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 جلنة حقوق الطفل

  الدورة احلادية واخلمسون

  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
   من االتفاقية٤٤املادة 
   رومانيا:جنة حقوق الطفل للاملالحظات اخلتامية

، ١٤١٦ و ١٤١٥، يف جلستيها    (CRC/C/ROM/4)نظرت اللجنة يف التقريرين الثالث والرابع لرومانيا          - ١
، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ١٢، املعقودة يف    ١٤٢٥، واعتمدت يف جلستها     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥املعقودتني يف   

 .املالحظات اخلتامية التالية

   مقدمة- ألف 

للجنة بتقدمي التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع، وكذلك بالردود اخلطيـة علـى قائمـة          ترحب ا   -٢
  .كما ترحب اللجنة باحلوار املفتوح مع وفد الدولة الطرف املتعدد القطاعات). Add.1 وCRC/C/ROM/Q/4(املسائل 

   أحرزته تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي- باء 

  : ترحب اللجنة بالعديد من التشريعات وغريها من التدابري املتخذة من أجل تنفيذ االتفاقية مبا يف ذلك  - ٣

، تتألف من قوانني    ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١اعتماد جمموعة قوانني متكاملة، بدأ نفاذها يف          )أ(  
  عديدة ترمي إىل تعزيز إطار محاية حقوق الطفل؛

 إىل اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل،       ٢٠٠٥يئة الوطنية املعنية حبماية الطفل يف عام        حتويل اهل   )ب(  
  وهو حتويل يوسع نطاق واليتها الحترام وتعزيز حقوق مجيع األطفال يف رومانيا؛

  ؛٢٠٠٥اعتماد خطة عمل وطنية حلماية الطفل يف عام   )ج(  
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   عنـد   األسرة، وحيدد السن القانونية للزواج     الذي يعدل قانون     ٢٨٨/٢٠٠٧بدأ نفاذ القانون      )د(  
   والبنات؛األوالد لكل من سنة ١٨ سن

يف رومانيا، واملؤسسة الوطنيـة حلمايـة        إنشاء مؤسسات أخرى ذات صلة منها مكتب التبين         )ه(  
  . األسرة، واملؤسسة الوطنية لطائفة الروما، واملؤسسة الوطنية ملنع االجتار باألشخاص

بتقدير إىل أن الدولة الطرف، قد صدقت على الصكوك التالية أو انضمت إليها، منذ نظر               وتشري اللجنة     - ٤
  :، ومن هذه الصكوك ما يلي(CRC/C/65/Add.19) ٢٠٠٣اللجنة يف التقرير الثاين لرومانيا يف عام 

  ؛٢٠٠٦يوليه / متوز١٩اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر، يف   )أ(  
  ؛٢٠٠٦يناير / املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، يف كانون الثاين١٩٥٤اقية عام اتف  )ب(  
  .٢٠٠٦يناير / لتخفيض حاالت انعدام اجلنسية، يف كانون الثاين١٩٦١اتفاقية عام   )ج(  

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

  تدابري التنفيذ العامة  - ١
  ) من االتفاقية٤٤املادة  من ٦ والفقرة ٤٢، واملادة ٤املادة (

  التوصيات السابقة للجنة

بينما ترحب اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ املالحظات اخلتامية بشأن تقريرها الـسابق     - ٥
(CRC/C/15/Add.199)                 ،تالحظ مع األسف أن بعض املالحظات الواردة فيه مل تنفذ علـى النحـو الكامـل ،  

التمييز ضد األطفال املنتمني إىل أقلية طائفة الروما، وإنشاء هيئة مـستقلة            :  املتعلقة مبا يلي   وال سيما املالحظات  
لتعزيز ومتابعة تنفيذ االتفاقية، وتعزيز نظام رصد وتتبع املعلومات عن األطفال، وكذلك تأمني ختصيص مـوارد                

  .ق بالمركزية إتاحة اخلدمات االجتماعية لصاحل البلدات واجملتمعات احمللية احملرومة، فيما يتعلوخاصة كافية، 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملعاجلة التوصيات الواردة يف املالحظـات       - ٦
 ويف هذا السياق، توجه اللجنة انتباه .بدرجة كافيةلتقرير السابق اليت مل تنفذ بعد أو اليت مل تنفذ على ااخلتامية 

  .اخلاص بالتدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) ٢٠٠٣(٥ إىل التعليق العام رقم الدولة الطرف

  التشريعات

تعرب اللجنة عن التقدير للجهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية، وال سـيما                  - ٧
قانون األسرة لعـام    ويستكمل  نقح   الذي ي  ٢٨٨ والقانون رقم    ٢٠٠٥ جمموعة قوانني متكاملة يف عام       اعتمادها
 تالحظ أن احملاكم  فإهنا٢٧٢/٢٠٠٤وبينما ترحب اللجنة باإلشارة املباشرة إىل االتفاقية يف القانون رقم . ٢٠٠٧

بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن تنفيذ التـشريعات         . ال تشري إىل االتفاقية عند النظر يف قضايا ختص األطفال         
 بني املسؤوليات املتزايدة للمؤسسات احلكومية والعامة املنشأة حـديثاً يف  بالتفاوتيما يتعلق  سيما ف   القائمة، وال 



CRC/C/ROM/CO/4 
Page 3 

كما حتيط اللجنة علماً خبطـط      . ، من ناحية أخرى    واملوارد املتاحة للقيام بأعماهلا    ، من ناحية،  سياق الالمركزية 
ية، واخلدمات األسرية وتعلـيم األطفـال       احلكومة الرامية إىل اعتماد تشريع جديد يتعلق خبدمات الرعاية النهار         

  .ومراكز االحتجاز

 توصيتها بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز آليات تنفيذ مجيـع التـشريعات             مرة أخرى  اللجنة   تؤكد  - ٨
كما توصي اللجنة . املتعلقة باالتفاقية، مبا يتفق مع التوصيات السابقة، وبالتشديد على دور املؤسسات اجلديدة

 االتفاقية وتطبيقها بغية التـشجيع علـى        استخدامدولة الطرف بإتاحة التدريب للقضاة على       بصفة خاصة ال  
  . اإلشارة مباشرة إىل االتفاقية يف احملاكم

  التنسيق

 ٢٠٠٦ يف عـام  ، مث القيام٢٠٠٥يف عام تالحظ اللجنة إنشاء اهليئة الوطنية املعنية حبماية حقوق الطفل       - ٩
 هبدف حتليل احترام حقوق مجيع األطفال، بيد أن  يف إطار هذه اهليئة  طفل يف رومانيا  إدارة متابعة حقوق ال   بإنشاء  

كما تشعر اللجنة بـالقلق إزاء      . ن والية اهليئة تشدد على محاية الطفل بدل محاية حقوقه         أل  اللجنة القلق يساور 
. رد املالية والبشرية املتاحـة هلـا   مقارنة باملؤسسات احلكومية األخرى وإزاء عدم كفاية املوا    ة اهليئة املتدني  مكانة

  .وتأخذ اللجنة علماً بالدور التنسيقي املنوط مبجلس التنسيق املشترك بني الوزارات، الذي يتألف من خرباء

وحتث .  توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف تنسيق تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء إقليمها            من جديد  اللجنة   تؤكد  -١٠
كذلك على النظر يف استراتيجيات لتحسني جناعة مؤسسات محاية الطفل علـى الـصعيدين              اللجنة الدولة الطرف    

  .الوطين واحمللي، وال سيما بتوضيح املسؤوليات وتأمني املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذ هذه االستراتيجيات

  خطة العمل الوطنية

 ٢٠٠٥يذ القانون يف جمال محاية الطفـل يف عـام           تالحظ اللجنة اعتماد خطة العمل الوطنية املعنية بتنف         - ١١
 بشأن إقـرار    ٨٦٠/٢٠٠٨كما تالحظ اللجنة قرار احلكومة رقم       . ١٠٥٨/٢٠٠٥مبوجب األمر احلكومي رقم     

، وإعداد خطة تشغيلية لتنفيـذ هـذه        ٢٠١٣- ٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية حلماية وتعزيز حقوق الطفل للفترة        
وتالحـظ  .  مؤسسة مركزية، فتتحمل كذلك بالتايل مسؤولية األنشطة املقترحة        ١٥االستراتيجية، اللتني أقرهتما    

بيد أن اللجنة تشعر . اللجنة أن الدولة الطرف تضطلع مبوجب االستراتيجية الوطنية بإتاحة املوارد الالزمة لتنفيذها
  . ية الفئات األضعفبالقلق إزاء إمكانية عدم تغطية خطة العمل الوطنية واالستراتيجية الوطنية بصورة كاف

 أدواتتشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتنفيذ االستراتيجية الوطنية اجلديدة وغريها من                -١٢
 الوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية للجمعية العامـة لألمـم املتحـدة    آخذة يف احلسبان   ، العامة ذات الصلة   ةالسياس

وتوصـي اللجنـة    . ٢٠٠٧واستعراضها ملنتصف املدة يف عام      "  صاحل لألطفال  عامل " بعنوان ٢٠٠٢املعقودة يف عام    
آليات متابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنيـة بـصورة         كفالة   امليزانية و  يفالدولة الطرف بتأمني خمصصات كافية      

ذه االستراتيجية بـصفة    وينبغي هل .  املمكنة حاالت النقص كاملة ولتقييم التقدم احملرز على حنو منتظم والوقوف على          
حتـت  مثل األطفال الذين يعيشون      (ضعفاًالفئات  أكثر  خاصة أن تكفل إيالء العناية الواجبة إىل األطفال املنتمني إىل           
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اإليـدز،  / واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية      فقر، وأطفال طائفة الروما، واألطفال املعوقني،     وطأة ال 
  ).ال احملتاجني إىل رعاية بديلةوأطفال الشوارع، واألطف

 الرصد املستقل

كما تالحظ . ينظر فيهاأن أن يتلقى شكاوى مباشرة من األطفال ويستطيع تالحظ اللجنة أن أمني املظامل   - ١٣
ملء وظيفة نائب أمني املظامل،     قد مت   اللجنة إنشاء شعبة معنية حبماية حقوق الطفل داخل مؤسسة أمني املظامل، و           

بيد أن القلق يساور . أنيطت به مسؤوليات، يتعلق بعضها مبجال محاية الطفلو، ٢٠٠٧تأخري، يف عام بعد بعض ال
 لـيس اللجنة من أن أمني املظامل ال يستويف الشروط الواردة يف مبادئ باريس، وتالحظ أن وجود أمني املظـامل                   

ل، بينما ينخفض عدد هذه الشكاوى ونتيجة لذلك، يتلقى شكاوى قليلة تتعلق باألطفا. على نطاق واسع  اًمعروف
ويساور اللجنة القلق إزاء رفض الربملان مشروع قانون معياري يرمـي إىل            . مقارنة جبميع الشكاوى اليت يتلقاها    

  .إنشاء مؤسسة أمني مظامل لشؤون األطفال

املستقلة بشأن دور املؤسسات الوطنية ) ٢٠٠٢(٢ تعليقها العام رقم آخذة يف االعتبارتوصي اللجنة،   - ١٤
حلقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق الطفل ومحايتها، وكذلك توصياهتا السابقة، بأن تستعرض الدولة الطرف مركز 

 املعايري الواردة يف مبادئ وآخذة يف االعتبار أيضاًمؤسسة أمني املظامل وفعاليتها لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، 
شرية واملالية الالزمة بغية اضطالعها بواليتها على حنـو فّعـال            هذه اهليئة باملوارد الب    تزويدوينبغي  . باريس

 تقـدم   وأوهادف، وال سيما فيما يتعلق بقدرهتا على تلقي الشكاوى والتحقيق فيها، اليت يقدمها األطفـال                
وتوصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للتوصيات السابقة، مبواصـلة بـذل           . بامسهم بشأن انتهاكات حقوقهم   

  .شاء وظيفة أمني مظامل مستقل لشؤون األطفالجهودها إلن

  ختصيص املوارد

. لتعليم والصحة ومحاية الطفلا على امليزانية يف النفقات العامة ما جاء يف التقرير عن زيادةتالحظ اللجنة   - ١٥
بالتـايل ال   مرتبطة مبا فيه الكفاية بالطلب وقد ال تكونن عملية ختصيص موارد امليزانية      ألبيد أن القلق يساورها     

تضمن االستخدام األكثر فعالية وكفاءة للموارد املخصصة، كما يدل على ذلك اإلنفاق يف رعاية الطفل ونظـام       
نسب وفيات الرّضع واألطفال دون سن اخلامـسة، وهـي          رتفاع  ويف ضوء الظروف اخلطرية، مبا فيها ا      . احلماية

ألسف عدم وجود خمصصات حمـددة مـن امليزانيـة          ظروف تؤثر يف حق األطفال يف احلياة، تالحظ اللجنة مع ا          
لألطفال، وكذلك عدم جتميع معلومات عن اإلنفاق احلكومي العام يف الوفاء بااللتزامات مبوجب االتفاقية، األمر               

كما حتيط اللجنة علماً بالقلق الذي أعرب عنه املقرر اخلاص          . الذي جيعل من الصعب تقييم مالءمة املوارد املتاحة       
 ومفـاده أن  (E/CN.4/2005/78/Add.2)املواد اإلباحية إنتاج يف واستغالهلم يف البغاء و  سألة بيع األطفال    املعين مب 

الفساد ميثل مشكلة يف مجيع مستويات اإلدارة ويقّوض إنفاذ القانون، وتقدمي اخلدمات االجتماعية وقدرة الدولة               
  .الشاملة على منع انتهاكات حقوق اإلنسان وجربها

 من االتفاقية ومع مراعـاة توصـيات        ٤، وفقاً للمادة    بشدة بأن تقوم الدولة الطرف    اللجنة  توصي    - ١٦
   إلعمـال حقـوق     الالزمـة املـوارد   "ملوضـوع   املكرسـة   اللجنة الصادرة يف أعقاب يوم املناقشة العامة        
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الطفـل   حقـوق    بزيادة امليزانية املطلوبة إلعمال   ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢١يف   " مسؤولية الدول  - الطفل  
وتوصي اللجنة الدولة .  من الفعاليةأقصى حد ممكنب املوارد وإنفاقها ختصيصووضع آلية رصد ورقابة لضمان 
  :الطرف، بصفة خاصة، مبا يلي

استخدام هنج يقوم على حقوق الطفل يف إعداد امليزانية احلكومية بتنفيذ نظام تعقـب لتخـصيص                  )أ(  
كمـا  . ألطفالل االستثمارات املخصصة    إبرازيع مراحل امليزانية، مما يتيح      واستخدام املوارد املخصصة لألطفال يف مج     

 لعمليات تقييم أثر إمكانية كيفية اسـتعمال املـوارد خلدمـة            املذكور نظام التعقب    على استعمال حتث اللجنة أيضاً    
  ؛واألوالد، مع تأمني قياس األثر التفاضلي هلذا االستثمار يف البنات "مصلحة الطفل الفضلى"

 النتـائج   على أساس  امليزنة    أعمال اّتباع توصية األمم املتحدة ببدء    العمل كلما أمكن على       )ب(  
  لرصد وتقييم فعالية ختصيص املوارد؛

 بـصورة خاصـة   احملرومني أو الـضعفاء     األطفال  مليزانية لصاحل   يف ا حتديد بنود استراتيجية      )ج(  
والتأكد من محاية بنود امليزانية هذه ) مثل تسجيل الوالدات ( تتطلب تدابري اجتماعية إجيابيةواحلاالت اليت قد  

  الطوارئ؛حاالت طبيعية أو غريها من الكوارث القتصادية أو اال حاالت األزماتحىت يف 
شفافة وتشاركية عن طريـق     بطريقة  يزنة  امليف سياق عملية الالمركزية اجلارية حالياً، تأمني          )د(  

 ومن أجل مساءلة السلطات احمللية على       ، وال سيما من جانب األطفال     لعام،على الصعيد ا  احلوار واملشاركة   
  النحو الوايف؛

ضمان إنشاء آلية واضحة ملخصصات امليزانية عن طريق املـديريات العامـة للمـساعدة                 )ه(  
  .ئمة احمللي، وال سيما فيما يتعلق بالفوارق القاحىت مستوى املقاطعات واملستوىاالجتماعية ومحاية األطفال 

  مجع البيانات

تالحظ اللجنة أنه جيري مجع بعض البيانات من جانب اإلدارة املعنية برصد حقوق األطفال املنشأة حديثاً،   - ١٧
بيد أن النظام غري مطّور بصورة كاملة وال جتمع سوى املعلومات املتعلقة بانتهاكات صارخة وحبالـة األطفـال                  

. وصياهتا السابقة، ال يزال نظام رصد وتتبع املعلومات يواجه صعوبات         وتالحظ اللجنة أنه بالرغم من ت     . الضعفاء
 كمؤشـر   ١٩- ١٥ جتمع معلومات باستخدام الفئة العمريـة         عديدة كما تالحظ اللجنة أن مؤسسات حكومية     

، وجلميع   عاماً ١٨دميوغرايف وعدم وجود نظام موّحد على الصعيد الوطين جلمع البيانات جلميع األشخاص دون              
  .ت اليت تغطيها االتفاقية، على حنو ميكِّن من حتليل مفصل ومبّوب هلذه البياناتاجملاال

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع نظام شامل على الصعيد الوطين، يشرف عليه مـثالً جملـس                   - ١٨
ع التـشديد   مالتنسيق املشترك بني الوزارات، جلمع وحتليل البيانات يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية،              

 أطفال  فيهااألطفال الضعيفة، مبا    جمموعات   عاماً، على    ١٨ األشخاص دون سّن     بصفة خاصة، يف حالة مجيع    
طائفة الروما، كأساس لتقييم التقّدم احملرز يف إعمال حقوق الطفل واملساعدة على وضع سياسـات لتنفيـذ                 

 ١٨ملؤشرات، جلميع األشخاص البالغني     كما توصي اللجنة كذلك باستحداث جمموعة موحدة من ا        . االتفاقية
  .عاماً، وتطبيق هذه اجملموعة يف مجيع املؤسسات للتمكني من مجع بيانات قابلة للمقارنة ومتكاملة
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  نشر االتفاقية والتدريب عليها

ب ترحب اللجنة بترمجة دليل تنفيذ االتفاقية إىل اللغة الرومانية وتسلّم باجلهود املبذولة يف تدريب أصحا                - ١٩
بيد أن القلق يساورها مـن أن       . االختصاص العاملني مع األطفال، وكذلك صانعي القرارات على الصعيد احمللي         

وتثين اللجنة علـى إعـداد تقريـر        . عدداً كبرياً من األطفال ال يزال غري واعٍ باالتفاقية وباحلقوق اليت تتضمنها           
النقاش التابع جمللس األطفال مبساعدة جهات منـها   منتدى احترام حقوق األطفال يف رومانيا وضعه   عنألطفال  ل

  .اهليئة الوطنية املعنية حبماية حقوق الطفل

توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز وتكثيف جهودها، لضمان التعريف جبميع أحكام االتفاقية   - ٢٠
وايف واملنـتظم جلميـع   كما توصي بتعزيز التدريب ال. على نطاق واسع وفهمها من جانب البالغني واألطفال       
سؤويل إنفاذ القانون، واملدرسني، والعاملني يف القطاع ملالفئات املهنية العاملة لصاحل األطفال ومعهم، وخباصة        

وتشجع اللجنة  . الصحي واألخصائيني االجتماعيني، والعاملني يف مؤسسات رعاية األطفال ووسائط اإلعالم         
 وبـني املهنـيني   ل على نطاق واسع يف البلد، وخباصة يف املدارس          الدولة الطرف على دعم نشر تقرير األطفا      

 .العاملني مع األطفال

  التعاون مع اجملتمع املدين

ترحب اللجنة ببعض أوجه التآزر القائمة بني الدولة الطرف واجملتمع املدين مبا يف ذلك مشاركة املنظمات   - ٢١
 جعـل  انسحاب اجلهات املاحنة األجنبية،      ألنالقلق  ب شعرولكنها ت غري احلكومية يف مناقشة التشريعات اجلديدة،       

 قادرة على تأمني االعتمادات املطلوبة لتشغيلها، مبا فيها القروض لتكميل االعتمادات       غري املنظمات غري احلكومية  
ات غري وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن املنظم. التنفيذية كشرط مسبق لتلقي املساعدة املقدمة من االحتاد األورويب

احلكومية املشهود هلا خبربهتا تواجه اآلن منافسة على املوارد من املديرية العامة للمساعدة االجتماعية واملديريـة                
 إىل أن املديرية األخرية مسؤولة عن كل من رصد املوارد وختصيصها هلذه الدوائر،              ونظراً ،العامة حلماية األطفال  

  .ض يف نوعية اخلدمات املقدمةأدى ذلك يف بعض احلاالت إىل اخنفافقد 

من جانب اجملتمع املدين، مبـا يف       ،  ة واملنتظم ة النشط املسامهةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع         - ٢٢
، مبا يف ذلك يف مجلة أمـور،    املنظمات غري احلكومية ورابطات األطفال، يف تعزيز وتنفيذ حقوق الطفل          ذلك،

شاريع التعاون، وكذلك يف متابعة املالحظات اخلتامية للجنة وإعداد         سياسات وم ال يف مرحلة ختطيط     املشاركة
 متساوية أمـام املنظمـات غـري        كما توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف فرصاً       . التقرير الدوري القادم  

  . احلكومية لتقدمي طلبات احلصول على املوارد وإتاحة اخلدمات يف القطاعات بطريقة حمايدة
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  مة املبادئ العا- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦و ٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

تالحظ اللجنة العمل الذي تقوم به مؤسسات عديدة يف جمال عدم التمييز، مبا فيها اجمللس الوطين ملكافحة   - ٢٣
ـ   . التمييز، واملؤسسة الوطنية لطائفة الروما، واملؤسسة الوطنية للمساواة بني اجلنسني، وأمني املظامل            ق بيد أن القل

واجه التمييز والوصم يف الواقع، وال سيما أطفال طائفة الروما، تزال تيساور اللجنة من أن بعض فئات األطفال ال 
اإليدز، واألطفال املعوقني، واألطفال ضحايا العنف، واألطفـال        /واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية     

 أطفال طائفة الروما    فيهمن تدابري احلماية االجتماعية، مبا      باؤهم، وكذلك األطفال املستفيدين م    آالذين هجرهم   
  .الذي أعلنت أهليتهم للتبين

  مـن  توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان احلماية الكاملة من التمييز على أي أساس، مبا يف ذلـك                   - ٢٤
  : خالل ما يلي

اختاذ إجراءات إجيابية   وز   الوعي وغريها من األنشطة الوقائية من التميي       أنشطتها إلثارة تعزيز    )أ(  
  ؛ إذا استلزم األمرلصاحل بعض الفئات الضعيفة من األطفال

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان معاجلة حاالت التمييز ضد األطفال يف مجيـع قطاعـات                 )ب(  
  .  والتأديبية واجلنائيةاإلداريةاجملتمع، معاجلة فعالة مبا يف ذلك عن طريق اجلزاءات 

ود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إىل إعالن وبرنامج العمل املعتمدين يف املؤمتر العـاملي                كما ت   - ٢٥
، وكذلك ٢٠٠١ملكافحة العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يف عام 

) ٢٠٠١(١ليق العام رقـم      والتع ٢٠٠٩الوثيقة اخلتامية اليت اعتمدها مؤمتر استعراض نتائج ديربان يف عام           
  . للجنة بشأن أهداف التعليم

مبوجـب  يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من إمكانية تعريف أشخاص على أهنم ينتمون إىل فئة أقلية                   - ٢٦
  غري القادرين على تعريف أنفسهم كـثرياً       و أو الصغار جداً     اللقطاء، فإن األطفال    إبالغهم عن أنفسهم وحسب   

 ينتمون إىل طائفة الرومـا، ممـا يـؤدي إىل           بأهنمألخصائيون االجتماعيون وغريهم من األخصائيني      ما يعرِّفهم ا  
  . ممارسات متييزية ضدهم، مبا يف ذلك الفصل

هوية وبتوضيح إجـراءات    أن تكون له    توصي اللجنة كذلك الدولة الطرف باحترام حق الطفل يف            - ٢٧
 أو ال ميكن حتديدها بالكامل أو جزئياً،        ن هويتهم موضع شك   تكوتعريف األطفال، مبا يف ذلك احلاالت اليت        

  .وحظر التمييز والفصل القائمني على اإلثنية املعلنة واملقدرة
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  مصاحل الطفل الفضلى

تالحظ اللجنة مع التقدير أن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مدرج يف تشريع الدولة الطرف، وال سـيما يف        - ٢٨
 من القـانون    ٨ املتعلق حبماية حقوق الطفل وتعزيزها، وكذلك يف املادة          ٢٧٢/٢٠٠٤من القانون   ) ١(٢املادة  
ن مبدأ مصاحل الطفل الفضلى مل يـربز بعـد يف صـدارة        ألبيد أن اللجنة تأسف     .  املتعلق باللجوء  ١٢٢/٢٠٠٦

ل، وأن هـذا    ال سيما يف جمال قضاء األطفا     و  األطفال متس املسائل التشريعية والسياساتية اليت      يف كل االعتبارات  
  .  اجلهاز القضائيليس مفهوماً متاماً لدىاملبدأ 

 من االتفاقية، لضمان إدراج ٣توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املناسبة، عمالً باملادة   - ٢٩
  يفوتنفيـذه يف املمارسـة العمليـة      مجيع األحكام القانونية    يف  مبدأ مصاحل الطفل الفضلى على النحو الوايف        

  . األحكام القضائية والقرارات اإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر يف األطفال

  احلق يف احلياة، والبقاء والنماء

، ال تزال قلقة من أن الدولة الطرف تدخل ضمن عداد البلدان إحراز قدر من التقدمإن اللجنة، إذ تالحظ   - ٣٠
با، حيث إن وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامسة ال تـزال            ويف أور  األطفالاليت تشهد أعلى نسبة وفيات      

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء اخنفاض الوزن عند الوالدة مقارنـة بالبلـدان             . مرتفعة، وخباصة يف املناطق الريفية    
يات واعـتالل   وتالحظ اللجنة أن وف   . األوروبية األخرى مما يدل على معاناة األطفال من سوء التغذية وفقر الدم           

  . الرضع واألطفال تعود إىل نقص تغذية األم والطفل، والفطام املبكر، وإمهال الوالدين وتدين نوعية اخلدمات الطبية

 لوفيات وسوء تغذية األطفال األساسيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها ملعاجلة األسباب   - ٣١
 احلصول على خدمات الرعاية الصحية، والفقر، واملستويات        صعوبةل املصاحبةوالرضع، مبا يف ذلك األسباب      

وتشجع اللجنة الدولة الطرف . املتدنية من التعليم لدى أسر طائفة الروما واألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية
بصفة خاصة على التشديد بصورة أكرب على خدمات الرعاية قبل الوالدة وبعدها، مع توجيه عناية خاصة إىل                 

تمعات احمللية احملرومة، وعلى وضع برامج تدريبية يف مهارات األبوة، والتشديد علـى اآلثـار االجيابيـة                 اجمل
على مناء األطفـال يف املراحـل   سليمة الصحية الظروف اللإلرضاع والوجبات املغذية لألم والطفل وكذلك     

  .األوىل وبقائهم على قيد احلياة

  احترام آراء الطفل

من ) ح(٦ مبدأ احترام آراء الطفل مدرج يف تشريع الدولة الطرف، وال سيما يف املادة               تالحظ اللجنة أن    - ٣٢
 محاية وتعزيز حقوق الطفل، وترحب مبختلف املبادرات، مبا فيها متكني ممثلي األطفال بشأن ٢٧٢/٢٠٠٤القانون 

، وخمتلف أنشطة   ٢٠٠٦ونيه  ي/ حزيران ١ يوممن عرض املشاكل واحللول امللموسة أمام الربملان الروماين مبناسبة          
  .املنظمات غري احلكومية، مبا فيها برملانات الشباب، واجملالس احمللية، وأمناء املظامل من التالميذ، وما إىل ذلك

بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم طلب آراء الطفل أحياناً أو عدم مراعاهتا يف جماالت خمتلفة، مبـا يف       - ٣٣
غـرف   هتم األطفال، ويف مسائل تتعلق بإدارة املدارس والتعلـيم يف            قضاياية للنظر يف    ذلك يف اجللسات القضائ   
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تقضي باالستماع كما تالحظ اللجنة عدم وجود أحكام حمددة يف القانون اجلنائي . ، ويف النقاشات العامةالدراسة
  . األطفال ضحايا اجلرائم، مبا يف ذلك االستغالل واإليذاء اجلنسينيإىل

 من االتفاقيـة،    ١٢، وفقاً للمادة     على قيام الدولة الطرف     اليت تؤكد   السابقة اللجنة توصياهتا جتدد    - ٣٤
 األسرة واملدارس واجملتمع احمللي     بإدراج وتسهيل وتنفيذ مبدأ احترام الطفل، يف إطار املمارسة العملية داخل          

، توجه اللجنة عناية الدولـة      وفضالً عن ذلك  . اإلجراءات اإلدارية والقضائية  إطار  وكذلك املؤسسات ويف    
كفالـة  الطرف إىل التوصيات اليت اعتمدت يف يوم املناقشة العامة الذي نظمته اللجنة بشأن حق الطفـل يف                  

  .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥، املعقود يف االستماع إليه

   احلقوق واحلريات املدنية- ٣
  ) من االتفاقية٣٧من املادة ) أ( والفقرة ١٧- ١٣ و٨ و٧املواد (

  تسجيل الوالدات

تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى عدم تسجيل الوالدات، الذي يؤثر سلباً يف األطفال من أصل طائفة الروما،   - ٣٥
واللجنة، . وأطفال الشوارع واملواليد املهجورين يف املستشفيات، واألطفال املولودين يف البيوت ويف أماكن أخرى

ة مسألة عدم تسجيل األطفال، مبا يف ذلك األطفال الذين يودعون يف إطار             إذ تالحظ اجلهود اهلامة املبذولة ملعاجل     
. يف السنوات املاضية   غري املسجلني ، تالحظ ارتفاع عدد األطفال      املنشآت دورياً محاية خاصة، عن طريق تفتيش      

بعد  يوماً ٣٠كما يساور اللجنة بالغ القلق من أنه بالرغم من وجود تشريع ينّص على تسجيل األطفال يف غضون 
، فإن نسبة عالية جداً من األطفال املتروكني تعيش يف مستشفيات رعاية األمومة دون شهادة               تأكيد التخلي عنهم  

للوالدات، وال سيما يف احلاالت   لتسجيل املتأخربدون داعكما تشعر اللجنة بالقلق إزاء طول اإلجراءات . ميالد
  . و من أبوين يفتقران بذاهتم إىل شهادة ميالداليت تتعلق باألطفال املولدين يف البيوت أ

توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية موظفي ومديري املستشفيات، وغريهم من املـشتغلني بـاملهن                - ٣٦
  .يالداملالصحية، مبسؤولياهتم عن تسجيل الوالدات وتيسري إصدار شهادات 

  محاية احلياة اخلاصة

ضحايا اإليـذاء   و بارتكاب جرائم    فصاعداً املتهمني  عاماً   ١٤ سن    من ألن األطفال القلق  ب اللجنة   تشعر  - ٣٧
بشرط  بصرية، - مسعية إعالمية يف برامج تلفزيونية أو حتقيقات يستطيعون املشاركة البدين أو النفسي أو اجلنسي، 

 مناسبات  وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير اليت تفيد أن وسائط اإلعالم أفشت، يف            .  بعض الشروط  استيفاء
كما . ميارسون اجلنس عديدة، معلومات ميكن أن تؤدي إىل التعرف على أطفال ضحايا اإليذاء اجلنسي أو أطفال               

 يف  فقد حدثت انتهاكات خلصوصية نظر القـضاء      يساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من وجود أحكام قانونية،           
 من جانب أساتذة، ومديري مدارس وأطباء يعملون حاالت تتعلق بأطفال جاحنني، وكذلك انتهاك كتمان السرية 
  .اإليدز/مع األطفال املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية
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توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الالزمة لتعزيز تنفيذ التشريعات القائمة، وكذلك تنظيم               - ٣٨
 حتسني فهم حق الطفـل يف احليـاة    بغرضاألطفال ومعهم،    لصاحل   بني املهنيني العاملني   محالت توعية وتثقيف  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها، بالتعاون مع وسائط اإلعـالم،           . واحترام هذا احلق  اخلاصة  
  .تلفزيونيةواقعية الحترام احلياة اخلاصة لألطفال يف وسائط اإلعالم، وال سيما مشاركتهم يف برامج وعروض 

  لومات املالئمةاحلصول على املع

 حق الطفل يف السعي للحصول على املعلومـات         ٢٧٢من القانون   ) ٢(٢٣ترحب اللجنة بتأكيد املادة       - ٣٩
كما تالحظ اللجنة التقدم احملرز يف معاجلة نقص املعلومات املالئمة لصاحل األطفال . وتلقيها وإذاعتها وفقاً لالتفاقية

بيد أن القلق يساور اللجنة، مـن أن الواقـع          .  مجيع أحناء البلد    املعلومات يف  واخنفاض إمكانيات احلصول على   
 جلميع األطفال الوصول بصورة متساوية إىل املعلومات وإىل وسـائط           ال يتيح  االقتصادي يف البلد     - االجتماعي  

  .فقر واألطفال املهمشنيال حتت وطأةاإلعالم، وخباصة األطفال الذين يعيشون 

ملعلومات ا إىل الوصول   لتضمن بصورة تامة املساواة يف    رف بتعزيز جهودها    توصي اللجنة الدولة الط     - ٤٠
  ألطفال الذين يعيشون يف املناطق النائية والريفية، ومبـا يتفـق مـع             ا  أمام املالئمة جلميع األطفال، وال سيما    

  .سنهم ونضجهم

 تعمـل   الساتليةلفزيون   اإلذاعة والت  وحمطاتيساور اللجنة بالغ القلق من أن مقدمي خدمات اإلنترنت            - ٤١
 حلماية األطفال من املعلومات واملواد الضارة، كما تشعر بالقلق إزاء ممارسات            مبوجب احلد األدىن من التنظيمات    

  .التسويق الضارة، مبا فيها تعريض األطفال يف املناطق احلضرية لألشرطة اإلباحية الرقمية

شريع حمدد ووضع مبادئ توجيهية مناسبة حلمايـة        توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر يف اعتماد ت         - ٤٢
األطفال من املعلومات وممارسات التسويق الضارة اليت تستهدف األطفال بوصفهم مستهلكني، مبا يف ذلـك               

  سنهم أو صـحتهم    ل بدون مراعاة يف كثري من األحيان      ،املنتجات الضارة، واستخدام األطفال كمواد دعاية     
  .أو احتياجاهتم األخرى

  ذيب أو غريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالتع

جتدد اللجنة تأكيد استمرار موظفي إنفاذ القانون يف اللجوء إىل املعاملة السيئة، مبا يف ذلـك التهديـد                    - ٤٣
للجنة عدم إتاحـة  وتالحظ ا. واإليذاء البدين عندما يتعاملون مع األطفال، وخباصة يف مرحلة التحقيق يف القضايا         

 من تقـدمي  لتمكينهم يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك مؤسسات األمراض العقلية،       احملرومني من احلرية  آلية لألطفال   
  . كذلك من إبالغ السلطات ومجع البياناتومتكينهمشكاوى تتعلق مبعاملتهم، 

  :ا يليالقيام مب  إذ جتدد تأكيد توصياهتا السابقة، حتث الدولة الطرف على،إن اللجنة  - ٤٤

  التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        )أ(  
  أو املهينة لألطفال وبذل اجلهود كافة للتعاون بصورة كاملة مع املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب؛
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  اللجوء إىل التعذيب؛بضمان عدم قبول األدلة اليت يتم احلصول عليها   )ب(  
وضع آلية متكّن األطفال احملرومني من حريتهم يف مجيع اجملاالت، مبا فيها مؤسـسات األمـراض                   )ج(  

   تعرضهم للتعذيب أو غريه من املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛من شكاوى تقدميالعقلية، من 
 قدمتــها اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان اختــاذ تــدابري ملتابعــة التوصــيات الــيت  )د(  

)CCPR/C/79/Add.111 ؛)١٢، الفقرة  
النتشار اختاذ تدابري فورية لوقف العنف الذي ترتكبه الشرطة ضد مجيع األطفال والتصدي               )ه(  

  ارتكاب هذه األعمال؛على إلفالت من العقاب ا ثقافة
ذيب وغريه من املعاملة أو العقوبة القاسية تعزيز تنفيذ التشريعات اليت حتظر مجيع أشكال التع  )و(  

  . وإعادة إدماجهم وتعويضهموعالجهمأو الالإنسانية أو املهينة وإتاحة الرعاية للضحايا 

  العنف ضد األطفالبشأن متابعة دراسة األمم املتحدة 

  :لة الطرف مبا يليباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة املعنية بشأن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدو  -٤٥

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات دراسة لألمم املتحدة بـشأن العنـف ضـد األطفـال               )أ(  
(A/61/299)      املعقودة يف لوبليانا يف الفترة من      ( اإلقليمية ألوروبا وآسيا الوسطى      املشاورة مع مراعاة نتيجة وتوصيات

  :لتوصيات التاليةلالدولة الطرف بأن تويل عناية خاصة وتوصي اللجنة ). ٢٠٠٥يوليه / متوز٧ إىل ٥
  حظر مجيع أشكال العنف ضد األطفال؛  ‘١‘  
  تعزيز االلتزام والعمل على الصعيدين الوطين واحمللي؛  ‘٢‘  
  منح األولوية للوقاية؛  ‘٣‘  
  الترويج لقيم عدم استخدام العنف وزيادة الوعي؛  ‘٤‘  
  اعي؛خدمات اإلصالح واإلدماج االجتم  ‘٥‘  
  .ضمان املساءلة ووضع حد لإلفالت من العقاب  ‘٦‘  
   مع اجملتمـع املـدين،      بالشراكة هذه التوصيات كأداة الختاذ ما يلزم من إجراءات          استخدام  )ب(  

وال سيما مبشاركة األطفال أنفسهم، لضمان محاية كل طفل من شىت أشكال العنف البدين واجلنسي والنفسي، 
اءات ملموسة تكون، عند االقتضاء، حمددة مبهلة زمنية، ملنع أشكال العنف وإساءة  بنشاط الختاذ إجريسعالو

  املعاملة هذه والتصدي هلا؛
  .التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين مبسألة العنف ضد األطفال ودعمه  )ج(  
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   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٤
  ،٢١- ١٩ واملواد ١١- ٩واملواد ، ١٨ من املادة ٢ و١، والفقرات ٥املادة (

  ) من االتفاقية٣٩ واملادة ٢٧ من املادة ٤والفقرة  ،٢٥واملادة 

  البيئة األسرية

 اليت جيري تنظيمها اخلدمات العامة للمساعدة االجتماعية، ينص على أنتالحظ اللجنة َسّن تشريع جديد   - ٤٦
 اجملالس  يف حني أن   ذات الطابع األويل والوقائي،       اخلدمات االجتماعية  تقدميأهم جهات   هي  على الصعيد احمللي،    

وتالحظ اللجنـة   . عن منع فصل األطفال وتنظيم خدمات الرعاية النهارية على السواء         اآلن  سؤولة  امل هياحمللية  
الصعوبات اليت تواجهها السلطات احمللية واهليئة الوطنية املعنية حبماية حقوق األطفال بسبب نقص املعلومـات،               

  .ات، والتخطيط وآليات املتابعة املالئمة يف الوقاية، واختاذ القرار، والتنفيذ واإلشرافوالبيان

لقوانني القائمة وخاصة مواصلة    الكامل ل تنفيذ  العن طريق   دعم األسر   صي اللجنة الدولة الطرف ب    تو  - ٤٧
دمات الرعاية النهارية، تعزيز قدرة اخلدمات العامة للمساعدة االجتماعية يف مجيع املستويات، وحتسني إتاحة خ

كما توصي اللجنـة الدولـة      .  األبوة حلالةوحتسني احلصول على الدعم املايل واملهين جلميع األسر استعداداً          
 وأن تتـيح  نع هجر األطفال،    أن مت الطرف بأن حتدد وتضع استراتيجيات لدعم األسر املتعرضة لالنفصال، و         

  . بصفة عامةاخ تنشئة الطفلمنو قدرات اإلعالة، وأن تعززتثقيف األبوين، 

ن السلطات احمللية من متابعة املبادئ التوجيهية وتوصي اللجنة بوضع نظام وطين للتقييم والتوثيق، ميكّ  - ٤٨
  املهنية، ومجع البيانات واملعلومات، ووضع خطط رعاية ومتابعة وتقييم أنشطتها على حنو منـسق ومـشترك                

  .بني القطاعات

  جرةاألسر املتأثرة بسبب اهل

الـذين  بينما تالحظ اللجنة وضع بعض الربامج ومشروع قانون ترمي إىل حتسني التعرف على األطفال                 - ٤٩
القلق إزاء ارتفاع عدد هؤالء األطفال الذين       ب فإهنا تشعر  للعمل يف اخلارج ومتابعة هؤالء األطفال،        تركهم اآلباء 

ألطفال رومانيني مهجورين أو منفـصلني يف       كما تالحظ اللجنة زيادة حدوث حاالت       . يظلون يف حالة ضعف   
السنوات األخرية اليت يوجه إليها انتباه السلطات األجنبية يف اخلارج واالحتياجات اخلاصة هلؤالء األطفال، الذين               

ويف هذا الصدد، حتيط اللجنة علمـاً       . تعرض بعضهم إىل اإليذاء واإلمهال، مبا يف ذلك من جانب آباء أو أقارب            
الثنائية املربمة بني رومانيا وبلدان املقصد فيما يتعلق بإعادة األطفال الرومانيني غـري املـصحوبني يف                باالتفاقات  

 احتمال أن تؤدي عودة هؤالء األطفال أو إعادة إدماجهم يف بعض احلاالت             منوال يزال القلق يساورها     . اخلارج
  .إىل أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى

بتنظيم محالت على الصعيد الوطين إلبالغ املهاجرين احملتملني بتـدابري          دولة الطرف   توصي اللجنة ال    - ٥٠
.  األطفال املتروكني من جانب آبائهم املهاجرين ودعم هؤالء األطفال         تدابري تعيني محاية الطفل املتاحة وحتسني     

 املصحوبني، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تنفيذ قرارات عودة وإعادة إدماج القاصرين الرومانيني غري
مبا يف ذلك عن طريق توقيع اتفاقات ثنائية تشمل الضمانات املناسبة، مع إيالء العناية األساسية ملصاحل الطفل                 
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املعين مبعاملة األطفال غري املصحوبني     ) ٢٠٠٥(٦الفضلى ومراعاة آراء اللجنة الواردة يف تعليقها العام رقم          
  .واألطفال املنفصلني خارج بلدهم األصلي

 طفال احملرومون من بيئة أسريةاأل

 عدد األطفال واخنفاضؤسسات واالستعاضة عنها ببيوت من الطراز املرتيل، املترحب اللجنة بقرار إغالق   - ٥١
مع اختيار وتدريب مقدمي  ،  ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٠يف مؤسسات احلماية مبا يربو على النصف يف الفترة من عام            

 :بيد أن القلق ُيساور اللجنة إزاء ما يلي .بقرابة ثالثة أضعافكفولني  عدد األطفال املوبزيادة، الرعاية

منسقة ُيسترشد هبا يف اختاذ القرارات املتعلقة بإيداع طفل يف الرعاية           معايري  عدم وجود جمموعة      )أ(
  اخلارجة عن األسرة، ومتابعة هذا القرار وإعادة النظر فيه؛

 التخطيط للتدخل واملتابعة، مبا يف ذلـك تقيـيم          عدم وجود بروتوكول موحد ُيسترشد به يف        )ب(
 احتياجات الطفل الفردية؛

عدم وجود رصد وتقييم للنوعية والرعاية املقدمتني، كما ال توجد آلية متكن األطفال وأَُسرهم                )ج(
  من تقدمي شكاوى؛

 الرعاية ، إيداع األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامني يف٢٧٢/٢٠٠٤بينما حيظُر القانون رقم   )د(
 اإليداع بصورة استثنائية عندما يكون الطفل شديد اإلعاقة، وبالتايل ُيميز ضد األطفـال              يسمح هبذا املرتلية، فإنه   

   التمييزية ضد األطفال الذين يودعون يف الرعاية املرتلية؛تاملعوقني ويفتح اجملال للممارسا
 املواليـد  يظـل الرعاية، كثرياً مـا  بسبب إغالق املؤسسات السابقة وعدم كفاية عدد مقدمي         )ه(
   املستشفيات؛عنابر أشهر يف  لعدةاملتروكون
ربامج توعية ثقافية خاصة لصاحل ب عن غريهم أطفال طائفة الروما يف نظام الرعاية ال تقترن زيادة  )و(

  .األطفال، ودعم األسرة وجهود إعادة اإلدماج

الرعاية البديلة، مع مراعـاة  أشكال  كشكل من    ةالتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تعزيز الكف        - ٥٢
سـبتمرب  / أيلـول  ١٦توصيات اللجنة الصادرة يف يوم املناقشة العامة اخلاص باألطفال دون رعاية أبوية، املعقود يف               

  :، وباختاذ تدابري لكفالة احترام حقوق األطفال املشمولني بالرعاية البديلة، بأمور منها ما يلي٢٠٠٥

  ، ومتكينه من آلية لتقدمي الشكاوى يف مجيع أحناء البلد؛يف مجيع التدابري راء الطفل آمراعاة  )أ(
 األطفال املودعني يف بيوت األقرباء، والكفالة، والبيوت يف مرحلة ما قبل التبين وغريها              حالةرصد    )ب(

  مل للتقييم والتوثيق؛، مبساعدة نظام وطين متكا يف مجلة أمور الزيارات املنتظمةمن خاللمن مؤسسات الرعاية 
   على حنو منتظم؛موضع الرعاية، واستعراضها خطط رعاية لكل طفل وضع  )ج(
 نظام اإلشراف والتدريب للعاملني يف جمال الكفالة مبساعدة املوظفني املقيمني، وُعمَّال            تعزيز  )د(

  املرعيني؛البلديات، واألخصائيني االجتماعيني املسؤولني بصفة خاصة عن محاية حقوق األطفال 
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  . املالية والعينية لآلباء الكافلني بغية التشجيع على كفالة الُرّضع وصغار األطفالاملخصصات تعديل  )ه(

  التبين

   املتعلق بالنظام القانوين للتـبين وكـذلك القـانون          ٢٧٣/٢٠٠٤تالحظ اللجنة بدء نفاذ القانون رقم         - ٥٣
 أن اإلجراء   بقلقبيد أن اللجنة تالحظ     . تنظيمه وتشغيله  اخلاص بإنشاء مكتب رومانيا للتبين و      ٢٧٤/٢٠٠٤رقم  

مفرط الطول، مبا يتعارض مع مصاحل      قد يكون   املطلوب للتصريح بتوفر شروط تبين الطفل مبوجب القانون احلايل          
ون وباإلضافة إىل ذلك، كثرياً ما يرزح األخصائي. مجع مشل العائلةخيار  فيها يتاحالطفل الفضلى يف احلالة اليت ال 

وتالحظ اللجنة اقتصار عمليات التبين     . االجتماعيون والسلطات املسؤولة عن التبين حتت عبء احلاالت املعروضة        
  .الدولية على احلاالت اليت توجد فيها قرابة عائلية بني الطفل واألبويني احملتملني

والعمل  الطفل الفضلى، التبين من وجهة نظر مصاحلتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم تنفيذ قوانني   - ٥٤
 ختصيص موارد بشرية ومالية كافية بغية ضمان فترة أكثر مناسبة جلميع مراحل             على الصعيد الوطين ملواصلة   

كما توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف محلة توعية عامة إجيابية يف جمال التبين وتشجع اآلباء . لية التبينعم
  .اجات األطفال إىل أسرة وحقوقهم يف ذلكاملتبنني احملتملني، مشددة على احتي

 قوانني التبين اجلديدة وضمانات اإلجراءات القانونية آخذة يف االعتبار اللجنة الدولة الطرف، وتوصي  - ٥٥
للتبين على الصعيد الدويل وفقاً التفاقية الهاي املتعلقة حبماية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الـصعيد                

  . كامالً من االتفاقية تنفيذا٢١ً حيول دون تنفيذ املادة  باعتباره حاجزاًوقف التنفيذ احلايلب الدويل، بأن تسح

  اإليذاء واإلمهال

بيد أهنا تشعر . ترحب اللجنة باجلهود اليت تضطلع هبا الدولة الطرف ملعاجلة مشكلة إيذاء األطفال وإمهاهلم  - ٥٦
استراتيجية وجود  من عدماهلم مبعدل عال، مبا يف ذلك، يف املرتل، وذاء األطفال وإمهمن انتشار ظاهرة إيبقلق بالغ 

وتأسف اللجنة ألنه مل ُينشأ إىل اآلن نظام شامل لتسجيل وحتليل اجلرائم . شاملة على نطاق البلد يف هذا اخلصوص
ال تتوافر بـشكل    املرتكبة حبق األطفال، وألن آليات التعايف البدين والنفسي للضحايا وإعادة إدماجهم اجتماعياً             

  .كاف يف مجيع أجزاء الدولة الطرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي  - ٥٧

  اعتماد استراتيجية منهجية ملنع إيذاء األطفال وإمهاهلم؛  )أ(
 نطاق و،وضع آليات لرصد عدد حاالت اإليذاء اجلنسي واإلمهال وإساءة املعاملة واالستغالل  )ب(

 داخل األسرة، ويف املدارس ويف أماكن الرعاية املؤسسية أو غري ذلك          ما جيري منها    ذلك هذه احلاالت، مبا يف   
  من أشكال الرعاية؛
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مبن فيهم املدرسون واألخصائيون االجتمـاعيون      (ضمان تلقي املهنيني العاملني مع األطفال         )ج(
العنف حاالت امهم باإلبالغ عن  التزفيما خيصالتدريب ) والعاملون الطبيون وأفراد الشرطة واجلهاز القضائي

   ومساءلتهم يف هذا اخلصوص؛،اختاذ اإلجراءات املناسبةبؤثر يف األطفال واملشتبه هبا اليت تاملرتيل 
تعزيز الدعم املقدم إىل ضحايا العنف واإليذاء واإلمهال وإساءة املعاملة لضمان عدم وقوعهم       )د(

  ضحايا مرة أخرى خالل اإلجراءات القانونية؛ 
توفري إمكانية احلصول على خدمات مناسبة من أجل إعادة التأهيل واالستشارة وغريها من               )ه(

  . البلدحناءأشكال إعادة اإلدماج يف مجيع أ

  ة البدنيالعقوبة

، أصبحت اآلن مجيـع أشـكال       ٢٧٢/٢٠٠٤قاب اعتماد القانون رقم     تالحظ اللجنة بتقدير أنه يف أع       - ٥٨
 ألن ممارسة العقاب البدين ال تزال مستمرة يف بيد أن اللجنة قلقة.  يف الدولة الطرف حمظورة صراحةة البدنيالعقوبة
يف واقف  امل إىل تفشي ظاهرة العقاب البدين يف املرتل يف املرحلة السابقة حلظره، وإىل استمرار               وذلك نظراً  املرتل،

 ال يزال على    البدين وتالحظ اللجنة أن العقاب      .واخنفاض معدل تدخل الناس عامة يف قضايا معروفة       هذا الصدد   
  .حاله يف املدارس أيضاً ويف املؤسسات على الرغم من أنه حمظور فيها منذ عدة عقود مبوجب القانون

حبق الطفل يف احلماية    املتعلق  ) ٢٠٠٦(٨العام رقم   اللجنة   تعليق   مبراعاةتوصي اللجنة الدولة الطرف        - ٥٩
، وأن تكثف محالهتا للتوعية وتثقيف اجلمهـور،  ها من ضروب العقوبة القاسية أو املهينة   من العقوبة البدنية وغري   

والستراتيجية جملس  عزيز استخدام األشكال البديلة لتربية األطفال اخلالية من العنف وفقاً لالتفاقية        من أجل ت  
  . عهم بناء أوروبا من أجل األطفال وماستراتيجية املعنونة ٢٠١١- ٢٠٠٩أوروبا للفترة 

   الصحة األساسية والرعاية- ٥
  )من االتفاقية) ٣- ١الفقرات(٢٧، و٢٦، و٢٤، و٢٣، و)٣الفقرة (١٨ و٦املواد (

  األطفال ذوو اإلعاقة

، وهي هيئة تعمل على تنسيق أنشطة احلماية اخلاصـة  ٢٠٠٣ترحب اللجنة بإنشاء هيئة وطنية للمعوقني يف عام          -٦٠
.  املتعلق بتشجيع املعوقني ومحايتـهم     ٤٤٨/٢٠٠٦ املركزي، وباعتماد القانون رقم      وتعزيز حقوق املعوقني على املستوى    

  :يلي وتالحظ اللجنة اخنفاض عدد األطفال ذوي اإلعاقة يف املؤسسات، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما

وجود الكثري من األطفال ذوي اإلعاقة الذين ال تعرف هويتهم وليس لديهم شـهادات تثبـت              )أ(  
   سنوات؛٧ال يتوجهون إىل الدوائر املختصة إال لدى تسجيلهم يف املدارس أو عندما يبلغون حوايل سن إصابتهم و
 الطفل أمام وكاالت كثرية للحصول على شهادة تثبت إعاقته، وهو ما ميثل حتدياً حضورضرورة   ) ب(  

   يعيشون يف املناطق الريفية وأمام أسرهم؛نألطفال الذياأمام 
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 من األطفال الذين حيكم عليهم كمعاقني عقلياً، وحيالون إىل مدارس لألطفال ذوي وجود الكثري  ) ج(  
  االحتياجات اخلاصة يف حني أهنم يف كثري من احلاالت أطفال يعانون من تأخر منوهم أو من حرمـان اجتمـاعي                  

  أو عاطفي أو معريف وهم غري معوقني؛ 
  تركهم وإيداعهم يف دور الرعاية؛تعرض األطفال ذوي اإلعاقة بشكل متزايد خلطر   ) د(  
   عدم تلقيهم التدريب اخلاص؛ وعموماً،  يف املوظفنينقص الذي تعاين منه املؤسساتال  ) ه(  
استمرار الوصم االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة، وبناء على ذلك فإن اآلباء يقومون بإخفاء األطفال                ) و(  

   التعليم العادي، ودون مشاركتهم يف احلياة االجتماعية؛فيهارية، مبا يف املرتل مما حيول دون تلقيهم للخدمات الضرو
عدم حصول الكثري من األطفال ذوي اإلعاقة على شهادة من السلطات احمللية إلثبات إعاقتهم،                ) ز(  

  سيما، األطفال األشد تعرضاً لإلمهال والتخلي عنهم من جراء ضعف مركزهم االجتماعي؛ وال
تفيد حدوث انتهاكات لألطفال ذوي اإلعاقات العقلية يف املؤسسات، مبـا يف ذلـك،              وجود تقارير     ) ح(  

   من حرياهتم الشخصية، وعدم اإلعداد إلعادة تأهيلهم اجتماعياً؛تقللالظروف غري املرضية والتطبيق التعسفي ألساليب 
عاقـة وتطبيقهمـا   تقاسم وكالتني وطنيتني مسؤولية رصد املعلومات املتعلقة باألطفال ذوي اإل          ) ط(  

  .لتعاريف خمتلفة لإلعاقة

، )٤٨/٩٦قرار اجلمعيـة العامـة      (على ضوء القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعوقني             - ٦١
  بـصفة خاصـة إىل     بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة، وباإلشـارة        ) ٢٠٠٦(٩وتعليق اللجنة العام رقم     

  :ولة الطرف مبا يلي من االتفاقية، توصي اللجنة الد٢٣املادة 

 سياسات وطنية شاملة وحمددة تتعلق باإلعاقة، وهي سياسات تعزز متتع مجيع األطفال             وضع  ) أ(  
  ذوي اإلعاقة متتعاً كامالً جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومشاركتهم التامة يف اجملتمع؛

يت توفر احلماية لألشـخاص ذوي      اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان تنفيذ التشريعات ال         ) ب(  
  اإلعاقة، إضافة إىل الربامج واخلدمات املخصصة لألطفال ذوي اإلعاقة تنفيذاً فعاالً؛

   والتدخل يف مراحل مبكرة؛ املعوقنيلتعينيوضع برامج   ) ج(  
ين  واملساعد،توفري التدريب للمهنيني العاملني مع األطفال ذوي اإلعاقة، مثل املوظفني الطبيني  ) د(  

   واألخصائيني االجتماعيني؛، واملدرسني،الطبيني واألشخاص ذوي الصلة
القيام حبمالت إلذكاء الوعي يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واحتياجاهتم اخلاصـة،               ) ه(  

  إيداعهم لدى املؤسسات؛ وضدهم أوالتشجيع على إدماجهم يف اجملتمع ومنع التمييز 
   األطفال ذوي اإلعاقة لتفادي تصنيفهم يف فئات خاطئة؛ تقييمالدقة واملهنية يفضمان   ) و(  
خططها للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ودراسـة    واستكمالمواصلة    ) ز(  

  إمكانية التصديق على بروتوكوهلا االختياري؛
  .ظل وكالة واحدةمواءمة تعريف اإلعاقة والنظر يف توحيد مسؤوليات مجع املعلومات والرصد يف   ) ح(  
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  الصحة واخلدمات الصحية

 جماناً إىل اخلـدمات  الوصوليكفل جلميع األطفال سبل الذي  ٢٧٢/٢٠٠٤القانون رقم بترحب اللجنة    - ٦٢
لكنها والطبية وخدمات التعايف وحصوهلم على األدوية، واليت يتحمل تكاليفها صندوق التأمني الصحي الوطين،              

قدمة مبساعدة هذا الصندوق إىل األطفال الذين يعانون من أمراض مزمنـة ال تعطـى   تشعر بالقلق ألن األدوية امل   
وإضافة إىل ذلك، وعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتغلب على أوجه عـدم                . بصورة متواصلة 

 املناطق الريفية   سيما يف   مشكلة، وال  ميثلاملساواة يف احلصول على اخلدمات الصحية، فإن احلصول عليها ال يزال            
يف التمتع بأعلى مستوى     املقرر اخلاص املعين حبق كل فـرد      أشار إليه    وهو ما  ،وكذلك فيما خيص الغجر الروما    

وتشعر اللجنة بالقلق ألن اخنفاض عدد أطباء ). E/CN.4/2005/51/Add.4 (من الصحة البدنية والعقلية ميكن بلوغه
  .مهال مناطق معينة وبعض شرائح اجملتمعاألسرة يف الدولة الطرف قد يؤدي إىل إ

وغري ذلك ، ٢٠٠١وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من اعتماد الربنامج الوطين لصحة املرأة والطفل يف عام   - ٦٣
وفيما خيص  . ، فإن ارتفاع معدل وفيات الرضع واألطفال الذين هم دون سن اخلامسة ال يزال مستمراً              من اجلهود 

بالقلق إزاء احلمالت اإلعالنية املكثفة اليت تروج اللجنة  يف مرحلة الطفولة املبكرة، تشعر صحة الرضع ومناء الطفل
لبدائل لنب األم يف الوقت الذي يسجل فيه معدل الرضاعة الطبيعية اخلالصة يف األشهر الستة األوىل من الـوالدة                   

سيما يف  ملرافق الصحية يف املناطق الريفية، والوتبدي اللجنة قلقها للظروف غري املالئمة يف خمتلف ا. اخنفاضاً كبرياً
  .  احملرومةالفرعيةاملناطق 

اتباع هنج منـسق يف     ب ، يف احلصول على اخلدمات الصحية     عدم املساواة توصي اللجنة مبعاجلة أوجه       - ٦٤
 تقليل  الرامية إىل  والسياساتالتنسيق بني السياسات الصحية     من   وحتقيق قدر أكرب     ،مجيع اإلدارات احلكومية  

وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، بتحسني مرافق الصرف . عدم املساواة يف الدخل واحلد من الفقر
  .يف املناطق احملرومة) العيادات اخلارجية واملستشفيات(الصحي ونوعية الرعاية يف املرافق الصحية 

هلا لتحسني صحة الرضع وصـغار      وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تزيد من اجلهود اليت تبذ            - ٦٥
 وزيادة عدد املستشفيات اليت     ،سيما، عن طريق إيالء اهتمام أكرب للرعاية قبل الوالدة وبعدها          األطفال، وال 

 وإنشاء خدمة للزيارات املرتلية ،تعىن باملواليد، وخباصة توفري التدريب لألخصائيني االجتماعيني يف املستشفيات
ألطفال وإمهاهلم وإيذائهم، فضالً عن الترويج لفوائد الرضاعة الطبيعية وإذكـاء           ترمي إىل منع التخلي عن ا     

  .الوعي هبا واعتماد قانون دويل لتسويق بدائل لنب األم

  الصحة العقلية

 ظروف توفري الرعاية للمرضى عقلياً وظروف معيشتهم يف املؤسسات، مبـا يف             تشعر اللجنة بالقلق ألن     - ٦٦
واللجنة . على الرغم من املبادرات العديدة املتخذة يف هذا اخلصوص لى حاهلا دون حتسنذلك األطفال، ال تزال ع

قلقة بوجه خاص لعدم وجود أقسام للطب النفسي من أجل األطفال املصابني بأمراض عقلية، وألن أولئك األطفال 
اقري مهدئة ويتعرضون   يودعون يف مؤسسات للبالغني وال يقوم أحد باإلشراف عليهم، ويعطى هؤالء األطفال عق            
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واللجنة قلقة أيضاً إزاء حاالت االنتحار والعنف يف        . خلطر االعتداء عليهم والتخويف من جانب املرضى البالغني       
  .وقاية يف هذا اخلصوصالالسلوك بني األطفال واملراهقني وإزاء االفتقار إىل برامج 

 العقلية، مبا يف ذلك، النهوض بالصحة       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد سياسات شاملة للصحة          - ٦٧
العقلية والوقاية من حاالت االنتحار والعنف يف السلوك، وتوفري خدمات الرعاية النهارية للمرضـى غـري                
املقيمني واخلدمات للمرضى املقيمني بالنسبة إىل املراهقني الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالـصحة العقليـة        

توصي اللجنة الدولة الطرف برصد     و .ليت ترعى أطفاالً معرضني هلذه األخطار     فضالً عن برامج لدعم األسر ا     
موارد إضافية وحتسني القدرات املستخدمة لتلبية احتياجات األطفال الذين يواجهون مشاكل تتعلق بالصحة             

فال املنتمون  األطن فيهمالعقلية يف مجيع أحناء البلد، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال املعرضني ألخطار أكرب، مب
 واألطفال ،األطفال احملرومون من الرعاية األبوية، واألطفال الذين يعيشون يف ظل الفقر  إىل فئات األقليات، و   

  .الذين يعيشون يف أوضاع خمالفة للقانون

  صحة املراهقني

اليت تفيد وجود  التقارير اإلعالمية بسبب، لكنها تظل قلقة تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف  - ٦٨
سيما بني األطفال الذين يتركهم آباؤهم املهاجرون على الرغم مـن أن اإلحـصاءات               عدة حاالت انتحار، وال   

وإضافة إىل ذلك وعلى الرغم من اإلطار القوي املخصص للتصدي ملسألة           . املتعلقة هبذه احلاالت ال جتمع بانتظام     
 ارتفـاع   وكذلك بسبب سيما التبغ،     يتعاطون مواد ضارة، وال    تعاطي املخدرات، فإن اللجنة قلقة ألن املراهقني      

وتالحظ اللجنة أيضاً ارتفاع عدد حاالت . معدل تعاطي املخدرات، بوجه عام، وبني صغار األطفال بوجه خاص     
ارتفـاع عـدد   بـسبب  وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها . احلمل واإلجهاض املبلّغ عنها يف سن املراهقة يف رومانيا 

  الذين ينخرطون يف سلوكيات ذات خماطر عالية، وبوجه خاص، أولئـك الـذين تتـراوح أعمـارهم                 ني  املراهق
  . األطفال املفقودينوبسبب عدد عاماً ١٧ و١٣ما بني 

بصحة املتعلق  ) ٢٠٠٣(٤التعليق العام رقم    بالقيام مبا يلي مع مراعاة      توصي اللجنة الدولة الطرف       - ٦٩
  :املراهقني ومنوهم

الع بدراسة شاملة ومتعددة االختصاصات لتقييم نطاق املشاكل الصحية اليت يعـاين            االضط  ) أ(  
  منها املراهقون، مبا يف ذلك، النمو النفسي مع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس والسن؛

ضمان توافر املعلومات جلميع املراهقني فيما يتعلق بالصحة وبالـسلوك اجلنـسي املقلـل                ) ب(  
  فري التربية اجلنسية والصحية يف املدارس؛سيما تو والللمخاطر، 

 وغريهـم مـن    ، واألخصائيني االجتمـاعيني   ، واملمرضني ،تعزيز تدريب ممارسي الطب العام      ) ج(  
  والراحة النفسية للمراهقني؛ أخصائيي الرعاية األولية يف جمال الصحة العقلية 

 توفري معلومـات    عنددم التمييز   االحترام الكامل حلق األطفال واملراهقني يف اخلصوصية وع         ) د(  
تقدمي خدمات سرية يف جمايل     تتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية، واالستشارة والفحص على أساس طوعي، و          
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 أو بتكلفة منخفضة على حنـو يراعـي         جماناً واإلجنابية وتوفري أساليب وخدمات منع احلمل        الصحة اجلنسية 
  اجلنسني؛ظروف 
األطفـال  مبا يف ذلك يف مجلة أمور،       ة للخطر وتوجيه اهتمام خاص هلا،       حتديد الفئات املعرض    ) ه(  
ن عن ذويهم، وأطفال األسر ذات الدخل املـنخفض، واألطفـال   ون من املدارس، واألطفال املنفصل    واملتسرب

 ، واألطفال الذين يستخدمون مواد ضـارة، وأطفـال الـشوارع          ،الذين يعيشون يف ظل نظام حلماية الطفل      
  . هذه اجلرائموايا اجلرائم أو مرتكبواألطفال ضح

  تعاطي املخدرات والتبغ والكحول وغري ذلك من املواد

 بني تعاطي املخدرات والتبغ والكحول وغريها من املواد السامة          ارتفاع حاالت  إزاء   بالقلقاللجنة  تشعر    - ٧٠
  . بسبب ذلك وكذلك بني اآلباء الذين يعرضون رفاه أطفاهلم للخطراألطفال

 مجيع التدابري الضرورية ملعاجلة حاالت تعاطي املخدرات والتبـغ          باختاذوصي اللجنة الدولة الطرف     ت   - ٧١
والكحول وغري ذلك من املواد بني األطفال واآلباء والناس عامة، من خالل مجلة أمور منها توفري معلومـات                

ما يناسب من   اللجنة أيضاً بتوفري    وتوصي  . دقيقة وموضوعية لألطفال عن تعاطي املواد السامة، مبا فيها التبغ         
  .العالج واخلدمات لألطفال

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

، تالحظ اللجنة اخنفاض الرقم املسجل للمراهقني املصابني باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي  - ٧٢
رتفاع نسبة الشباب، مبن فيهم املراهقون      لكنها تشعر بالقلق ال   واإليدز،  /مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية      

 حالتهم مـؤخراً إصـابتهم بفـريوس نقـص املناعـة            تبني من تشخيص   بني الذين    ، عاماً ١٨ إىل   ١٥من عمر   
لمصابني بفريوس نقـص    لوتعرب اللجنة عن تقديرها اللتزام الدولة الطرف بتوفري عالج شامل           . اإليدز/البشرية

ال تزال تشعر بالقلق ألن توفري هذا العالج من الناحية العملية قد ال يتاح بسهولة               لكنها  واإليدز،  /املناعة البشرية 
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن األطفال املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة              . وقد خيتلف من مقاطعة ألخرى    

  .اإليدز، كثرياً ما يواجهون عوائق حتول دون حصوهلم على اخلدمات الصحية/البشرية

املتعلق ) ٢٠٠٣(٣ التعليق العام للجنة رقم آخذة يف االعتباراللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، توصي   - ٧٣
 واملبادئ التوجيهية الدولية بشأن حقوق الطفل وفريوس نقص املناعـة           ،اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

تنظيم من خالل    ،ا الوقائية وحقوق اإلنسان، بتعزيز جهوده   ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
باألمراض اليت تنتقل عن طريـق االتـصال        سيما داخل املدارس لزيادة التوعية       محالت وبرامج تثقيفية، وال   

  .اإليدز إضافة إىل الوسائل الوقائية/اجلنسي، مبا يف ذلك الزهري وفريوس نقص املناعة البشرية

  املستوى املعيشي

 ٢٠٠٨-٢٠٠٦للفترة  " اخلطة الوطنية ملكافحة الفقر وتعزيز االندماج االجتماعي      بربنامج تنفيذ   "ترحب اللجنة     -٧٤
، ٢٧٢/٢٠٠٤ من القانون رقم   ٤٤وتالحظ أيضاً أنه حيق لألطفال، مبوجب املادة        . الذي اعتمدته الدولة الطرف   
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شعر بـالقلق ألن    بيد أهنا ت  . من الدستور ) ١(٤٧التمتع مبستوى معيشة الئق على النحو املنصوص عليه يف املادة           
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً، ألنه على الرغم       . اإلحصائيات تشري إىل أن األطفال يتعرضون أكثر من غريهم للفقر         

، فإن احتمال تعرض هذه الفئة ٢٠٠٦ و٢٠٠٣ الروما يف األعوام ما بني أهايل طائفةمن اخنفاض معدل الفقر بني 
  . عن غريهم من األكثرية املتبقية من السكانمن السكان للفقر ال يزال أعلى بأربع مرات

أساسي لنماء الطفل البدين والذهين والروحـي  أمر  أن توافر مستوى معيشة الئق أن تؤكدترغب اللجنة يف      -٧٥
  : من الدستور، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي٢٧ووفقاً للمادة . واألخالقي واالجتماعي

ألطفال احملتاجني، وبوجه خاص فيما يتعلق بالتغذية والكساء املقدم إىل ا تكثيف برامج الدعم    ) أ(  
  والدراسة واإلسكان؛

وضع أطر شاملة للسياسات من أجل توفري خدمات اجتماعية مستدامة ملعاجلة احلالة املعقدة               ) ب(  
  ألطفال الغجر الروما وأسرهم؛

   التعليم واألنشطة الترفيهية والثقافية- ٦
  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (

  انالتعليم، مبا يف ذلك التدريب واإلرشاد املهني

 اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال التعليم، بغيـة ضـمان بلـوغ              العديدة اجلهود   بتقديرتالحظ اللجنة     - ٧٦
رمان يف ، مبا يف ذلك برامح معاجلة التسرب من املدارس، وخفض حاالت احلاألهداف املنصوص عليها يف االتفاقية

 ٢٦٨/٢٠٠٣القانون رقـم  بوترحب اللجنة أيضاً . التعليم اليت تؤثر يف األطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية  
ينص على متديد فترة التعليم اإللزامي إىل عـشر سـنوات،           و ٨٤/١٩٩٥الذي يعدل ويكمل قانون التعليم رقم       

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، مبا يف ذلك        ٦مبا يصل إىل    وتوفري زيادة كبرية يف النفقات املخصصة يف امليزانية         
بيد أن اللجنة تشعر . ٢٠٠٨ مليون ليو لبناء املدارس ورياض األطفال واملباين املدرسية خالل عام ٤٣٤رصد مبلغ 

  :بالقلق إزاء ما يلي

 حـاالت التـسرب مـن    اخنفاض معدل االلتحاق باملدارس االبتدائية، والزيادة الكبرية يف عدد      ) أ(  
املدارس يف السنوات األخرية، وهو ما يؤثر على األطفال الذين يعيشون يف املناطق احلـضرية وعلـى األطفـال                   

   غريهم؛مما يؤثر علىاملنحدرين من فئة الغجر الروما أكثر 
يف ذلك،  على الرغم من أن التعليم إلزامي وجماين، فإن هناك تكاليف مستترة تتصل بالتعليم، مبا                 ) ب(  

األنـشطة  مـدفوعات   ملسؤولني عن األمن، و   ا وكذلك أجور اللوازم املدرسية، والكساء والغذاء ووسائل النقل،       
  ؛الدراسةاإلسفنج، واملواد التدريسية وأعمال جتديد غرف الترفيهية، والطباشري أو أقالم األلواح، و

يني وسطاء مدرسيني، ال يزال معـدل       على الرغم من التدابري املتخذة، مبا يف ذلك التدريب وتع           ) ج(  
التحاق أطفال الغجر الروما يف املرحلة ما قبل االبتدائية واملرحلة االبتدائية منخفضاً للغايـة، وأكثريـة الـذين                  
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يواجهون بعض أنواع الفصل يف املدرسة يسجلون معدالت حضور متدنية يف املدارس، وقد يلتحق بعضهم مبدارس 
   ال ميكنها دفع التكاليف املتصلة بالتعليم؛غري عادية خطأ ألن األسر

على الرغم من بعض اجلهود املبذولة، ال يزال األطفال ذوو اإلعاقة يعانون من التمييز يف الوصول   ) د(  
 أكثرية الذين يتابعون حتـصيلهم      كما أن  بأي شكل من أشكال التعليم،        معظمهم إىل التعليم العادي، وال يلتحق    

  مدارس غري عادية؛العلمي يتابعونه يف 
 ثلث األطفال املعوقني عقلياً تقريباً بأي شكل من أشكال التعليم ألن معظم املـدارس               ال يلتحق   )ه(  

  غري العادية ال تقبل أطفاالً يعانون من أمراض عقلية شديدة؛
اإليدز الذين يلتحقون بشكل من أشـكال       /عدد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية        ) و(  

   وانتهاك السرية والبيئة املعادية؛ عن اآلخرينلتعليم قليل، ويواجه أكثريتهم مشاكل تشمل الفصلا
اختالف نوعية التعليم من جمتمع آلخر، وتظهر التفاوتات واضحة ما بـني املنـاطق الريفيـة                  ) ز(  

وتغـيري   وغري الفعالة،    يلةالثقواحلضرية، وتتدهور احلالة بوجه عام من جراء عدة عوامل منها، املناهج الدراسية             
املدارس، وعدم كفاية البىن التحتية املدرسية، مبا يف ذلك، سوء املرافق الصحية، وتدهور حالة املباين والتجهيزات، 

  ؛غري املختلطةسيما يف املدارس  وال
رس عدم كفاية البىن التحتية لرياض األطفال لتلبية احتياجات السكان بوجه عام، وإن كانت مدا  ) ح(  

  كومية؛احلنظمات غري امل تديرها أساساًاحلضانة املتاحة للغجر الروما 
  الطفل؛ خارج نظام محايةسيما فيما يتعلق باألطفال  عدم كفاية التعليم والتدريب املهنيني، وال  ) ط(  
عدم توفر حلول لكثري من األطفال ذوي اإلعاقة املودعني يف مؤسسات من أجل إعادة إدماجهم           ) ي(  

  .اجملتمع، وهو ما قد يؤدي إىل نقلهم تلقائياً إىل دور رعاية خمصصة للبالغنييف 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٧٧

إلغـاء  عن طريـق    ضمان توفري التعليم االبتدائي اجملاين واإللزامي للجميع، وبوجه خاص،            ) أ(  
  ؛"التكاليف املستترة"

  ؛ يشمل اجلميع فعالًتعليم متتع مجيع األطفال ببرية لكفالة ختصيص موارد إضافية ك  ) ب(  
  إدراج تدريس حقوق اإلنسان ومبادئ االتفاقية يف املناهج الدراسية؛  ) ج(  
إشراك آباء الغجر الروما وجمتمعاهتم احمللية يف إعداد املناهج التربوية املناسبة املخصصة لثقافة   ) د(  

ة املادية اليت تتالءم مع ظروف معيشة األطفال وحتترم لغتـهم           وعادات الروما واملراعية هلم، وتقدمي املساعد     
   واحلياة االجتماعية يف املدرسة؛ةيف عمليات التعلم التفاعليوذلك وثقافتهم 
   التعليم املتعدد الثقافات وتعليم التسامح على مجيع مستويات النظام التعليمي؛استحداث  ) ه(  
سيما فيما يتعلق بتنمية مهارات احلياة مـع         األطفال، وال حتسني نوعية التعليم املتاح جلميع        ) و(  

  إيالء اهتمام خاص لألطفال يف املؤسسات؛
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التعليم يف  وبرياض األطفال    الروما واألطفال احملرومني     أطفالتعزيز وحتسني إمكانية التحاق       ) ز(  
تمكينهم مـن املـشاركة يف       وإتاحة الفرص الالزمة ل    ، من أجل إعدادهم للمدرسة    ،االبتدائيةاملرحلة ما قبل    

  اللعب وممارسة الرياضة؛
 باألحكام القانونية اليت متنع الفصل يف املدارس املعتمدة يف          مديري املدارس إذكاء الوعي بني      ) ح(  

  ؛٢٠٠٧يوليه /متوز
 اجملتمع احمللي يف إطاروضع نظام رمسي لتوفري فرص بديلة للتعليم يف املرحلة ما قبل االبتدائية   ) ط(  

   . املناطق الريفيةطفالأل

  احلق يف الترفيه واللعب

 واالسـتجمام   واللعبترحب اللجنة باجلهود العديدة اليت تبذهلا الدولة الطرف لضمان احلق يف الراحة               - ٧٨
واملشاركة يف األنشطة الثقافية اخلاصة باألطفال، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل مالعب مناسـبة متاحـة                 

  .اء عدم التشجيع مبا يكفي على الرياضة يف املدارس ويف اجملتمع عامةلألطفال، وإز

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لضمان حق الطفل يف الراحة والترفيه واملشاركة يف                 - ٧٩
لطرف أن وينبغي للدولة ا.  واملشاركة جماناً يف احلياة الثقافية والفنونه، املناسبة لعمراللعب ويف أنشطة ،اللعب

 اإلعاقة ملمارسة أنشطتهم املتعلقة     و ذو ، مبن فيهم األطفال    مناسبة لألطفال  مالعبتويل اهتماماً خاصاً لتوفري     
  .باللعب والترفيه

   تدابري احلماية اخلاصة- ٧
  ) من االتفاقية٣٦ إىل ٣٢و) د(- )ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و٢٢املواد (

  األطفال ملتمسو اللجوء واألطفال الالجئون

الذي ) ١٢٢/٢٠٠٦القانون رقم    (٢٠٠٦تالحظ اللجنة القانون اجلديد املتعلق باللجوء املعتمد يف عام            - ٨٠
يتضمن صراحة مبدأ مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع القرارات املتعلقة بتحديد وضع الالجئ، إضافة إىل املبادئ أو                

بيد . عدم التمييز، والسرية واالنتفاع بقرينة الشكالضمانات اإلجرائية للم مشل األسرة، وعدم اإلعادة القسرية، و
 تـشمل األطفـال     لكـي  يف بعض التدابري اخلاصة      يوسِّعأن اللجنة تشعر بالقلق ألن القانون املتعلق باللجوء ال          

 األشخاص املـسؤولني عـن األطفـال غـري         كما أن املنفصلني عن ذويهم، إضافة إىل األطفال غري املصحوبني،         
وترحب اللجنـة   .  طلبات اللجوء، مل يتلقوا التدريب نفسه على قدم املساواة         موظفو جتهيز فيهم  املصحوبني، مبن   

بالتعاون املمتاز فيما بني اجلهات صاحبة املصلحة ذات الصلة، لكنها تالحظ بقلق أن اهليئة املسؤولة عن تقيـيم                  
  .حملتملةأعمار األطفال غري املصحوبني تعمل دون أن تعري اهتماماً هلوامش اخلطأ ا

مبعاملة األطفال غري   املتعلق  ) ٢٠٠٥(٦ تعليقها العام رقم     مع مراعاهتا توصي اللجنة الدولة الطرف،        - ٨١
  : مبا يلي،املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خارج بلدهم األصلي
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توسيع نطاق القانون، ومواصلة توفري ضمانات حمددة من الناحية العملية من أجل األطفال               ) أ(  
  ملصحوبني واملنفصلني عن ذويهم؛غري ا

توسيع نطاق التدريب يف مجيع أحناء البلد يف جمال تقنيات املقابالت املراعية للطفل لتطال مجيع   ) ب(  
   القرارات املشاركني يف حتديد وضع الالجئني إضافة إىل أولئك الذين يتصرفون كأوصياء قانونيني؛صانعي

  لشك فيما يتعلق بتقييم العمر؛األخذ مببدأ االنتفاع بقرينة ا  ) ج(  
إجراء  ضمانات مناسبة، مبا يف ذلك        يف ظل   إعادة األطفال، عندما يتعني إعادهتم     تنفيذضمان    ) د(  

  . لظروف العودة اليت تشمل البيئة األسريةتقييم مستقل

  االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األطفال

 األطفال  بإغراء أو إرغام  ديد على جترمي عملية قيام البالغني        قانون العقوبات اجل   بالنص يف ترحب اللجنة     - ٨٢
هـذه  ستنشئ  و ،ذلك بإنشاء جلنة وطنية لإلدارة ملنع عمل األطفال ومكافحته        جانب  على التسول، وترحب إىل     

وحدات متخصصة يف جمال عمل األطفال يف املؤسسات ذات الصلة، وستتسلم مهام إعداد ورصد الربامج               اللجنة  
بيد أن اللجنـة  . ة اليت يضطلع هبا الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية     واألنشط

وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من أن هيئة رومانيـا الوطنيـة            . تشعر بالقلق إزاء ارتفاع حاالت تسول األطفال      
وأن ذين يثبت استغالهلم لعمل األطفـال       حلماية حقوق الطفل ميكنها أن تفرض عقوبات على أصحاب العمل ال          

 ١٥ر ما بـني      جتري عمليات تفتيش، وتفرض غرامات على األشخاص الذي يثبت أهنم يستخدمون القصّ            اللجنة
  املشتركة بني القطاعات اليت أنشئت ملكافحة عمل األطفـال         احمللية   عاماً بصورة غري مشروعة، فإن األفرقة        ١٨و

  .ال تعمل مجيعها بصورة فعالة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٨٣

 القوانني والسياسات اليت حتمي األطفـال مـن االسـتغالل           إنفاذتكثيف جهودها لتنفيذ و     )أ(  
  ؛ األطفالاالقتصادي، مبا يف ذلك، عمل األطفال وتسول

فال، رصد حالة األطفال املعنيني جبميع أشكال االستغالل االقتصادي، مبا يف ذلك عمل األط              ) ب(  
  للقضاء على هذه املمارسات وضمان التحاق األطفال باملدارس على النحو املناسب ومحاية صحتهم ورفاههم؛

وهي مجع بيانات عن األطفال ضحايا االستغالل االقتصادي، مبن فيهم ضحايا عمل األطفال،   ) ج(  
  .تتيح إجراء حتليل حسب النشاط وتدابري املتابعة املتخذةبيانات 

  شوارعأطفال ال

، من أجل إعادة إدمـاج أطفـال        ١٠٠/٢٠٠٦تالحظ اللجنة اعتماد خطة عمل مبوجب املرسوم رقم           - ٨٤
 من اخنفاض عدد األطفال الذين يعيشون يف الشوارع، لكنها تـشعر            التبليغوتالحظ اللجنة   . الشوارع اجتماعياً 

  وأغلبهم ال يلتحقون باملـدارس     بالقلق ألن كثرياً من أطفال الشوارع يضطرون للعمل من أجل كسب عيشهم،             
وتشعر اللجنة بالقلق ألن عمليات اإلخالء القسرية ألسر الروما اليت لديها أطفال            . وال تتوافر هلم شهادات ميالد    
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وتالحظ اللجنة أيضاً ارتفاع عدد األطفال املفقودين،       . قد جرت دون تزويدها مبسكن بديل أو تعويض مناسب        
  .يف مؤسسات حلماية الطفلسيما األطفال املودعون  وال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٨٥

االضطالع بتقييم منهجي حلالة أطفال الشوارع للحصول على صورة دقيقة لألسباب اجلذرية   ) أ(  
  هلذه الظاهرة وحجمها؛

 تعاجل يف مجلـة أمـور       ، مبشاركة أطفال الشوارع أنفسهم    ،وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة     ) ب(  
  سباب اجلذرية وحتدد التدابري الوقائية واحلمائية، وتضع األهداف السنوية خلفـض أعـدادهم وختـصيص               األ

 واملنظمات غـري احلكوميـة   دوائر احلكومة، ووضع مبادئ توجيهية مالئمة لكي تقوم ما يناسبهم من املوارد  
  بتنفيذ هذه االستراتيجية؛

ل الرعاية البديلة، مبشاركة األطفال أنفسهم،      دعم برامج مل مشل األسر، أو غريها من أشكا          ) ج(  
  عندما يكون ذلك ضرورياً ملصاحل الطفل الفضلى؛

ضمان التحاق أطفال الشوارع باملدارس وتزويدهم خبدمات الرعاية الصحية املناسبة واملأوى          ) د(  
  .والغذاء مع مراعاة خمتلف احتياجات الفتيان والفتيات

 بأن تضمن منح تعويض مناسب أو سكن بديل عندما تقوم بعمليـات إخـالء       توصي اللجنة الدولة الطرف      -٨٦
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تعزز جهودها ملنع         . قسرية مع توجيه اهتمام خاص لصغار األطفال وأسرهم       

  .فصل األطفال عن ذويهم، وأن حتسن ظروف ومواقف املوظفني العاملني يف مؤسسات احلماية اخلاصة

  واالعتداء اجلنسيانغالل االست

تالحظ اللجنة تعديل القانون اجلنائي من أجل ضمان االمتثال للربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال   - ٨٧
فحة وتقّر اللجنة أيضاً باجلهود العديدة املبذولة يف جمال مكا        . وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      

، واعتماد خطة العمـل  ٢٠٠٦ إنشاء وكالة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر يف عام       ن بينها االجتار باألشخاص، وم  
الوطنية ملنع االجتار باألطفال ومكافحته، وخطة العمل الوطنية ملنع ومكافحة االعتداء اجلنسي علـى األطفـال                

  :بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي. واستغالهلم جنسياً ألغراض جتارية

ارتفاع عدد األطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي، مبن فيهم األطفال األجانب ضـحايا                )أ(  
  روبية أخرى؛واالجتار يف رومانيا، وعدد األطفال ضحايا االجتار هبم من رومانيا إىل دول أ

حايا لالستغالل  اللوايت يقعن ضضحايا االجتار الدويل واحمللياملعاملة املختلفة اليت تتلقاها الفتيات   ) ب(  
  اجلنسي، من حيث اعتبارهن يف بعض األحيان جمرمات؛

عدم وجود أحكام حمددة يف القانون اجلنائي أو اإلجراءات اجلنائية من أجل مسـاع شـهادات                  ) ج(  
  األطفال ضحايا اجلرمية، مبا يف ذلك، االستغالل واالعتداء اجلنسيان؛
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لزمن يف مؤسسات محاية الطفل تعرضاً شديداً لالجتار        تعرض األطفال الذين يقيمون لفترة من ا        ) د(  
  هبم ألغراض جنسية؛

 واستغالهلم يف البغاء ويف إنتاج املـواد اإلباحيـة         مبسألة بيع األطفال  وفقاً للمقرر اخلاص املعين       ) ه(  
)E/CN.4/2005/78/Add.2(  ،  لفة تقـدم    ألن املؤسسات املخت   ، البيانات املتعلقة باالجتار بالبشر    يوجد تعارض يف

  .بيانات خمتلفة حبسب الفئة املستهدفة اليت تركز عليها

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي   - ٨٨

، وهـي  ع بيانات عن مدى استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنـسياً      تكثيف جهودها جلم    ) أ(  
   والقضاء عليها؛رهوا الظاستجابات كافية هلذه إلعداد بيانات جوهرية

اعتبار مجيع األطفال ضحايا هذه املمارسات اإلجرامية، مبا يف ذلك، بغاء األطفال، ضـحايا                ) ب(  
  ؛اإلدماج ودون اعتبارهم جمرمنيحيتاجون إىل املعافاة وإعادة و فقط

 من أجل مساع شهادات األطفال      ة اجلنائي اتاإلجراءو  اجلنائي حتديد أحكام خاصة يف القانون      ) د(  
  ؛اجلنسيان واالعتداء االستغالل ،ا يف ذلكضحايا اجلرمية، مب

  ضمان توفري تدابري محائية خاصة لألطفال ملنع حتويلهم إىل ضحايا مرة أو مرات؛  ) ه(  
 املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء        لالتفاقية االختياري مبوجب الربوتوكول    تقدمي تقريرها األويل    ) و(  

  .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  خط هاتفي للمساعدة

 يف رومانيا يف إطار منظمة ال تـستهدف         ٢٠٠٦الحظ اللجنة تشغيل خط هاتفي للمساعدة منذ عام         ت  - ٨٩
وتالحظ اللجنة أيضاً أن . بستة أرقام إضافة إىل األرقام الستة األوروبية خطاً ٢٠٠٨منذ عام يستخدم ه الربح، وأن

  .اجلهات صاحبة املصلحة يف رومانياهناك عدة خطوط هاتفية للمساعدة تشغلها خمتلف 

 استخدامهيشمل مجيع املناطق وحبيث توصي اللجنة بتوسيع نطاق تغطية اخلط اهلاتفي ملساعدة األطفال   - ٩٠
.  ساعة ٢٤ وأن يتوافر على مدار      ، املتصلني وأ خط املساعدة    ملؤسسة سواءيكون جمانياً   على أن   بثالثة أرقام   

طرف بإذكاء الوعي باألطفال، مبا يف ذلك عن طريق توفري معلومات عن اخلط             وتوصي اللجنة أيضاً الدولة ال    
  .اهلاتفي للمساعدة يف الربامج املتصلة باألطفال ويف املدارس

  شؤون قضاء األحداث

حتدد احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية يف مستوى أعلـى مـن            اليت  التشريعات احلالية   بترحب اللجنة     - ٩١
وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اجمللس األعلى للقضاء جلنة لرصد االمتثال اللتزامات اجمللس            .  دولياً املستوى املقبول 

بيد أن اللجنة تشعر بـالقلق ألن القـانون   . واحملاكم فيما يتعلق بتطبيق خطة العمل الوطنية يف جمال محاية الطفل   
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 يستعيض عن   ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ظام القضائي للفترة    اجلديد املتعلق بالتنظيم القضائي يف إطار استراتيجية إصالح الن        
  : كما تشعر بالقلق إزاء ما يلي. االلتزام بإنشاء حماكم متخصصة لألحداث بإمكانية إنشائها

  عدم وجود سياسة وطنية موحدة فيما خيص الوقاية؛  ) أ(  
ني حمـام،   انتهاك احلقوق اإلجرائية لألطفال خالل مرحلة التحقيق، مبا يف ذلك، إمكانية تعـي              ) ب(  

  واألساليب القسرية النتزاع األقوال أو االعترافات؛
  القضاة خصيصاً للتعامل مع األطفال، فـإن هـذا التـدريب           تدريب بعض   على الرغم من أن       ) ج(  

  ؛على اهليئة القضائية القضايا توزيع عند يؤخذ يف االعتبار فيب كل احلاالتال 
 البالغني فإهنم   ورغم فصلهم عن   مرافق الحتجاز البالغني،     كثرياً ما حيرم األطفال من حريتهم يف        ) د(  

  ؛من أي برامج خاصةال ينتفعون 
العدد القليل جداً ملراكز إعادة تأهيل وسجون األطفال املخالفني للقانون، وعدم توافر تدابري أو                ) ه(  

  مؤسسات مكلفة مبساعدة أولئك األطفال على إعادة تأهيلهم يف اجملتمع؛
 ما تتاح لألطفال احملرومني من حريتهم خدمات تعليم مناسبة، وال توجد يف الوقت نفسه               نادراً  ) و(  

  أحكام لتعليم األطفال احملتجزين رهن احملاكمة؛
) ٥٤٥/١٩٧٢املرسوم رقم (يرى أمني املظامل أن التشريعات الناظمة لنشاط مراكز إعادة التأهيل   ) ز(  

  . ل الفضلى والنمو البدين والنفسي والصحي والتربوي للطفلالطفأصبحت بالية وال تناسب ضمان مصاحل 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها لتحسني نظام قضاء األحداث، مبا يتماشـى مـع                  - ٩٢
قواعد األمم املتحدة األخرى يف جمال قضاء األحـداث،   منها ومع ٤٠ و٣٩ و٣٧سيما املواد  االتفاقية، وال 

، ومبادئ األمـم    )قواعد بيجني (ملتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث        ومنها قواعد األمم ا   
، وقواعد األمم املتحدة حلماية األحـداث       )مبادئ الرياض التوجيهية  (املتحدة التوجيهية ملنع جناح األحداث      

توصي اللجنـة   و .نائيةبادئ التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجل        املواحملرومني من حريتهم،    
  :الدولة الطرف مبا يلي

اختاذ تدابري وقائية، مثل دعم دور األسر واجملتمعات احمللية للمساعدة يف القضاء علـى الظـروف                  )أ(  
 االجتماعية اليت تدفع األطفال إىل االحتكاك بنظام العدالة اجلنائية، إضافة إىل تدابري ممكنة لتفادي الوصم؛

  مرحلة التحقيقات؛فيهايف حماكمة عادلة يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا احترام احلق   )ب(  

التعامل دوماً مع األطفال املخالفني للقانون يف إطار نظام قضاء األحداث وعدم حماكمتـهم                ) ج(  
   يف احملاكم العادية؛ مثل البالغنيعلى اإلطالق

 مجيع املناطق، وتوفري ما يناسب من استحداث مؤسسة القضاة املتخصصني يف جمال األطفال يف  ) د(  
  التثقيف والتدريب واالستقرار ألولئك القضاة املتخصصني؛
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 يف املالذ األخري فقـط وألقـصر فتـرة ممكنـة،            يتبعتطبيق إجراء االحتجاز كتدبري أخري        ) ه(  
  واستعراضه بصورة منتظمة هبدف سحبه؛

، اختاذ مجيع التـدابري لـضمان أن جيـري          إمكانية إنشاء حماكم لألحداث   بانتظار أن تتوافر      ) و(  
استعراض القضايا اجلنائية املتعلقة باألطفال باحترام حق الطفل يف اخلصوصية، وعلى أيدي قضاة ومستشارين    

  قانونيني ونفسيني مدربني هلذا الغرض؛
ة إتاحة الفرصة لألطفال احملرومني من حريتهم للحصول على التعليم، مبا يف ذلك، يف مرحل               ) ز(  

  االحتجاز رهن احملاكمة؛
  ). ٥٤٥املرسوم رقم (استعراض التشريعات الناظمة لنشاط مراكز إعادة التأهيل   ) ح(  

  محاية الشهود وضحايا اإلجرام

تالحظ اللجنة عدم وجود تدابري حمددة يف القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية لسماع شهادات األطفال                - ٩٣
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن األطفال ضحايا اجلرمية . االستغالل واالعتداء اجلنسيانضحايا اإلجرام، مبا يف ذلك 

  .رهناً ببعض القيود اليت ينص عليها القانون ،والشهود قد يشاركوا يف برامج حوارات تلفزيونية وإذاعية

وفري احلماية جلميع توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، عن طريق تدابري قانونية وأنظمة مناسبة، ت  - ٩٤
األطفال ضحايا اجلرمية أو الشهود عليها، مثل األطفال ضحايا االعتداء، والعنف املرتيل، واالستغالل اجلنسي              
واالقتصادي، واخلطف واالجتار بالبشر، والشهود على هذه اجلرائم، على النحو املنصوص عليه يف االتفاقية،              

حدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية مبادئ األمم املتوأن تراعي مراعاة تامة 
  ). ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٢ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم (والشهود عليها 

  األطفال املنتمون إىل أقليات

تمني إىل أقليات قومية يف تلقي       من قانون التعليم تعترف حبق األشخاص املن       ١١٨تالحظ اللجنة أن املادة       - ٩٥
 مبا فيهـا مجاعـات    التعليم بلغتهم األم، وأن الدولة الطرف تكفل لألطفال الذين ينتمون إىل عدد من األقليات،               

بيد أن اللجنة   . الروما، تلقي التعليم من الناحية العملية، سواء كلياً أو جزئياً، بلغتهم األم أو الدراسة بلغتهم األم               
 جلميـع األقليـات    قليلة جـداً     ال تتوفر سوى فرص   ى الرغم من اجلهود املبذولة لتحسني احلالة،        تالحظ أنه عل  

وتالحظ اللجنة أيضاً بارتياح الفرص املتاحة      .  الروما جبماعات ةهتمام خاص اال اللغة األم والثقافة، مع      الستخدام
من أجل االتصال باحملاكم واإلدارة العامة مبوجب القانون ومن الناحية العملية لألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات 

احمللية بلغتهم األم، إضافة إىل بث براجمهم اخلاصة التلفزيونية واإلذاعية، وتلقي التمويل احلكومي من أجل متويـل      
  .مشاريع خمتلفة يف عدة جماالت، منها يف جمال التعليم والثقافة وبرامج الشباب

 سياساهتا وتدابريها وأدواهتا بدون متييز وأن هتدف إىل         فل تطبيق تكتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        - ٩٦
  . الروما، ومحاية حقوقهم مبوجب االتفاقية ذلك مجيع األقليات، مبا يفاملنتمني إىل األطفال قوقمحاية ح
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وفيما يتعلق بأطفال أقلية الروما، تالحظ اللجنة أن املدارس واملؤسسات األخرى ال تراعي االحتياجات                - ٩٧
وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من اجلهود املبذولة، فإن الفـرص           . الثقافية واالحتياجات األخرى ألطفال الروما    

 الروما ال تزال حمدودة إلذكاء الوعي بالقضايا اليت تؤثر فيهم عن طريق وسائط اإلعالم وأن بعض جلماعاتاملتاحة 
  .يات االتصال باإلدارة احملليةاهليئات احمللية تقاوم استخدام لغات األقليات يف عمل

  :توصي اللجنة الدولة الطرف على وجه اخلصوص بالقيام مبا يلي  - ٩٨

وضع أطر شاملة للسياسات من أجل توفري خدمات مستدامة ملعاجلة احلالة املعقدة ألطفـال                )أ(  
  الروما وأسرهم، مبا يف ذلك اللغة والتعليم والثقافة؛

 واحلمالت الرامية إىل التصدي     اليت جتري داخل اجملتمع احمللي    خل  تعزيز مناذج عمليات التد     ) ب(  
  لقضايا الزواج املبكر واحلمل املبكر؛

  وتنفيذ تعزيز جهودها إللغاء التمييز واالستمرار، بالتعاون مع مجاعة الروما نفسها، يف وضع             ) ج(  
الناحية الثقافية، مبا يف ذلك،     سياسات وبرامج ترمي إىل ضمان املساواة يف احلصول على خدمات مالئمة من             

  النماء يف مرحلة الطفولة املبكرة والتعليم؛
 ترمي إىل ،القيام حبمالت، مبا يف ذلك عن طريق وسائط اإلعالم على مجيع املستويات واملناطق  ) د(  

  .خريناآلنيني هواملسيما يف عداد الشرطة  الروما يف اجملتمع بوجه عام، والمجاعات معاجلة املواقف السلبية إزاء 

 قوق اإلنسانحل التصديق على الصكوك الدولية - ٨

تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال                  - ٩٩
، واالتفاقية الدولية    وبروتوكوهلا االختياري  املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

، والربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          األشخاص من االختفاء القسري    حلماية مجيع 
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   املتابعة والنشر- ٩

  املتابعة

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمة لضمان تنفيذ هذه التوصـيات بالكامـل،                 - ١٠٠
الـشعب   والوزارات املعنيـة و    على السواء  جملس الشيوخ وأعضاء جملس النواب    التها إىل    إح ،بوسائل منها 

من أجل النظر فيها على النحو املناسب واختاذ اإلدارية، مبا يف ذلك، املسؤولون على مستوى املقاطعة والبلدية 
  .املزيد من اإلجراءات

  النشر

 الدوريني الثالـث والرابـع      نلتقريريلير اجلامع   توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقر         - ١٠١
ذات الصلة اليت اعتمدهتا اللجنة، على نطـاق   ) املالحظات اخلتامية ( اليت قدمتها والتوصيات     طيةوالردود اخل 
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على سبيل  (، عن طريق اإلنترنت     واسع للجمهور عامة وملنظمات اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واألطفال        
   . والتوعية باالتفاقية وتنفيذها ورصدها النقاشإثارةدف  هب)املثال ال احلصر

  التقرير املقبل- ١٠

 ٢٠١٢ أكتوبر/تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول تشرين األول             - ١٠٢
 انظـر ( صـفحة    ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صـفحات هـذا التقريـر           .  من االتفاقية  ٤٤وفقاً للمادة   
CRC/C/118.(  

 وفقاً ملتطلبات الوثيقة األساسـية      مستوفاةكما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية            - ١٠٣
 مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير      

 االجتمـاع    اليت أقرهـا   بعينهادة ووثائق خاصة مبعاهدات      لتقدمي وثيقة أساسية موح    املبادئ التوجيهية ذلك  
 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه / يف حزيرانحقوق اإلنساناخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات 

 -  -  -  -  -  

 


