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   املنهجية وعملية التشاور-  أوالً
واملبادئ التوجيهية العامة    ٥/١  جملس حقوق اإلنسان   للتوجيهات الواردة يف قرار    أُعد هذا التقرير وفقاً     - ١

  .A/HRC/6/L.24يقة  الواردة يف الوث،إلعداد املعلومات يف إطار االستعراض الدوري الشامل

واملعلومات اليت اختارها ومجعها خرباء وزارة اخلارجية قدمها أعضاء يف مؤسسات رومانيـة يـشكلون            - ٢
وزارة الداخليـة   :  هلذه العملية، وهذه املؤسسات هي     الفريق العامل املشترك بني الوزارات، الذي أنشئ خصيصاً       

وزارة العمل، واألسرة وتكـافؤ الفـرص، ووزارة        ولعامة،  وزارة الصحة ا  وواإلصالح اإلداري، ووزارة العدل،     
الثقافة والشؤون الدينية، ووزارة التعليم، والبحث والشباب، ووزارة التنمية، واألعمال العامة واإلسكان، وديوان 

والبصري، املظامل، وإدارة العالقات بني األعراق، واجمللس الوطين ملكافحة التمييز، واجمللس الوطين لإلعالم السمعي 
واهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل، واهليئة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقات، والوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص              

ووجهت الدعوة إىل منظمات غري حكومية وخرباء أفراد من أجل          . بني النساء والرجال، والوكالة الوطنية للروما     
 ٤ورية مشلت خمتلف أشكال التواصل مع فريق الصياغة ملدة فاقت املشاركة يف صياغة التقرير، يف إطار عملية تشا

  .وقد روعيت تعليقاهتم ومالحظاهتم كما جيب. أشهر

  اخللفية -  ثانياً
  وبعـد  . وعزلـة دوليـة   اً   اقتـصادي  أثناء النظام الشيوعي، عاشت رومانيا دكتاتورية سياسية وختلفـاً          - ٣

ة أحياناً لالنتقال من نظام مشويل إىل دميقراطية لربالية آمنة ومنتعشة ، اخنرط البلد يف عملية طويلة ومؤمل١٩٨٩ثورة 
وباإلضافة إىل العضوية يف األمم . ومن اقتصاد غري ذي كفاية ومفرط يف املركزية إىل اقتصاد سوق حر وعملي متاماً

 مشـال   ، وإىل منظمـة حلـف     )١٩٩٤(، انضمت رومانيا بعضوية كاملة إىل جملس أوروبا         ١٩٥٥املتحدة منذ   
  ).٢٠٠٧(واالحتاد األورويب ) ٢٠٠٤(األطلسي 

، تعد رومانيا مجهورية ودولة دميقراطية      ٢٠٠٣، واملعدل واملكمَّل يف     ٢٠٠١للدستور املعتمد يف    اً  ووفق  - ٤
وق املواطنني وحرياهتم، وحريـة    ـان وحق ـة اإلنس ـوينص الدستور على أن كرام    . اجتماعية، حيكمها القانون  

ويقوم تنظيم الدولة على مبدأ الفصل بـني        . نسانية، والعدالة والتعددية السياسية هي قيم عليا      مناء الشخصية اإل  
  .السلطات وتوازهنا

  اإلطار املعياري واملؤسسي حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان -  ثالثاً
  الدستور والقوانني -  ألف

 تنص على أن    ١٥ذلك أن املادة    . يتضمن دستور رومانيا عنواناً خاصاً عن احلقوق واحلريات األساسية          - ٥
وفيما يلي احلقوق واحلريات . مجيع املواطنني يتمتعون باحلقوق واحلريات اليت خيوهلا هلم الدستور وغريه من القوانني

احلق يف احلياة، واحلق يف السالمة البدنية والعقلية، واحلرية الشخصية، واحلـق يف             : املنصوص عليها بشكل صريح   
وحرية التنقل، وحرية اخلصوصية الشخصية واألسرية، وحرمة املسكن، وسرية املراسـالت،           الدفاع عن النفس،    

وحرية الوجدان، وحرية التعبري، واحلق يف احلصول على املعلومات، واحلق يف التعليم، وإمكانية نيل الثقافة، واحلق 
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، واحلق يف تكوين مجعيات،     يف محاية الصحة، واحلق يف بيئة صحية، وحق التصويت واالنتخاب، وحرية التجمع           
واحلق يف العمل واحلماية االجتماعية للعمل، وحظر العمل القسري، وحق اإلضراب، واحلق يف امللكية اخلاصـة،                
واحلرية االقتصادية، واحلق يف املرياث، واحلق يف مستوى معيشي الئق، ومحاية األطفـال والـشباب، ومحايـة                  

. لتمسات، وحق الشخص يف الشكوى من ظلم حلق به من سلطة عموميـة      األشخاص املعاقني، واحلق يف تقدمي امل     
وينص الدستور على أن ميارس الرومانيون والرعايا األجانب واألشخاص عدميو اجلنـسية حقـوقهم وحريـاهتم                

على القيـود  ) ٤٥٣/٢٠٠٤(وينص قانون خاص . الدستورية حبسن نية وبدون انتهاك حقوق اآلخرين وحرياهتم       
  .ممارسة احلقوق واحلريات األساسية يف أثناء حالة الطوارئ وحالة احلصاراملفروضة على 

وتوجد أحكام عديدة تضمن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف قوانني أساسية وعاديـة متعـددة،                 - ٦
ئي القانون املدين وقانون اإلجراءات املدنية، والقـانون اجلنـا        : اعتمد معظمها على مدى السنوات املاضية ومنها      

 املتعلق بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال، ٢٠٢/٢٠٠٢وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون العمل، والقانون رقم 
 املتعلـق   ١٤/٢٠٠٣ املتعلق بالنظام األساسي ملوظفي اخلدمة املدنية، والقانون رقـم           ١٨٨/١٩٩والقانون رقم   

 املتعلـق   ٢٧٢/٢٠٠٤قابات العمالية، والقانون رقم      املتعلق بالن  ٥٤/٢٠٠٣باألحزاب السياسية، والقانون رقم     
 املتعلق مبنع مجيع أشكال التمييـز واملعاقبـة         ١٣٧/٢٠٠٠حبماية وتعزيز حقوق الطفل، واملرسوم احلكومي رقم        

 املتعلق بنظام األجانب ١٢٣/٢٠٠١ املتعلق باللجوء يف رومانيا، والقانون رقم ١٢٢/٢٠٠٦عليها، والقانون رقم 
 املتعلق بالتنظيم القـضائي،     ٣٠٣/٢٠٠٤ املتعلق بالتعليم، والقانون رقم      ٨٤/١٩٩٥ والقانون رقم    يف رومانيا، 
 املتعلـق   ٣٧٣/٢٠٠٤ املتعلق بالنظام األساسي للقضاة واملدعني العامني، والقانون رقم          ٣٠٤/٢٠٠٤والقانون  

  .ىل ذلك املتعلق باإلعالم السمعي البصري وما إ٥٠٤/٢٠٠٢باالنتخابات، والقانون رقم 

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان -  باء

  احملاكم - ١

تضمن شبكة واسعة من املؤسسات القضائية وشبه القضائية وغريها من املؤسسات الوطنية مسألة محاية                - ٧
 من الدستور، لكل شخص احلق يف رفع قضايا أمام احملاكم دفاعاً عن             ٢١فحسب املادة   . وتعزيز حقوق اإلنسان  

يا يف احملاكم القانونية واحملاكم احمللية واحملاكم اخلاصة، انوتتمثل احملاكم يف روم. ه ومصاحله املشروعةحقوقه وحريات
ويقوم النظام القانوين الروماين على مبادئ النظـام القـانوين          . وحماكم االستئناف واحملكمة العليا للنقض والعدل     

ـ  . رمسياًاً قانونياً الروماين اجلرماين، وال تعد السوابق القضائية مصدر     اً ويبت القضاة الرومانيون يف القـضايا وفق
وهلذه احملكمة سلطات مـن     . وتضمن احملكمة الدستورية علو الدستور    . لقناعتهم الشخصية وضمريهم الشخصي   

بينها سلطة االعتراض على عدم دستورية القوانني واملراسيم احلكومية، وعرضها على احملاكم القانونية أو حمـاكم    
وينتهي األثر القـانوين    . حكيم التجارية، مبا فيها القضايا املتعلقة باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية          الت

ألحكام القوانني واملراسيم السارية، إضافة إىل القوانني اليت ثبت عدم دستوريتها، ما مل يتم تكييفها مع أحكـام                  
  .اقات الدولية اليت يثبت عدم دستوريتهاوال ميكن التصديق على املعاهدات أو االتف. الدستور

، صار جلميع األشخاص )١٩٩٤(ومنذ تاريخ انضمام رومانيا طرفاً يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   - ٨
املوجودين ضمن الوالية القضائية للدولة الرومانية إمكانية الوصول إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، للدفاع              
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غري أنه ال جيوز نظر احملكمة األوروبية يف قضية إال بعد           . ريات املمنوحة مبوجب أحكام االتفاقية    عن احلقوق واحل  
، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ و ١٩٩٨يناير  / كانون الثاين  ١وما بني   . استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية    

ومل تقبل احملكمة منها سوى . سان أشخاص طلبات ضد رومانيا لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلن ١٨ ٤٠٦رفع  
 قضية توصلت احلكومة ومقدمو الطلب إىل تسوية وديـة  ١٤ويف .  قضية ٢٧٩ طلباً وأصدرت حكمها يف      ٢٨٣

، نظرت  ٢٠٠٧ويف  .  طلب ضد رومانيا قيد نظر احملكمة      ٨ ٣٠٠، كان هناك    ٢٠٠٨ويف مطلع   . جزئية أو كلية  
.  قضية٩٣درت احملكمة حكمها يف ـوأص.  طلبا٩١ًها عن قبول  طلباً ضد رومانيا، أُعلن من     ٣ ١٧١احملكمة يف   

ومعظم ما توصلت إليه احملكمة يتعلـق       . ب إىل تسوية ودية   لويف إحدى القضايا، توصلت احلكومة وصاحب الط      
ويف بعض القضايا، انتهت احملكمـة إىل       ). ٥٥(واحلق يف محاية امللكية     ) ٤١(بانتهاكات للحق يف حماكمة عادلة      

، وانتهاكات للحق يف احترام احلياة الشخصية واألسـرية،         )٢(تهاكات ملبدأ منع املعاملة الالإنسانية أو املهينة        وجود ان 
اً ووجدت احملكمة أيض). ٦(وحلرمة املسكن، ولسرية املراسالت، وعدم التحقيق بفعالية أو اإلفراط يف طول اإلجراءات 

وعقب القـرارات الـيت أصـدرهتا       ). الروما(بب أصلهم العرقي    يف قضيتني أن مقدمني لطلبات مت التمييز ضدهم بس        
 ١٥٣ ٦٥٥ يورو، ٧ ٥٢٤ ٢٠٨,٢٨ ة منذ أن أصبحت رومانيا طرفاً يف االتفاقية، دفعت احلكومة ما جمموعهـاحملكم

وباإلضافة إىل ذلك، ُعدل .  اجلرب فرنك فرنسي يف إطار تدابري٤٢٤ ١٠٠,٨٢دوالر من دوالرات الواليات املتحدة و
  .عدد من القوانني، منها أحكام يف قانون اإلجراءات املدنية والقانون اجلنائي

وبعد االنضمام إىل االحتاد األورويب، أصبحت محاية حقوق اإلنسان مسألة تنص عليها حمكمـة العـدل             - ٩
  .للجماعات األوروبية

  ديوان املظامل - ٢

  ، أنشئت مؤسسة ديوان املظـامل  ))د(و) أ(١٤٦، واملادة ٦٠ إىل ٥٨املواد من   (مبوجب أحكام الدستور      - ١٠
ويعد .  من أجل الدفاع عن حقوق األشخاص الطبيعيني وحرياهتم يف إطار عالقاهتم مع اإلدارة العامة              ١٩٩٩يف  

ويقوم أمني املظامل بواجباته حبكم منصبه . ديوان املظامل مؤسسة مستقلة، تعمل مبعزل عن أي هيئة حكومية أخرى
وميكن ألي شخص طبيعـي     . ب من األشخاص الذين انتهكت اإلدارة العامة حقوقهم وحرياهتم         على طل  أو بناءً 

وجيـب  . تقدمي هذه الطلبات، بصرف النظر عن اجلنسية، والسن، واجلنس، واالنتماء السياسي أو املعتقد الديين             
كتروين، أو الفاكس، بصفة شخصية تقدمي الشكاوى املرفوعة إىل أمني املظامل كتابةً وإرساهلا بالربيد، أو الربيد اإلل

. وألمني املظامل برنامج يومي للجلسات، اليت متثل الوسيلة الرئيسية للحوار مع املـواطنني    . أو عرب شخص منتدب   
وألمني املظامل احلق يف أن جيري حتقيقاته اخلاصة وأن يطلب إىل سلطات اإلدارة العامة أي معلومات أو وثـائق                   

توصيات، ال ميكـن    اً  ويف إطار ممارسته لواجباته، يقدم أمني املظامل أيض       . كل صحيح الزمة لسري التحقيقات بش   
وعرب هذه التوصيات، ُيبلغ أمني املظامل سلطات اإلدارة العامة بشأن عدم    . إخضاعها للمراقبة الربملانية أو القضائية    

حلقوق اإلنسان قد   اً  يربرها وأن انتهاك  وإذا تبني ألمني املظامل أن للشكوى ما        . قانونية قوانني أو إجراءات إدارية    
وقع، طلب إىل املسؤول يف السلطة احلكومية مراجعة اإلجراء اإلداري املعين أو إلغاءه، وضمان التعـويض عـن                  

ويف اآلن ذاته، إذا خلص أمني املظامل إىل أن الشكوى          . الضرر وإعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل ذلك االنتهاك         
كمة القانونية، جاز له أن حييلها إىل وزارة العدل، أو االدعاء العام أو رئـيس احملكمـة                 تقع ضمن اختصاص احمل   

.  على طلبهويقدم أمني املظامل تقارير إىل الربملان سنوياً أو بناًء. القانونية، الذين عليهم اإلبالغ عن التدابري املتخذة
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أو مقترحات باختاذ تدابري ترمي إىل محاية حقـوق         وميكن هلذه التقارير أن تتضمن توصيات بتعديل قوانني حالية          
وجيوز ألمني املظامل أن ُيخطر احملكمة الدستورية باعتراضه على عدم دستورية قوانني يعتمدها   . املواطنني وحرياهتم 

 الربملان قبل أن يسنها الرئيس، وجيوز له أن حييل إىل احملكمة الدستورية حاالت استثنائية لقوانني ومراسيم غـري                 
دستورية سارية، بناء على طلب من احملكمة الدستورية، ويصدر آراء استشارية بشأن احلاالت االستثنائية املتعلقة               

ـ  ١٤وألمني املظامل   . بعدم دستورية القوانني واملراسيم املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات اخلاصة باملواطنني          اً  مكتب
، سجل أمني املظـامل     ٢٠٠٧ويف عام   . الية القضائية حملكمة االستئناف   إقليمياً تغطي املناطق ذاهتا اليت تشملها الو      

ة عرب خط التوزيـع وأصـدر   ـة هاتفيـ مكامل٥ ٦١٦ جلسة استماع وتلقى ١٥ ٥١٧ شكوى وعقد    ٦ ٩١٩
.  رأياً استشارياً عن احلاالت االستثنائية لعدم دستورية القوانني واألوامر املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلريات١ ٦٣٥

 ٢٠٠٧ يف املائة من الشكاوى املـسجلة يف      ٢٤فعلى سبيل املثال، وفيما يتعلق بادعاء انتهاكات حلقوق اإلنسان، فإن           
 احلق يف تقدمي  يف املائة إىل   ١٩ يف املائة منها إىل احلق يف مستوى معيشي الئق، و          ١٦تشري إىل احلق يف امللكية اخلاصة و      

 يف املائة إىل احلق ١٠ الشكوى من ظلم أحلقته به سلطة حكومية، و يف املائة إىل حق الشخص يف١٠ملتمسات، و
  .يف احلصول على املعلومات

  اجمللس الوطين ملكافحة التمييز - ٣

، اجمللس الوطين ملكافحة التمييز، بوصفه اهليئة املتخصـصة         ١١٩٤/٢٠٠١أنشأت احلكومة مبوجب قرارها       - ١١
ان مبدأ تكافؤ الفرص بني املواطنني وعدم التمييز بينهم واإلشراف على           الرئيسية لإلدارة املركزية اليت هلا سلطة ضم      

وتقوم بنـشاطها   . واجمللس مؤسسة عامة مستقلة، هلا شخصية قانونية، وتوجد حتت رقابة الربملان          . تنفيذ هذا املبدأ  
جمللـس الـسنوي    ويناقش الربملان تقريـر ا    . بدون أي تقييد أو تأثري من املؤسسات أو السلطات احلكومية األخرى          

واجمللس مسؤول  . ملكافحة مجيع أشكال التمييز   اً  ويعد اجمللس الوطين ملكافحة التمييز وسيلة أعدت خصيص       . ويعتمده
، وعن مواءمة أحكـام     ١٣٧/٢٠٠٠عن إنفاذ قوانني مكافحة التمييز والعمل هبا، ال سيما املرسوم احلكومي رقم             

وللمجلس أهلية التحقيق بشأن قضايا     . دأ عدم التمييز مع القانون ذي الصلة      القوانني املعيارية واإلدارية اليت متس مبب     
. ويف اآلن ذاته، يضع اجمللس السياسات العامة يف ميدان عدم التمييز ويطبقها         . التمييز وإثباهتا وفرض عقوبات بشأهنا    

ة مببدأ املـساواة وعـدم      ويتلقى اجمللس ويستعرض ملتمسات وشكاوى تتعلق بانتهاكات األحكام القانونية املتعلق         
التمييز، حيث ترد هذه الشكاوى وامللتمسات من أشخاص ومجاعات، ومنظمات غري حكومية ناشطة يف جمال محاية 

ويقوم اجمللس التوجيهي جمللس مكافحة . حقوق اإلنسان وغريها من الكيانات القانونية واملؤسسات احلكومية األخرى
اختاذ القرارات، بتحليل امللتمسات والشكاوى الواردة، ويعتمد، مبوجب قرارات،         التمييز، يف إطار دوره املتمثل يف       

). فرقة التفتيش (التدابري املالئمة، حسب التحقيقات اليت أجراها املوظفون املختصون التابعون جمللس مكافحة التمييز             
ويقرر اجمللس التوجيهي   . أو غرامةً ة، اليت قد تكون إنذاراً      ـأن العقوب ـوعند اختاذ قرار، يبت اجمللس التوجيهي بش      

ويتـراوح  . أن املبلغ احملدد الذي تقرر أن يدفعه الشخص أو الكيان القانوين، عن ارتكاب عمل متييزي  ـبشاً  ـأيض
 ٨ ٠٠٠ و ٦٠٠ ليو روماين، يف حاالت التمييز ضد شخص، وما بني           ٤ ٠٠٠ و ٤٠٠وم بدفعه ما بني     ـاملبلغ احملك 

وميكن استئناف احلكم الـصادر بـشأن       . ييز ضد مجاعة من األشخاص أو جمتمع حملي       ليو روماين، يف حاالت التم    
  .العقوبات املفروضة على ارتكاب العمل التمييزي، يف إطار إجراء ينص عليه القانون العام
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   شكوى  ١٣٤: ٢٠٠٧- ٢٠٠٢وفيما يلي حالة الشكاوى املرفوعة إىل جملس مكافحة التمييز يف الفترة              - ١٢
 شكوى يف ٤٣٢، و٢٠٠٥ شكوى يف ٣٨٢، و٢٠٠٤ شكوى يف ٣٥٣، و٢٠٠٣ شكوى يف ٤٧٣، و٢٠٠٢يف 

ضد أقلية (ومن جمموع الشكاوى، استأثرت الشكاوى املتعلقة بالتمييز اإلثين . ٢٠٠٧ شكوى يف ٨٣٦، و٢٠٠٦
؛ ٢٠٠٤عام  يف املائة ١٣؛ و٢٠٠٣ يف املائة عام ١٤؛ و٢٠٠٢ يف املائة يف ٢٥باحلصة الرئيسية أي بنسبة ) الروما

ومن املعايري الكثرية األخرى يف . ٢٠٠٧ يف املائة عام ١٠؛ و٢٠٠٦ يف املائة عام ١٦؛ و٢٠٠٥ يف املائة عام ٢٤و
  .جمال التمييز املركز االجتماعي، واملعتقدات، واجلنس، وامليل اجلنسي، واجلنسية، والسن، واإلعاقة

  مؤسسات ووكاالت وطنية أخرى باختصاصات ذات صلة - ٤

، هيئة متخصصة لإلدارة العامـة املركزيـة، داخـل          ٢٠٠١تعد إدارة العالقات اإلثنية، اليت أنشئت يف          - ١٣
  ومن األهداف الرئيسية لإلدارة وضع سياسة متماسكة بشأن العالقات اإلثنية علـى أسـاس              . احلكومة الرومانية 

 اإلدارة برامج حمددة لغرض تعزيز التفاهم وتدعم. ال مركزية وشراكة حقيقيتني مع السلطات احمللية واجملتمع املدين
 مكاتب إقليمية، مسؤولة عن رصد تنفيذ ٦وإلدارة العالقات اإلثنية حالياً . واحلوار بني األغلبية واألقليات القومية

ئ ويعد جملس األقليات القومية، الذي أنـش . ة الرئيسية للبلدـالقانون املتعلق باألقليات القومية يف اجملاالت اإلثني     
ويف الوقت احلاضر، يعمل اجمللس حتت تنسيق جملس العالقـات          . ، هيئة استشارية للحكومة الرومانية    ١٩٩٣عام  

من ممثلني عن اً لكون اجمللس مؤلفاً اإلثنية وييسر عالقة دائمة مع منظمات األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية نظر
، فهي هيئة   ٢٠٠٤ أما الوكالة الوطنية للروما اليت أنشئت عام         .مجيع منظمات األقليات القومية املمثلة يف الربملان      

متخصصة تابعة للحكومة الرومانية هلا شخصية قانونية، ومسؤولة عن وضع السياسات العامة املعدة ألقلية الروما               
ستراتيجية اهليئة احلكومية الرئيسية املسؤولة عن تنفيذ اال      اً  وهي أيض . يف رومانيا وعن تنسيقها ورصدها وتقييمها     

وتعد الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء، الـيت          ). ١٩انظر الفقرة   (الوطنية لتحسني حالة الروما     
، املؤسسة اإلدارية العامة املركزية املسؤولة عن رصد تنفيذ مبادئ تكافؤ الفرص بني الرجال              ٢٠٠٤أنشئت عام   

أما السلطة الوطنية   . واة بني اجلنسني ومراعاة املنظور اجلنساين     والنساء وعن وضع سياسات خاصة يف ميدان املسا       
. ، فهي سلطة حكومية مسؤولة عن رصد احترام حقـوق الطفـل           ٢٠٠٥حلماية حقوق الطفل اليت أنشئت عام       

وتعد السلطة الوطنيـة    .  هبدف منع العنف املرتيل ومكافحته     ٢٠٠٤وأنشئت الوكالة الوطنية حلماية األسرة عام       
الوكالة املتخصصة لإلدارة العامة املركزية، اليت تنـسق أنـشطة احلمايـة            ) ٢٠٠٣(ذوي اإلعاقات   لألشخاص  

وأنشئت الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار     . االجتماعية واألنشطة املتعلقة بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات       
 عن تنسيق السياسات املوضوعة     ، بوصفها هيئة متخصصة لإلدارة العامة املركزية، مسؤولة       ٢٠٠٥باألشخاص يف   

يف ميدان مكافحة االجتار باألشخاص، والسياسات املوضوعة يف ميدان احلماية واملساعدة املقدمتني إىل ضـحايا               
ويعد اجمللس الوطين لإلعالم السمعي البصري   . االجتار غري املشروع وعن تقييم هذه السياسات ورصدها وتنفيذها        

ة الربملان، وله أن يتخذ قرارات تنظيمية، وأن يصدر أوامر عامة من أجل احلضور مؤسسة عامة مستقلة حتت مراقب
وأن يفرض عقوبات على املخالفات دعماً لدوره الرامي إىل كفالة مجلة أمور منها تطبيق سياسات مكافحة التمييز 

اك األحكـام    عقوبة على انتـه    ١٥، فرض اجمللس    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢وما بني   . يف ميدان اإلعالم السمعي البصري    
القانونية املتعلقة بالتمييز على أساس اجلنسية، أو العرق، أو الدين، أو اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو األصل العرقي                  

  ). عقوبة حملطات تلفزيونية وعقوبتان حملطتني إذاعيتني١٣(
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  االلتزامات الدولية -  جيم

وبالتايل فإن جمموع   . ن جزء من القانون الوطين    ينص الدستور على أن املعاهدات اليت يصدق عليها الربملا          - ١٤
مبوجب أحكام مجيع الصكوك القانونية الدولية حلقوق اإلنسان        اً  احلقوق واحلريات ونطاق احلماية يعرفان اتساع     

فيها، مبا فيها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وبروتوكوهلـا االختيـاري،             اً  اليت تعد رومانيا طرف   
د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال              والعه

التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري، واتفاقية حقـوق               
   وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية           الطفل وبروتوكوليها االختياريني، واتفاقية مناهضة التعذيب     

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها وما إىل ذلك، وعالوة على ذلك، تنص  أو
لإلعالن  اً من الدستور على أن األحكام الدستورية املتعلقة حبقوق املواطنني واحلريات تفسَّر وتنفَّذ وفق             ٢٠املادة  

ويف حالة التضارب بني    . فيهااً  العاملي حلقوق اإلنسان، والعهدين وغري ذلك من املعاهدات اليت تعد رومانيا طرف           
ـ                اً هذين العهدين واملعاهدات وبني القوانني الوطنية، تعلو القوانني الدولية، ما مل يتضمن القانون الداخلي أحكام

تصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة القضاء على مجيع أشكال           وقد اعترفت رومانيا باخ   . أكثر إجيابيةً 
  .التمييز ضد املرأة من أجل تلقي الشكاوى من األشخاص الواقعني ضمن واليتها القضائية والنظر يف هذه الشكاوى

  التحديات واإلجنازات -  اية وتعزيز حقوق اإلنسان مح-  رابعاً
  املساواة واحلماية من أي متييز - ١

 من الدستور على مبدأ املساواة بني املواطنني، بدون أي متييز على أساس العرق، أو اجلنسية، ٤تنص املادة   - ١٥
. أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو الدين، أو اجلنس، أو الرأي، أو االنتماء السياسي، أو امللكية أو األصل االجتماعي

  .انون والسلطات العامة، دومنا أي امتياز أو متييزعلى أن املواطنني سواسية أمام القاً وتنص أيض

ـ             - ١٦   ذلـك أن   . حتظـر التمييـز   اً  وباإلضافة إىل ذلك، يتضمن عدد من القوانني املعيارية العاديـة أحكام
أي حتـريض علـى     "، التحريض على التمييز، حيث يعرف التمييز بكونه         ٣١٧قانون العقوبات جيرم، يف املادة      

أو اجلنسية، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو الدين، أو اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو الرأي،                الكراهية بسبب العرق،    
أو االنتماء السياسي، أو املعتقد، أو الصحة، أو األصل االجتماعي، أو السن، أو اإلعاقة، أو املرض املزمن غـري                   

 أشهر ٦رمية بالسجن ملدة تتراوح ما بني ويعاقَب على هذه اجل". املعدي، أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
، جيرم القانون اجلنائي إساءة استعمال السلطة من خالل تقييد           أيضاً ٢٤٧ويف املادة   .  سنوات أو بدفع غرامة    ٣و

تقييد موظف يف اخلدمة املدنية لشخص يف استخدام حقوقه أو ممارسته           "بعض احلقوق، حيث تنص املادة على أن        
   حالة ضعف على أساس العرق، أو اجلنسية، أو األصل اإلثـين، أو اللغـة، أو الـدين،     إياها أو جعل شخص يف    

  أو اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو الرأي، أو االنتماء السياسي، أو املعتقد، أو الثـروة، أو األصـل االجتمـاعي،                    
 البشرية يعاقَب عليه بالسجن     أو السن، أو اإلعاقة، أو املرض املزمن غري املعدي أو اإلصابة بفريوس نقص املناعة             

 املتعلق بالطوارئ املنظمات    ٣١/٢٠٠٢وحيظر املرسوم احلكومي رقم     ".  سنوات ٥ أشهر و  ٦ملدة تتراوح ما بني     
والرموز ذات الطابع الفاشي، العنصري والكاره لألجانب وتقديس شخصيات ثبتت إدانتها بارتكاب جرائم ضد              

 اجلنائي اخلاص فئات املنظمات والرموز املذكورة أعاله، وينص على جمموعة وحيدد هذا القانون. السالم واإلنسانية
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واسع اً  وتضيف تعديالت أخرى أجريت على هذا املرسوم تعريف       . من اجلرائم اجلنائية وحيدد العقوبات املعمول هبا      
شر وغـري املباشـر     ويعرف قانون العمل اجلديد التمييز املبا     . النطاق للمحرقة لكي يشمل التعريف إثنيات الروما      

ويقوم . وينشئ القانون املتعلق بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال اإلطار القانوين يف ميدان تكافؤ الفرص. وحيظره
القانون على مفهوم مكافحة التمييز املتعدد، ويشمل مجيع أسباب التمييز، مبا فيها التمييز على أسـاس اجلـنس                  

ل مبرسوم حكومي ينشئ الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بني النساء والرجال   وقد ُعدل هذا القانون وكُمِّ    . والعرق
وحسب القانون املتعلق حبماية وتعزيز حقوق الطفل فإن احلقوق املنصوص عليها يف أحكامه             ). ١١انظر الفقرة   (

املشاركة يف  وينظم قانون األحزاب السياسية موضوع التمثيل السياسي و       . مضمونة جلميع األطفال، دون أي متييز     
وحيظر القانون املتعلق بالنظام األساسي ملـوظفي    . احلياة العامة يف ظروف من املساواة وعدم التمييز بني املواطنني         

اخلدمة املدنية أي متييز بني املوظفني وأنشأ الوكالة الوطنية ملوظفي اخلدمة املدنية، بوصفها هيئة متخصصة، لرصد                
وعالوة على ذلك، تنص مدونة قواعد السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية على مبدأ . لةومراقبة تنفيذ القوانني ذات الص

وينص القانون املتعلق باللجوء يف رومانيا على أن  . معاملة املؤسسات والسلطات العامة جلميع املواطنني بالتساوي      
ن أشكال احلماية يف رومانيا اإلطار القانوين لألجانب الطالبني لشكل من أشكال احلماية أو املستفيدين من شكل م

وينص قرار حكومي يتعلق بوضع األجانب يف رومانيا على واجب املؤسسات العامة يف ضمان              . يسري دون متييز  
  .محاية األجانب من مجيع أشكال التمييز

عدلة  املتعلق مبنع مجيع أشكال التمييز واملعاقبة عليها، بصيغته امل١٣٧/٢٠٠٠ويشكل املرسوم احلكومي رقم   - ١٧
بكونه أي متييز، " التمييز"ويعطي هذا املرسوم تعريفاً شامالً ملفهوم    . الحقاً، القانونَ األبرز يف ميدان مكافحة التمييز      

أو إقصاء، أو تقييد، أو تفضيل على أساس العرق، أو اجلنسية، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو الـدين، أو األصـل                      
 أو امليل اجلنسي، أو السن، أو اإلعاقة، أو املرض املزمن غري املعدي، أو اإلصابة               االجتماعي، أو املعتقد، أو اجلنس،    

بفريوس نقص املناعة البشرية، أو االنتماء إىل فئة حمرومة أو على أساس أي معيار آخر الغرض منه أو األثر املتوخى                    
تع هبا، أو ممارستها، علـى قـدم        منه هو إبطال أو إضعاف االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أو التم           

ويعـرف  . املساواة يف امليدان السياسي، أو االقتصادي، أو االجتماعي أو الثقايف أو أي ميدان آخر من احلياة العامة                
املرسوم مبدأ املساواة وعدم التمييز بني املواطنني وحيضر األعمال التمييزية اليت يرتكبـها األشـخاص الطبيعيـون                 

) متييز مباشر، متييز غري مباشر، حترش، متييز متعدد، األمر بالتمييز، وجعل الناس ضحايا          (يع أشكاهلا   والقانونيون، جبم 
  : ويشمل القانون الوطين ملكافحة التمييـز اجملـاالت الرئيـسية اخلمـسة التاليـة             . كما يعاقب على هذه األعمال    

 إمكانية نيل اخلدمات القانونية، واإلدارية      `٢`  املساواة يف النشاط االقتصادي من حيث العمالة والعمل املهين؛         `١`
حرية التنقل،  ` ٤` إمكانية نيل التعليم؛     `٣`وخدمات الصحة العامة، إضافة إىل خدمات وسلع وتسهيالت أخرى؛          

  . حق الشخص يف حفظ كرامته`٥`واختيار اإلقامة والوصول إىل األماكن العامة؛ 

التمييز استراتيجية وطنية لتنفيذ التدابري املتعلقـة مبنـع التمييـز           ومؤخراً، وضع اجمللس الوطين ملكافحة        - ١٨
، ووضع مبادئ توجيهية يف ميدان منع التمييز ومكافحته، هبدف إعداد جمتمع شامل، )٢٠١٣- ٢٠٠٧(ومكافحته 

عتمد ومن املقرر أن ت. يشكل ملتقى الثقافات ويقوم على سياسات تيسري التواصل، واملساواة، والتفاهم واالحترام 
  .٢٠٠٨احلكومة هذه االستراتيجية يف النصف األول من عام 
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، بالنسبة جلميـع حـاالت   )٩انظر الفقرة (وباستثناء احلماية اليت يقدمها اجمللس الوطين ملكافحة التمييز     - ١٩
ا يتناسب مـع    للقانون العام، بالتعويض عن األضرار يف احملاكم القانونية، مب        اً  التمييز، جيوز للضحايا املطالبة، وفق    

. األفعال املرتكبة، إضافة إىل إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل التمييز أو وضع حد للحالة اليت أنشأها التمييـز                   
وتعفى املطالبة بالتعويض عن األضرار من الضرائب القضائية وال ُيشترط يف منحها أي إخطار من اجمللس الوطين                 

ب بالتعويض يف ثالث سنوات من تاريخ وقوع فعل التمييز أو من التاريخ             وحتدد مدة تقدمي الطل   . ملكافحة التمييز 
، جتري احملاكمة املتعلقة بقضايا التمييز حبضور ٢٠٠٦ من وابتداًء. الذي أخذ فيه الضحية علماً بوقوع هذا التمييز

وطين ملكافحة التمييز يف وهكذا، استدعي اجمللس ال. إجباري ملمثل عن اجمللس الوطين ملكافحة التمييز، بصفته خبرياً
، اسـتدعي  ٢٠٠٧ويف .  قضية متعلقة بالتمييز ُعرضت مباشرة على احملكمة القانونية      ١٦٠ للمشاركة يف    ٢٠٠٦

 من هـذه    ٩٤٠، استدعي اجمللس حلضور     ٢٠٠٨ قضية متييز وحىت اآلن من عام        ٣ ٣٣٥اجمللس الوطين حلضور    
القضايا املعروضة يف احملاكم ضد قـرارات       (اً   الوطين طرفاً معني   وبلغ عدد القضايا اليت كان فيها اجمللس      . القضايا

 ٩٧، و٢٠٠٦ قضية يف ٤٦) اجمللس الوطين أو القضايا اليت تنظر يف التزامات تدخل ضمن اختصاص اجمللس الوطين
   .٢٠٠٨ قضية عام ١٥، و٢٠٠٧قضية عام 

فعلـى  . ايا املتعلقة بالتمييز يف رومانيا    يف عدد من القض   اً  ونظرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان أيض       - ٢٠
.  قراراً يف قضية تتعلق بأفراد من أقلية الروما، يسكنون قرية هـاداريين     ٢٠٠٥سبيل املثال، أصدرت احملكمة عام      

وعليه، وضعت حكومة رومانيا . ورأت احملكمة أن مثة انتهاكات لعدة حقوق ألصحاب الطلب، هلا عالقة بالتمييز
، يرمي إىل منع مزيد من أعمال       ٢٠٠٨- ٢٠٠٦خاصاً لتنمية اجملتمع احمللي يف هاداريين يف الفترة         ونفذت برناجماً   

  .العنف، وإساءة املعاملة والتمييز ضد سكان الروما يف تلك القضية

ويبلغ عدد أقليـة الرومـا      . ات مكافحة التمييز، يوىل اهتمام خاص حبالة أقلية الروما        ـويف إطار سياس    - ٢١
قوم يرجع أصلهم إىل اهلند انتشروا من       ) الغجر(والروما  ). ٢٠٠٢( نسمة، حسب آخر تعداد      ٥٠٠ ٠٠٠حوايل  
حىت اً وكانوا عبيد.  البيزنطية إىل اإلقليم احلايل لرومانيا أثناء القرنني الثالث عشر والرابع عشراإلمرباطوريةحدود 

 اقتصادية سيئة يعانون التخلف االجتماعي      وال يزال العديد من الروما يعيشون حىت اليوم يف ظروف         . ١٨٥٦عام  
جيد الروما من الصعب عليهم التكيف      اً  وأحيان. والثقايف، مما قد يولد لدى باقي السكان تصوراً سلبياً هلم ورفضاً          

وهم ضعفاء بوجه خـاص     . مع العامل احلديث، يف حماولتهم احلفاظ على بعض اجلوانب التقليدية من منط عيشهم            
  .الفصل، ال سيما يف ميدان التعليماً ل التمييز وقد يواجهون أحيانإزاء خمتلف أشكا

ووضعت احلكومة الرومانية استراتيجية حمددة لتحسني حالة الروما، يف إطار النهج الشامل املعتمد إزاء                - ٢٢
. كومية للروماوتعد هذه االستراتيجية نتيجة التعاون بني اهلياكل احلكومية واملنظمات غري احل. مشاكل أقلية الروما
تنمية اجملتمع احمللي واإلدارة العامة؛ واإلسكان؛ والـضمان االجتمـاعي؛          :  أولويات هي  ١٠وحتدد االستراتيجية   

. والرعاية الصحية؛ والعدل والنظام العام؛ ومحاية الطفولة؛ والتعليم؛ والثقافة واألديان؛ واالتصال واملشاركة املدنية
، من أجل   ٥٢٢/١٩/٠٤/٢٠٠٦ى للتدابري، اعتمدهتا مبوجب القرار رقم        وضعت احلكومة خطة كرب    ٢٠٠٦ويف  

ـ    اً  وُنظمت اخلطة وفق  . اإلسراع بتنفيذ االستراتيجية على مدى السنتني التاليتني       تراتيجية لألولويات املبينة يف االس
 السكن املالئم يف     بني السلطات املركزية واحمللية وممثلي جمتمع الروما، مع هتيئة ظروف          وتنص على زيادة التواصل   

ول إىل نظام الرعاية الطبية جلميع أفراد جمتمـع         ـث يعيش الروما، وحتسني الوص    ـاملناطق احلضرية والريفية حي   
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الروما، ال سيما النساء واألطفال، وتوظيف الضباط وضباط الصف يف سلك الشرطة من بني مـواطين الرومـا،                 
نة، واملدارس واجلامعات يف إطار اإلجراءات اإلجيابية، وطبـع  وتشجيع الروما على تسجيل أبنائهم يف دور احلضا       

وتوزيع الوثائق واملنشورات املتعلقة بأقلية الروما والدخول يف شراكة مع املنظمات غري احلكومية لوضـع خطـة         
افة تشمل أحداثاً ثقافية مستوحاة من فلكلور الروما، وتقاليدهم وثقافتهم، مبا يف ذلك من خالل إنشاء متحف لثق

  .الروما وحضارهتم

وتشمل هذه الشبكة الوكالـة     . وأنشئت شبكة معقدة من املؤسسات هبدف تنفيذ االستراتيجية واخلطة          - ٢٣
، والفريق العامل للسياسات العامة املتعلقة بالروما، واللجان الوزارية للرومـا،           )١١انظر الفقرة   (الوطنية للروما   

، الـيت   "عقد إدماج الروما  "وتشارك رومانيا يف املبادرة املعنونة      .  احملليني واملكاتب القطرية للروما وخرباء الروما    
، مثانية بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية بدعم من اجملتمع الدويل،           ٢٠١٥- ٢٠٠٥، للفترة   ٢٠٠٤اعتمدها يف   

  .مشكلني بذلك أول جهد تعاوين هبذا احلجم خيصص لتحسني حالة أقلية الروما

لألعمال التمييزية اليت يرتكبها أفراد الشرطة ضد الروما ومنع هذه األعمـال، أعـدت              وبغية التصدي     - ٢٤
". الربنامج املتعلق مبسامهة الشرطة الرومانية يف حتسني حالـة الرومـا          "املفتشية العامة للشرطة الرومانية وطبقت      

وة، ـمني إىل أقليات وطنية يف القد األشخاص املنتـع جتنيـبرناجماً يرمي إىل تشجياً وأطلقت املفتشية العامة أيض
. ال سيما املنتمون إىل الروما، إضافة إىل تسجيلهم للمشاركة يف امتحانات الدخول اليت تنظمها مدارس الشرطة               

 ١٠كان هناك (وختصص أكادميية الشرطة يف بوخارست سنوياً عدداً من املقاعد لفائدة املرشحني من أقلية الروما 
).  مقاعد عن طريق االمتحان التنافسي     ٦، ُشغل منها    ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ مقاعد يف كل من الفترة    

   مـن الرجـال     ٤٥أصلهم من الروما يعملون يف دوائر وزارة الداخلية،         اً   شخص ٧١ويف الوقت احلاضر، هناك     
، عـززت الـشرطة     ١٩٩٤ومنذ  ).  من األعوان  ١٠ موظفات و  ٣( امرأة   ١٣و)  من األعوان  ٣٤ موظفاً و  ١١(

نية عالقات الشراكة مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف ميدان محاية حقوق اإلنسان، مبا فيها املنظمات                الروما
وتركز التعاون على عدة جماالت منها دعم اإلدماج االجتماعي للروما؛ وتثقيف مجاعـات             . غري احلكومية للروما  

اجلماعات املتعددة الثقافات من خالل زيادة مستوى الروما يف جمال مكافحة اجلرمية؛ وحتسني العالقة بني الشرطة و
، ومنع التوترات القائمة بني الروما ومعظم السكان وحتديد نطاقها وإمخادها؛ ة يف السلطات احمللية لدى الروماالثق

 وباإلضافة إىل ذلك،  .  مشاريع هامة يف امليادين العملية املذكورة أعاله       ٩، ُنفذت   ٢٠٠٠ومنذ  . ومكافحة التمييز 
كانت للمكاتب القطرية التابعة للشرطة اجتماعات منتظمة مع املمثلني القطريني حلزب الروما، ومع ممثلي مجاعات 

  .الروما يف إطار اختصاص كل منهما هبدف منع التوترات بني اإلثنيات ومكافحة اإلجرام

ن يف جمال حقـوق اإلنـسان       وأويل اهتمام خاص بتقدمي التدريب املهين املالئم إىل موظفي إنفاذ القانو            - ٢٥
ونظم املعهد الوطين للقضاء سلسلة من احللقات الدراسية لفائدة القضاة بشأن القضايا املتعلقة             . ومكافحة التمييز 

  .٢٠٠٧- ٢٠٠١بالتمييز، مبا فيها التزامات رومانيا مبوجب االتفاقيات الدولية، يف الفترة 

فوزارة .  وإن كان ذلك ال يعد نتيجة ألي سياسة رمسية         قد يقع الفصل يف املدارس، يف أشكال متنوعة،         - ٢٦
التعليم والبحث والشباب حتظر رمسياً إنشاء رياض األطفال واملدارس االبتدائية والثانوية مشكلة بكاملـها أو يف                

، أصدرت الوزارة مذكرة داخلية تبني أن على املدارس ومفتشي املدارس           ٢٠٠٤ويف  . معظمها من تالميذ الروما   
واعتمدت وزارة التعليم والبحث والشباب األمر .  إجراءات للكشف عن أي ممارسات للفصل والقضاء عليهااختاذ
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 حظرت مبوجبه رمسياً فصل أطفال الروما يف املدارس، واعتمدت الحقاً منهجية ملنع       ١٥٤٠/١٩/٠٧/٢٠٠٧رقم  
برنامج تقدمي املعونـة    ريع يف إطار    ويف السياق نفسه، أُعدت مشا    . فصل أطفال الروما يف املدارس والقضاء عليه      

، ٢٠٠٤، و ٢٠٠٣، و ٢٠٠١" (نيل الفئات احملرومة للتعليم   "اجلماعية إىل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية بعنوان        
جلملة أغراض منها متكني األشخاص املنتمني إىل أقلية الروما من املشاركة الكاملة يف احلياة              ) ٢٠٠٦، و ٢٠٠٥و

  . والثقافية وقد ُنفذت هذه املشاريع وأحرزت نتائج جيدةاالجتماعية واالقتصادية

غري أن حتسني الوصول إىل السكن بالنسبة للفئـات         . ويضمن قانون اإلسكان حرية الوصول إىل السكن        - ٢٧
، استأنفت السلطات تدرجيياً بنـاء      ١٩٩٩فمنذ عام   . احملرومة، ومنها الروما، ميثل حتدياً كبرياً للسلطات الوطنية       

على إتاحة اً ورغم ذلك كانت الوكالة أكثر تركيز. ن االجتماعية يف إطار برنامج الوكالة الوطنية لإلسكاناملساك
الرتفاع معدالت البطالة يف صفوف الروما فقد كانت نسبة حصوهلم علـى  اً  ونظر. السكن للعاملني من الشباب   

. ة من أجل التصدي هلـذه املـشكلة       وقد شهدت السنوات األخرية عدة مبادرات للسلطات احمللي       . سكن ضعيفة 
وبفضل دعم برنامج تقدمي املعونة اجلماعية إىل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية صارت مسألة إسكان الروما على                

فعدة وزارات تشارك يف إجياد احللول ملشاكل إسكان الروما مثـل حـل             . رأس جدول أعمال السياسة الوطنية    
واألراضي الزراعية، وإعادة تأهيل السكن والبيئة يف منـاطق الرومـا؛ ودعـم             مشاكل امللكية املتعلقة باملنازل     

الشركات واملنظمات غري احلكومية املسامهة يف تقدمي اهلياكل األساسية واملنافع ملناطق الروما؛ ودعم مشاريع بناء               
ل إعادة تأهيل السكن والبناء؛     السكن وإعادة التأهيل يف اجملتمع احمللي للروما؛ ودعم مبادرات الروما احمللية يف جما            

  .وبناء السكن االجتماعي الذي يتيح للروما الوصول إىل السكن دون متييز

ومن جراء سياسة االستقرار القسري اليت استهدفت الروما يف الفترة الشيوعية، وجتمُّع الروما يف التسعينيات   - ٢٨
اً وساهم الفقر أيض . مية املنعزلة اليت يسكنها الروما    يف ضواحي بعض املدن، أُحدثت شبكة من املستوطنات غري النظا         

ويعد حتديد معايري التحقق من املستوطنات غري النظامية للروما ضمن جدول أعمال وزارة             . يف فصل مساكن الروما   
كن إىل اختاذ تدابري من أجل منع الظروف املؤدية إىل الـس          اً  وتسعى الوزارة أيض  . التنمية واألعمال العامة واإلسكان   

ومثة دراسة تدقيقية قيد اإلجناز للقوانني احلضرية واملتعلقة بالسكن ترمي إىل حتسني الوصول إىل السكن . غري النظامي
، مت  ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين  . بالنسبة جلميع فئات السكان، من أجل تشجيع االندماج واالختالط االجتماعي         

مية واألعمال العامة واإلسكان والوكالة الوطنية للروما، ومن أهدافها حتسني التوقيع على اتفاقية إطارية بني وزارة التن
حصول الروما على السكن الالئق واخلدمات العامة من قبيل نظم املاء والكهرباء، والصرف الـصحي، والطـرق                 

 أقاليم رومانية،   ٨  مجاعة حملية عرب   ١٤والتدفئة، وتنفيذ مشاريع جتريبية لبناء السكن االجتماعي للسكان الروما يف           
تعبيد الطرق، ومـد    (ودعم وزارة التنمية واألعمال العامة واإلسكان للمشاريع الصغرية املتعلقة باهلياكل األساسية            

عـدم وجـود   : وبشكل عام، صودفت مشاكل يف تنفيذ هذه املشاريع وهي       . اليت يستفيد منها الروما   ) قنوات املياه 
؛ وصعوبات يف مواءمة الـربامج واملبـادرات   )الروما مثالً(حتياجاهتا وموقعها معلومات عن عدد الفئات احملرومة وا  

  .املتعلقة بالسكن بني السلطات املركزية والسلطات احمللية، على التوايل؛ وعدم وجود موارد كافية

ووضعت وزارة الثقافة والشؤون الدينية عدة برامج ترمي إىل مواصلة احلفاظ على اهلويـات الثقافيـة                  - ٢٩
الدفاع عن الثقافة "فربنامج . والدينية لألقليات الوطنية واإلعراب عنها حبرية، إضافة إىل تعزيز التعاون بني الثقافات

على احلفاظ على التراث    " الروما سويةً يف أوروبا   "يتوجه إىل مجيع األقليات الوطنية، بينما يركز برنامج         " اإلثنية
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من سنتني كُرس لتعزيز اً  برناجم٢٠٠٧وأطلق التلفزيون الروماين الوطين يف . الثقايف واللغوي ألقلية الروما ومحايته 
  .ثقافة الروما ورموزهم وتقاليدهم وملكافحة األفكار السلبية املسبقة عن أفراد هذه اجلماعة اإلثنية

مكافحة هذه  ونظراً لتصرفات ومواقف متييزية يف كرة القدم، ُنظمت محالت عديدة للتوعية والوقاية من أجل                 - ٣٠
إضافة إىل ذلك، بدأت رومانيا مشاركتها اإلجيابية يف احلملة         . ة التمييز ـن اجمللس الوطين ملكافح   ـم م ـالظاهرة بدع 

  .الذي تنظمه شبكة كرة القدم ضد العنصرية يف أوروبا" أسبوع مكافحة العنصرية يف كرة القدم"األوروبية السنوية 

وقد ُمولت عدة   . اصة للمشاريع والربامج اإلثنية ملكافحة التعصب     وختصص احلكومة كل سنة ميزانية خ       - ٣١
مشاريع للتوعية مبشاكل الروما واليهود، ومجيع األقليات األخرى وُدعمت عرب هذه اآللية الـيت تـديرها إدارة                 

  .العالقات بني اإلثنيات

ن يف أوروبا املعين مبكافحة ، استضافت بوخارست املؤمتر الرفيع املستوى ملنظمة األمن والتعاو٢٠٠٧ويف   - ٣٢
  .التمييز وتعزيز االحترام املتبادل والتفاهم

وفيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، تنص االستراتيجية وخطة العمل الوطنية لتكافؤ الفرص بني النـساء                 - ٣٣
يش واإلقـصاء   والرجال على إجراءات من أجل حتسني حالة الفئات احملرومة، مبا فيها الفئات األشد عرضة للتهم              

وتعد النساء حاضرات بشكل جيد يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية . االجتماعي، بسبب التمييز املتعدد
وحـسب  . لكن ما يزال هناك جمال لتحسني الوضع حىت اآلن فيما يتعلق مبستوى التمثيل على صعيد اختاذ القرار                

ساء والرجال، تالقي النساء يف املناطق الريفية عراقيل يف احلصول على تقييم الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بني الن  
وبالتايل، فإن حتسني الظروف االجتماعية املهنية للنساء يف املناطق الريفية من أولويات            . فرص متكافئة مع الرجال   

  ).ةسينظَّم قريباً سوق للوظائف بالنسبة هلذه الفئ (٢٠٠٨الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص لعام 

وأنشأت احلكومة . يف هذه احلاالت العنف املرتيل وجييز للشرطة التدخل ٢١٧/٢٠٠٣وحيظر القانون رقم   - ٣٤
وقد بلغ عدد   . الوكالة الوطنية حلماية األسرة بوصفها مؤسسة عامة مركزية هدفها منع العنف املرتيل ومكافحته            

 ما جمموعـه    ٢٠٠٧ إىل الربع الثالث من عام       ٢٠٠٤غ عنها يف الفترة من      ـحاالت العنف املرتيل املسجلة واملبل    
وتعمل الوكالة الوطنية حلماية األسرة مع املنظمات غري احلكومية من أجل تنظيم محالت التوعية      .  حالة ٣٣ ٧٣٠

ويف ضوء تزايد ضعف نساء الروما، وضعت       . والعمل على إسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل ضحايا العنف املرتيل         
 من األفكار السلبية بدافع إثين على مستوى اجملتمع         ري خاصة ملعاجلة وضعهن، مراعية يف ذلك كالً       السلطات تداب 

ويتضمن كل من االستراتيجية الوطنية لتحسني حالة الرومـا         . واألمناط السلوكية والثقافية داخل مجاعات الروما     
.  تعليميـة وإعالميـة للـصحة األسـرية    والربنامج الصحي الوطين تدابري تتعلق بالصحة اإلجنابية وإنشاء مراكز        

وبالتعاون مع مركز الروما للتـدخالت والدراسـات        . واملستفيدون الرئيسيون من هذه املراكز هم نساء الروما       
من وسطاء الروما يف جمال الصحة، من أجل تيسري التواصل          اً  نظاماً  االجتماعية، أنشأت وزارة الصحة العامة أيض     

ني يف القطاع الصحي، لتحسني وصوهلم إىل خدمات الرعاية الصحية وتثقـيفهم بـشأن              بني أفراد الروما والعامل   
ووسطاء الروما يف جمال الصحة من النساء اللوايت أكملن تعليمهم اإللزامي، واختريت            . القضايا املرتبطة بالصحة  

  .هذه النساء على أساس توصيات زعماء اجملتمعات احمللية
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 من القانون اجلنائي، اليت جترم العالقات اجلنسية بني شخصني مـن            ٢٠٠ة   ألغيت املاد  ٢٠٠٢ويف عام     - ٣٥
وقد أصبحت مجعيات املثليات واملثلـيني      . وحيظر القانون التمييز على أساس اجلنس وامليل اجلنسي       . جنس واحد 

داث مـن   يف السنوات األخرية، وكان ذلك نتيجة عدة عوامل منها تنظيم أح          اً  واملزدوجني واملتحولني أكثر بروز   
ويف الفتـرة   . قبيل مهرجان استعراض املثليني السنوي يف بوخارست ومهرجان ليايل أفالم املثليني كلوي نابوكا            

الالحقة للشيوعية، بدأت املواقف االجتماعية إزاء األقليات اجلنسية تتغري وبعد سنوات من الصمت املطبق، عاد               
بيد أنه نظراً للتاريخ اجملرِّم واملواقف املتحفظة املوجـودة         . المهذا املوضوع إىل املناقشة املفتوحة يف وسائط اإلع       

  .حالياً يف اجملتمع، ال تزال األقليات اجلنسية ضعيفة إزاء األفكار السلبية املسبقة واملواقف التمييزية

حظر التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة . احلق يف احلياة  - ٢
  بة اإلعدامعقو. أو الالإنسانية أو املهينة القاسية

من الدستور على أن احلق يف احلياة، واحلق يف السالمة البدنية والعقليـة لألشـخاص    ) أ(٢٢تنص املادة     - ٣٦
وجيرم القانون اجلنائي . مضمونان؛ وأن التعذيب، وأي ضرب من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة أمر حمظور            

من الدستور، ال جيوز إخـضاع أي كـان         ) ب(٢٢ملادة  فحسب ا ). مع النص على فترات سجن متفاوتة     (القتل  
وجيرم القانون . وحتظر عقوبة اإلعدام. للتعذيب أو ألي ضرب من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة

  ).١- ٢٦٧ واملادة ٢٦٧املادة (اجلنائي جرمية التعذيب وجرمية املعاملة الالإنسانية أو املهينة 

نوات املاضية، واصل كل من املنظمات غري احلكومية واألفراد اإلبالغ عن قضايا إساءة             وعلى مدى الس    - ٣٧
 ٢٠٠٣ومـا بـني عـام       . املعاملة واالستخدام املفرط للقوة من قبل الشرطة، ال سيما ضد أعضاء أقلية الروما            

إسـاءة   شكوى بشأن ادعاءات لالعتـداء و      ٥٧٠، أودعت لدى املفتشية العامة للشرطة       ٢٠٠٧أغسطس  /وآب
 قضايا تدابري ٧ قضية، واختذت يف ٤١مل ُتقبل منها ).  ضابط صف٦٤ ضباط و٨(املعاملة من قبل رجال الشرطة 

أدين شخص واحد هبا، وأُسقطت التهم عن شخص واحد وُبرئت          ( أشخاص   ٤تأديبية، ووجهت هتم جنائية ضد      
  . شكوى قيد التحقيق١٧وال تزال ) ساحة شخصني

، املبادئ  ٢٠٠٥د السلوك وأخالقيات املهنة ملوظفي إنفاذ القانون، اليت اعتمدت عام           وتبني مدونة قواع    - ٣٨
والقواعد املنظمة لسلوك أفراد الشرطة ورجال الدرك، إضافة إىل سلوكهم يف خمتلف الظروف، من قبيل العالقات 

وك، يف احلاالت اليت تؤدي وحسب مدونة قواعد السل. العامة، واستخدام القوة والتحقيق يف األعمال غري املشروعة
فيها عملية تدخل موظفي إنفاذ القانون إىل تقييد مؤقت للحريات واحلقوق، فإن هذا التقييد جيب أن يكـون يف               

وجيب على موظف إنفاذ القانون أن      . حده األدىن الضروري لتحقيق اهلدف املشروع الذي يربر اختاذ هذه التدابري          
اً التدابري ذاهتا بالنسبة لألعمال غري القانونية نفسها، وفقاً  جبميع األشخاص مطبقيتصرف بالطريقة ذاهتا فيما يتعلق

للصورة اجلديدة للشرطة الوطنية الرومانية، فإن اهلدف من تـدريب      اً  ووفق. ملبادئ املساواة واحلياد وعدم التمييز    
  .سبقةأفراد الشرطة وتثقيفهم هو تغيري أمناط التفكري ومكافحة األفكار السلبية امل

وعندما تؤدي هذه . وُتبلَّغ مجيع حاالت إطالق النار من قبل أفراد الشرطة إىل علم املفتشية العامة للشرطة  - ٣٩
 املتعلق بنظام   ٢٩٥/٢٠٠٤ويوجد القانون رقم    . بالقضيةاً  احلاالت إىل الوفاة أو اإلصابة، ُيبلَّغ املدعي العام فور        
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يف ضوء أحكام االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان         اً   التقييم حالي  األسلحة والذخرية، بصيغته املعدلة، قيد    
  .واحلريات األساسية واالجتهاد القضائي ذي الصلة للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

واختذت تدابري تشريعية وتنظيمية من أجل معاجلة مشاكل نظام السجون الروماين، حيـث ال تـستويف                  - ٤٠
. فيما خيص األمن والغذاء والصحة واخلصوصية بالنسبة للمحتجزيناً  املعايري املقبولة عمومظروف السجون أحياناً
 األفراد العسكريني العاملني يف نظام إدارة السجون إىل موظفني مدنيني مبركز ٢٩٣/٢٠٠٤وقد حول القانون رقم 

 حتكم هبـا اهليئـات القـضائية     املتعلق بقضاء العقوبات والتدابري اليت٢٧٥/٢٠٠٦وأجرى القانون رقم  . خاص
. جذرياً لنظام تنفيذ العقوبات والتدابري احلبسية اليت حتكم هبا السلطات القضائية أثناء اإلجراءات اجلنائية             اً  إصالح

. للقوانني، وُيضمن احترام كرامة اإلنسان وُيحظر أي شكل من أشـكال التمييـز            اً  وبالتايل تنفَّذ العقوبات وفق   
ذلك أن األشخاص احملكوم عليهم بقـضاء       .  للحجز االحتياطي داخل املؤسسات العقابية     وأنشئت أقسام خاصة  

وبالنسبة لفئات معينـة مـن      . عقوبة حبسية واألشخاص املوجودين رهن التحقيق ُيحتجزون يف أقسام منفصلة         
) معينـة األحداث، والنساء، واألشخاص الذين يعانون حالة طبيـة         (األشخاص احملكوم عليهم بعقوبات حبسية      

وبغيـة االنتعـاش    . أما املتهمون األحداث فُيفصلون عن الكبار ويسَرع مبحاكمتهم       . أنشئت هلم أماكن خاصة   
االجتماعي لألشخاص احملكوم عليهم واندماجهم من جديد يف اجملتمع، أنشئت أربعة أنواع من املعاملة الـسجنية    

املفتوح، وتقوم هذه األنواع على نظام تدرجيي، حيث األمن املشدد، والسجن املغلق، وشبه املغلق، والسجن : وهي
وقد كـان  . يستطيع األشخاص احملكوم عليهم التنقل من نوع من السجن إىل آخر حسب سريهتم أثناء االحتجاز           

غري أنه على مدى السنني املاضية، اخنفض عدد        . مشكلة عويصة يف املؤسسات العقابية الرومانية     اً  االكتظاظ دائم 
 شخص، مما كان له تأثري إجيايب يف معدل شغل الزنزانـات،            ١٦ ٠٠٠رومني من حريتهم مبا يفوق      األشخاص احمل 

فربايـر  / شباط ٢٨ يف املائة يف     ٨٩,٣٣إىل   ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١ يف املائة يف     ١٤٣,٦٠الذي اخنفض من    
ن إعادة تصميم مرافق    وجيري اآل ).  أمتار مكعبة من احليز لكل حمتجز      ٦( سريراً   ٤٤ ٥٧٠، حيث أضيف    ٢٠٠٧

وعلى إثر شكاوى من أعمال عنف أو إساءة معاملة كيف ما كان            . االحتجاز احلالية وبناء مرافق جديدة تدرجيياً     
. ١٩٩٨، مت التخلي عن هذه املمارسة منذ عام         "قادة الزنزانات "نوعها مرتكبة من قبل حمتجزين يعلنون أنفسهم        

من بني احملتجزين يف كل غرفة، على       اً   أفراد من املؤسسة العقابية مندوب     ويف الوقت احلايل، يعني جملس مؤلف من      
وميثل مندوب الغرفة احملتجزين يف غرفته يف إطار العالقة مع إدارة املؤسسة العقابية، لكن ليست . أساس مقترحاهتم

 األشخاص احملرومون من وتنظر السلطات القضائية يف حاالت إساءة املعاملة اليت يبلغ عنها. له أي سلطات تأديبية
، لألشخاص احملرومني من احلرية حقوق غري حمدودة يف تقدمي الشكاوى، مبا يف ذلك عرب املنظمات غري أيضاً. احلرية

وعندما جتد إدارة مؤسسة عقابية أي انتهاكات حلقوق أشخاص حمرومني          . احلكومية أو منظمات حقوق اإلنسان    
. اقبة املسؤولني عنها وتبلغ، عند اللزوم، هيئات االدعاء يف الـشؤون اجلنائيـة  من احلرية، تتخذ اإلدارة تدابري ملع 

ولضمان حسن تنظيم وسري كل مكان لالحتجاز تابع لإلدارة الوطنية للسجون، ُتجرى عمليات تفتيش وتـدقيق    
. صةمنتظمة، ومن حني آلخر، وعمليات تفتيش وتدقيق غري معلن عنها، وتركز على موضوع معني وعمليات خا               

وجيـوز لألشـخاص   . وُتجرى هذه العمليات إما حبكم املنصب، أو على أساس التقارير أو الشكاوى املرفوعـة         
احملرومني من احلرية الطعن يف أي تدابري تتخذها إدارة املؤسسة العقابية، مبا يف ذلك التـدابري املتعلقـة بـالقيود                    

رار القاضي املنتدب بتقدمي استئناف لدى احملكمـة        وجيوز الطعن يف ق   . املفروضة على حقوقهم بوصفهم حمتجزين    
وملمثلي املنظمات الوطنية غري احلكومية ومنظمات      . االبتدائية يف الوالية القضائية اليت توجد هبا املؤسسة العقابية        
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 حقوق اإلنسان الدولية اعترفت رومانيا باختصاصها أو قبلت به احلق يف الوصول إىل أماكن االحتجاز وزاروا عدة                
وللمحتجزين احلق يف تلقي زيارات األقارب، واالسـتفادة مـن          . مرات األشخاص احملرومني من احلرية وسألوهم     
ومن واجب األطباء وغريهم من العاملني يف اجملال الطيب إبالغ املدعي . املشورة القانونية واحلصول على الرعاية الطبية

ويتلقـى العـاملون يف     . تأكدون من وجودها يف جسد احملتجزين     العام بأي أعراض للتعذيب أو إساءة املعاملة اليت ي        
  .مراكز االحتجاز التدريب بانتظام ويوجدون حتت املراقبة الدقيقة الدائمة فيما يتعلق بسلوكهم جتاه احملتجزين

ومثة مسألة حتظى باهتمام بالغ من السلطات الرومانية وهي االجتار غري املشروع بالبشر، حيـث تعـد                   - ٤١
كبرياً يف مكافحـة    اً  ففي السنوات املاضية، أحرزت رومانيا تقدم     . وبلد عبور لالجتار بالبشر   اً  يا بلداً أصلي  رومان

وجيرم القانون . شبكات االجتار وزادت بقدر كبري من جهودها يف جمال إنفاذ قوانني مكافحة االجتار غري املشروع    
ينشئ اإلطار القانوين الالزم لتحديد هذه األفعـال        و) ٦٧٨/٢٠٠١القانون رقم   (الروماين مجيع أشكال االجتار     

ويف االستراتيجية  ). ٢١١/٢٠٠٤القانون رقم   (وتقدمي احلماية واملساعدة الالزمني للضحايا، وأسرهم وللشهود        
 الـيت   ٢٠٠٧- ٢٠٠٦ وخطة العمل الوطنية للفتـرة       ٢٠١٠- ٢٠٠٦الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص للفترة      

والغرض من االسـتراتيجية    . اتيجية، تتضح املقاييس واألهداف اليت ينبغي للسلطات بلوغها       ُوضعت لتنفيذ االستر  
الوطنية هو تقليص أبعاد االجتار غري املشروع بالبشر والقضاء على اآلثار السلبية اليت خيلفها يف املواطنني واجملتمع                 

وأنـشأت  . االجتار باألشـخاص   شبكة من القضاة املتخصصني يف حل مشاكل         ٢٠٠٤وقد أنشئت عام    . عموماً
 الوكالة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، بوصفها هيئة متخصصة تابعة لـإلدارة العامـة      ٢٠٠٥احلكومة يف   

ويتمثل دورها يف التنسيق والتقييم والرصد فيما يتعلق        . املركزية حتت إشراف وزارة الداخلية واإلصالح اإلداري      
ت املوضوعة يف ميدان مكافحة االجتار باألشخاص، وكذا السياسات املتعلقـة           اـبتنفيذ السلطات العامة للسياس   

ة ملكافحة االجتار باألشخاص من تنسيق احلكومـة        ـة الوطني ـت الوكال ـوحسن. حبماية الضحايا ومساعدهتم  
ديـد  إقليمياً، لرصد الظاهرة على الصعيد احمللي، وحت      اً   مركز ١٥وللوكالة  . ألعمال مكافحة االجتار باألشخاص   

مواطن اخللل يف النظام الوطين لكشف احلاالت وإحالتها ولصياغة املقترحات، وتقييم أنشطة مآوي الضحايا وما               
الشهود مع سلطات إنفاذ القانون، مساعدةً إياهم علـى أن          /وقد نسقت هذه املراكز تعاون الضحايا     . إىل ذلك 

. الضحايا يف احلصول على اخلدمات االجتماعيةيفهموا بشكل أفضل بعض اإلجراءات القضائية املعقدة وساعدت 
ائية من أجل توعية اجلمهـور      ة االجتار باألشخاص بانتظام محالت إعالمية ووق      ـوتنظم الوكالة الوطنية ملكافح   

، الـيت   "للحصول على وظائف ممتـازة    " الفرص املمتازة "حذار من   "مثل محلة   (وخباصة الفئات املعرضة للخطر     
الذين يغادرون البلد أو يودون مغادرته للعمل باخلارج، واليت ُنظمت يف           اً  استهدفت املراهقني، وحىت الكبار أيض    

 ١٢الـيت أطلقـت يف      " محلة مكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال    "، و ٢٠٠٨فرباير  /شباط -  ٢٠٠٧يوليه  /متوز
جمانياً ُوجه للضحايا واألشخاص الراغبني يف اإلبالغ عن        اً  هاتفياً  وقد أحدثت الوكالة رقم   ). ٢٠٠٨فرباير  /شباط

يفـة يف  حاالت االجتار غري املشروع أو األشخاص الراغبني يف احلصول على معلومات قبل اختاذ قرار بـشأن وظ         
رهـن  اً   شخـص  ١ ٣٣٠ حالة اجتار غري مشروع بالبشر ووضع        ١ ٣٤٣، مت الكشف عن     ٢٠٠٧ويف  . اخلارج

 ١ ٤٦٠ حالة اجتار غري مشروع ومت التحقيق بشأن ١ ٧٦٦، حيث مت الكشف عن      ٢٠٠٦التحقيق، مقارنة بعام    
ة الضحايا، مبا يف ذلك مكافحة غري أنه من الالزم بذل مزيد من اجلهود لتحسني مستوى احلماية ومساعد. شخصاً

وستواصل احلكومـة   . التمييز االجتماعي الذي يواجهه الضحايا أحياناً عند عودهتم إىل مدهنم أو قراهم األصلية            
  .العمل مع املنظمات احمللية والدولية غري احلكومية من أجل توعية اجلمهور مبخاطر االجتار غري املشروع
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   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

 من الدستور، لكل شخص احلق يف أن يرفع، دون قيود، قضايا أمام احملاكم دفاعاً عـن       ٢١وفقاً للمادة     - ٤٢
وجلميع األطراف احلق يف حماكمة عادلة ويف إجياد حل لقضاياهم يف حـدود  . حقوقه وحرياته ومصاحله املشروعة  

لم يف حقوقه أو مصاحله املشروعة مـن ِقبـل    من الدستور أيضاً، لكل شخص ظ٥٢ُواستناداً إىل املادة  . املعقول
سلطة عامة، أو بسبب إجراء إداري أو ختلف سلطة عامة عن تسوية طلبه يف حدود اآلجال القانونية، احلـق يف                    

ولتطبيـق  . االعتراف حبقه املطالب به أو مبصاحله املشروعة، ويف إلغاء اإلجراء املتخذ وتقدمي التعويض عن الضرر              
وتتحمـل الدولـة    . ، نظام التقاضي اإلداري   ٥٥٤/٢٠٠٤، أنشأ املشرع، مبوجب القانون رقم       هذا املبدأ عملياً  

وتقيَّم مسؤولية الدولة حسب القانون وال تلغي هذه . مسؤولية الذمة املالية عن أي ضرر وقع نتيجة أخطاء قضائية
  .املسؤولية مسؤوليةَ القضاة الذين مارسوا واليتهم بسوء نية أو بإمهال جسيم

   ٤٠٩املواد مـن    (وقد حددت األحكام السابقة يف قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون اإلجراءات املدنية              - ٤٣
إجراءات اإللغاء اليت ميارسها املدعي العـام يف مكتـب          )  على التوايل  ٣- ٣٣٠ إىل   ٣٣٠، واملواد من    ٤١٤إىل  

ئية النهائية، يف احلاالت املنـصوص عليهـا يف         االدعاء امللحق باحملكمة العليا للنقض والعدل ضد القرارات القضا        
 االستخدام غـري املناسـب لـسبل        وقد أدانت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مراراً      . القانون بطريقة تقييدية  

االنتصاف القانونية هذه، ال سيما يف القضايا املدنية، حيث انتقدت احملكمة أثر هذه السبل يف ثبات القـرارات                  
  .، على التوايل٢٠٠٤ و٢٠٠٣ناًء على ذلك، ألغيت هذه األحكام يف وب. القضائية

وملعاجلـة هـذه    . ومن مواطن القصور الرئيسية يف نظامنا القضائي عدم اتساق ممارسة احملاكم القانونية             - ٤٤
. أعالهاملشكلة، عزز االدعاء العام إجراءات اإللغاء لصاحل القانون، وتلك مؤسسة ينص عليها القانونان املذكوران 

، ٢٠٠٧يف (وأصدرت احملكمة العليا للنقض والعدل قرارات ذات تفسري أحادي اجلانب للقانون وملزمة للمحاكم 
واختـذت  ).  قضية٣٧ البالغ عددها ٢٠٠٦ من هذه القضايا، مقارنة بقضايا ٨٧تلقت احملكمة العليا من املدعي      

، ينظم اجمللس األعلـى     ٢٠٠٦ومنذ  . واجلريدة الرمسية أيضاً تدابري لتحسني وصول القضاة إىل السوابق القضائية         
للقضاء اجتماعات منتظمة مع رؤساء حماكم االستئناف، مبشاركة ممثلي احملكمة العليا للنقض والعدل ومكتـب               

  .وُتعقد اجتماعات تنسيقية مماثلة على صعيد كل حمكمة قانونية. املدعي العام

  غري أنه من الناحية اإلحـصائية، ُسـويت        . ل اإلجراءات القضائية   عن مشاكل طو   وال يزال اإلبالغ جارياً     - ٤٥
 يف املائة من احملاكمات املدنية يف أقل من ستة أشهر     ٨٣,٥ يف املائة من احملاكمات اجلنائية و      ٨٥,٥، نسبة   ٢٠٠٧يف  

حملاكم من حيث ، يقوم مفتشو اجمللس األعلى للقضاء برصد منتظم ألنشطة ا٢٠٠٥وابتداًء من ). اآلجال املوصى هبا(
  .االمتثال لآلجال املوصى هبا بالنسبة للمحاكمات املدنية واجلنائية، وطُبقت عقوبات تأديبية، عند االقتضاء

  فـال جيـوز تفتـيش شـخص        .  من الدستور، ُتصان حرمة الشخص يف حريته وأمنه        ٢٣وحسب املادة     - ٤٦
. ومثة آجال لالحتجاز واحلجز الوقائي. ليها يف القانونأو احتجازه أو اعتقاله إال يف احلاالت واإلجراءات املنصوص ع

وكل شخص حيتجز أو يعتقل ُيبلَّغ فوراً، بلغة يفهمها، بأسباب احتجازه أو اعتقاله، وخيطَر بالتهم املوجهة إليه، يف                  
. وظيفةأقرب وقت مناسب؛ وال يكون اإلخطار بالتهم املوجهة إال حبضور حمامٍ من اختيار الشخص أو معني حبكم ال

وُتفترض . وللشخص املوضوع رهن احلجز الوقائي احلق يف طلب السراح املؤقت، مبوجب مراقبة قضائية أو بكفالة              
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وال حتدد العقوبات وال ُتطبق إال وفقاً للقانون واستناداً . براءة كل شخص إىل أن تثبت أدانته بقرار هنائي من احملكمة
وحيق للمدعى  ). ال جرمية بدون قانون   ( من احلرية إال على أسباب جنائية        وال تقوم عقوبة احلرمان   . ألسباب قانونية 

ويضمن قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ). القانون األخف (عليه االستفادة من العقوبة األدىن اليت ينص عليها القانون          
ية واحترام لكرامتهم   حق مجيع األشخاص احملرومني من حريتهم يف معاملتهم بإنسان        ) ١- ٥يف املادة   (الروماين أيضاً   

وتشري أحكام خاصة إىل    . وينص القانون أيضاً على إمكانية السراح املؤقت أثناء احملاكمة أو قبل إمتام املدة            . املتأصلة
  .مريض/األشخاص املسؤولني عن رعاية طفل، أو معال، أو مسن

   حرية الرأي والتعبري- ٤

لتعبري عن الفكر أو الرأي أو املعتقد وحرية أي عمل           من الدستور، تصان حرمة حرية ا      ٣٠وفقاً للمادة     - ٤٧
وحيظر أي . إبداعي، سواء بالكلمة، أو الكتابة، أو الصورة، أو الصوت أو غري ذلك من وسائل االتصاالت العامة 

بيد . وال جيوز إلغاء أي منشور    . وتشمل حرية الصحافة أيضاً حرية إصدار املنشورات      . شكل من أشكال الرقابة   
ومل تضع احلكومة قط قانوناً     .  للقانون أن يفرض على وسائط اإلعالم واجب اإلعالن عن مصدر متويلها           أنه جيوز 

 تشريعياً، أيده مؤخراً بعض أعضاء ينظم هذا اجلانب، غري أن جمموعة من املنظمات غري احلكومية صاغت مقترحاً           
وبشكل خاص، جيرم املرسـوم  . لقانون اجلنائيوحلرية التعبري بعض القيود املنصوص عليها يف الدستور وا  . الربملان

 أي سلوك علين ذي طابع قومي متعصب، وأي حتريض على العنصرية أو الكراهيـة               ١٣٧/٢٠٠٠احلكومي رقم   
  القومية أو أي سلوك يرمي إىل املس بكرامة شخص أو إىل اختالق مناخ يسوده الترويع أو العـداء أو اإلهانـة                     

شخص أو مجاعة من األشخاص أو جمتمع حملي على أساس العرق أو القومية أو األصل أو اإلذالل أو االعتداء إزاء 
اإلثين، أو الدين، أو الفئة االجتماعية، أو الفئة احملرومة، أو املعتقد، أو اجلنس، أو امليل اجلنسي، ويعد ذلك خمالفة   

ية للمجلس الوطين ملكافحة التمييز     ومثة حاالت يف السوابق القضائ    . ما مل يقع الفعل ضمن نطاق القانون اجلنائي       
بشأن العقوبات اليت طُبقت على صحفيني لنشرهم مقاالت حترض على الكراهية العنصرية أو إنذارات وجهت إىل 

  ).ال سيما إزاء أقلية الروما، على سبيل املثال(صحف خمتلفة لنشرها إعالنات متييزية 

عمال اليت يأتيها أي شخص طبيعي أو قانوين واألعمال الـيت           وال يقيم القانون الروماين أي متييز بني األ         - ٤٨
وبالتايل، كافح الصحفيون الرومانيون منذ أمد بعيد، ضد جرائم القذف أو التشهري بوصفها          . يرتكبها الصحفيون 

ضمن فصل ) ٢٠٦املادة (وجرمية التشهري ) ٢٠٥املادة (، ألغيت جرمية القذف ٢٠٠٦ويف .  حلرية الصحافةانتهاكاً
 ٢٠٠٧وانتهت احملكمة الدستورية يف . عقب تعديالت أجريت على القانون اجلنائي" اجلرائم ضد كرامة اإلنسان"

من الدستور الروماين، اليت حتمي القيم      ) ٣(١ن إلغاء هذه األحكام املتعلقة باملادتني أمر مناف ألحكام املادة           أإىل  
 مل يتخذ إجراء بشأن قرار احملكمة الدسـتورية باعتمـاد    بيد أن الربملان  . من قبيل كرامة الشخص ومسعته وشرفه     

  .قانون جديد، وبالتايل ال تزال اجلرميتان خارج نطاق القانون اجلنائي

. وفيما يتعلق بوسائط اإلعالم الرومانية، فقد أضحت يف تطورها أكثر الوسائل دينامية يف املنطقة اجلغرافية  - ٤٩
   حمطـة إذاعيـة     ٦٢٣، توجد حالياً    )١١انظر الفقرة   (لسمعي البصري   فحسب اجمللس الوطين لوسائط اإلعالم ا     

). منها اثنتان ذواتا تردد وطين، وثالثة تتقامسها عدة جهات مسرية ( حمطة تلفزيونية    ٢٦١و) منها ثالث ذات ترد وطين    (
يفة يومية   صح ١٥ عنوان، منها    ١ ٥٠٠حبوايل  ) من جرائد، وأسبوعيات، وشهريات وجمالت    (ويقدر عدد املطبوعات    
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 يف ٣,٧(وشبكة أصغر بالنسبة للـساتل  ) ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٧٦,٦(ولرومانيا شبكة كثيفة لتلفزيون الكابل      . وطنية
  . يف املائة من األسر املعيشية٢٥، بلغت نسبة التغطية بشبكة اإلنترنت ٢٠٠٧ويف ). ٢٠٠٦املائة عام 

   حرية الوجدان والدين- ٥

   الرومانيـة، أي   األرثوذكـسية ن السكان الرومـانيني انتماءهـا إىل الكنيـسة          تعلن الغالبية العظمى م     - ٥٠
 أيضاً  األرثوذكسويشمل السكان   .  يف املائة من جمموع السكان املوزعني على كامل إقليم رومانيا          ٨٦,٧بنسبة  

ل الكاثوليكية اليوم ومتث. األوكرانيني، والبلغاريني، واليونانيني وطائفة املؤمنني القدامى املنحدرين من أصل روسي        
ومن بني الطوائـف املـسيحية      ).  يف املائة  ٤,٧( شخص   ١ ٠٢٨ ٤٠١ثاين دين يف رومانيا، حيث عدد أتباعها        

ويتراوح عدد أتباع الطوائف ).  يف املائة٣,٢( من األتباع ٦٩٨ ٥٥٠األخرى، تعد الكنيسة الكالفينية أمهها بعدد 
 ٢٠٠٣عام " شهود ياهوا"ومت االعتراف بالرابطة الدينية . خص ش٣٠٠ ٠٠٠ و٢ ٠٠٠املسيحية األخرى ما بني 

.  طائفة دينية معترف هبا قانونياً يف رومانيا١٨وبالتايل، هناك . مبوجب مرسوم من وزارة الثقافة والشؤون الدينية   
ـ       ) يف املائة  ٠,٠٢( شخصاً   ٦ ١٧٩وهناك أيضاً الطائفة اليهودية وعدد أتباعها          سلمة ، إضـافة إىل الطائفـة امل

  ). يف املائة٠,٣١( شخصاً ٦٧ ٥٦٦وعددها 

وتثري اجلهود الرامية إىل رفع املظامل الكربى اليت حلقت بالكنيسة اليونانية الكاثوليكية أثناء احلكم الشيوعي                 - ٥١
 وألقي القبض على بعض     ٣٥٨/١٩٤٨، ُمنعت الكنيسة مبوجب املرسوم رقم       ١٩٤٨ففي  . بعض التحديات اخلاصة  

وصودرت الكنيسة وغريها من منازل األبرشية وأعطيت . غري أن نشاط الكنيسة استمر بشكل سري   . من قساوستها 
. وصودرت أيضاً ممتلكات أخرى للطائفة اليونانية الكاثوليكية وأصبحت ملكية للدولـة          .  األرثوذكسية إىل الكنيسة 

 يف املائة من ٠,٩أو ( شخصاً ١٩٥ ٤٨١، يبلغ عدد أتباع الطائفة اليونانية الكاثوليكية اليوم ٢٠٠٢وحسب تعداد  
  وألغـي املرسـوم    . ١٩٤٨قبـل عـام     )  يف املائة من السكان    ١٠( مليون شخص    ١,٥، مقارنة حبوايل    )السكان

 ومت االعتراف جمدداً بالكنيسة اليونانية الكاثوليكية بوصفها إحدى املؤسسات الدينية         ١٩٨٩ عام   ٣٥٨/١٩٤٨رقم  
كسية الرومانيـة،   األرثوذدابري املعتمدة، مبا فيها املتخذة يف إطار احلوار مع الكنيسة           وكانت الت . اليت تدعمها الدولة  

  .هبدف رفع املظامل اليت حلقت بالكنيسة اليونانية الكاثوليكية، ُتنتقد أحياناً لكوهنا غري كافية أو بطيئة يف التنفيذ

وُتضمن . ملواطنني بصرف النظر عن أدياهنم على مبدأ املساواة بني ا    ١٦وينص الدستور الروماين يف املادة        - ٥٢
  وُيمنع أي أشكال أو وسـائل أو أعمـال         . حرية الوجدان وجيب إبرازها بروح من التسامح واالحترام املتبادل        
وتعد الطوائف الدينية مستقلة عـن الدولـة        . أو أفعال ذات طابع عدائي ديين يف العالقات بني خمتلف الطوائف          

  .يف ذلك تيسري املساعدة الدينية يف اجليش، واملستشفيات، والسجون، واملنازل ودور األيتاموتتمتع بدعم منها، مبا 

املتعلق باحلرية الدينية والنظام العام للطوائف الدينية إىل        ) ٤٨٩/٢٠٠٦(واستند القانون املعتمد مؤخراً       - ٥٣
الدينية املعترف هبا يف رومانيا رغـم       عملية واسعة من التشاور، داخلياً ودولياً وقد حظي بدعم أغلبية الطوائف            

ويسعى هذا القانون إىل إقامة نظام شفاف لالعتراف بالطوائف الدينية، وتبسيط اإلجراءات يف             . بعض االنتقادات 
وهلذا الغرض، ينص مشروع القانون علـى أن        . هذا الصدد، من أجل جتنب خطر عدم االعتراف هبذه الطوائف         

يف اإلقليم الوطين وينبغي أن )  فصاعدا١٩٩٤ًمنذ ( سنة ١٢قطاع ملدة ال تقل عن      تعمل الطوائف الدينية بدون ان    
وفيما يتعلق بالعتبة   .  يف املائة من سكان رومانيا     ٠,١يكون أعضاؤها مواطنني رومانيني، ميثلون نسبة ال تقل عن          
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ال إىل عدد حمدد سلفاً مـن  العددية لالعتراف بالطوائف، ال يشري القانون إال إىل نسبة مئوية من جمموع السكان      
وترمي العتبة الزمنية إىل    . وتطابق هذه العتبة العددية التقاليد الرومانية، اليت روعيت عند صياغة القانون          . األتباع

وُتعفى الطوائـف   . ضمان حد أدىن من االستقرار، والتكامل مع العتبة العددية وال تشكل عرقلة للنشاط الديين             
 واللوثريني، رغم قلتها، من إجراء االعتراف، نظراً إىل تارخيها العريق يف رومانيا ولعـدد               الدينية لألرمن واليهود  

وإىل جانب الطوائف الدينية، ينظم القانون مؤسسة قانونية جديدة وهي . أتباعها وقَت االعتراف هبا طوائف دينية
ن الرومانيون املقيمون يف رومانيـا،       شخص، واملواطنو  ٣٠٠األجهزة املكونة مما ال يقل عن       " (الرابطات الدينية "

وتتمثل الطوائف الدينية والرابطات الدينية يف هياكل جلمعيات ذات ). الذين جيتمعون من أجل ممارسة معتقد ديين
شخصية قانونية، لغرض ديين، وال تتميز إال بكوهنا طوائف دينية ُمنحت حبكم القانون مركز املنفعة العامة وبالتايل 

  . من دعم مايل مباشر من الدولةفإهنا تستفيد

وُتضمن حرية التعليم الديين إضافة إىل حق اآلباء أو األولياء القانونيني يف أن يكفلوا، وفقاً ملعتقـداهتم،                   - ٥٤
وُينظم التعليم الديين يف املـدارس      . وتعد مشاركة التالميذ يف الفصول الدينية اختيارية      . تعليم أطفاهلم القاصرين  

 كلية الهوت، ٢٢ ثانوية الهوت، و٦١(يضاً يف املدارس اليت تديرها الطوائف الدينية بشكل مباشر احلكومية، بل أ
  ). مدرسة دينية٣٤و

   حرية إنشاء الرابطات والتجمع السلمي- ٦

، تعد االجتماعات العامة، واملواكب، واملظاهرات أو أي جتمع )٤٠ و٣٩املادتان (وفقاً للدستور الروماين   - ٥٥
مباحاً ال جيوز تنظيمه أو عقده إال بالطرق السلمية، بدون أسلحة وغري ذلك من الوسائل كيفما كـان  آخر أمراً   

وحسب القانون، تعد األحزاب السياسية رابطات للمواطنني الرومانيني الذين هلم احلق يف التصويت وهلا              . نوعها
ووفقاً للقانون املتعلق بالنقابـات     . ملان أحزاب سياسية ممثلة يف الرب     ٦ويف الوقت احلاضر هناك     . شخصية قانونية 

 ٥ومثـة   . ، للمستخدمني واملوظفني احلق يف إنشاء نقابات عمالية ويف االنضمام إليهـا           ٥٤/٢٠٠٣العمالية رقم   
  .منظمات نقابية عمالية ممثلة على الصعيد الوطين

   حقوق الطفل- ٧

 النظام الشيوعي يف جمـال تـشجيع الـوالدات،          يف أوائل التسعينيات، ونتيجة للسياسة السيئة اليت اتبعها         - ٥٦
 طفل مودع يف مؤسسات تـديرها  ١٠٠ ٠٠٠اضطرت رومانيا إىل مواجهة مشكلة عويصة متثلت يف وجود حوايل  

ومنذ ذلك احلني، وإصالح برنامج محايـة       .  هلم، لكن بتمويل ناقص وموظفني قالئل وغري مدرَّبني        الدولة خصيصاً 
 وُنقلت مسؤولية إدارته إىل     ١٩٩٧فقد أنشئ نظام جديد عام      . ل من أولويات احلكومة   الطفل وحتسني رعاية األطفا   

واستهدف النهج الالمركزي منع الطابع املؤسسي من خالل تقدمي الدعم املباشر إىل األسر وإغالق              . املستوى احمللي 
اكز اإليواء حتـت سـلطة      ويف الوقت نفسه، وضعت مر    . املؤسسات الكبرية مع إجياد حلول بديلة حلماية األطفال       

االستراتيجية احلكومية فيما يتعلق حبماية األطفال املوجـودين يف  "، اعتمدت احلكومة الرومانية   ٢٠٠١ويف  . واحدة
واقترحت هذه االستراتيجية اعتماد سلسلة من اإلصالحات اجلذرية هبدف جعـل           ". ٢٠٠٤- ٢٠٠١وضعية صعبة   

إىل نظام  " املؤسسي"فكانت أوىل األولويات تغيري النظام      . طفال ومحايتهم رومانيا تواكب املعايري الدولية لرعاية األ     
واستهدف اإلصالح إغالق املؤسسات الكبرية واالستعاضة عنها خبدمات بديلة، حتول دون فصل الطفل             ". األسرة"
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ويشكل . وبيةعن األسرة عن طريق إحداث خدمات الدعم وتكييف النظام الروماين حلماية الطفل مع املعايري األور              
ويتمثـل  .  املتعلق حبماية وتعزيز حقوق الطفل العنصر الرئيسي لإلطار التشريعي اجلديد          ٢٧٢/٢٠٠٤القانون رقم   

جوهر هذا القانون يف كون األبوين أول املسؤولني عن تنشئة الطفل وتربيته ورعايته، وبالتايل حيق هلما تلقي كـل                   
  .ية واجملتمع احمللي، من أجل االضطالع بواجباهتما ومسؤولياهتمااملساعدة اليت حيتاجاهنا من السلطات احملل

وتسهر السلطة الوطنية حلماية حقوق الطفل على احترام مجيع حقوق الطفل يف اإلقليم الروماين من خالل   - ٥٧
مايـة  وبدأت اهليئة الوطنيـة حل    . التدخل يف اإلجراءات اإلدارية والقضائية املتعلقة باحترام وتعزيز حقوق الطفل         

حقوق الطفل أيضاً يف وضع برامج توجد بصدد تطويرها اآلن وتتناول الفئات املستضعفة من األطفال وهم أطفال 
اإليدز، واألطفال غري املـصحوبني     /الشوارع، واألطفال ذوو اإلعاقات أو املصابون بفريوس نقص املناعة البشرية         

 املعتمد حبمالت توعية هامة كان اهلدف منها إطالع مجيع وتعزز القانون اجلديد. املوجودون يف إقليم دولة أخرى 
وبدأت . العاملني يف هذا امليدان مع األطفال ومن أجلهم، وكذا املعنيني بتثقيف اآلباء فيما يتعلق حبقوق األطفال               

لنحو السلطات العمومية، واجملتمع املدين وغريهم من الشركاء يف تقاسم املسؤولية عن ضمان حقوق األطفال على ا
  .املنصوص عليه يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل

ويركز القانون الروماين على املصاحل الفضلى للطفل ويبني املبدأ القائل بكون األبوين املسؤولني الرئيسيني   - ٥٨
احمللي اللـذين  وتقع املسؤولية الفرعية على عاتق األسرة املمتدة واجملتمع . يف جمال التنشئة والعمل على مناء الطفل    

غري أن الدولة حتتفظ بواجب السهر علـى محايـة          . ينتمي الطفل إليهما، حيث يعد تدخل الدولة عامالً تكميلياً        
. وميكن للدولة أن تتدخل يف حاالت اإلساءة أو احلرمـان الـشديد           . الطفل وضمان التقيد جبميع حقوق الطفل     

ومن خالل حتليـل البيانـات      . حلول الدولة حمل الرعاية األبوية    ويرمي القانون إىل تغيري الفكرة القائلة بإمكانية        
، اخنفض عدد األطفال احملميني املـودعني يف        ٢٠٠٧ و ٢٠٠٠اإلحصائية يف جمال محاية األطفال يتبني أنه ما بني          

وأن عدد األطفال املوجـودين حتـت محايـة         ) ٢٠ ٩٩٠ إىل ٥٣ ٣٣٥من  (مؤسسات بواقع أزيد من النصف      
وتسىن إحراز هذا التقدم    ). ١٨ ١١٦ إىل   ٥ ١٥٧زاد من   (جهة األم قد تضاعف ثالثة أضعاف       املساِعدات من   

عرب ختصيص موارد مالية من ميزانيات السلطات احمللية، واملنظمات غري احلكومية، ومن ميزانية الدولة كذلك عرب                
  .ومن أهم املصادر برامج التمويل اخلارجي. برامج ذات أمهية وطنية

، بوصفه منتدى مـستقالً برئاسـة       ٢٠٠٠لفريق الروماين الرفيع املستوى املعين باألطفال عام        وأنشئ ا   - ٥٩
ويشمل الفريق أعضاء مـن     . مشتركة من رئيس وزراء رومانيا والبارونة إميا نيكولسون، عضو الربملان األورويب          

نظمة األمم املتحدة للطفولة، والبنك     كسية، واملفوضية األوروبية، وم   األرثوذالربملان األورويب، والكنيسة الرومانية     
الدويل، ومنظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمات الدولية، ورؤساء بعثات دبلوماسية معتمـدة يف رومانيـا                

ومن خالل املركز االستشاري الذي حيظى بـه الفريـق،   . ينفذون برامج يف هذا امليدان وممثلني عن اجملتمع املدين      
 احلكومة يف حتسني الصحة والتنمية والتعليم واحلماية واملشاركة االجتماعية جلميع األطفال يتمثل هدفه يف مساعدة

وقد أطلق الفريق الرفيع املستوى مقترحات من أجل إجراء تقيـيم           . والشباب يف رومانيا، وفقاً للمعايري الدولية     
  .وطين جلميع املؤسسات التابعة لنظام محاية األطفال



A/HRC/WG.6/2/ROM/1 
Page 21 

مانيا إىل االحتاد األورويب، تعني على نظام احلماية أن ينربي للتحدي املتمثل يف العدد الكبري وبعد انضمام رو  - ٦٠
من األطفال الذين يتركهم آباؤهم يف املرتل، يف كنف األقارب، أو األسرة املمتدة أو يف مؤسسات الدولة، رغبـةً                   

 هذه الظاهرة، غري أهنا أصبحت مصدر قلق حقيقي يف البداية مت جتاهل. منهم يف اغتنام فرص العمل املتاحة يف اخلارج
وبالتايل، . للسلطات، عندما اتضح أن غياب األبوين قد خيلف أثراً سلبياً خطرياً يف مناء األطفال املتروكني يف املرتل                

ُشرع يف عدد من اإلجراءات، إىل جانب تطبيق وسائل جديدة حلصر هذه الظاهرة ورصدها من قبل السلطات احمللية 
  .املركزية املختصة، من أجل تقدمي استراتيجيات مالئمة تتالءم مع االحتياجات احلقيقية هلؤالء املستفيدينو

 علـى وشـك     ٢٠١٣- ٢٠٠٨ويف الوقت احلاضر، توجد االستراتيجية الوطنية حلماية الطفل للفتـرة             - ٦١
ويف . قوق الطفل يف مجيع القطاعات  وتسعى هذه االستراتيجية جاهدة إىل مشل مجيع املشاكل املتعلقة حب         . اعتمادها

الوقت ذاته، ترمي إىل تعزيز آليات تنفيذ القوانني ذات الصلة من خالل مراعاة االحتياجات من التدريب، وإجياد                 
خدمات جديدة، ال سيما خدمات الرعاية النهارية، استناداً إىل جمموعة من املقاييس اإللزامية الـدنيا الوطنيـة،                 

  .ص املوارد الالزمة، وهذه هي امليادين اليت كانت تغطيتها غري كافية حىت اآلنوآليات الرصد وختصي

   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات- ٨

 يف ١٠ يف املائة من جمموع السكان الرومانيني، مقارنة بنسبة ١,٩٨تبلغ نسبة األشخاص ذوي اإلعاقات   - ٦٢
د أن العدد احلقيقي لألشخاص ذوي اإلعاقـات قـد   بي. املائة اليت تشكل متوسط جمموعة بلدان االحتاد األورويب  

 وكثرياً.  لكون العديد من احلاالت احلقيقية تظل غري مبلغ عنها ألسباب متنوعة           يكون أكرب من ذلك بكثري، نظراً     
غري أهنم ال يتمتعـون     . ما يتلقى األشخاص ذوو اإلعاقات املساعدة من أسرهم وحيصلون على بدالت من الدولة            

فاخلدمات احلالية متواضعة يف . ول الكامل إىل البيئة املادية وال تزال تدابري احلماية الفعلية غري كافيةبإمكانية الوص 
تنوعها، لكنها نادرة أحياناً، يف ميدان التعليم، واملساعدة الطبية، والعمالة، والنقل العام، واإلسـكان وحركـة                

  .ادة ما ينقص املوظفني التدريُب اخلاصويفتقر نظام مؤسسات احلماية إىل موظفني، حيث ع. املرور

، ٢٠٠٦ من الدستور والقانون املتعلق بتعزيز ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقات املعتمد عام ٥٠ومبوجب املادة   - ٦٣
وتضع اهليئة الوطنية لألشـخاص     . ، يتضح اإلطار القانوين حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقات       ٢٠٠٨واملعدل أيضاً يف    
  .سياسات واستراتيجيات ومعايري يف ميدان تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات) ١١ر الفقرة انظ(ذوي اإلعاقات 

واعتمدت احلكومة االستراتيجية الوطنية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقات وإدماجهم اجتماعيـاً وعنواهنـا               - ٦٤
تعد هذه االسـتراتيجية    و. ٢٠١٣- ٢٠٠٦للفترة  " حنو جمتمع بدون متييز   : تكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقات    "

األساس الذي ستنطلق منه اإلجراءات املقبلة كلها يف هذا امليدان وترمي إىل ضمان املمارسة الكاملة للحقوق واحلريات       
وتقوم بقية مبادئ االستراتيجية علـى احتـرام        . األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقات، من أجل حتسني جودة حياهتم        

ون كرامتهم وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فيما خيـص منـع التمييـز              حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات وص    
ومكافحته، وتكافؤ الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقات، والتضامن االجتماعي، ومسؤولية اجملتمع احمللي، ووضع هنـج              

ستراتيجية علـى   وتشجع خطة العمل اليت وضعت لتنفيذ اال      . متكامل وشراكة مع اجملتمع املدين يف عملية صنع القرار        
اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقات بوصفهم مواطنني نشطني قادرين على التحكم يف حياهتم، وعلى زيادة               

  .معدل عمالة هذه الفئة من اجملتمع، إضافة إىل تقدمي املساعدة إىل األسر املسؤولة عن األشخاص ذوي اإلعاقات
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مانيا على اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي         ، وقَّعت رو  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف    - ٦٥
الصكني يف  هذين  اإلعاقات وعلى الربوتوكول امللحق هبا، ملزمة بذلك نفسها بتنفيذ األحكام املنصوص عليها يف              

  .سياساهتا العامة

   حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية- ٩

متثلـها يف  ) قدميـة ( أقلية قومية ٢٠ إىل أن يف رومانيا     ٢٠٠٢ عام   أشار التعداد الذي أجري يف رومانيا       - ٦٦
  األلبـان  : وهذه األقليـات هـي    ) أنشأت األقليات التشيكية والسلوفاكية منظمة مشتركة     ( منظمة   ١٩الربملان  

؛ ) يف املائـة   ٠,١دون  (؛ والبلغـاريون    ) يف املائة  ٠,١دون  (؛ واألرمن   ) يف املائة من جمموع السكان     ٠,١دون  (
؛ واألملان  ) يف املائة  ٠,١دون  (؛ واليونانيون   ) يف املائة  ٠,١دون  (؛ والتشيكيون   ) يف املائة  ٠,١دون  (والكرواتيون  

؛ ) يف املائة  ٠,١دون  (؛ واإليطاليون   ) يف املائة  ٠,١دون  (؛ واليهود   ) يف املائة  ٦,٦(؛ واهلنغاريون   ) يف املائة  ٠,٣(
؛ والبولنـديون   )مل تدرج هذه األقلية اإلثنية يف التعداد      (واملقدونيون  ؛  ) يف املائة  ٠,٢(والروس املؤمنون القدامى    

؛ والتتر ) يف املائة  ٠,١(؛ والسلوفاكيون   ) يف املائة  ٠,١(؛ والصرب   ) يف املائة  ٢,٥(؛ والروما   ) يف املائة  ٠,١دون  (
  ). املائة يف٠,٣(؛ واألوكرانيون، مبن فيهم الروثنيون ) يف املائة٠,١(؛ واألتراك ) يف املائة٠,١(

 من الدستور الروماين، تعترف الدولة حبق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية وتـضمن              ٦ووفقاً للمادة     - ٦٧
حقهم يف احلفاظ على هويتهم اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية وتنمية هذه اهلوية والتعبري عنها، دون اإلخالل مببدأ                 

ات الرومانية على سياسة دينامية فيما خيص مشاركة مجيع األقليات القومية           وحافظت السلط . املساواة وعدم التمييز  
وإدماجها يف احلياة االجتماعية والسياسية والثقافية للبلد، هبدف ضمان احلفاظ على هويتها اإلثنية واللغوية والثقافية               

  .يل بكونه منوذجاًَ إجيابياًوقد حظي نظام احلماية الروماين باعتراف دو. والدينية وجتلي هذه اهلوية بالكامل

وملنظمات األشخاص املنتمني إىل أقليات . وتستفيد األقليات القومية من التمثيل احلكومي واحمللي والربملاين  - ٦٨
من ) ٢(٦٢فحسب املادة   . قومية املركز ذاته الذي حتظى به األحزاب السياسية فيما يتعلق باإلجراءات االنتخابية           

خابات، ملنظمات املواطنني املنتمني إىل أقليات قومية، اليت ال حتصل على عـدد األصـوات               الدستور وقانون االنت  
 يف املائة من متوسط عدد األصـوات  ١٠الكايف للتمثيل يف الربملان احلق يف مقعد واحد، إذا مجعوا ما ال يقل عن         
  .الصحيحة املعرب عنها على الصعيد الوطين النتخاب ممثل يف جملس النواب

ويف . نص القانون املتعلق باإلدارة العامة احمللية على استخدام لغات األقليات يف اإلدارة العامة احملليـة              و  - ٦٩
 يف املائة من جمموع السكان، ٢٠الوحدات اإلدارية اإلقليمية حيث ميثل املواطنون املنتمون إىل أقلية قومية أزيد من 

العاملة حتت إشرافها، والدوائر العامة الالمركزية أيضاً علـى         ستعمل السلطات العامة احمللية، واملؤسسات العامة       
وأيضاً، تنشر القرارات ذات الطابع التنظيمي باللغة األم هلؤالء األقليات،          . استخدام اللغات األم هلؤالء املواطنني    

ملام بلغـة األقليـات     ويعني األشخاص الذين هلم إ    . بينما تبلَّغ القرارات الفردية، باللغة األم لألقليات، عند طلبها        
  .القومية أو لغاهتا بصفتهم موظفني ذوي مسؤوليات يف إدارات العالقات العامة للمجالس احمللية

غري أنه ال يزال حيتفظ بفصل خاص هو الفـصل          . ٢٠٠٧وخضع قانون التعليم لبعض التغيريات حىت عام          - ٧٠
 تنص على أن لألشخاص املنتمني      ١١٨ذلك أن املادة    . الثاين عشر بشأن تعليم األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية        
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إىل أقليات قومية احلق يف الدراسة بلغتهم األم يف مجيع مستويات التعليم، وكذلك احلق يف أنواع التعليم اليت يوجد                   
: واللغات اليت يدرس هبا األشخاص املنتمون إىل أقليات قومية يف رومانيـا هـي   . طلب كاف بشأهنا، وفقاً للقانون    

األملانية واهلنغارية والصربية والسلوفاكية والتشيكية واألوكرانية يف الوحدات التعليمية ذات تعليم كامل باللغة األم؛              
والتركية والكرواتية يف الوحدات التعليمية ذات تعليم جزئي باللغة األم؛ واألرمينية والبلغارية واليونانية واإليطاليـة               

  .يف الوحدات التعليمية ذات تعليم بالرومانية ولكنها تعمل على التدريس باللغة األموالبولندية، والروما، والروسية 

   املتعلق بتنظيم القضاء، والـذي أعيـد إصـداره، علـى أن مجيـع               ٣٠٤/٢٠٠٤وينص القانون رقم      - ٧١
 على أساس   األشخاص سواسية أمام القانون، بدون امتيازات وال متييز وأن العدالة للجميع بالتساوي، بدون متييز             

العرق، أو اجلنسية، أو األصل اإلثين، أو اللغة، أو الدين، أو اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو الـرأي، أو االنتمـاء                     
ولألشخاص املنتمني إىل أقليات    . السياسي، أو الثروة، أو األصل أو املركز االجتماعي، أو أي معيار آخر للتمييز            

م األم أمام احملاكم؛ ويف حالة طلب مجيع األطراف أو اتفاقهم على التعبري قومية احلق يف اإلعراب عن أنفسهم بلغته
بلغتهم األم، تعني على احملكمة أن تكفل ممارسة ذلك احلق، وكذا إقامة العدل بشكل صـحيح وفقـاً ملبـادئ                    

، تعني علـى  اإلجراءات احلضورية والشفوية والعلنية؛ ويف حالة مطالبة طرف أو عدة أطراف بالتعبري بلغتهم األم          
  .احملكمة أن تكفل جماناً استخدام مترجم فوري أو مترجم معتمد

فكـل  . ولألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية ما لغريهم من فرص متساوية للوصول إىل وسائط اإلعالم               - ٧٢
وج هـذه  وتر. منظمة متثل أشخاصاً منتمني إىل أقليات تصدر جملة أو صحيفة على األقل بدعم من ميزانية الدولة     

وحـسب القـانون    . اجملالت والصحف األفكار واملواقف املناهضة للتمييز والعنصرية وكره األجانب والتعصب         
السمعي البصري، يبث التلفزيون واحملطات اإلذاعية الوطنية واحمللية برامج بلغات األقليات تقدم تفاصيل بـشأن               

  .دينها وحياهتا العامةثقافة األقليات القومية واجملتمعات اإلثنية وتقاليدها و

وختصص احلكومة كل سنة ميزانية خاصة، تديرها إدارة العالقات بني األعراق، لتمويل برامج مناهـضة                 - ٧٣
ويذهب جزء من هذه األموال إىل منظمات األشـخاص         . للعنصرية، ومعاداة السامية، وكره األجانب والتعصب     

يع وأحداث وإصدار كتب وحترير صحف وجمالت، وتكاليف من مشار(املنتمني إىل أقليات قومية لدعم أنشطتهم     
 برناجماً ومشروعاً مشتركاً بني األعراق هبدف ٦٠، نفذت وزارة العالقات بني األعراق حوايل ٢٠٠٤ويف ). إدارية

 حوايل ٢٠٠٦ مشروع مقترح من خمتلف املنظمات غري احلكومية ويف ١٠٠ حوايل ٢٠٠٥مكافحة التعصب؛ ويف 
 مببادرة من خمتلـف املنظمـات غـري          مشروعاً ٧٠منها   (١٢٠، بلغ عدد املشاريع     ٢٠٠٧ويف  .  مشروعاً ١٣٠

ومن بني اجملاالت اليت مشلتها هذه املشاريع التعليم والثقافة والشباب          ).  مببادرة من الوزارة نفسها    ٥٠احلكومية و 
قليات على الـصعيد االجتمـاعي      والتوعية وتعزيز احلوار الثقايف، وحتسني مشاركة اجلمهور، وتعزيز إدماج األ         

  .٢٠٠٨وال يزال هذا النشاط مستمراً يف عام . السياسي

، أنشأت احلكومة معهد دراسة قضايا األقليات القومية، بوصفه مؤسسة عامة حتت إشراف             ٢٠٠٧ويف    - ٧٤
دف توسيع  ويرمي املعهد إىل إجناز برامج ومشاريع أحباث متعددة التخصصات، هب         . وزارة العالقات بني األعراق   

نطاق التوعية لدى املؤسسات العامة واجملتمع املدين فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتنمية اهلوية اإلثنية والثقافية                
  .واللغوية والدينية جملتمعات األقليات



A/HRC/WG.6/2/ROM/1 
Page 24 

 

   احلق يف امللكية- ١٠

وال ُترتع . ملها الدولة من الدستور، ُيضمن احلق يف امللكية، كما ُتضمن الديون اليت تتح٤٤حسب املادة   - ٧٥
  .ملكية أحد، إال ألسباب املنفعة العامة، املنصوص عليها مبوجب القانون، مقابل تعويض مدفوع سلفاً

. يف أثناء النظام الشيوعي استولت الدولة على عدد كبري من املمتلكات اخلاصة واجلماعية بشكل تعسفي                - ٧٦
وتشرف على تنظيم هذه . يعي واملؤسسي لرد هذه املمتلكات، تطور بشكل تدرجيي اإلطار التشر١٩٩٠ومنذ عام 

وحتتفظ الوكالـة بقاعـدة بيانـات       . ٢٠٠٥العملية ورصدها الوكالة الوطنية لرد املمتلكات، اليت أنشئت عام          
باملمتلكات العقارية اخلاضعة للرد وتقدم التوجيه املنهجي إىل السلطات العامة احمللية واملركزية وإىل األشـخاص               

وتزايد عدد املطالبات برد املمتلكات اليت قدمها األفراد على مـدى الـسنوات             . انونيني املعنيني هبذه العملية   الق
 مطالبة، نصفها تقريباً باإلجياب، إما برد املمتلكات العينيـة أو مبـنح        ١٠٠ ٠٠٠املاضية، حيث ُسوي أزيد من      

هود الرد على اجملتمعات احمللية لألقليات      ويف الوقت نفسه، ركزت ج    . تعويض من صندوق أنشئ خصيصاً لذلك     
وقد أحرز تقدم هام يف جمال رد املمتلكات العقارية، املؤممة برسـم            . القومية واإلثنية، إضافة إىل الطوائف الدينية     

وحسب اإلحصاءات الوطنية لتـشرين     . قانوين أو بدونه، واليت كانت يف ملكية طوائف دينية معترف هبا قانونياً           
كـسية  األرثوذالكنيـسة  : ، فإن حالة املطالبات املتعلقة باملباين اليت ُردت تتشكل كما يلي         ٢٠٠٧بر  أكتو/األول

 مطالبة، الكنيسة ٦٥٢ مطالبات، الكنيسة الكاثوليكية اليونانية ٤٠٥ مطالبة، الكنيسة الكاثوليكية ٥١٨الرومانية 
 مطالبة، الكنيسة اإلجنيلية املولودون     ٣٩املوحدة   مطالبة، الكنيسة    ٣٩٤ مطالبة، العقيدة اليهودية     ٤٥٦الكالفينية  

وكانت أراض زراعية وغابات قد     .  مطالبة ٣٤ مطالبة، وعقائد أخرى     ١٦ مطالبة والكنيسة اإلجنيلية     ٢٩٨اجلدد  
  .صودرت أيضاً من خمتلف الطوائف الدينية يف رومانيا وهي اآلن قيد عملية الرد مبوجب أنظمة خاصة

   احلق يف التعليم- ١١

 من الدستور، مينح احلق يف التعليم من خالل التعليم العام اإللزامي، يف املدارس الثانوية               ٣٢حسب املادة     - ٧٧
ويتم التعليم  . واملدارس املهنية، والتعليم العايل، وغري ذلك من األشكال األخرى للتعليم وحتسني الدراسات العليا            

وُتـضمن اسـتقاللية    .  خاصة أو دينية، مبوجب القانون     جبميع مستوياته يف مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات       
وتقدم الدولة منحاً اجتماعية إىل األطفال أو الـشباب         . ويعد التعليم احلكومي جمانياً مبوجب القانون     . اجلامعات

. املنتمني إىل أسر حمرومة وإىل األطفال والشباب املودعني يف مؤسسات، على النحو املنصوص عليه يف القـانون                
ويضمن حق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية يف تعلم لغتهم          . م التعليم يف مجيع مستوياته باللغة الرومانية      ويقد

، بصيغته املعدلة الحقاً، على ٨٤/١٩٩٥وينص قانون التعليم رقم ). ٦٣انظر الفقرة (األم ويف تعليمهم هبذه اللغة 
اين قائم على مبادئ احترام حقوق اإلنسان واملساواة يف نيـل           أن التعليم أولوية وطنية وأن النظام التعليمي الروم       

  .التعليم، دون أي متييز، على أساس األصل االجتماعي أو اإلثين، أو اجلنس، أو االنتماء االجتماعي أو الديين

تعليم ال"ووفقاً للقانون، يتمثل اهلدف الرئيسي للتعليم يف تنمية الشخصية اإلنسانية عرب مجلة وسائل منها              - ٧٨
بروح يسودها احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، والكرامة، والتسامح وحرية تبادل اآلراء؛ واالهتمـام          

وميكن الوقوف على املبادئ العامة الحتـرام التـسامح،         (...)". باملشاكل اإلنسانية، والقيم األخالقية واملدنية      
ملناهضة العنصرية، ومعاداة السامية وغريها من أشكال التمييز والدميقراطية وحقوق اإلنسان، وكذا عناصر التعليم 
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حيث توجد هذه املبادئ بشكل صريح أو ضمين يف مواضيع من           ) اإللزامي(يف املنهج الدراسي األساسي املشترك      
يع االختيارية قبيل التربية املدنية، والثقافة املدنية، وعلم االجتماع، والفلسفة أو يف املناهج الدراسية الوطنية للمواض

 حرمان شخص أو جمموعة من األشخاص       ١٣٧/٢٠٠٠ُوَجيرم املرسوم رقم    . يف جمال العلوم االجتماعية اإلنسانية    
  .من أي مستوى أو نوع من التعليم ألسباب قائمة على التمييز

وحـسب  . ويعد التعليم إلزامياً بالنسبة للسنوات العشر األوىل من الدراسة، ابتداء من سـن الـسادسة        - ٧٩
 يف املائة   ١,٧، يبلغ معدل اهلدر الدراسي يف املتوسط يف السنوات اإللزامية حوايل            )٢٠٠٧(اإلحصاءات األخرية   

وقد يكون املعدل أعلى يف املناطق األفقر ويف أوساط         ). يف التعليم الثانوي  ( يف املائة    ٢,٣و) يف التعليم االبتدائي  (
واعتمدت وزارة التعليم عدة قـوانني، يف       .  يف املائة  ٩٧لكتابة والقراءة   ويبلغ املعدل العام ملعرفة ا    . سكان الروما 

إطار إصالح التعليم، من أجل حتسني مشاركة مجيع األطفال والشباب يف التعليم واحلد من اهلدر الدراسي وعدم                 
لريفية أو احملرومـة    ومت التركيز على الفئات احملرومة من قبيل األطفال املوجودين يف املناطق ا           . االلتحاق باملدارس 

اجتماعياً واقتصادياً، واملنحدرين من أصل الروما، واألطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة والفئات الضعيفة        
األطفال املودعون يف مؤسسات، واملهاجرون، واألطفال املشردون، واألطفال املصابون بفريوس نقـص            (األخرى  

ذين فاق سنهم السن احملدد لاللتحاق بالتعليم النهاري، واملنقطعون عـن           ، واألشخاص ال  )املناعة البشرية وغريهم  
وفيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقات، واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية أو األطفال الذين . الدراسة

خضع لتغيريات هيكلية ورغم أن النظام التعليمي . يعانون اإليدز، تشجع السياسات ذات الصلة مبدأ التعليم اجلامع
وتبـذل  . كبرية، ال تزال املشكلة متمثلة يف قلة التمويل وعدم كفاية عدد املدرسني املؤهلني يف مجيع أحناء البلـد   

 يف ٦ من أجل التصدي هلذه املشكلة، ال سيما من خالل زيادة نفقات امليزانية على التعليم بنـسبة          الدولة جهوداً 
  .٢٠٠٤ يف املائة عام ٣,٤ايل، مقارنة بنسبة املائة من الدخل القومي اإلمج

. احلق يف أجر عادل ومناسب    . احلق يف العمل    - ١٢
  األجر املتساوي على العمل املتساوي

فلكل شخص احلق يف اختيار وظيفته،      .  من الدستور على حظر أي تقييد للحق يف العمل         ٤١تنص املادة     - ٨٠
ميع املستخدمني احلق يف تدابري احلماية االجتماعية، مـن قبيـل           وجل. أو جتارته أو منصبه، إضافة إىل مكان عمله       

 حد أدىن للراتب اإلمجايل حسب القطـاع        عالصحة والسالمة يف العمل، وظروف العمل للنساء والشباب، ووض        
االقتصادي، وإحداث عطلة هناية األسبوع، وإجازة االستراحة املدفوعة األجر، والعمل يف ظروف صعبة وخاصة،              

 منه على أن يكفـل      ١٧١وينص قانون العمل يف املادة      . لك من الظروف، على حنو ما ينص عليه القانون        وغري ذ 
 على أن يطلع    ١٧٦رب العمل ظروف الصحة والسالمة من مجيع جوانبها فيما يتعلق بالعمل، بينما تنص املادة               

نية الوصول إىل اخلدمات الطبية     رب العمل املستخدمني بشأن األمن والصحة يف مكان العمل وأن يتيح هلم إمكا            
 يورو ١٥٠ ليو أو ٥٠٠(وحيدد قرار حكومي إطار حتديد احلد األدىن السنوي املضمون          . اليت يقدمها طب العمل   

وملفتشية العمل صالحية املراقبة فيما خيص تنفيذ األحكام القانونية ).  ساعة يف الشهر١٧٠للعمل بدوام كامل ملدة 
صحة والسالمة يف العمل، ومحاية املستخدمني الذين يعملون يف ظروف خاصة واحلفاظ            بشأن عالقات العمل، وال   

  .على األحكام القانونية املتعلقة بالتأمينات االجتماعية
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عرفت رومانيا يف العقد األول من مرحلتها االنتقالية ارتفاع معدالت البطالة، بسبب اهنيار القطاعـات                 - ٨١
، منا االقتصاد الرومـاين     ٢٠٠٠غري أنه منذ عام     . بيئة التنافسية للسوق العاملية   الصناعية اليت عجزت عن حتمل ال     

 ٢ويف اآلن ذاته، بلغ عدد الرومانيني الباحثني عن عمـل يف اخلـارج   .  يف املائة سنويا٥ًبوترية ثابتة تفوق نسبة     
 إىل  ٢٠٠٢يف املائة عام     ١٠,٢وبالتايل، اخنفض معدل البطالة من      . مليون شخص، معظمهم يف إيطاليا وإسبانيا     

وتعد الوكالة الوطنيـة    .  للتأمني على البطالة   وأحدث القانون نظاماً  . ٢٠٠٨يناير  / يف املائة يف كانون الثاين     ٤,٣
  .للعمل اليت أنشئت منذ عهد قريب الدائرة احلكومية املسؤولة عن إدارة نظام العمل

وبالنسبة لألجر  . ملتساوي للعمل املتساوي القيمة   ينص كل من الدستور وقانون العمل على مبدأ األجر ا           - ٨٢
 من القانون املتعلق     هاماً ويعد ميدان العمل فصالً   . املتساوي مع الرجال، جيب أن حتصل النساء على األجر نفسه         

فقد اعتمدت الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص بني النساء والرجال تدابري مـن  . بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال  
لقضاء على الفصل الوظيفي بني اجلنسني، أفقياً وعمودياً، على حنو ما ورد يف االستراتيجية الوطنية لتكافؤ                أجل ا 

وعالوة على ذلك مثة عدد من التدابري املقترحة للتشجيع على . ٢٠٠٩- ٢٠٠٦الفرص بني النساء والرجال للفترة 
.  ساعة يف األسبوع   ٤٠ ساعات و  ٨دد فترة العمل يف     وحت. التوفيق بشكل أفضل بني احلياة املهنية واحلياة األسرية       

 عطل قانونية، منها يومـان حتـددمها        ٨وهناك  ).  يوماً ٢١أدناها  (وللمستخدمني احلق يف إجازة مدفوعة األجر       
  .الطوائف الدينية املعترف هبا

  احلق يف مستوى معيشي الئق.  احلق يف الضمان االجتماعي- ١٣

ور، على الدولة واجب اختاذ تدابري التنمية االقتصادية واحلماية االجتماعيـة،            من الدست  ٤٧وفقاً للمادة     - ٨٣
وللمواطنني احلق يف املعاش التقاعدي، وإجازة األمومة املدفوعة األجـر،          . لضمان مستوى معيشي الئق ملواطنيها    

ك من أشكال الـضمان     والرعاية الطبية يف املراكز الصحية العامة، واالستفادة من استحقاقات البطالة، وغري ذل           
  .وللمواطنني احلق يف املساعدة االجتماعية، طبقاً للقانون. االجتماعي العام أو اخلاص، وفقاً ملا ينص عليه القانون

وتضمن الدولة احلق يف الضمان االجتماعي ويتم هذا الضمان وفقاً للقانون عرب النظام العـام للمعاشـات         - ٨٤
ويف إطار النظام العام، تشكل خدمات الضمان االجتماعي .  الضمان االجتماعيالتقاعدية وغري ذلك من استحقاقات

إيرادات بديلة كلية أو جزئية عن اإليرادات الوظيفية اليت فقدت، بسبب حاالت الشيخوخة، أو العجز، أو احلوادث، 
ح استحقاقات الضمان االجتماعي ومتن. أو املرض، أو الوالدة، أو الوفاة، املشار إليها فيما بعد باملخاطر املؤمن عليها  

يف شكل معاشات أو أنواع أخرى من االستحقاقات املنصوص عليها يف القانون، وهي مرتبطـة بواجـب دفـع                   
 للرجال،  ٦٥ إىل   ٦٢ للنساء ومن    ٦٠ إىل   ٥٧وسريتفع السن القانوين للتقاعد من      . اشتراكات الضمان االجتماعي  

املعاش التقاعدي  :  التالية من املعاشات التقاعدية يف إطار النظام العام        ومتنح الفئات . ٢٠١٤بشكل تدرجيي حىت عام     
لبلوغ سن التقاعد، معاش التقاعد املبكر، ومعاش التقاعد املبكر اجلزئي، ومعاش تقاعد العجـز، ومعـاش تقاعـد          

مراض املهنيـة   وميول أرباب العمل باشتراكاهتم يف الضمان االجتماعي هذا النظام الذي يشمل صندوق األ            . املرياث
ويف الوقت احلاضر ليست لرومانيا أحكام خاصة لضمان حد أدىن .  يف املائة من اجملموع٠,٥وحوادث العمل بنسبة    

من اإليراد للمسنني بوصف ذلك مسألة حمددة بصورة مستقلة عن املساعدة االجتماعية املقدمة إىل مجيـع الفئـات                 
املساعدة االجتماعية لتـأمني    ( من استحقاقات الضمان االجتماعي      بيد أن كبار السن يستفيدون من عدد      . العمرية

اإليراد األدىن املضمون، واملساعدة يف الدفن، واملساعدة الطارئة يف حالة الكوارث الطبيعية، واملساعدة املالية لكـل                
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ق ، أنشئت مؤسسة جديدة هي البيت الوطين للمعاشات التقاعدية وغريها من حقـو            ٢٠٠٠ويف  ). شخص مريض 
 ١واعتبـاراً مـن   . التأمني االجتماعي، وتقلدت هذه املؤسسة املسؤولية عن إدارة النظام العام للمعاشات التقاعدية   

، من املقرر أن خيضع جزء من اشتراكات الضمان االجتماعي إىل حتويل إلزامي إىل صناديق ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
 يف املائة ٠,٥ يف املائة من الرواتب يف السنة األوىل وبزيادة ٢ىت ح(املعاشات التقاعدية اليت تديرها مؤسسات خاصة 

  ). يف املائة بعد مثاين سنوات٦كل سنة، حىت تبلغ نسبة االشتراك 

 أدىن لإليراد املضمون، بوصفه نوعاً من املساعدة االجتماعية القائمة علـى تقيـيم              ووضع القانون حداً    - ٨٥
. قانون تدابري حلفز املستفيدين من عالوات الضمان االجتماعي على العملويف ال. وسائل صاحب الطلب وإيراداته

  .وأحدث القانون إطار نظام ملنح عالوات التدفئة، مما يساهم يف رفع املستوى املعيشي للشخص احملتاج

 من الدستور احلق يف احلماية الصحية وتنص على أن الدولة ملزمة بـضمان النظافـة                ٣٤وتضمن املادة     - ٨٦
 املتعلق بإصالح ميدان الصحة على أن محاية الصحة العامـة           ٩٥/٢٠٠٦وينص القانون رقم    . صحة العامتني وال

  .واجب على السلطات اإلدارية العامة املركزية واحلكومية، وعلى األشخاص الطبيعيني والقانونيني

ن العمـل، ال ميكـن       من قانو  ١٠فحسب املادة   .  من الدستور على منح إجازة األمومة      ٤٧وتنص املادة     - ٨٧
وإضافة إىل ذلك، حتظر مطالبة مرشحة، عند تقدمي        . لألمومة أن تشكل سبباً للتمييز والطرد يف أثناء مرحلة األمومة         

أو توقيع التزام بعدم احلمل أو وضع طفل يف أثناء الفترة اليت يـدومها عقـد                /طلب وظيفة، بتسليم شهادة محل و     
، مثة حاالت يصبح فيها احلمل عقبة إما يف احلصول على وظيفة أو يف احلفاظ ويف القطاع االقتصادي اخلاص  . عملها
وُيتوقع من مفتشي العمل اختاذ خطوات استباقية أكثر يف هذا الصدد، من خالل التحقيق بشكل دقيق يف هذه . عليها

، )٦١/١٩٩٣(قانون خاص وتعد عالوة الدولة للطفل حقا شامالً مينح وفقاً ل. احلاالت وتطبيق اجلزاءات وفقاً لذلك
. ويقوم على مبدأ الشمولية، جلميع األطفال إىل حني بلوغهم الثامنة عشرة من العمر، بدون متييز، حىت إمتام دراستهم

وينص القانون أيضاً على عالوة . ها أب أعزبيلومثة أيضاً عالوة أسرية تكميلية وعالوة لإلنفاق على األسرة اليت يع      
كما ينص القانون على ) مالبس، أدوات نظافة، ومواد رعاية(من اللوازم للطفل املولود اجلديد امليالد، وهي جمموعة  

  .منح بطاقات خاصة بالرضاع

   احلق يف اللجوء- ١٤

، ينص الدستور على منح احلق يف اللجوء والتمتع به مبوجـب أحكـام القـانون، وفقـاً                  ١٨يف املادة     - ٨٨
ويضع قانون اللجوء يف رومانيا اإلطـار لألجانـب   . تعد رومانيا طرفاً فيهاللمعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت    

وينظم القانون وضع الالجئ، ونظام احلماية الفرعيـة        . الطالبني لشكل من احلماية أو املستفيدين منها يف رومانيا        
) ة بوضع الالجئني   املتعلق ١٩٥١محاية األجانب وعدميي اجلنسية الذين ال يقعون ضمن نطاق اتفاقية جنيف لعام             (

  ).اإلجراء االستثنائي يف حالة تدفق مجاعي للمشردين من بلدان ثالثة(واحلماية املؤقتة 

وميكن لألجانب املستفيدين من شكل من احلماية احملددة مبوجب القانون التمتع حبقوقهم يف الظـروف                 - ٨٩
من برامج اإلدماج االجتماعي وميكن إيواؤهم يف وهلم أيضاً أن يستفيدوا . نفسها اليت يعيشها املواطنون الرومانيون

وتوضع برامج اإلدماج وتنفذ على أساس احتياجات املـستفيدين،         . مراكز خاصة يقيمها مكتب اهلجرة الروماين     
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واستناداً إىل دراسة أعدها مكتب اهلجرة الرومـاين للفتـرة مـن            . بدون متييز ومع مراعاة خصوصيتهم الثقافية     
 منهم ضمن برامج ٤٧ أجنبياً من شكل من احلماية أدرج ١٦٧، استفاد   ٢٠٠٧يوليه  / متوز  إىل ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 أجنبياً استفاد من هذه     ٤٠وباإلضافة إىل ذلك، واصل     ).  يف املائة االستفادة من هذه الربامج      ٢٨اختار  (اإلدماج  
اقات، ُمسنون، قصر غري    أشخاص ذوو إع  (احلماية يف السنوات السابقة برامَج إدماجهم بوصفهم حاالت خاصة          

  ).مصحوبني، أسر بأب واحد، ضحايا تعذيب

   التعاون الدويل يف ميدان حقوق اإلنسان- خامساً 
تشارك رومانيا بشكل إجيايب يف أعمال األجهزة واملؤسسات الدولية اليت تستهدف منع انتهاكات احلقوق   - ٩٠

يري احلالية، ودعم الدول األعضاء باملساعدة الالزمة       واحلريات األساسية ومكافحة هذه االنتهاكات، وتطوير املعا      
  وانتخبت رومانيا عضواً يف جملس حقـوق اإلنـسان لفتـرة           . من أجل حتسني نظام محاية حقوق اإلنسان فيها       

  .٢٠٠٨- ٢٠٠٦الوالية 

ان وتوشك رومانيا أن تكون طرفاً يف كل املعاهدات والربوتوكوالت اإلقليمية والدولية الكربى يف ميـد              - ٩١
وبدأت اإلجراءات الداخلية من أجل التوقيع علـى        . حقوق اإلنسان، والقانون اإلنساين الدويل وقانون الالجئني      

ووفقاً لتعهدات رومانيا عند انتخاهبا عضواً يف . اتفاقية األمم املتحدة حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
ن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب جملس حقوق اإلنسان، ال يزال يتعني على رومانيا أ

  .وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتعتزم رومانيا القيام بذلك

وحترص السلطات الرومانية شديد احلرص وتعمل باستمرار من أجل التنفيذ الكامل للتوصيات الصادرة               - ٩٢
. عاهدات األمم املتحدة، فيما يتعلق بتطوير وتعزيز نظام احلماية يف جمال حقوق اإلنسان يف البلـد               عن هيئات م  

  .وتلتزم هذه السلطات باإلسراع بعملية تقدمي التقارير الدورية اليت فات رومانيا تقدميها إىل اتفاقيات األمم املتحدة

ة يف مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعة للجنة حقوق ووجهت رومانيا دعوة دائمة مفتوحة إىل املكلفني بوالي  - ٩٣
؛ املقرر اخلاص املعين حبرية ٢٠٠٢ - املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق     (اإلنسان السابقة، بعضهم زار البلد فعالً       

؛ املقرر اخلاص املعين ببيع األطفـال       ٢٠٠٤ - ؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة        ٢٠٠٣ - الدين أو املعتقد    
  ).٢٠٠٤ -  بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةو

وكما ذكرت رومانيا يف تعهداهتا لالنتخاب يف جملس حقوق اإلنسان، زادت رومانيا بقدر كـبري مـن                   - ٩٤
تربعاهتا يف ميزانيات مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، واليونيسيف، ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون                

ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وغري ذلك من الـصناديق               الالجئني،  
  .والوكاالت التابعة لألمم املتحدة املعنية مبختلف أنشطة حقوق اإلنسان

   اآلفاق- سادساً 
مـن املـوارد   تكمن التحديات بشكل خاص يف تنفيذ اإلطار املعياري ويقتضي معظمها مستوى مالئماً          - ٩٥

  .والتنسيق األفضل بني خمتلف السلطات يف الدولة
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  وستواصل السلطات الرومانية التصدي جبدية للتحدي الذي ميثله تدين مستوى اإلدمـاج االجتمـاعي                - ٩٦
ومن بني أمور أخرى، ستواصـل      . وما يتصل به من متييز ضد فئات معينة من األشخاص املنتمني إىل أقلية الروما             

ختصة أيضاً احلمالت العامة الرامية إىل مواجهة األفكار السلبية املسبقة واملفاهيم املغلوطة املكوَّنة عن             السلطات امل 
  .الروما، بوصف ذلك أداة لبناء الثقة والتواصل اإلجيايب بني هذه األقلية وبقية السكان

ل األشخاص املصابني بفريوس    وسيوىل اهتمام متزايد ملكافحة املواقف السلبية املستمرة ضد فئات من قبي            - ٩٧
ويف هذا الصدد، سيتم التركيز بشكل خاص على أنشطة التوعية وتعزيز . نقص املناعة البشرية أو األقليات اجلنسية

  .مناخ عام يسوده التسامح واالنفتاح واحلوار داخل اجملتمع الروماين

ي إىل منع وقوع حاالت إلسـاءة       وستواصل الشرطة مضاعفة جهودها وتنويعها يف جمال التدريب الرام          - ٩٨
وسُيرصد بشكل صارم مدى التنفيذ الكامل لألحكـام ذات         . املعاملة واالستخدام غري املناسب لألسلحة النارية     

. وقد تدعو الضرورة أيضاً إىل إجراء بعض التغيريات التـشريعية         . الصلة بسلوك أفراد الشرطة وبقواعد االشتباك     
ى من سوء سلوك موظفي إنفاذ القانون بطريقة شفافة وحمايدة أكثر تنتـهي             وسُتجرى التحقيقات بشأن الشكاو   

ويف اآلن ذاته، جيري النظر أيضاً يف وضع جمموعة من التدابري احملددة اليت تشجع علـى كـشف           . بنتائج ملموسة 
  .حاالت العنف املرتيل وتيسري التحقيق بشأهنا

ف هبدف توضيح الوضع فيما خيص إلغاء األحكام املتعلقة         وُيتوقع أن ينظر الربملان يف مسألة السب والقذ         - ٩٩
  .بذلك يف القانون اجلنائي

ومع ذلك .  من الصعوباتوال تزال عملية رد املمتلكات اليت صادرها النظام الشيوعي تعسفاً تطرح عدداً  - ١٠٠
نشأ لتعويض األشخاص مع احلفاظ على مستوى مالئم من رمسلة الصندوق امل" الرد الكامل"ُيتوقع اإلسراع بعملية 

  .الذين ال يستطيعون االستفادة من رد املمتلكات العينية

ويف ميدان التعليم، حددت احلكومة عدة أهداف هامة من قبيل ضمان تعميم إمكانية نيـل التعلـيم يف                    - ١٠١
ـ  )مبا يف ذلك القضاء التام على حاالت عدم التسجيل يف التعليم          (السنوات الثماين األوىل     يم التـدرجيي   ، والتعم

، والتعليم اجلامع لألشخاص "األطفال املشردين"للمشاركة يف التعليم املهين والتعليم الثانوي، والقضاء على ظاهرة 
زيادة الفرص التعليمية لألطفال املنتمني إىل األسر الفقرية، واملناطق         (املعوقني، وإتاحة الفرص املتكافئة يف التعليم       

  ).الريفية وإىل أسر الروما

وعموماً، ستضاعف السلطات العامة الرومانية، بالتعاون مع اجملتمع املدين، ووسائط اإلعالم وغري ذلك               - ١٠٢
من الشركاء املعنيني، من اجلهود الرامية إىل إطالع السكان بشكل أفضل على حقوقهم وحرياهتم وعلـى نظـام      

  .احلماية املتاح إليهم

 -  -  -  -  -  


