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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية

المالحظات الختاميةة بأة ا التقريةر الجةامت للتقةالير ال وليةة مةث الثالة
إلى الخامس لرومانيا*
 -1نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير اجلامع للتقارير
الدوري ةةة مة ة الثال ةةر ما اا ةةامت لروماني ةةا بيل ةةص انقي ةةق العي ةةد ال ةةدو اا ةةا ب ةةاحلقوق االقتص ةةادية
واالجتماعية ة ة ة ة ةةة والثقافية ة ة ة ة ةةة  )E/C.12/ROU/3-5يف جلسة ة ة ة ة ةةتييا  85و E/C.12/2014/SR.58 85و.)59
املعقة ة ة ة ة ة ة ةةودا يف  02و 01ايل ة ة ة ة ة ة ة ةري الثة ة ة ة ة ة ة ةةا نوفم  .0212واعتمة ة ة ة ة ة ة ةةدت يف جلسة ة ة ة ة ة ة ةةتيا 02
 )E/C.12/2014/SR.70املعقودة يف  05ايلري الثا نوفم  ،0212املالحظات ااتامية التالية.

ألف -مق مة
 -0ارحةةا اللجنةةة بتقةةدن رومانيةةا للتقريةةر اجلةةامع لتقاريرلةةا الدوريةةة م ة الثال ةر ما ااةةامت ،وم
كةا متةصارا ،وبةةالردود ااةيةة علةئ قا مةةة القضةايا  )E/C.12/ROU/Q/3-5/Add.1وبالبيانةات اححصةةا ية
الةواردة فييةةا .نةةل د الةةردود ااةيةةة ا ايلةةم امل ةواد مة  11ما  18م ة العيةةد .كمةةا ارحةةا اللجنةةة
بالقرصةةة الةةأ داي ة هلةةا للعم ة مةةع وفةةد الدولةةة الةةةر واعةةر ع ة اقةةديرلا لل ةوار الص ةرين والبنةةا
واملعلومات املقدمة اةيا دثنةا احلةوار وبعةدغ .نةل دأةا اصدة لعةدمم وجةود وثلة للدولةة مة العاصةمة
يف الوفد.

باء -الجوانب اإليجابية
 -3ارحةا اللجنةة بتصةةديد الدولةة الةةةر علةئ صةاون حقةةوق احنسةا التاليةةة منةق احلةوار
األال القي دُجري يف عامم :1552
__________

*
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) ال واوكول االاتياري الاقاقية منالضةة التعةقيا ونةلغ مة
العقوبة القادية دو الالمنسانية دو امليينة ،يف متوز يوليه 0225؛

ةرو املعاملةة دو

ج) ال واوكول االاتياري الاقاقية القضا علئ مجيع دشاال التمييز د املردة ،يف
آ دنسةت 0223؛
د) ال واوكةةول االاتيةةاري الاقاقيةةة حقةةوق الةقة املتعلةةد ببيةةع األ قةةال وادةةت الل
األ قةةال يف الب ةةا ويف املةواد احباحيةةة ،يف ايلةري األول دكتةةوبر  ،0221وال واوكةةول االاتيةةاري
الاقاقية ةةة حقة ةةوق الةق ة ة املتعلة ةةد باش ة ةتان األ قة ةةال يف املنازعة ةةات املسة ةةل ة ،يف ايل ة ةري الثة ةةا
نوفم 0221؛
ه) ااقاقي ة ةةة ع ة ةةامم  1582املتعلق ة ةةة بو ة ةةع األش ة ةةخا ع ة ةةد اجلنس ة ةةية وااقاقي ة ةةة
عامم  1591املتعلقة خبقض حاالت انعدامم اجلنسية ،يف كانو الثا يناير 0229؛
و) ااقاقية اللاي املؤراة  15ايلةري األول دكتةوبر  1559املتعلقةة باالاتصةا
والقةةانو الواجةةا اةبيقةةه واالع ةتا واحنقةةاذ والتعةةاو فيمةةا يتعلةةد باملسةةؤولية األبويةةة ومج ةرا ات
محاية الةق  ،يف ايلري الثا نوفم 0229؛
ز) ااقاقيةةة منظمةةة العمة الدوليةةة رقةةم  )1555 150بيلةةص حظةةر دد ةود دشةةاال
عم األ قال واحجرا ات القورية للقضا علييا ،يف كانو األول ديسم .0222
-2

وارحا اللجنة بالتدابل التالية املتعلقة بالقوان والسيادات الأ اختقهتا الدولة الةر :

اعتمةةاد القةةانو  0213 080بيلةةص اعزيةةز ومحايةةة حقةةوق الةق ة  ،واةةدابل يف
د)
مية ةةدا محاية ةةة الةق ة ة  ،منية ةةا معة ةةادة منيلة ةةا اهلي ة ةةة الو نية ةةة حلماي ة ةة حقة ةةوق الةق ة ة يف نيسة ةةا
دبري 0212؛
)
ج)

اعتماد ادتاايجية جديدة للمساواة ب اجلنس للقتة 0210-0212؛
االدتاايجية الو نية للتوظي للقتة .0202-0212

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تنفيذ العه على الصعي الوطني
 -8ايلةةعر اللجنةةة باألدة ألنةةه ،رنةةم دولويةةة العيةةد علةةئ القةوان الو نيةةة ،ا اقةةدمم الدولةةة
الةر معلومات بيلص احلاالت الأ نقَّقت فييا احملاكم الو نية دحاامم العيد.
توصةةي اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ بة ا تتخةةذ الخنةةوات المنافةةاة لايةةاد معرفةةة الق ةةا
والمحةةاميث والم ة عيث العةةاميث لم ةةموا العه ة ب يةةة ةةماا مراعةةا أحهامةةر فةةي ق ةرالات
المحاكم الوطنية .كما توجر انتااه ال ولة النرخ إلةى تعليقهةا العةاق لقةم  )8991(9بأة ا
تنفيذ العه على الصعي الوطني.
2

GE.14-23882

E/C.12/ROU/CO/3-5

المؤفسة الوطنية لحقوق اإلنساا
 -9االحة اللجنةةة وجةةود اةةداا بة خةاالت ااتصةةا اتلة مؤدسةةات ولي ةةات اعزيةةز
ومحاية حقوق احنسا ومااف ة التمييز ،وخباصة املعيد الروما حلقوق احنسا ومؤدسة دمة
املظةةاا واسلةةت الةةو ح ملااف ةةة التمييةةز ،ولةةو مةةا ةةد مة فعاليتيةةا فيمةةا يتعلةةد بالواليةةة وامل ةوارد.
وعةةالوة علةةئ ذلةةر ،ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد أل املعيةةد الرومةةا حلقةةوق احنسةةا ال تثة بالاامة
للمبادئ املتعلقة بو ع املؤدسات الو نية لتعزيز ومحاية حقوق احنسا مبادئ باريت).
توصةي اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ بة ا تعةةام افةةتقاللية مؤفسةةات تعايةةا وحمايةةة حقةةوق
اإلنس ةةاا ومهافح ةةة التميي ةةا ف ةةي لوماني ةةا وتع ةةام كفاءته ةةا وفعاليته ةةا ،بوف ةةائن منه ةةا تو ةةي
اختصاصةةاتها وتاسةةيل اياكلهةةا و ةةماا افةةتفادتها مةةث المةةوالد الاأ ةرية والماليةةة الهافيةةة
لتسةةاام فةةي إعمةةاو الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة .كمةةا توصةةي اللجنةةة ال ولةةة
النرخ ب ا تعتمة التة ابير الالممةة لتمهةيث المعهة الرومةاني لحقةوق اإلنسةاا مةث االمتثةاو
الهامن لماادئ باليس.
الق ل األقصى مث الموالد المتاحة
 -0ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد أل امل ةوارد املخصصةةة للقةاعةةات االجتماعيةةة ،وال دةةيما الص ة ة
واحلمايةةة االجتماعيةةة والتعلةةيم ،ال اةزال نةةل كافيةةة .وباح ةةافة ما ذلةةر ،ايلةةعر اللجنةةة باألدة
أل الدولة الةر ا استةع د استوعا واستعم بالاامة األمةوال الةأ اصصةيا هلةا اال ةاد
األورويب بسةةبا القةةدرات احداريةةة احملةةدودة والبلوقرا يةةة املقر ةةة وحةةاالت القسةةاد الققةةرة  1م ة
املادة .)0
توصي اللجنة ال ولة النرخ بما يلي:
أا تهفن تخصيص الموالد بفعاليةة وفقةاً لمعةايير و ةت مياانيةات الاةرام ،
(أ)
وأا تعام الوعي السيافي ب رول تخصيص موالد إ ةافية كايةر لنظةاق الحمايةة االجتماعيةة
ولقناعي الصحة والتعليم؛
(ب) أا تقيِّم بانتظاق مس لة ما إذا كاا القة ل األقصةى مةث المةوالد المتاحةة قة
افتخ ق لتحقيق اإلعماو التاق للحقةوق المعتةرخ بهةا فةي العهة تة ليجياً ،مةت مراعةا بيةاا
اللجنة الصادل في أيلوو/فاتمار  7002بأ ا االلتااق باتخاذ خنوات لتخصيص "القة ل
األقصى مث الموالد المتاحة" ()E/C.12/2007/1؛
تحسة ةةث الق ة ة لات اإلدالية ةةة وتعة ةةام الأة ةةفافية والتأة ةةاول علة ةةى جمية ةةت
(ج) أا ِّ
مستويات صنت القرال فيما يتعلق بتوميت الصناديق الهيهلية وافتخ امها والتقيةيم المسةتمر
لت ثيراا في إعماو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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الفساد
 -5ال ازال اللجنة ايلعر بالقلد النتيلار القساد علئ نةاق وادةع يف الدولةة الةةر واةصثلغ
يف متتع الساا الاام باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،رنم التدابل العديدة املتخقة
ملااف ته .وايلعر اللجنةة بةالقلد أل ف ةع مرابةات املةوظق املةدني ومةوظق قةةاع الصة ة
والتعلةةيم وليونةةة العقوبةةات املةبَّقةةة يف حةةاالت القسةةاد قةةد يعيقةةا التنقيةةق القعةةال لتلةةر التةةدابل
الققرة  1م املادة .)0
توصي اللجنة ال ولة النرخ ب ا تعام فعالية الت ابير القانونيةة والهيهليةة والمتصةلة
بالسيافات لمهافحة الفساد فةي الحهومةة واإلدال العامةة والجهةام الق ةائي ،وبة ا تحقةق
فةي حةاالت السةلوي يةر القةانوني وتعاقةب عليهةةا بأةهن فعةاو .كمةا توصةي اللجنةة ال ولةةة
النرخ ب ا تتخذ الت ابير الالممة لمنت الفساد ،بما في ذلك دفت مرتاات كافية ،وب ا تاي
الةةوعي بالتة ثير ال ةةال للفسةةاد فةةي تخصةةيص المةةوالد الهافيةةة إلعمةةاو الحقةةوق االقتصةةادية
واالجتماعية والثقافية.
االفتاعاد االجتماعي والتمييا

الروما

 -5ايلعر اللجنة بالقلد أل الروما ال يزالو يعانو م التمييز واالدتبعاد االجتماع علئ
نةةةاق وادةةع ،وال دةةيما يف خةةاالت السةةا والتعلةةيم والصة ة واةةوفل فةةر العمة  ،رنةةم ااةة
واالدتاايجيات العديدة الأ نققهتا الدولة الةر  .واالح اللجنة بقلةد د عةدمم امةتالن الرومةا
ع ةةادة للوث ةةا د اليلخص ةةية الالزم ةةة لل ص ةةول عل ةةئ الت ةةصم االجتم ةةاع والرعاي ةةة الصة ة ية واملزاي ةةا
األارى يزيد حدة التمييز .وارحا اللجنة باعتماد ادتاايجية مدماج املوا ن الروماني املنتمة
ما دقليةةة الرومةةا للقةةتة  0202-0210واةة العمة القةاعيةةة .نةةل د اللجنةةة يسةةاورلا القلةةد
ألنه ا ُُت فةر دي درادةة مرجعيةة اسةمن بادةتناد اةدابل السيادةات ما بيانةات دقيقةة ،وألنةه يوجةد
نقةةيف يف املؤشةرات الالزمةةة لتقيةةيم التقةةدمم احملةةرز يف انقيةةق االد ةتاايجية ،وأل اصصةةات امليزانيةةة
نل كافية لتنقيقلا علئ حنو فعال .كما ايلعر اللجنة باألد لعدمم وجود بيانات مصنقة بيلةص
حالةةة ختمعةةات الرومةةا يف الدولةةة الةةةر  ،ولةةو مةةا ييلةةا عا ق ةا كبةةلا آاةةر لعمليةةة اقيةةيم ا ةصثل
التدابل املتخقة .وعالوة علةئ ذلةر ،جلةال اللجنةة قلةد مزا العةدا السةا د لةدى الةردي العةامم ُتةاغ
دقلية الروما الققرة  0م املادة .)0
توصةةي اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ ب ة ا تعتم ة نهج ةاً قائم ةاً علةةى حقةةوق اإلنسةةاا فةةي
الروما ،ويأمن ذلك ما يلي:
معالجتها لمس لة التمييا
جمةت بيانةات إحصةائية مصةنفة ،علةى أفةار التعريةف الةذاتي ،بأة ا عة د
(أ)
المنتميث إلى أقلية الروما الةذيث يعيأةوا فةي الالة وبأة ا حصةولهم علةى العمةن وال ةماا
االجتماعي والسهث والرعاية الصحية والتعليم ،وذلك ب رض صيا ة برام وفيافات على
الصعي الوطني ترمي إلى تحسيث و عهم االقتصادي  -االجتماعي وتنفيذاا ولص اا؛
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(ب) مواص ةةلة الجه ةةود الماذول ةةة لتاوية ة المنتم ةةيث إل ةةى أقلي ةةة الروم ةةا بالوث ةةائق
الأخصية الالممة لتمتعهم بحقوقهم بموجب العه  ،بما في ذلك شهادات الميالد؛
(ج) الحةةرل علةةى أا تت ةةمث االفةةتراتيجية وخنةةل العمةةن المتعلقةةة ب دمةةاج
الروما ت ابير مح د ترمي إلى معالجة المأاكن التةي يواجهونهةا فةي الحصةوو علةى العمةن
وال ماا االجتماعي والسهث والرعاية الصحية والتعليم؛
(د) الم ةةي فةةي معالجةةة مأةةهلة األحهةةاق المسةةاقة والصةةول النمنيةةة السةةلاية،
التي تن لج مث األفااب الجذلية للتمييا واالفتاعاد االجتماعي الهلييث اللةذيث يتعةرض
لهما الروما.
المساوا بيث الجنسيث
 -12ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد أل متثية املةردة يف املناصةةا العامةةة ال يةزال ما دو املسةةتوى حةةد
كبل ،وخباصة يف اهلي ات احلاومية الو نية واحمللية املنتخبة واملعينة املاداا  3و.)9
توصي اللجنة ال ولة النرخ ب ا تنظر في ما يلي:
اعتمة ةةاد ت ة ة ابير خاصة ةةة مؤقتة ةةة ،مة ةةث قاية ةةن نظة ةةاق الحصة ةةص ،للمرشة ةةحيث
(أ)
لالنتخابات والمناصب العامة ب رض تعايا المساوا بيث الجنسيث؛
(ب) تعايةةا تة ابير مةةث قايةةن خة مات لعايةةة األطفةةاو واإلجةةام األبويةةة ،لتحقيةةق
تواما أكار في تقافم المسؤوليات المهنية واألفرية بيث المرأ والرجن.
الانالة
 -11يسةةاور اللجنةةة قلةةد مزا اعقةةا معةةدل التوظية احمجةةا يف الدولةةة الةةةر ومزا بلةةو
البةالةةة الةويلةةة األمةةد مسةةتوى مراقةةع .وايلةةعر بةةالقلد علةةئ وجةةه ااصةةو ألنةةه ،رنةةم التةةدابل
احمل ةةددة األل ةةدا  ،ال ي ةزال مع ةةدل البةال ةةة عالي ةا يف دود ةةال اليل ةةبا والروم ةةا واألش ةةخا ذوي
احعاقةةة .وباح ةةافة ما ذلةةر ،االح ة اللجنةةة بقلةةد د  1965يف املا ةةة م ة األشةةخا الةةقي
اتاوح دعمارلم ب  18و 02دنة كانوا ا يوظقوا وا يتلقوا التعليم دو التدريا يف عةامم 0210
الققرة  0م املادة  ،0واملادة .)9
توصي اللجنة ال ولة النرخ بة ا تهثةف جهوداةا لمواصةلة تقلةيص معة و الانالةة،
وبخاصة في أوفاط الأااب والروما واألشخال ذوي اإلعاقة ،ويأمن ذلك ما يلي:
إعنةةاء األولويةةة للتة ليب المهنةةي ،وال فةةيما بالنسةةاة للعةةاطليث عةةث العمةةن
(أ)
فت ةةر طويل ةةة ب ي ةةة تعاي ةةا م ةةوقعهم ف ةةي ف ةةوق العم ةةن ،م ةةت مراع ةةا احتياج ةةات المح ةةروميث
والمهمأيث أفراداً وجماعات؛
(ب) مواصلة وتعايا الارام التي تعال مأهلة بنالة الأااب والمحافظة على
الح ةةوافا المق م ةةة أللب ةةاب العم ةةن ال ةةذيث ينأة ة وا وظ ةةائف ج ية ة للأ ةةااب ،بم ةةث ف ةةيهم
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الخريجوا الأااب ذوو اإلعاقة والأااب المعر وا لخنر التهميش االجتمةاعي ،و ةماا
بق ةةاء م ةةث يحص ةةلوا عل ةةى العم ةةن به ةةذه النريق ةةة ف ةةي وظ ةةائفهم عنة ة ما يتوق ةةف تقة ة يم ا ةةذه
الحوافا؛
(ج) كفالةةة الت ةااق الأةةركات والمؤفسةةات العامةةة والخاصةةة التاام ةاً فعلي ةاً بنظةةاق
تخصةةيص حصةةة  4فةةي المائةةة مةةث فةةرل العمةةن لةشةةخال ذوي اإلعاقةةة ،بوفةةائن منهةةا
تنايق عقوبات لادعة على ألباء العمن في حالة ع ق التاامهم؛
(د) اعتماد خنة عمن منقحة تعال أوجر قصول افةتراتيجية إدمةاج المةواطنيث
الرومانييث المنتميث إلى مجتمت الروما ل ماا تهافؤ الفرل للروما وتمتعهم بالمسةاوا فةي
المعاملة في مجاو العمن ومنحهم فرل العمن الم ل ل خن مست اق ،وذلةك بوفةائن منهةا
تحسيث مهالاتهم عث طريق الت ليب.
طالاو اللجوء
 -10االح اللجنة بقلد دنه ال يُس فةمن لةةالا اللجةو بالعمة اةالل السةنة األوا حقةامتيم
يف الدولة الةر ودأم يعتمدو بالتا علئ بةدل احعاشةة .كمةا ايلةعر اللجنةة بةالقلد أل مبلة
بدل احعاشة املقدمم لةالا اللجو ال ياق لتلبية احتياجاهتم األدادية املاداا  9و.)11
توصي اللجنة ال ولة النرخ ب ا تتخذ الخنوات المنافاة لتع ين قانونها للسةما
لنةةالاي اللجةةوء بالحصةةوو علةةى لخصةةة عمةةن فةةي ةةوا فةةنة بع ة وصةةولهم إلةةى ال ولةةة
النةةرخ .كمةةا ينا ةةي لل ولةةة النةةرخ إنفةةاذ القةةانوا المتعلةةق بةةاللجوء و ةةماا مةةن طةةالاي
اللجوء ب الً كافياً لتلاية احتياجاتهم األفافية.
الح األدنى لةجول

 -13ايلعر اللجنة بالقلد أل احلد األدىن لألجور يف الدولة الةر  ،رنةم الزيةادات األاةلة،
ال ياق لتوفل مستوى معييل ال د مل صلو عليه وألدرلم املاداا  0و.)5
توصي اللجنةة ال ولةة النةرخ بة ا تنأةم نظامةاً فعةاالً للمقايسةة والتهييةف المنةتظم
للح األدنى لةجول مت تهلفة المعيأة إلتاحةة مسةتو معيأةي الئةق لمةث يحصةلوا عليةر
وألفرام.
الحقوق النقابية
 -12جلال اللجنة قلد مزا ما بل يةا عة واردةة بعةض دربةا العمة الةقي
مرلونا مبوافقة العام علئ عدمم منيلا نقابة دو االنضمامم ملييا املادة .)5

علةو التوظية

توصةةي اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ بة ا تتخةةذ التة ابير الالممةةة ل ةةماا الحمايةةة الهاملةةة
مةةث أفعةةاو التمييةةا المناا ةة لالنتمةةاء النقةةابي ،وذلةةك بوفةةائن منهةةا فةةرض عقوبةةات لادعةةة
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بالق ة ل الهةةافي علةةى ألبةةاب العمةةن الةةذيث ينتههةةوا حقةةوق العمةةاو فةةي إنأةةاء النقابةةات أو
االن ماق إليها.
ال ماا االجتماعي
 -18االح اللجنة الدول ع بعض ختقيضات مزايا الضما االجتماع الأ جرت بسةبا
ادابل التقيلة  ،لانيةا ال اةزال ايلةعر بةالقلد أل مبةال املزايةا ،مثة بةدل رعايةة الةقة ومعانةات
البةالةةة واحلةةد األدىن ملعةةاا التقاعةةد واحعانةةات االجتماعيةةة األاةةرى ،ال ااقة لضةةما مسةةتوى
معييل ال د للمستقيدي وألدرلم املادة .)5
توصي اللجنةة ال ولةة النةرخ بة ا تتخةذ التة ابير الالممةة لهفالةة مةن إعانةات ،مةث
قاين ب و لعاية النفن وإعانات الانالة والح األدنى لمعاش التقاع  ،بماالغ تهفي لتوفير
مسةةتو معيأةةي الئةةق للمسةةتفي يث وألفةةرام .كمةةا توصةةي اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ بة ا تعية
النظةةر فةةي تخفي ةةات اإلعانةةات االجتماعيةةة ومعةةايير افةةتحقاقها التةةي تمةةس أش ة الف ةةات
حرماناً ومعانا مث التهميش ،وفقاً للنه القائم على حقوق اإلنسةاا وتحيةن اللجنةة ال ولةة
الن ةةرخ إل ةةى الرف ةةالة المتعلق ةةة بتة ة ابير التقأ ةةف ،الت ةةي بعة ة به ةةا لئ ةةيس اللجن ةةة ف ةةي 81
أيال/مة ة ةةايو  7087إلة ة ةةى جمية ة ةةت ال ة ة ة وو األط ة ة ةراخ فة ة ةةي العه ة ة ة  ،وإلة ة ةةى تعليقهة ة ةةا العة ة ةةاق
لقم  )7002(89بأ ا الحق في ال ماا االجتماعي.
الخ مات االجتماعية
 -19ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد أل م ةةقا ةةابع الالمركزيةةة علةةئ ااةةدمات االجتماعيةةة ددى ما
اقاوت يف خال اوفل الرعاية االجتماعية يف الدولة الةر .
توصي اللجنة ال ولة النرخ ب ا تنأم آليات منافاة لرص وكفالةة تةوفير خة مات
الرعايةةة االجتماعيةةة بالق ة ل الهةةافي علةةى الصةةعي المحلةةي مةةث خةةالو توميةةت فعةةاو للمةةوالد
ومساءلة للسلنات المحلية فيما يتعلق ب يصاو اذه الخ مات.
الفقر
 -10ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد أل مسةةتوى الققةةر ال ي ةزال م ة ب ة دعلةةئ املسةةتويات يف دوروبةةا،
حي ة ةةر ك ة ةةا  2160يف املا ة ةةة مة ة ة الس ة ةةاا عر ة ةةة اة ة ةةر القق ة ةةر واالد ة ةةتبعاد االجتم ة ةةاع يف
عةةامم  .0210كمةةا ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد أل الققةةر املةةدقع ةةت علةةئ وجةةه ااصةةو األ قةةال
واملسةةن واألشةةخا ذوي احعاقةةة والرومةةا ،مذ كةةا  02يف املا ةةة مة الرومةةا يعييلةةو ة عتبةةة
الققر يف عامم  0211املادة .)11
تح اللجنة ال ولة النرخ بقو علةى تهثيةف جهوداةا لمهافحةة الفقةر ،وبخاصةة
فةةي أوفةةاط أش ة السةةهاا حرمان ةاً ومعانةةا مةةث التهمةةيش ،وعلةةى الح ة مةةث التفةةاوت فةةي
مسةةتويات الفقةةر بةةيث المنةةاطق .وفةةي اةةذا الص ة د ،توجةةر اللجنةةة انتاةةاه ال ولةةة النةةرخ إلةةى
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بيانه ةةا بأة ة ا الفق ةةر والعهة ة الة ة ولي الخ ةةال ب ةةالحقوق االقتص ةةادية واالجتماعي ةةة والثقافي ةةة
(.)E/C.12/2001/10
السهث الالئق
 -15ايل ةةعر اللجن ةةة ب ةةالقلد أل معظ ةةم الروم ةةا ال يزال ةةو يعييل ةةو يف مس ةةاك دو املس ةةتوى
ويقتقةرو ما ميةاغ اليلةر املصمونةة دو مرافةد الصةر الصة  ،دو الايربةا دو التدف ةة دو ودةةا
يعر يم اةر
اصري مياغ اساري دو التخليف م النقايات دو ما احليازة القانونية ،ولو ما ِّ
احاال  .كما يساور اللجنةة قلةد مزا قلةة وحةدات السةا االجتمةاع املتاحةة وعةدمم وجةود آليةة
رصد لضما اليلقافية وعدمم التمييز يف خال منن السا االجتماع .
توصةةي اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ بة ا تعتم ة جميةةت الت ة ابير المنافةةاة لهفالةةة إمهانيةةة
الحص ةةوو عل ةةى الس ةةهث الالئ ةةق للمنتم ةةيث إل ةةى أقلي ةةة الروم ةةا ،بجمل ةةة وف ةةائن منه ةةا ةةماا
تخصيص الموالد الهافية لاياد الع د المتا مةث وحة ات السةهث االجتمةاعي ،مةت إعنةاء
األولوية في من اذه المساكث للجماعات المحرومةة والمهمأةة ،وال فةيما الرومةا .وتوجةر
اللجنةةة انتاةةاه ال ول ةة النةةرخ إلةةى تعليقهةةا العةةاق لقةةم  )8998(4بأ ة ا الحةةق فةةي السةةهث
الالئق.
عمليات اإلخالء القسري
 -15يساور اللجنة قلد بال مزا حاالت احجال القسري للروما م املستو نات العيلةوا ية،
دو ايلاور حقيق مسبد وماةار معقول يف كثةل مة األحيةا  ،ومزا معةادة اةو ينيم يف مواقةع
نةةل مصمونةةة دو ملوثةةة ،مةةا ييلةةا اةةةرا علةةئ حيةةاهتم وص ة تيم .كمةةا ايلةةعر بةةالقلد ألنةةه يعةةاد
او الرومةا يف كثةل مة احلةاالت يف منةا د معزولةة يصةعا فييةا احلصةول علةئ العمة والتعلةيم
والرعاية الصة ية ونللةا مة ااةدمات .وجلةال اللجنةة قلةد بةال مزا التقةارير الةأ اقيةد د بعةض
األدةةر الةةأ لةةدييا د قةةال اُ قركة  ،عقةةا مجال يةةا ،بةةدو دةةا بةةدي ال ةةد دو اعةةويض دو محايةةة
املادة .)11
تحة اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ علةةى أا تعة و قوانينهةةا الوطنيةةة مةةث أجةةن تةةوفير قة ل
أدنى مث ماا الحيام لمث يعيأوا في المستوطنات العأوائية ،وأا تعتم قوانيث تهفةن
تنفيذ عمليات اإلخالء وفقاً للمعةايير ال وليةة لحقةوق اإلنسةاا وتةوفير فةان انتصةاخ فعالةة
لمةةث تمسةةهم أوامةةر اإلخةةالء .وينا ةةي لل ولةةة النةةرخ علةةى وجةةر الخصةةول أا تمنةةت تنفيةةذ
اإلجةةالء القسةةري للرومةةا قاةةن التأةةاول مةةت المعنيةةيث مةةنهم ومةةنحهم ةةمانات اإلج ةراءات
القانونيةةة الواجاةةة ومة و بة يالً أو تعوي ةاً ِّ
يمهةةنهم مةةث الحصةةوو علةةى مة و الئةةق .وتوجةةر
اللجنةةة انتاةةاه ال ولةةة النةةرخ إلةةى تعليقهةةا العةةاق لقةةم  )8992(2بأ ة ا حةةاالت اإلخةةالء
القسري.
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المياه والصرخ الصحي
 -02االحة اللجنةة بقلةد د مماانيةة احلصةول علةئ ميةاغ اليلةر املةصمو نةل كافيةة وخباصةةة
يف املنةا د الريقيةةة حيةةر ال اتةةاح شةباة مركزيةةة لإلمةةداد مبيةةاغ اليلةر دةةوى لثلةةر السةةاا  .كمةةا
يسةةاور اللجنةةة قلةةد مزا ةةع مماانيةةة االدةةتقادة م ة شةةباات مال مةةة لتص ةري ميةةاغ اسةةاري
والصر الص يف املنا د الريقيةة واملسةتو نات العيلةوا ية ،ومزا دوجةه القصةور يف معاجلةة ميةاغ
اساري وما يتاا علييا م الوث املياغ املاداا  11و.)10
ت عو اللجنة ال ولة النرخ إلى أا تهثف جهوداا مث أجن كفالة إمهانية حصةوو
الجميةةت علةةى ميةةاه الأةةرب الم مونةةة وإمهانيةةة الحصةةول علةةى خ ة مات المرافةةق المالئمةةة
لتصةريف ميةةاه المجةةالي والصةةرخ الصةةحي ،وال فةةيما فةةي المنةةاطق الريفيةةة وبالنسةةاة ألشة
الجماعةةات حرمانةاً ومعانةةا مةةث التهمةةيش .وتوجةةر اللجنةة انتاةةاه ال ولةةة النةةرخ إلةةى تعليقهةةا
العةةاق لقةةم  )7007(81بأة ا الحةةق فةةي المةةاء وبيانهةةا بأة ا الحةةق فةةي خة مات الصةةرخ
الصحي (.)E/C.12/2010/1
نظاق الرعاية الصحية
 -01ايلةعر اللجنةة بةالقلد أل العمةر املتوقةع عنةد الةوالدة مةنخقض يف رومانيةا وأل معةدالت
وفيةةات األ قةةال واألميةةات بال ةةة االراقةةا  .كمةةا يسةةاورلا قلةةد خبصةةو وجةةود دوجةةه اقةةاوت يف
مماانية احلصول علئ اادمات الص ية ويف نوعيتيا ،وخباصة يف املنا د الريقية والنا ية وبالنسبة
للجماعةةات احملرومةةة وامليميلةةة ،وايلةةعر باألد ة أل عمليةةة الالمركزيةةة ددت ما اعقةةا عةةدد
زعم م حاالت عزل املر ةئ مة
الودةا املعني بص ة الروما .وعالوة علئ ذلر ،ييلا ما يُ ف
الرومةةا يف عنةةابر دو املسةةتوى يف املستيلةةقيات ومرةةاهلم مصةةدر قلةةد بةةال للجنةةة .ويزيةةد قلةةد اللجنةةة
ادتمرار واردة ددا ردومم نل رمسية رنم التدابل املتخقة ملااف ة القساد املادة .)10
تة عو اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ إلةةى أا تواصةةن إصةةالحات القنةةا الصةةحي وأا تاية
ةرخ بة ا تهثةف جهوداةا
بق ل كاير األمواو المخصصةة للصةحة العامةة .وتوصةي ال ولةةر الن ر
مةةث أجةةن ةةماا إمهانيةةة الحصةةوو فعلي ةاً علةةى خ ة مات الرعايةةة الصةةحية والعةةالج الناةةي
الجية بتهلفةة مقة ول عليهةةا وفةي الوقةن المنافةب لجميةةت قناعةات السةهاا ،بمةث فةةيهم
مث يعيأوا في المناطق الريفية والنائية وكذلك المحروموا والمهمأوا أفراداً وجماعةات.
وللحة ة م ةةث وفي ةةات األطف ةةاو واألمه ةةات ،ينا ةةي لل ول ةةة الن ةةرخ أا تج ةةري دلاف ةةة ش ةةاملة
ألفااب جميت الوفيات وت ت افتراتيجيات مح د ومهيفة في اذا الص د .وينا ي ميةاد
ع د الممر يث على صعي المجتمعات المحلية والوفةناء المعنيةيث بصةحة الرومةا وينا ةي
المعاقاةةة بأ ة علةةى جميةةت حةةاالت التمييةةا والعةةاو التةةي تسةةته خ المر ةةى .كمةةا ت ة عو
اللجنة ال ولة النرخ إلى اتخاذ الت ابير الالممة لمهافحة الفساد في القنا الصحي لمنت
تحصين لفوق ير لفمية مث المر ى.
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الصحة الجنسية واإلنجابية
 -00جلةةال اللجنةةة قلةةد مزا اراقةةا عةةدد حةةاالت محة املرالقةةات نةةل املرنةةو فيةةه وحةةاالت
احجيا و ع مماانية احلصول علئ التوعية واادمات يف خال الصة ة اجلنسةية واحجابيةة،
وال ديما يف املنا د الريقية ،وقلةة ودةا منةع احلمة املتاحةة باسةا يف الدولةة الةةر  .وبالتةا ،
ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد ألن ةه رنةةم قانونيةةة احجيةةا يف الدولةةة الةةةر  ،ال يةزال النسةةا يلجةةص ما
عمليات احجيةا نةل القانونيةة ونةل املصمونةة .واالحة بقلةد د املينية الصة ي يتمسةاو
علئ حنو متزايد باالدتناا الضملي ويعيقو بالتةا عمليةا مماانيةة االدةتقادة مة احجيةا
املةةصمو  .واعةةر اللجن ةةة ع ة قلقيةةا مزا ح ةةاالت التمييةةز ةةد املص ةةابات بقةةلو نقةةيف املناع ةةة
البيلة ةرية احيدز يف خ ةةال احلص ةةول عل ةةئ ا ةةدمات الصة ة ة اجلنس ةةية واحجابي ةةة ومزا ع ةةدمم كقاي ةةة
مستوى الوقاية م انتقال فلو نقيف املناعة البيلرية م األمم ما الةق .
ت عو اللجنة ال ولة النرخ إلةى اعتمةاد افةتراتيجية وطنيةة بأة ا الصةحة الجنسةية
واإلنجابيةةة وتهثيةةف جهوداةةا مةةث أجةةن منةةت حةةاالت حمةةن المرااقةةات يةةر المر ةةوب فيةةر،
بوفائن منها تنفيذ برنام شامن وإلاامةي بأة ا الصةحة الجنسةية واإلنجابيةة فةي المة الر.
وتح اللجنة ال ولة النرخ على ماا إتاحةة خة مات الصةحة الجنسةية واإلنجابيةة ،بمةا
ف ةةي ذل ةةك الخة ة مات والمعلوم ةةات المتعلق ةةة باإلجه ةةاض ومن ةةت الحم ةةن ،ةةماا إمهاني ةةة
الحصةةوو عليهةةا بتهلفةةة مقة ول عليهةةا ودوا تمييةةا ،ويأةةمن ذلةةك المةرااقيث .وتوصةةي بة ا
تتا لجميت النسةاء والفتيةات الحوامةن خة مات الرعايةة النايةة المتخصصةة ،بمةا فةي ذلةك
ت ابير الوقاية مث انتقاو فيرور نقص المناعة الاأرية مث األق إلى النفن.
التعليم
 -03ايلةةعر اللجنةةة بةةالقلد ألن ةه رنةةم ةةرورة اةةوفل التعلةةيم باسةةا  ُ ،م ة ا بةةا بةةدفع رد ةومم
م افية للمةدار ألنةرا شةو .واعةت اللجنةة بالتقةدمم احملةرز مةؤارا ،لانيةا االحة دنةه ينب ة
س ة نوعيةةة التعلةةيم والتةةدريا بصةةورة كبةةلة يف الدولةةة الةةةر  .واعةةر اللجنةةة ع ة قلقيةةا مزا
اراق ةةا نس ةةبة د ق ةةال الروم ةةا ال ةةقي ال ص ةةلو عل ةةئ دي اعل ةةيم نظ ةةام ومزا اراق ةةا مع ةةدالت
التسةةر الدرادة  ،رنةةم التةةدابل الةةأ اختةةقهتا الدولةةة الةةةر يف لةةقا الصةةدد .كمةةا يسةةاور اللجنةةة
قلةةد مزا حةةاالت اةةدل علةةئ د واردةةة عةةزل األ قةةال املنتم ة ما دقليةةة الرومةةا واأل قةةال ذوي
احعاقة يف املدار ال ازال مستمرة املادة .)13
ت عو اللجنة ال ولة النرخ إلى ما يلي:
تعايةةا تنفيةةذ الت ة ابير القائمةةة لتحسةةيث فةةرل االلتح ةاق بةةالتعليم االبت ة ائي
(أ)
والثانوي وتحسيث جودتر بالنساة لجميت األطفاو؛
(ب)

10

مياد المياانية المخصصة للتعليم بنساة كاير ؛

GE.14-23882

E/C.12/ROU/CO/3-5

(ج) كفالةةة ع ة ق إعاقةةة التهةةاليف الماديةةة اإل ةةافية والرفةةوق يةةر الرفةةمية فةةي
الواقت لاللتحاق بالتعليم االبت ائي المجاني؛
(د) تعاية ةةا جهوداة ةةا الرامية ةةة إلة ةةى معالجة ةةة العوامة ةةن االقتصة ةةادية واالجتماعية ةةة
والثقافيةةة التةةي جةةر تح ية اا ك فةةااب جذليةةة لمعة الت التسةةرب بال لافةةي التةةي ال تةااو
عالية؛
(ه) ميةةاد ع ة د الوفةةناء المعنيةةيث بالتحةةاق أطفةةاو الرومةةا بالم ة الر ،والقيةةاق
بحمةةالت لايةةاد وعةةي األفةةر المنتميةةة إلةةى أقليةةة الرومةةا ب اميةةة التعلةةيم ،ومواصةةلة تق ة يم
الحوافا ذات الصلة؛
(و) مواصةةلة جهوداةةا مةةث أجةةن مهافحةةة ممالفةةة عةةاو األطفةةاو المنتمةةيث إلةةى
أقلية الروما واألطفاو ذوي اإلعاقة في الم الر ،وتع ين القةانوا لقةم  7088/8المتعلةق
بةةالتعليم الةةوطني ب ةةرض ت ةةمينر حهمةاً يحظةةر العةةاو فةةي المة الر ،وكفالةةة اإلنفةةاذ الفعةةاو
لةمر لقم  7002/8140لمهافحة ممالفة عاو األطفاو المنتمةيث إلةى أقليةة الرومةا فةي
الم الر وإنأةاء اي ةة لرصة تنفيةذه ،وميةاد الةوعي بحظةر اةذه الممالفةة لة الم لفةيث
والسهاا بأهن عاق؛
(م)

مراعا تعليق اللجنة العاق لقم  )8999(81بأ ا الحق في التعليم.

الحقوق الل وية والثقافية لةقليات القومية (الماد )81
 -02االح ة ة اللجنة ةةة بقلة ةةد قلة ةةة املنيلة ةةورات وال ة ة امن التلقزيونية ةةة واحذاعية ةةة املتاحة ةةة بل ة ةةات
األقليات وبيلص األقليات القومية واارجليا وثقافتيا.
توصي اللجنة ال ولة النرخ بتهي ة الظروخ المواتية لتمهيث األقليةات القوميةة مةث
تنمية ثقافتها وتقالي اا وعاداتها والتعاير عنها بل تها الخاصة .وتوصيها أي اً باتخاذ تة ابير
إ افية في مي اني التعليم واإلعةالق لتأةجيت معرفةة تةاليت مختلةف الجماعةات التةي تعةيش
في ال ولة النرخ ،بما فيها مجتمت الروما ،ومعرفة تقالي اا وعاداتها.

داو -توصيات أخر
 -08ترحةةب اللجنةةة بمسةةاامة ال ولةةة النةةرخ فةةي المسةةاع اإلنمائيةةة الرفةةمية ،لهنهةةا
تحثها على أا تاي بأهن ت ليجي حجم مساع تها اإلنمائية الرفمية ب رض بلوغ مستو
االلتةااق الة ولي المتمثةةن فةةي  0.2فةةي المائةةة مةةث النةةات القةةومي اإلجمةةالي وأا تتاِةةت نهجةاً
قائماً على حقوق اإلنساا في فيافاتها المتعلقة بالتعاوا اإلنمائي وأا ت ِم فيها بالهامن
الحقوق الوالد في العه .
 -09وتوصي اللجنة ال ولةة النةرخ بة ا تنأةم نظامةاً لجمةت الايانةات اإلحصةائية ب ةرض
تقييم مستو تمتةت األفةراد والجماعةات مةث المحةروميث والمهمأةيث بةالحقوق االقتصةادية
GE.14-23882
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واالجتماعية والثقافية ،ويأمن ذلك على فاين المثاو ال الحصر الرومةا واألشةخال ذوي
اإلعاقةةة .وينا ةةي لل ولةةة النةةرخ ،واةةي تقةةوق بةةذلك ،أا تهفةةن االحت ةراق الواجةةب لماةةادئ
السرية والموافقة المستنير وتعريف األشخال طوعاً ألنفسهم كمنتميث لجماعة معينة.
 -00وتحة اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ علةةى النظةةر فةةي التوقيةةت والتصة يق علةةى الاروتوكةةوو
االختية ةةالي للعه ة ة ال ة ة ولي الخة ةةال بة ةةالحقوق االقتصة ةةادية واالجتماعية ةةة والثقافية ةةة وعلة ةةى
االتفاقيةةة ال وليةةة لحمايةةة حقةةوق جميةةت العمةةاو المهةةاجريث وأفةراد أفةةرام ،والتصة يق علةةى
االتفاقية ال ولية لحماية جميت األشخال مث االختفاء القسري.

 -05وتنلب اللجنة مث ال ولة النرخ أا تنأةر اةذه المالحظةات الختاميةة علةى ننةاق
صع المجتمت ،وبخاصة في أوفاط الموظفيث الحهةومييث والارلمةانييث
وافت وعلى جميت ُ
والسةةلنات الق ةةائية ومنظمةةات المجتمةةت الم ة ني ،وأا تنلةةت اللجنةةة فةةي تقريراةةا ال ة ولي
ةرخ علةةى
المقا ةن علةةى جميةةت الخنةةوات التةةي اتخةةذتها لتنفيةةذاا .كمةةا تأةةجت ال ول ةةر النة ر
إشةراي المنظمةات يةةر الحهوميةة و يراةا مةةث أع ةاء المجتمةت المة ني فةي عمليةة مناقأةةة
على الصعي الوطني قان تق يم تقريراا ال ولي المقان.
 -05وت ة عو اللجنةةة ال ولةةة النةةرخ إلةةى تح ة ي وثيقتهةةا األفافةةية الموح ة  ،بحسةةب
االقت ةةاء ،وفقةاً للماةةادئ التوجيهيةةة المنسةةقة لتقة يم التقةةالير بموجةةب المعااة ات ال وليةةة
لحقوق اإلنساا ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصن األوو).
 -32وتنلب اللجنة مث ال ولة النرخ أا تق ق تقريراا ال ولي السادر ،وفقاً للماادئ
التوجيهيةةة التةةي اعتم ة تها اللجنةةة فةةي عةةاق  ،)E/C.12/2008/2( 7001بحلةةوو  10تأ ةريث
الثاني/نوفمار .7089

12

GE.14-23882

