اخلا اععمل ل ألة الاقر اعدق تىل التااوت بني اعنا ق احلىرية واعنا ق
الريايررة ،وأن معرردج الاقررر الن ر أعسررى يف اعنررا ق الريايررة ب رث ث مررات ررا هررو عسيرره يف اعنررا ق
احلى ررية( .)29وأوص ررو جلنررة وق رروإل الطاررل يوماني ررا ابحل ررد مررن التا رراواتت بررني اعن ررا ق احلى ررية
والرياية ،ومن ا اثي ال سبية اعرت بة عسى التلييز يف احلصوج عسى اخلدمات األساسية(.)30
 -٢التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان
 -16شررتعو الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة يومانيررا عسررى ةايدا
م اعدهتا اامنائية الرمسية ديجيي ا من أجرل الوهراء ابحللترزا الردو اعتلثرل يف بسروا هرذه اع راعدا
ن بة  0.7يف اعائة من النا ج الو مل ااعا  ،وا باة هنج قائم عسى وقوإل اان ان يف سياست ا
اعتعسقة ابلتعاون اامنائي(.)31
 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()32

 -17شررت جلنررة مناهىررة التعررذيب يومانيررا عسررى مواصررسة حتقيقاهتررا يف احلدعرراءات اعتعسقررة
لشايكت ا يف بر مج عراكز احلوتتاة ال رية ،وابستعلاج مطاياهتا ولاهلا اجلو من قبل رائرات
مشايكة يف "علسيات سيم استثنائية"(.)33
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()34

 -18أعرب رو جلنررة مناهىررة التعررذيب عررن قسق ررا تةاء اععسومررات ال ر رردعي اي لرراا مرروظاي
تنارراذ القررانون أعلرراج عنر  ،لررا يف ذلررك عسررى قّصرر ،عنررد القرربع عسررى األشررما واوتترراةهم
واسررتتواهم ،وهرري األعلرراج الر رقررى تىل سرروء معامسررة و عررذيب و رمرري تىل أمرروي من ررا احلصرروج
عسى اعرتاهات أسار بعى ا عن ودوث وهيات(.)35
 -19وأعربررو الستنررة نا ر ا عررن القسررق تةاء والررة الىررع ال ر يعيش ر ا أه رراد الرومررا اعشررتبه
ه رري م وال ررذين ج ررر "نقس ر رم تدايايا" تىل مراك ررز الش ررر ة ،ووق رروع م بص ررويا متزاي رردا عرا ررة ل رروء
اععامس ر ر ررة والتع ر ر ررذيب عس ر ر ررى أي ر ر ررد م ر ر رروظاي تنا ر ر رراذ الق ر ر ررانون ،وتةاء م ر ر ررا ويد مر ر ر رن ق ر ر ررايير ع ر ر ررن
احلستمدا اعارر لسقروا مرن قبرل هرؤحلء اعروظاني ارد الرومرا ،ومرن ذلرك وهراا غابرييرل  -دانيراج
دوميرتاش البالغ  26عاما أ ناء اوتتاةه لد الشر ة يف عا  .2014و ايد التقايير أبن اابم
الشر ة اهتم ابحلعتداء بدج اهتامه للايسة عذيب أد تىل الوهاا(.)36
 -20وأوصو الستنة نا ا يومانيا ،يف عسة أموي أخرر  ،أبن جتردد ،عسرى أعسرى اع رتوايت
ال ياسررية ،التزام ررا بعررد الت ررام مطسق ر ا م ر اسررتمدا العن ر اررد األشررما ا رررومني مررن
وريت م؛ وتجراء حتقيقات سريعة ونزي ة وشامسة وهعالة يف عي ادعاءات استمدا موظاي تنااذ
الق ررانون العن ر  ،ل ررا يف ذل ررك التع ررذيب وس رروء اععامس ررة؛ وحماكل ررة اع ررؤولني ع ررن ه ررذه األعل رراج
ومعرراقبت م .وأوصررو يومانيررا للاهحررة ااه ر ت مررن العقرراا ومن ر سرروء ال ررسو التلييررز مررن
جانب أهراد الشرر ة ،ووقر ايسرة "التحويرل ااداي " تىل مراكرز الشرر ة الر رت دف ألهرراد
الروما(.)37
 -21وأعربو الستنة نا ا عن القسق تةاء استلراي الستروء تىل احلوتتراة ال رابق لسلحاكلرة
وااداي يف مراهررق الشررر ة ومراكررز احلعتقرراج أ نرراء ا اكلررة اجلنائيررة ،وهررو احلوتترراة الررذ ميلررن
أن ّميرردد لارررتا صررل تىل  180يوم را .وأعربررو عررن القسررق تةاء اسررتلراي ومديررد اوتترراة ا لررو
عسي م يف مراكز اوتتاة اتبعة لسشر ة(.)38
 -٢إقامة العدلا مبا فيها مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()39

 -22وأوصو جلنة مناهىة التعرذيب يومانيرا أبن لارل جللير األشرما ا تترزين مرنح م
علسير را عير ر الى ررلا ت القانوني ررة األساس ررية م ررن بداي ررة ورم رراهنم م ررن احلري ررة ،ل ررا يف ذل ررك و ررق
ا تتزين يف تب غ م ابلت م اعوج رة تلري م وحبقروق م يف احلصروج ،بس رة يا لوهنرا ،عسرى م راعدا
هوييررة مررن حمررا  ،وعسررى م رراعدا قانونيررة تذا لررز األمررر؛ وعسررى عيررادا بيررب م ررتقل هررويا اجرراء
ر ؛ وعسررى احل صرراج أبوررد أهرراد األسرررا أو شررم بخررر إلتررايه ا تتررز بنا رره اب غرره
هحر
()40
ابوتتاةه .
 -23وذك رررت الستن ررة الارعي ررة عنر ر التع ررذيب أن يوماني ررا أو رررةت ق رردم ا يف حت ررني ظ ررروف
احلوتتراة ،للرن حل يرزاج يتعررني عسي را علرل اللثر  ،ومرن ذلرك احلررد مرن احلكتارال يف ال ررتون
وغ هررا مررن األمرراكن ال ر يوجررد هررا أشررما حمرررومني مررن و رريت م( .)41وأعربررو جلنررة مناهىررة
التعررذيب ب رردويها عررن القس ررق تةاء احلكتاررال وس رروء الاررروف اعادي ررة يف مراهررق احلوتت رراة التابع ررة
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لسشررر ة ،والرزايدا يف عرردد نررزحلء ال ررتون ،واسررتلراي احلكتاررال و رردهوي ظررروف ال ررتون اعاديررة
وهياكس ا األساسية ،واستلراي نق موظاي ال تون والعامسني الطبيني هي ا(.)42
 -24وأعربررو الستنررة نا ر ا عررن القس ررق تةاء احلسررتعانة بوورردات الت رردخل اخلاصررة يف ال ررتون،
وهي ال غالبا ما ار تجراءاهتا ،و بلا يقاج ،عن سوء معامسة ال تناء .وأعربو عرن قسق را أيىرا
لسطسررب مررن أ برراء ال ررتون ااق رراي أبن ال ررتناء الررذين تمررذ يف وق ررم تج رراءات ديبيررة ي ررتحقون
العقاا( .)43وأوصو الستنة يومانيا جبلسة أموي من ا التوق عن احلستعانة بووردات التردخل اخلاصرة
يف مراهررق ال ررتون ،وذلررك بتح ررني تدايا ال ررتون واسررتحداث بليررة م ررتقسة لستعامررل م ر شررلاو
ال تناء اعتعسقة باروف احلوتتراة واععامسرة ،وارلان عرد عررض ال رتناء الرذين يقردمون شرلاو
ألعلاج انتقامية(.)44
 -25وأوصر رى اعق ررري اخل ررا اعع ررمل ل ررألة الاق ررر اع رردق يوماني ررا ابس ررتحداث هيئ ررة م ررتقسة
استق حلا كام ا خمولة بتسقي الشلاو من احااي جتاوةات الشر ة(.)45
 -3حظر مجيع أشكال الرق

()46

 -26أعربررو جلنررة مناهىررة التعررذيب عررن قسق ررا تذ حل رزاج يومانيررا بسررد منشررأ وعبرروي ومقصررد
()47
رتعو
ل جتاي ابلبشرر ،وحل سريلا ألغرراض احلسرت ج اجلن ري والعلرل والت روج الق رر  .وش ت
جلنررة خ ررباء منالررة العلررل الدوليررة اععنيررة بتطبيررق احل ااقيررات والتوصرريات يومانيررا عسررى مواصررسة
ج ودهر ررا الرامير ررة تىل من ر ر وقل ر ر احلجتر رراي ابلبشر ررر وملاهحتر رره ،واحلر ررر عسر ررى حتقير ررق أهر ررداف
احلس ررتا يتية الو ني ررة علاهح ررة احلجترراي ابألش ررما ( .)48وأوص ررو الستنررة اععني ررة ابلقى رراء عس ررى
التلييز اد اعرأا يومانيا ابعتلاد اسرتا يتية جديدا علاهحرة احلجتراي ابلبشرر ،جتعرل مرن أولوايهترا
اختاذ داب رمي تىل حت ني والة اعرأا احلجتلاعية واحلقتصادية من أجل القىاء عسرى األسرباا
الر جتعس ررن عراررة ل جترراي هررن( .)49وأوصررو جلنررة مناهىررة التعررذيب يومانيررا جبلسررة أمرروي من ررا
ق رردمي الت رردييب اعتمص ر لسل رروظاني العل رروميني يف ّس رربّل التع ر تررف عس ررى الى ررحااي ويف قني ررات
التحرر  ،ومقااراا اجلنراا ومعراقبت م( .)50وأوصرو الستنررة اععنيرة ابلقىراء عسرى التلييرز ارد اعررأا
يومانيا ابلتحقيق يف عي اععسومات ال تىرلن ادعراءات بتروي م رؤولني ولروميني يف قىرااي
اجترراي ابلبشررر ،واررلان معاقبررة اجلنرراا لررا ي ررتحقون مررن العقرراا .وأوصررو يومانيررا بتمصرري
مرا يلارري مررن األمرواج لتنايررذ بلياهتررا الو نيرة اخلررا اباوالررة ،واررلان سقرري الىررحااي اع رراعدا
من ويث اعأو واع اعدا القانونية والطبية والنا ية عسى النحو اعناسب(.)51
 -٤احلق يف احلياة األسرية
 -27أعربررو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اع ررأا عررن القسررق تةاء اععسومررات ال ر
تحدث عن وجود ةجيات غ م تسة وما لذلك من أ ر عسى اكت اا اعرأا وقوق را أ نراء هرذا
الررزواو وعسررى وصرروهلا عسررى م ررتحقاهتا عنررد ه ررال هررذا الررزواو ،حل سرريلا ب رربب عررد احلعررتاف
قانونيرا حبرراحلت احلقررتان هررذه اعوجررودا يف الواقر  ،وتةاء عررد اخترراذ ررداب م ئلررة لاررل وصرروج
اعرأا عسى وقوق ا يف اعسلية عند الط إل(.)52
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جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية

()53

 -28أعربررو الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن القسررق تةاء اي ارراة
م ررتوايت الا رراد ،يغررم اخترراذ العديررد مررن التررداب علاهحترره ،وتةاء مررا هلررذا الا رراد مررن أ ررر عسررى
متر ال ررلان ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة متعر ا كررام ا .وقالررو تهنررا شررعر ابلقسررق
ألن دين أجوي مروظاي اخلدمرة اعدنيرة ومروظاي التعسريم والصرحة ،و راهل العقروابت الر طبرق
يف قىااي الا اد قد يعيق نايذ سك التداب نايذا هعاحلا(.)54
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()55

 -29أعربررو الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن قسق ررا تةاء رردين
معدج ش يل اليد العامسة ،واي ااة م رتو البطالرة ويسرة األمرد ،واسرتلراي اي اراة معردج البطالرة
يف أوسا الشباا والروما واألشما ذو ااعاقة(.)56
 -30وأعرب ررو الستن ررة نا ر ر ا ع ررن القس ررق ألن احل ررد األد ل ج ررر يف الدول ررة الط رررف ،يغ ررم
الزايدات األخ ا ،حل يلاي لتوه م تو معيشي حلئق عن حيصسون عسيه(.)57
 -31و ش ررعر الستن ررة ابلقس ررق تةاء م ررا بس ررا ع ررن ايس ررة بع ررع أيابا العل ررل ال ررذين جيعس ررون
التوظي مرهو ا لواهقة العامل عسى عد تنشاء نقابة أو احلنىلا تلي ا .وأوصو الستنة يومانيا
ب ىلان احللاية اللامسرة مرن أهعراج التلييرز اعناهىرة ل نتلراء النقرا  ،وذلرك بوسرائل من را هررض
عق رروابت يادع ررة ابلق رردي الل ررايف عس ررى أيابا العل ررل ال ررذين ينت ل ررون وق رروإل العل رراج يف تنش رراء
النقاابت أو احلنىلا تلي ا(.)58
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي

()59

 -32أعربررو الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة عررن قسق ررا حلسررتلراي
عد كااية اعوايد اعمصصة لسقطاعرات احلجتلاعيرة ولت ربب حل مركزيرة اخلردمات احلجتلاعيرة يف
أوجه ااوت يف وه الرعاية احلجتلاعية( .)60وأوا اعقري اخلا اععمل ل ألة الاقر اعدق أنه
عسى الرغم من اويع م ا من ال سطة اعركزية تىل ال سطات ا سية ،حل زاج بليات التلويرل بيرد
ال ررسطة اعركزيررة وأن ال ررسطات ا سيررة عتلررد اعتلررادا كبر ا عسررى احللومررة اعركزيررة لترروه التلويررل.
مزودا ابعوايد اللاهية ل اط ة لا يرت ب عسى
وأااف أن ال سطات ا سية كث ا ما لون غ ت
()61
ذلك من م ؤوليات عسى حنو يبعث عسى احلي ياح .
 -33وحلوظ اعقري اخلا اععمل ل ألة الاقر اعدق أن ناا احللاية احلجتلاعية موجره عسرى
حن ررو مب ررالغ هي رره ص رروا حتقي ررق اعن رراه النقدي ررة عس ررى و رراا اخل رردمات احلجتلاعي ررة الرامي ررة م ررن
رردخ هتا اعبلرررا تىل احليسولررة دون وقرروة األسررر يف دائرررا الاقررر .وأهرراد أبن ررة نقصرا يف العررامسني
الص ر ررحيني وقص ر ررويا يف اخل ر رردمات احلجتلاعي ر ررة ،وأن ه ر ررؤحلء الع ر ررامسني يتقاا ر ررون أج ر ررويا ةهي ر رردا.
وحل يوجد دييب م مل كاف لسعامسني احلجتلاعيني(.)62
 -34وقالررو الستنررة اععني ررة ابحلقرروإل احلقتص ررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة تهن ررا حل رزاج ش ررعر
ابلقس ررق م ررن أن م ررتوايت ااع ررا ت ،مث ررل تعان ررة األ ا رراج وتعان ررة البطال ررة واحل ررد األد عع رراش
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التقاع ررد وغر ر ذل ررك م ررن ااع ررا ت اعنديج ررة يف ت رراي اع رراعدا احلجتلاعي ررة ،حل لا رري لت ررأمني
م تو معيشي حلئق لسل تايدين وألسرهم(.)63
 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()64

 -35وأعربو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية عن قسق ا تةاء اسرتلراي
اي ااة م رتو الاقرر ،وتةاء وقروة األ اراج وكبراي ال رن واألشرما ذو ااعاقرة والرومرا هري رة
لساقررر اعرردق ( .)65وذكررر اعقررري اخلررا اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق أن م ررتوايت الاقررر واحلقصرراء
احلجتلاعي واحلرمان اعاد ال يعاين من ا األ ااج أمرر حل ميلرن ربيرره بوجره خرا يف بسرد مرن
هئ ررة ال رردخل اعتوس ررم العسي ررا كروماني ررا .وحلو ررظ أن يوماني ررا عان ررو م ررن اي ا رراة مع رردج الاق ررر ب ررني
العلاج ،حل سيلا يف اعنا ق الرياية ،وابألخ يف القطاة الزياعي(.)66
 -36و وررظ الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة بقسررق أن ال ررلان
حل حيصررسون عسررى القرردي اللررايف مررن ميرراه الشرررا اعررأمون ،وابألخ ر يف اعنررا ق الريايررة ويررث
التوصيل ابلشبلة اعركزية لإلمداد لياه الشرا متاح لثسث ال لان هقم .وأعربو عرن القسرق تةاء
ا ررع تملاني ررة احلس ررتاادا م ررن ش رربلات م ئل ررة لتصر رري مي رراه اجمل رراي والص رررف الص ررحي يف
اعن ررا ق الرياي ررة واع ررتو نات العشر روائية ،وتةاء أوج رره القص رروي يف معاجل ررة مي رراه اجمل رراي  .ودع ررو
الستنررة يومانيررا تىل كاالررة تملانيررة وصرروج اجللير عسررى ميرراه الشرررا اعأمونررة وتملانيررة احلصررو
عسررى خرردمات اعراهررق اع ئلررة لتص رري مي رراه اجملرراي والصرررف الصررحي ،وحل سرريلا يف اعن ررا ق
الرياية وابلن بة ألشد الائات ورما ا ومعا ا من الت ليش(.)67
 -37وذكررر اعقررري اخلررا اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق أن عرردد وورردات ال ررلن احلجتلرراعي
اعتاوة كانو دون م رتو احلوتيراو ،وأن العردد اعقرري تجنراةه ورىت عرا  2020سروف لرن يسر
الطس ررب أيىر ر ا وحل وج ررد خط ررة و ني ررة اجي رراد وس رروج هلر رذا ال ررنق اع ررزمن يف وو رردات ال ررلن
احلجتل رراعي .ن تن اعع رراي اععل رروج ه ررا ،يف اعلايس ررة العلسي ررة ،ع ررن اع رراكن اعتاو ررة حل عط رري
األولوي ررة ع ررن ه ررم أش ررد ورم ررا ا( .)68وأعرب ررو الستن ررة اععني ررة ابحلق رروإل احلقتص ررادية واحلجتلاعي ررة
والثقاهية عن القسق لعرد وجرود بليرة يصرد للاالرة الشرااهية وعرد التلييرز يف علسيرة مرن ال رلن
احلجتلاعي(.)69
 -٤احلق يف الصحة

()70

 -38أعرب ر ررو الستن ر ررة اععني ر ررة ابحلق ر رروإل احلقتص ر ررادية واحلجتلاعي ر ررة والثقاهي ر ررة ع ر ررن قسق ر ررا تةاء
احلخررت حلت مررن ويررث احلصرروج عسررى اخلرردمات الصررحية النوعي رة ،وحل سرريلا يف اعنررا ق الريايررة
واعنا ق النائيرة وابلن ربة لسائرات ا رومرة واع لشرة .وأعربرو عرن قسق را أيىرا حلسرتلراي اعلايسرة
اعتلثسررة يف ده ر يسررو غ ر مقررريا يمسي را لسحصرروج عسررى هررذه اخلرردمات( .)71وذكررر اعقررري اخلررا
اععمل ل ألة الاقر اعدق أن الا اد يف قطاة الصحة حل يزاج متاشي ا(.)72
 -39وأوصررو الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة أبن لاررل يومانيررا
وصرروج عي ر ش ررائ ال ررلان سقائي ر ا عسررى يعايررة صررحية وع ر و ر بتلساررة مي ررويا ونوعيررة
جيرردا ويف الوقررو اعناسررب .ودعررو يومانيررا تىل ملاهحررة الا رراد يف قطرراة الصررحة لستوقر عررن
تلرزا اعراررى بررده يسررو غ ر مقررريا يمسي را( .)73وأوصررو جلنررة وقرروإل الطاررل يومانيررا بتمصرري
GE.17-19851

7

A/HRC/WG.6/29/ROU/2

مر ر روايد بشر ر ررية ومالي ر ررة كاهي ر ررة لى ر ررلان ناي ر ررذ احلسر ر ررتا يتية الو ني ر ررة لسص ر ررحة ،2020-2014
واحلسرتا يتية وخطة العلل اعتعسقتني للاهحة ه وس نق اعناعة البشر /اايدة(.)74
 -40وأعربو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عرن القسرق ألن يومانيرا
ها معدج منماع من ويث العلر اعتوق عند الروحلدا ومعردحلت عاليرة جردا مرن ويرث وهيرات
الرا ر والوهي ررات اعر بط ررة ابل رروحلدا( .)75وأوص ررو جلن ررة وق رروإل الطا ررل يوماني ررا لعاجل ررة األس ررباا
اللامنة لوهيات الرا واأل ااج والوهيات اعر بطة ابلوحلدا(.)76
 -41وهىر ا عررن ذلررك ،أوصرو الستنررة ذاهتررا يومانيررا برزايدا معرردج التطعرريم ،حل سرريلا بتنارريم
مح ت مؤيدا لستطعيم و وسي وىوي اع اعدين الصحيني حبيث يشلل عي القر الر يوجرد
ها معدحلت متدنية لتطعيم األ ااج(.)77
 -42وأعربرو الستنرة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عرن القسرق تةاء اي اراة
عرردد ورراحلت محررل اعراهقررات واي ارراة عرردد ورراحلت ااج رراض واررع تملانيررة احلصرروج عسررى
التوعية واخلدمات يف لاج الصحة اجلن رية وااجنابيرة ،وحل سريلا يف اعنرا ق الريايرة ،وقسرة وسرائل
()78
وس ر يومانيررا نطرراإل الرررب مج
من ر احللررل اعتاوررة ابجملرران  .وأوصررو جلنررة وقرروإل الطاررل أبن ت
الو مل لسصحة اجلن ية وااجنابية  2017-2013لتقدمي ثقي شامل وم ئرم لسشررائ العلريرة
بشأن الصحة اجلن ية وااجنابية؛ وأبن لارل تملانيرة الوصروج دون عوائرق تىل خردمات الصرحة
اجلن ررية وااجنابيررة( .)79وقرردمو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اع ررأا والستنررة اععنيررة
ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية وصيات ا سة(.)80
 -43وأعربررو الستنررة اععنيررة ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اع ررأا عررن قسق ررا تةاء يهررع اع نيررني
الصررحيني وكررل اع تشررايات تج رراء علسيررات ااج رراض الطبيررة ،ررا يررده ابلن رراء تىل التلرراس
علسيات تج اض غ مأمونة وغ قانونية( .)81وأوصو أبن لال يومانيا جللي الن اء تملانية
احلصر رروج دون عوائر ررق وبصر ررويا كاهي ر رة عسر ررى خر رردمات ااج ر رراض القانوني ر رة وخر رردمات مر ررا بعر ررد
ااج ر رراض ،لر ررا يف ذلر ررك عر ررن رير ررق التأكر ررد مر ررن من ر ر اعؤس ر ررات قر ررانو ا مر ررن التر ررذية ل ر ررألة
احلسررتنلاف الىررل  ،وحتديررد األسررباا ال ر جتيررز تاثيا سررك احلعرتااررات مررن جانررب اع نيررني
الصحيني والان تلزاميرة توالرة العرامسني الصرحيني اععرتارني بردعو احلسرتنلاف الىرل تىل
اجل ات اعمتصة(.)82
 -٥احلق يف التعليم

()83

 -44ذكر اعقري اخلا اععمل ل ألة الاقر اعدق أن م توايت اانااإل العا عسرى التعسريم يف
يومانيا منماىة .وأااف أن ميزانية التعسريم الرو مل غر كاهيرة لت طيرة التلرالي الىررويية ،ومرن
ن وقوة جزء كب من العبء يف نارا عسيلري حل مركرز عسرى عرا ق ال رسطات ا سيرة .وقرد أد
ذل ررك تىل أن ق ررديا كبر ر ا م ررن "التل ررالي التعسيلي ررة غر ر الا رراهرا" يتحلس ررا ا ابء ال ررذين جي رردون
أنا م يف غالب األويان يردهعون مرن جيروهم لرالي السرواة اعديسرية والرز اعديسري والنقرل،
ألن احللومررات ا سيررة األهقررر حتر تروج هررذه التلررالي عسرري م .وبررذلك لررون هررر بقرراء األ ارراج
الاقراء يف الناا التعسيلي أقل(.)84
ونوه ررو ك ررل م ررن اليون ررلو والستن ررة اععني ررة ابلقى رراء عس ررى التليي ررز ا ررد اع ررأا ابعتل رراد
 -45ت
()85
اسرتا يتية و نية عن ر األ اراج اعديسرة يف وقرو مبلرر  .ومر ذلرك ،شرعر الستنرة اععنيرة
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ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اع ررأا ابلقسررق تةاء اي ارراة معرردحلت احلنقطرراة عررن الدياسررة وا ارراض
التحصرريل العسلرري وا ارراض معرردحلت احللتحرراإل ابعرردايس يف اعنررا ق الريايررة ،واي ارراة معرردحلت
الت را واألداء الىعي يف أوسا الروما واجمللوعات ا رومة اقتصادايا(.)86
 -46وتن جلنة وقوإل الطال ،تذ حتيم عسل ا ابل اية  4.1من أهداف التنلية اع تدامة بشرأن
اررلان تمررا عي ر الاتيررات والاتيرران عسرريم ابترردائي واثنررو لرراين ومنص ر وجيت رد ،وصرري أبن
يوماني ررا أبن عل ررل ،يف عس ررة أم رروي أخ ررر  ،عس ررى حت ررني نوعي ررة التعس رريم و رروه الت رردييب اجلي ررد
لسلديسررني؛ وحت ررني احلصرروج عسررى عسرريم جيررد يف اعنررا ق الريايررة ،لررا يف ذلررك أل ارراج األسررر
الاق ر ا؛ ووا ر ب ررامج تىررلن بليررات يصررد و قيرريم هرردف احلررد مررن معرردحلت الت رررا؛ و رروه
التلوي ررل الر ر ة واخت رراذ الت ررداب الرامي ررة تىل حت ررني النق ررل اعديس رري وتل رراء ل ررالي التعس رريم غر ر
الااهرا( .)87وهى ا عن ذلك ،أوصرو الستنرة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة
يومانيا بزايدا اعيزانية اعمصصة لستعسيم(.)88

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()89

 -47أوصو الستنة اععنية ابلقىاء عسى التلييرز ارد اعررأا أبن عتلرد يومانيرا للوعرة قروانني
لستصررد جللير أشررلاج العنر اجلن راين ،هى ر ا عررن احلغتصرراا الزوجرري؛ ومواءمررة التشرريعات
الو نية اعتعسقة ابلعن اد اعرأا م ا ااقية لسح أويواب بشأن منر وملاهحرة العنر ارد اعررأا
والعنر األسرر  .وأوصرو يومانيرا إبصرداي أوامرر احللايرة الشرر ية الطايئرة ،ووار أسراس قرانوين
اصررداي هررذه األوامررر ،والعلررل بررن ج اع وقررة القىررائية التسقائيررة يف ورراحلت العن ر اجلن راين
والتأكرد مرن عرد معاجلرة قىرااي العنر اجلن راين الواقر عسرى الن راء يف ت راي تجرراءات الوسرا ة
أب ورراج مررن األورواج .وأوصررو الستنررة أيىر ا أبن لاررل يومانيررا متر اررحااي العنر اجلن رراين
إبملانيررة احلصرروج دون عوائررق وبصررويا كامسررة عسررى الرردعم الط ر والنا رري واعستررأ ا مررن عسررى
م اهة معقولة من ملان ااقامة ،وخدمات اعشويا وتعادا التأهيل يف عي أحناء البسد(.)90
 -48وأعرب ررو الستن ررة اععني ررة ابلقى رراء عس ررى التليي ررز ا ررد اع ررأا ع ررن قسق ررا ألن ن رراء الروم ررا
واع اجرات والن اء الريايرات والن راء ذوات ااعاقرة واع رنات والن راء اعصراابت بار وس نقر
اعناعة البشر /اايدة يتأ ر يف ودود غ متناسبة ابلاقر ويتلتعن بار حمردودا لسحصروج عسرى
اخلدمات الصحية والتعسيم والعلل(.)91
 -49وقالو الستنة اععنية ابلقىاء عسى التلييز اد اعرأا تهنا شعر ابلقسق تةاء اي ااة معردج
البطالة بني الن اء ،وحل سيلا يف اعنا ق الرياية ويف أوسا الن اء الروما ،وتةاء استلراي التااوت
يف األجوي بني اجلن ني ،يغم وجود شري بشأن اع اواا يف األجر عن العلرل اعت راو القيلرة.
وأعربو عن قسق را تةاء عرد الت راو يف قاسرم اع رؤوليات األسررية برني اعررأا والرجرل ،وتغر إل
يايض األ ارراج ،حل سرريلا يف اعنررا ق الريايررة ،ووقرروة عرربء أعلرراج الرعايررة اعنزليررة غ ر مدهوعررة
األجر عسى اعرأا عسى حنو غ متناسب(.)92
 -50وأعربررو الستنررة نا ر ا عررن القسررق تةاء اسررتلراي ا ارراض م ررتو مثيررل اعررأا يف الربعرران
ويف احللومية الو نية ويف احللومات ااقسيلية وا سية .وأوصو يومانيا بدياسة األسباا اجلذييرة
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ال ر حترروج دون مشررايكة اع ررأا يف احليرراا العامررة وال ياسررية ،و صررليم اس ررتا يتيات لست سررب عسررى
هذه احلواجز( .)93وأوصو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعية والثقاهية يومانيا ابختاذ
داب خاصة مؤقتة ،مثل ناا احلص  ،لتعزيز اع اواا بني اجلن ني(.)94
 -٢األطفال

()95

 -51روررب جلنررة وقرروإل الطاررل ابعتلرراد احلس ررتا يتية الو نيررة حللايررة وقرروإل الطاررل و عزيزهررا،
 2020-2014واحلسرتا يتية الو نية لسصحة العقسية ل ااج واعراهقني .)96(2020-2016
 -52وهيلا يتعسق ابحلنتشاي الاعسي علايسة ةواو األ ااج يف اعنا ق الرياية ،وأوصو الستنرة
نا ر ر ا أبن نا ررذ يوماني ررا محر ر ت اذك رراء ال رروعي اب اثي ال ررسبية هل ررذه الزجي ررات( ،)97وبتع ررديل
ررل ابل ررزواو دون س ررن  18عام را( .)98وق رردمو الستن ررة
التش رريعات ال رراء احلس ررتثناءات ال ر
اععنية ابلقىاء عسى التلييز اد اعرأا وصيات ا سة(.)99
 -53وأعربررو جلنررة وقرروإل الطاررل عررن القسررق تةاء الت ررام العررا م ر خمتس ر أشررلاج العن ر
اد األ ااج؛ وتةاء قصوي قديا الناا العا عسرى حتديرد وراحلت العنر ارد األ اراج وتيرذائ م
وتمه رراهلم ،هى ر ر ا ع ررن و رراحلت احلعت ررداء واحلس ررت ج اجلن رريني ،وااب ر ر ا ع ررن ه ررذه احل رراحلت
والتصد هلا بطريقة شلل قطاعات متعددا؛ وتةاء أشلاج العنر الشرديد الر يرّ تدعى أهنرا قر
يف ناررا يعاي ررة األ ارراج ،وحل س رريلا جترراه األ ا رراج ذو ااعاقررة( .)100وأوص ررو الستنررة يوماني ررا
بتوه موايد كاهية لآلليات الر وارعو لتحديرد وراحلت العنر ارد األ اراج واحلعترداء عسري م
يف أ مل رران واابر ر ا عن ررا ومنع ررا ويص رردها؛ وبت رردعيم بر ررامج اللشر ر اعبل ررر ع ررن و رراحلت
األ ا رراج الى ررحااي وم رراعدهتم عس ررى التع ررايف وتع ررادا تدم رراج م اجتلاعير را؛ وابلتحقي ررق يف ه ررذه
احلاحلت يف ناا يعاية األ ااج وحماسبة اجلناا(.)101
 -54وأوصررو الستنررة نا ر ا أبن لاررل يوماني ررا تعلرراج وا ررر العقوبررة البدني ررة عسررى النح ررو
الصررحي يف عي ر األمرراكن ،والتشررتي عسررى األشررلاج ااجيابيررة والتشررايكية واخلاليررة مررن العن ر
لتنشئة األ ااج و ديب م وذلك من خ ج برامج ومح ت التوعية(.)102
 -55ووثو الستنة نا ا يومانيا عسى تنااذ شرريعات العلرل القائلرة و نايرذ ا ااقيرة منالرة
العلررل الدوليررة يقررم  138لعررا  1973اعتعسقررة ابحلررد األد ل ررن احلسررتمدا  ،وا ااقيررة منالررة
العلرل الدوليرة يقرم  182لعررا  1999اعتعسقرة حبارر أسروأ أشررلاج علرل األ اراج نايرذا كررام ا،
ومن علل األ ااج ،حل سيلا يف الزياعة والبناء ويف اعناةج(.)103
 -56ووثو الستنة نا ا يومانيا عسى من وج األ اراج يف الشرواية ،وأن لارل وصروج
أ ارراج األوارراة اعر بطررة ابلشرواية عسررى كررل الرردعم الر ة  ،وحل سرريلا تعررادا تدمرراج م يف أسرررهم
أو تيررداع م يف مؤس ررات الرعايررة البديسررة ،ومليررن م مررن احلصرروج عسررى الرعايررة الصررحية والتعسرريم
واخلرردمات احلجتلاعيررة ،وواثئررق اهلويررة الو نيررة ،واألمرراكن ا منررة والرردعم وخرردمات وقررايت م مررن
عا ي اعمديات وتعادا هيس م يف واج تدماهنم عسي ا(.)104
 -57وأعربو الستنة نا ا عن القسق تةاء العدد اللبر مرن األ اراج اعرودعني يف مؤس رات
الرعايررة واأل ارراج اعنتلررني تىل أكثررر الائررات ورمررا ا الررذين ياسررون عراررة خلطررر اناصرراج أسرررهم
وتيداع م يف مؤس ات( .)105وأوصو يومانيا أبن علل ،يف عسة أموي أخر  ،عسى نايذ خطة
التمسرري عررن تيررداة األ ارراج يف مؤس ررات الرعايررة ونقررل اعوجررودين مررن م يف هررذه اعؤس ررات تىل
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الرعاية اجملتلعية ( )2016ووا ناا لسرصد الصاي ؛ و ري علسية حتويل األ اراج تىل الرعايرة
األسرية؛ و عزيز الدعم اعقد ل ااج الذين ي راديون مؤس رات الرعايرة لتلليرن م مرن احلنردماو
يف اجملتل لددا( .)106ووثو الستنة يومانيا عسى كاالة مت األ ااج الذين مل يت ن تيرداع م يف
كن الرعاية األسرية حمسي ا من تملانية بني م دولي ا(.)107

 -58وأهررادت ماواررية األمررم اعتحرردا ال ررامية لشررؤون ال جئررني (اعاواررية) أبن التعرردي ت
الر ر أدخس ررو يف ع ررا  2016عس ررى اا رراي الق ررانوين اعتعس ررق بت ررتيل ال رروحلدات مسر ر بتب رريم
ااجرراءات مررن أجررل قسرري عرردد األ ارراج الررذين مررا ةالروا غ ر م ررتسني( .)108ويف وررني حترريم
جلنررة وقرروإل الطاررل عسلر ا ابل ايررة  16.9مررن أهررداف التنليررة اع ررتدامة بشررأن ملررني اجللير مررن
احلصوج عسى هوية قانونية ،لرا يف ذلرك شر ادا اعري د ،وصري يومانيرا بتعزيرز اخلردمات اجملتلعيرة
للاالة مت عي األ ااج ،لن هي م اعوجودون يف اجملتلعات الرياية ،من تملانية الت رتيل عنرد
الوحلدا دون خ (.)109
 -59وأوا ررو جلن ررة وق رروإل الطا ررل عسل ر ا إبدخرراج ع رردي ت عس ررى الق ررانون اجلن ررائي قى ررو
لقصر ،للن ا شعر ابلقسق تةاء استلراي اوتتاة العديد من األ اراج
إبل اء عقوبة ال تن عسى ا ت
يف مراكررز ذات ظررروف شرربي ة ابل ررتن .وي رراوي الستنررة القسررق أيى را ألن ره غالب را مررا ي ررتتوا
األ ا رراج م ررن قب ررل م رروظاي تنا رراذ الق ررانون يف مراك ررز الش ررر ة دون وى رروي حم ررامي م أو ثس رري م
القانونيني(.)110
 -60ووث ررو الستن ررة نا ر ر ا يوماني ررا عس ررى تنش رراء اعزي ررد م ررن حم رراكم األو ررداث اعتمصص ررة
و زويرردها لررا يلارري مررن اع روايد واخترراذ اعزيررد مررن ااجرراءات يف هررذا الشررأن ،وعسررى عيررني قىرراا
متمصصني ل ااج والان وصوهلم عسرى التردييب اعناسرب ،وكاالرة قردمي اع راعدا القانونيرة
اللاؤا ل ااج اعمالاني لسقرانون يف مروسرة مبلررا مرن ااجرراءات و رواج ااجرراءات القانونيرة.
ووثتررو يومانيررا عسررى التشررتي عسررى اخترراذ ررداب لستعامررل مر األ ارراج اعت لررني ابنت ررا القررانون
اجلن ررائي دون الست رروء تىل ااجر رراءات القى ررائية والعل ررل ويثل ررا أمل ررن عس ررى اخت رراذ ررداب بديس ررة
لسعقوبة ،والان عد الستوء تىل احلوتتاة تحل بعرد اسرتنااذ عير احلسروج األخرر  ،وأن يلرون،
يف واج الستوء تليه ،ألقصر مدا لنة ،وأن يعاد النار هيه ابنتاا ب رض تهنائه(.)111
 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()112

 -61قالرو جلنررة وقرروإل الطاررل تهنرا حل رزاج شررعر ابلقسررق لعرد امررت يومانيررا منوذجر ا قائلر ا
عسررى وقرروإل اان رران إبةاء ااعاقررة ،ولعررد وجررود سياسررة و نيررة بشررأن ااعاقررة خت ر األ ارراج
حتديدا(.)113

 -62وأعرب ر ررو الستن ر ررة نا ر ر ر ا ع ر ررن القس ر ررق اي ر ررداة األ ا ر رراج ذو ااعاق ر ررة يف مؤس ر ررات
متمصصررة( .)114وذكررر اعق ررري اخلررا اعع ررمل ل ررألة الاق ررر اعرردق تن ي و ررظ يف يومانيررا وج ررود
التوجرره
م رتوايت عاليررة مررن تيررداة األشررما البررال ني ذو ااعاقررة يف اعؤس ررات .وأارراف أن ت
اخ رراو األش ررما ذو ااعاق ررة م ررن اعؤس ررات ك رران ألم ررد وي ررل ه رده ا اس ررتا يتي ا ،غ ر أن
ما اختذ من داب مسلوسة لتحقيق هذا اهلدف حل يلاد يذكر .وحلوظ أن وظير احلسرتثلايات
م تلر لتتديد و وسي اعؤس ات القائلة ،بدج تجياد ما يسرز مرن اهلياكرل األساسرية واخلردمات
لتللني األشرما ذو ااعاقرة مرن العريش ابسرتق لية( .)115وحلوارو جلنرة مناهىرة التعرذيب
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عر ررد تو ر رراة أ
العائسية(.)116

قر ررد يف لر رراج التحر ر تروج مر ررن الرعاير ررة اعؤس ر ررية تىل الرعاير ررة اجملتلعير ررة واعراكر ررز

 -63وأعربو الستنة نا ا عن القسق تةاء عد مت اعراى اعوجودين يف مؤس ات الصرحة
العقسي ررة ابألهسي ررة القانوني ررة وتةاء ع ررد وج ررود ا ررلا ت قانوني ررة بش ررأن اعواهق ررة الص رررحية لإلي ررداة
والع و الط يف مؤس رات الطرب النا ري ،تىل جانرب خسرو اعسارات الطبيرة لسلرارى را يشر
تىل ق ررايات اختررذت يمسي ر ا بشررأن اايررداة ،وهررو مررا يرقررى تىل اايررداة ق رررا يف مؤس ررات الرعايررة
و قدمي الع و الط ق را(.)117
 -64وأعربو الستنة نا ا عن القسق تةاء اععامسة والاروف اععيشرية الر يسقاهرا األشرما
القصررر عسررى ال رواء ،يف أجنحررة األم رراض النا ررية وم تشررايات
ذوو ااعاقررة العقسيررة ،البررال ني و ت
األم رراض النا ررية واعؤس ررات النا ررية اعتمصصررة ،وال ر يّقرراج تهنررا أدت تىل وهرراا العديررد مررن
اعراررى ب رربب اامهرراج ،واحلهتقرراي تىل الرعايررة األساسررية ،واسررتمدا القيررود ا ليررة ،واحلرمرران مررن
الع ر و الط ر والنا رري ،وشرردا سرروء الت ذيررة( .)118وأعربررو الستنررة عررن قسق ررا تةاء عررد تج رراء
حتقيقات يف الوهيات اعبسغ عن را ومن را وهراا  16مريىرا يف م تشراى األمرراض النا رية Poiana
 ،Mareوعدا مئات من اعراى بني عرامي  2001و  ،2004وحنرو  2 000شرم يف الاررتا
بررني كررانون الثاين/ينرراير  2011وبا/أغ ررطح  2014يف مؤس ررات األشررما ذو ااعاقررة
العقسية ،ب بب الاروف اععيشية ال يئة لس اية و دين م تو الع و الط (.)119
 -65وأهرراد اعقررري اخلررا اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق أبن رردين م ررتو ااعررا ت احلجتلاعيررة
ل شررما ذو ااعاقررة ،مىرراها تلي ررا قصرروي اخلرردمات احلجتلاعيررة ،أمررر غالبرا مررا يررده هررؤحلء
األشررما وأهرراد أسرررهم دهعر ا تىل الوقرروة يف بررا ن الاقررر .لقررد نصررو القروانني عسررى ررداب شررىت
رم رري تىل ةايدا وظي ر األش ررما ذو ااعاق ررة ،مث ررل العل ررل بنا ررا احلص ر و ق رردمي ور رواهز
ارريبية أليابا العلررل لتش ر يل األشررما ذو ااعاقررة .عسررى أن رردين ن رربة األشررما ذو
ااعاقة الذين يعلسون يدج عسى أن سك التداب مل لن هعالة(.)120
 -66وأوصررو الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيررة يومانيررا بلاالررة قيتررد
الشررركات واعؤس ررات العامررة واخلاصررة قيترردا هعسي را بناررا ختصرري وصررة  4يف اعائررة مررن هررر
العلررل ل شررما ذو ااعاقررة ،لررا يف ذلررك بتطبيررق عقرروابت يادعررة عسررى أيابء العلررل يف والررة
عد التقيتد(.)121
 -67وذكررر اعقررري اخلررا اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق أن األ ارراج ذو ااعاقررة اعوجررودين يف
مؤس ررات الرعايررة يتررابعون عسرريل م يف العررادا يف مرردايس متمصصررة مسحقررة ه رذه اعؤس ررات.
ويّق رراج تن التعس رريم يف اع رردايس اعتمصص ررة ذ نوعي ررة يديئ ررة وغر ر مليتر ر حلوتياج ررات هر رراد
األ ارراج ذو ااعاقررات اعمتساررة .ويّر تدعى أن بعررع األ ارراج ذو تعاقررات متعررددا ورمروا مررن
الت ررتيل يف مرردايس متمصصررة( .)122وأوصررو جلنررة وقرروإل الطاررل يومانيررا ابخترراذ ررداب شررامسة
لتط رروير التعس رريم الش ررامل لستلير ر  ،و رردييب و عي ررني مديس ررني وم ني ررني متمصص ررني يف الاص رروج
اجلامع ررة لتق رردمي الر رردعم الا رررد و وجي رره احلهتلر ررا ال ر ر ة ل ا رراج الر ررذين يواج ررون صر ررعوابت
يف التعسم(.)123
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 -٤األقليات

()124

 -68أوصو الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة يومانيرا بت يئرة الارروف
اعوا ية لتللني األقسيات الو نية من التعب بس اهتا عن قاهت را و قاليردها وعاداهترا ومرن طويرهرا،
وابخترراذ ررداب تارراهية يف لرراج التعسرريم لتشررتي اكت رراا اععرهررة بترراييال و قاليررد و قاهررة خمتس ر
للوعات األقسيات ،لا يف ذلك هئة الروما(.)125
 -69ويوبو كل من الستنة اععنية ابحلقوإل احلقتصادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة وجلنرة مناهىرة
التعذيب ابعتلاد اسرتا يتية بشرأن تدمراو الرومرا ( )2020-2012وخطرم علرل قطاعيرة(.)126
عسرى أن الستنررة اععنيررة ابحلقرروإل احلقتصررادية واحلجتلاعيررة والثقاهيرة أعربررو عررن القسررق لعررد تجرراء
أ دياسررة مرجعيررة ررل ابسررتناد ررداب ال ياسررات تىل بيررا ت دقيقررة ،ولعررد وجررود مؤشررات
لتقيرريم التقررد ا رررة يف نايررذ احلس ررتا يتية ،ولعررد كاايررة خمصصررات اعيزانيررة لتنايررذها عسررى حنررو
هعاج(.)127
 -70وأوصررو الستنررة نا ر ا يومانيررا جبل ر بيررا ت توصررائية ،مصررناة عسررى أسرراس التعري ر
ال ر ررذا  ،وع ر رردد اعنتل ر ررني تىل أقسي ر ررة الروم ر ررا ال ر ررذين يعيش ر ررون يف البس ر ررد ،وع ر رردد ال ر ررذين يشر ر ر سون
مناصر ر ررب علر ر ررل والر ر ررذين حيص ر ر رسون عسر ر ررى الىر ر ررلان احلجتلر ر رراعي وال ر ر ررلن والرعاير ر ررة الصر ر ررحية
والتعس رريم ،وذل ررك ب رررض ص ررياغة بر ررامج وسياس ررات هاده ررة ومن ت ررقة رم رري تىل حت ررني وا ررع م
احلقتصاد  -احلجتلاعي و نايذ سك الربامج وال ياسات ويصدها( .)128وأوصو الستنة اععنيرة
ابلقىرراء عسررى التلييررز اررد اع ررأا يومانيررا بتمصرري مررا يلا ري مررن األم رواج لتنايررذ احلس ررتا يتية
اعتعسقة إبدماو الروما ،والتعتيل ابعتلاد خطم علل ذات أهداف وااحة وحمددا ةمنيا(.)129
 -71وأعربو الستنرة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عرن قسق را تةاء اي اراة
ن ربة أ اراج الرومررا الرذين مل يتسقروا أ عسريم يمسري واي ارراة معردحلت الت رررا مرن اعديسررة ،وتةاء
احلاحلت ال ش تىل أن ايسة هصل أ ااج الرومرا واأل اراج ذو ااعاقرة حل رزاج م رتلرا يف
الناا اعديسي لسدولة الطرف(.)130
 -72وأوا و الستنة نا ا عسلا م القسق ابحلراحلت اعزعومرة لاصرل اعرارى مرن الرومرا يف
م تش ررايات حل ر رتويف اعع رراي اعطسوب ررة ومعامس ررة ه ررؤحلء اعرا ررى إبمه رراج .وأا رراهو أن علسي ررة
اويع اع ا من اعركز تىل األقاليم أدت تىل ا ااض عدد الوسطاء الصحيني من الروما(.)131
 -73وحلو ررظ الستن ررة بقس ررق أيىر را أن الروم ررا ي س ررب عس رري م ع ررد ام ررت الواثئ ررق الشمص ررية
ال ةمة لسحصوج عسى التأمني احلجتلاعي والرعاية الصحية وااعا ت األخر  ،وهو ما يزيد مرن
ودا التلييز الذ يتعراون له( .)132وأعربو الستنرة اععنيرة ابلقىراء عسرى التلييرز ارد اعررأا عرن
قسق ا تةاء دين معدحلت تيل اعواليد من أ ااج الروما(.)133
 -74وأعربو الستنة اععنيرة ابحلقروإل احلقتصرادية واحلجتلاعيرة والثقاهيرة عرن قسق را ألن غالبيرة
الروما حل زاج عيش يف م اكن دون اع تو ال ئق وحل وجد هي ا مياه شرا مأمونرة وحل مراهرق
ص ر رررف ص ر ررحي وحل ك ر ر ررابء وحل دهئ ر ررة وحل قنر ر روات ل ر رراي وحل نا ر ررا لس ر ررتمس م ر ررن النا ر رراايت
وحل الا ت احلياةا القانونية( .)134وأعربرو عرن القسرق تةاء وراحلت ااجر ء الق رر لسرومرا مرن
اع تو نات العشوائية ،وذلك دون تجراء مشاويات وقيقية م بقة مع م ودون تخطايهم م ربقا
بارتا معقولة يف كث من األويان ،وتةاء تعرادا رو ين م يف مواقر غر مأمونرة أو مسو رة .وأعربرو
عررن القسررق أيى را تذ كث ر ا مررا يروررل أه رراد الرومررا تىل منررا ق أقيلررو عسررى أسرراس الاصررل ،وتةاء
اععسومررات ال ر ايررد أبن بعررع األسررر ومع ررا أ ارراج ّ تركررو ،عقررب تج ئ ررا ،دون سررلن بررديل
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حلئ ررق وحل ع ررويع وحل محاي ررة( .)135وق ررد اعق ررري اخل ررا
ا سة(.)136

اعع ررمل ل ررألة الاق ررر اع رردق م وا ررات

 -75وأوصو الستنة نا ا يومانيا لن وقوة علسيات ااخ ء الق رر لسرومرا قبرل التشراوي
م ر اععني ررني م ررن م وم ررنح م ا ررلا ت ااج رراءات القانوني ررة ال ةم ررة و ق رردمي ال ررلن الب ررديل هل ررم
أو التعويع .ووثو الستنة يومانيا عسى عديل قوانين ا حبيث تي ودا أد مرن ارلان احليراةا
ع ررن يعيش ررون يف م ررتو نات عشر روائية ،واعتلر راد شر رري يلا ررل تجر رراء علسي ررات ااخر ر ء وهقر ر ا
لسلعرراي الدوليررة حلقرروإل اان رران( .)137وأوصررى اعقررري اخلررا اععررمل ل ررألة الاقررر اعرردق يومانيررا
بتعررديل ش رريع ا اعتعسررق اباسررلان العررا ليشررلل الرومررا بوصررا م مررن الائ رات ذات األولويررة يف
احلستاادا من ال لن احلجتلاعي(.)138
 -٥املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء

()139

 -76أعربررو جلنررة مناهىررة التعررذيب عررن قسق ررا لعررد مت ر األشررما ا ترراجني تىل احللايررة
الدولية إبملانية احلستاادا دون عوائق من تجراءات سب الستوء ،لا يف ذلك مشوهلم إبجرراءات
حتديررد وا ر ال ج ر  .وأعربررو عررن قسق ررا تةاء اععسومررات ال ر تحرردث عررن اوتترراة مستل رري
السترروء ومستل رري السترروء الررذين يهىررو سبرراهتم وغ ر هم مررن األجانررب ب ر لررزو ( .)140وأعربررو
ماواررية ال جئررني عررن قسق ررا ألن التعرردي ت الر أدخسررو عسررى قررانون السترروء ،يف عررا 2014
وعررا  ،2015وعسررى قررانون األجانررب ،يف عررا  ،2015قررد وسررعو مررن األسررباا ال ر جتعررل
تيداة األجانب  -لن هي م مستل رو الستروء  -أو اوتتراةهم "يف سرتن علرومي" أو مرا ي رلى
بر"اعنا ق اع سقة اع يأا خصيصا" أمرا لنا( .)141وأعربو عن قسق ا من أن اوتتراة األسرر الر
ل رردي ا أ ا رراج أم ررر ي ر رل ب رره الق ررانون ،وأن األش ررما الى ررعااء ق ررد يرّ ر هبرز تو ه ررم م ر ر ذل ررك يف
احلوتتاة(.)142
 -77وأوصر ررو جلنر ررة مناهىر ررة التعر ررذيب أبن لار ررل يومانير ررا مت ر ر عي ر ر األشر ررما الر ررذين
يستل ون احللاية الدولية إبملانيرة احلسرتاادا مرن تجرراء حتديرد صراة ال جر إبنصراف وابحللايرة
الاعالة من ااعادا الق رية تىل بسردان قرد يتعرارون هي را خلطرر التعرذيب ،وأن متنر عرن اوتتراة
مستل رري السترروء واألجانررب ،وأن شررت عسررى اعتلرراد برردائل ل وتترراة( .)143وأوصررو ماواررية
ال جئررني أبن لاررل يومانيررا جعررل ظررروف احلوتترراة لرردي ا ،يف احلرراحلت ال ر يلررون هي ررا هررذا
احلوتترراة ا رررويايا وحل ميل ررن جتنب رره ،من ررتلة م ر اعع رراي الدولي ررة ،وأن ت رروخي نق رري لوائح ررا
الداخسية هلذا ال رض(.)144
 -78وأوصو ماواية ال جئني يومانيا بتعديل شريعاهتا الو نية وحت ني اعلايسات اادايية
لررا يلا ررل تاتو ررة تج رراءات واا ررحة وهعال ررة لتقيرريم وحتدي ررد اعص ررال الاى ررسى ل ا رراج مستل رري
الستوء غر اعصرحوبني يف سرياإل الستروء؛ و عرديل التشرريعات القائلرة لىرلان احل راإل والتواهرق
بني األولا الوايدا يف قانون الستوء والقانون يقم  ،2004/272هيلا يتعسق بردوي وم رؤوليات
اعلثسني القانونيني (األوصياء) الذين يعيتنون ل ااج غ اعصحوبني(.)145
 -79وأوصو جلنة وقوإل الطال يومانيا ابلنار يف تملانية اعتلاد شرريعات تاراهية مرن أجرل
معاجلة احلواجز ال حتوج علسي ا دون وصوج األ اراج ال جئرني ومستل ري الستروء عسرى التعسريم،
مثررل قسرري الارررتا الزمنيررة بررني قرردمي سررب السترروء واحللتحرراإل ابعديسررة وةايدا عرردد سرراعات
الاصوج الس وية ونوعيت ا(.)146
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 وحلواو ماوارية ال جئرني وصروج ةايدا يف اع راعدا اعاديرة اعقدمرة عستل ري الستروء-80
 مسحررو جبلسررة أمرروي من ررا تملانيررة،2015  يف عررا،وتدخرراج أولررا جديرردا يف قررانون السترروء
مزاولة مستل ي الستوء علل بعد ة أش ر من اتييال وصوهلم واحلاال عسى هذا احلق تذا كانوا
.)147(يعلسون وقو قدمي سب احللاية الدولية
)148(

 األشخاص دميو اجلنسية-6

 أوصو ماواية ال جئني يومانيا بتعرديل قرانون اجلن رية لىرلان مرن اجلن رية الرومانيرة-81
 الذين كانوا ليصربحوا عردميي اجلن رية تن مل مرن هلرم هرذه،جللي األشما اعولودين يف يومانيا
 وتجياد تجراء خمص لتحديد واحلت انعدا اجلن ية لىلان حتديد األشما عردميي،اجلن ية
.)149( اجلن ية ومحايت م عسى النحو الصحي
Notes
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

15

Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with
international human rights mechanisms and bodies for Romania will be available at
www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/ROIndex.aspx.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 124.1-124.12.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 22; E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 27; CRC/C/ROU/CO/5, para. 46; and
CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 47.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 22; E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 27; and CRC/C/ROU/CO/5, para. 46.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 22; and E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 27.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 22.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 45.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 31.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 23.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.18-109.28.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 6.
Ibid.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paras. 12-13. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 65 (e).
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 16.
See www.ohchr.org/CH/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19953.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 12. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 62 (c).
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 65 (g).
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.17, 109.39, 109.42-109.48, 109.51,
109.54-109.71 and 109.108.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 16.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 16.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 9.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 13.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 10. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 36.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 9.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 60 (b).
UNESCO submission for the universal periodic review of Romania, p. 5.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 10.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 37.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 7. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 34.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 19.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 25.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.155-109.157.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 15.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.75-109.76.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 9. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 24.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 10.
Ibid., paras. 9-10.
Ibid., para. 8.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.76 and 109.103.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 7.
See www.ohchr.org/CH/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=19953.
See CAT/C/ROU/CO/2, paras. 8 and 13.

GE.17-19851

A/HRC/WG.6/29/ROU/2
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104

GE.17-19851

Ibid., para. 13.
Ibid.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 61 (c). See also CAT/C/ROU/CO/2, para. 9.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.84, 109.88-109.89 and 109.91-109.93.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 11.
See www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3289277:NO.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 21.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 11.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 21. See also CRC/C/ROU/CO/5, para. 43.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 38.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.52-109.54.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 8.
For the relevant recommendation, see A/HRC/23/5, para. 109.40.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 11.
Ibid., para. 13.
Ibid., para. 14.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.40 and 109.48.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, paras. 7 and 16.
See A/HRC/32/31/Add.2, paras. 58-59.
Ibid., paras. 49-51.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 15.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.60-109.61, 109.63 and 109.108-109.109.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 17.
See A/HRC/32/31/Add.2, paras. 30-31.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 20. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 34.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 11.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 18.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.110-109.112, 109.114 and 109.65.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 21. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 32.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 10.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 21. See also CRC/C/ROU/CO/5, para. 10.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 34.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 21. See also CRC/C/ROU/CO/5, para. 33; and A/HRC/32/31/Add.2,
para. 10.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 19.
Ibid., para. 34.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 22. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 32; and
CRC/C/ROU/CO/5, para. 36.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 36.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 33; and E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 22.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 32. See also E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 22.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 33.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.115-109.123.
See A/HRC/32/31/Add.2, paras. 32-33. See also E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 23.
UNESCO submission, pp. 4-5; and CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 26.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 26. See also E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 23.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 38. See also UNESCO submission, p. 5.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 23. See also UNESCO submission, p. 5.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.40 and 109.77-109.78.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 19.
Ibid., para. 36. See also E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 22.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 28.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, paras. 24-25. See also E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 10.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 10.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.29-109.37, 109.40, 109.69, 109.79109.82, 109.98-109.100, 109.105 and 109.113.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 3.
Ibid., para. 27.
Ibid., para. 15.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 17.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 25.
Ibid., para. 26.
Ibid., para. 24.
Ibid., para. 41.
Ibid., paras. 41-42. See also
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3299956:NO.
16

A/HRC/WG.6/29/ROU/2
105
106
107
108

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

17

See CRC/C/ROU/CO/5, para. 28.
Ibid., para. 29.
Ibid., para. 30.
UNHCR submission for the universal periodic review of Romania, p. 2. See also /HRC/32/31/Add.2,
para. 62 (b).
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 21. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 37.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 17.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 44.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.125-109.131 and 109.40.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 31. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 38.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 31.
See A/HRC/32/31/Add.2, paras. 45-46. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 36.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 14.
Ibid. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 63 (b).
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 14. See also CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 37.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 14.
See A/HRC/32/31/Add.2, paras. 43-44.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 11. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 63 (f).
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 42.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 32.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.38, 109.46-109.47, 109.49-109.53,
109.55-109.63, 109.108-109.109 and 109.133-109.146.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 24.
Ibid., para. 9; and CAT/C/ROU/CO/2, para. 6.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 9. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 60 (d).
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 9. See also CRC/C/ROU/CO/5, para. 11; and A/HRC/32/31/Add.2,
para. 60 (c).
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 37.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 23.
Ibid., para. 21.
Ibid., para. 9.
See CEDAW/C/ROU/CO/7-8, para. 36.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 18. See also A/HRC/32/31/Add.2, para. 19.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 19.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 22.
See E/C.12/ROU/CO/3-5, para. 19.
See A/HRC/32/31/Add.2, para. 60 (g).
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.147-109.148 and 109.150.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 12.
UNHCR submission, p. 3.
Ibid.
See CAT/C/ROU/CO/2, para. 12.
UNHCR submission, p. 4.
Ibid., p. 5. See also CRC/C/ROU/CO/5, para. 40.
See CRC/C/ROU/CO/5, para. 40.
UNHCR submission, p. 1.
For relevant recommendations, see A/HRC/23/5, paras. 109.105 and 109.149.
UNHCR submission, p. 3. See also CAT/C/ROU/CO/2, para. 12.

GE.17-19851

