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ترحِّب رومانيا بالتوصيات اليت قُدِّمت يف االستعراض الدوري الشامل املتعلِّـق هبـا               
هـا يـسّرها أن تتقـدَّم        وبعد إمعان النظر في    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ٢٢والذي جرى يف    

. بالقرارات الواردة أدناه فضالً عن بعض التعليقات الواجب إدراجهـا يف التقريـر اخلتـامي              
ومجيع التوصيات حتظى   .  فإن مجيع التوصيات تقريباً اليت قُبِلَت جيري تنفيذها        ،وكمالحظة عامة 

، ٧-١٠٩،  ٦-١٠٩،  ٥-١٠٩،  ٤-١٠٩،  ٢-١٠٩بدعم رومانيا باستثناء التوصيات أرقام      
 فيما يتعلَّق باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم،             ٨-١٠٩

، ٣٢-١٠٩،  ٣١-١٠٩،  ٢٧-١٠٩،  ٢١-١٠٩،  ١٥-١٠٩،  ١٠-١٠٩ ،٩-١٠٩و
١٠٠-١٠٩،  ٩٩-١٠٩،  ٨١-١٠٩،  ٧٤-١٠٩،  ٧٣-١٠٩،  ٣٤-١٠٩،  ٣٣-١٠٩ ،
  .١٥٧-١٠٩ و١٥٥-١٠٩، ١٥١-١٠٩، ١٤٧-١٠٩، ١٤٤-١٠٩، ١٠٢-١٠٩

  .قُبِلت  -١-١٠٩  
رومانيا لتنفيذ هذه   لدى  ال توجد خطط عاجلة بالنسبة      و. مل ُتقَبل   -٢-١٠٩  

بيد أن . أسرهموأفراد  ماية حقوق مجيع العمال املهاجرين      الدولية حل تفاقية  الالتوصية املتعلِّقة با  
 ،عات الـضعيفة احلكومة الرومانية تبقى ملتزمةً كامل االلتزام حبماية حقوق أفراد كافة اجملمو     

  .املهاجرونفئة مبن فيها 
  .قُبِلت  -٣-١٠٩  
 فيما يتعلَّق باالتفاقية الدوليـة حلمايـة        ٢انظر التوصية   . (مل ُتقَبل   -٤-١٠٩  

اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة      حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم؛ وفيما خيصُّ         
  ). فإن رومانيا مل توقِّع عليها١٨٩ رقم

  ).٢انظر التوصية ( ُتقَبل مل  -٥-١٠٩  
  ).٢انظر التوصية (مل ُتقَبل   -٦-١٠٩  
  ).٢انظر التوصية (مل ُتقَبل   -٧-١٠٩  
مل ُتقَبل فيما يتعلَّق باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             -٨-١٠٩  

ماية مجيـع  ، قُبِلت فيما يتعلَّق باالتفاقية الدولية حل)٢انظر التوصية   (املهاجرين وأفراد أُسرهم    
  .األشخاص من االختفاء القسري

مل توقِّع رومانيا على الربوتوكول االختياري امللحـق        إذ  مل ُتقَبل؛     -٩-١٠٩  
  .بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ).٩انظر التوصية (مل ُتقَبل   -١٠-١٠٩  
  . قُبِلت  -١١-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢-١٠٩  



A/HRC/23/5/Add.1 

3 GE.13-14104 

  .لتقُبِ  -١٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤-١٠٩  
 وقد صدَّقت رومانيا على االتفاقية الدولية -ُنفِّذت فعالً ومل ُتقَبل؛   -١٥-١٠٩  

  .١٩٧٠سبتمرب / أيلول١٥للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف 
  .قُبِلت  -١٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -٢٠-١٠٩  
 حيث يرد يف القانون احمللي ما مفاده أن -ُنفِّذت بالفعل مل ُتقَبل، و  -٢١-١٠٩  

 وذلك حبكم منصبه أو اسـتناداً إىل        ،ما يربِّرها هلا  يقوم أمني املظامل بإجراء حتقيقات يرى أن        
شكاوى قدَّمها إليه أفراٌد أو أشخاٌص اعتباريون تتعلَّق بانتهاك حقوق اإلنـسان باسـتثناء              

  .ون فيها األفعال املزعومة حمل إجراء قضائياحلاالت اليت تك
  .قُبِلت  -٢٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -٢٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -٢٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -٢٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٢٦-١٠٩  
سات يف ميـدان عـدم    اختصاص املؤس-مل ُتقَبل، ُنفِّذت بالفعل     -٢٧-١٠٩  

طين ملكافحة التمييز ُيستمد    ويف حالة اجمللس الو   . أحكام قانونية يف   بكلِّ وضوح    التمييز حمدَّد 
، ويف حالة مؤسسة أمني املظامل حيـدِّد        ١٣٧/٢٠٠٠احلكومي رقم   املرسوم  االختصاص من   

حالة اللوائح الصحية الدوليـة املنقَّحـة       أما يف    املسؤوليات املنوطة    ٣٥/١٩٩٧القانون رقم   
اصات  على االختصاصات وبالنسبة للمحاكم فـإن االختـص        ٩/١٩٩١  رقم ينصُّ القانون ف

ويف جمال املساواة بني اجلنسني يف أسواق العمل يوفِّر القانون   . تنظمها املدوَّنات األربع القائمة   
 اإلطار القانوين الالزم ويتميَّز النظام القانوين لرومانيا اخلـاص حبقـوق            ٢٠٢/٢٠٠٢رقم  

  .سلطاتاإلنسان وعدم التمييز بالتشعُّب والتكامل وهو حيترم يف الوقت نفسه مبدأ فصل ال
  .قُبِلت  -٢٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٢٩-١٠٩  
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  .قُبِلت  -٣٠-١٠٩  
االستراتيجية الوطنية بشأن حقوق    إن   -بالفعل  ونفذت   مل ُتقَبل؛   -٣١-١٠٩  

وحَّد يف وثيقة واحـدة مجلـة       أن تُ بناء على ضرورة     ُوِضعت   ٢٠١٣-٢٠٠٨الطفل للفترة   
إشارة وتشري االستراتيجية الوطنية    . القضايا املتعلِّقة حبقوق الطفل يف مجيع قطاعات األنشطة       

يف  وختصُّ بالذكر بالدرجة األوىل حقوقهم كما هـي مبينـة            ،كافة األطفال يف رومانيا   تعّم  
عليها رومانيا يف شىت القطاعات الـيت هتـم أطفاهلـا           صدقت  الوثائق الدولية الرئيسية اليت     

 األساسـية   واجملموعات. لكة والصحية وما إىل ذ    كالقطاعات االجتماعية واألسرية والتربوي   
املستهدفة باالستراتيجية تتمثَّل يف األطفال ذوي اجلنسية الرومانية أو الذين يعيشون داخـل             

ذوي اجلنـسية  اجلنسية أو الالجئني أو هذه إقليم رومانيا فضالً عن األطفال الذين ال ميلكون      
  .الذين يتواجدون على التراب الرومايناألجنبية 
ُتعىن باآلباء، باعتبارهم املسؤولني الرئيسيني عن تربية األطفال والعناية         واالستراتيجية    

 فـضالً   ،هبم واملستفيدين الرئيسيني من اخلدمات االجتماعية إىل جانب استفادة أطفاهلم منها          
وفيما خيصُّ األموال املخصصة يف     . عن العاملني املهنيني يف هذا امليدان وعن اجلماعات احمللية        

 متَّ بيـان مـصادر التمويـل        ، بدءاً من حلظة املوافقة عليها     ،تنفيذ هذه االستراتيجية  امليزانية ل 
اليت ُيكرَّس هلا فصلٌ    (ميزانية الدولة وامليزانيات احمللية     وتتمثل هذه املصادر يف     . بوضوح كبري 

زانيـة  اخلارجة عن املي  وميزانية اجملتمعات احمللية، واألموال     ) خاٌص يتعلَّق بتنفيذ االستراتيجية   
اجلهات املاحنة أو الراعيـة أو      (فضالً عن أي مصدر آخر للتمويل يوافق عليه التشريع الوطين           

ورصد تنفيذ االستراتيجية يتمُّ تنـسيقه علـى        ). شركات وما إىل ذلك   أشخاصاً أو   املسامهة  
ية املستوى الوطين من قبل اهلياكل املخصصة التابعة لوزارة العمل واألسرة واحلماية االجتماع           

فاعلـٍة  الهـاٍت   اجلمن  وترد  امليدان  هذا   املركزية يف    باعتبار الوزارة هي السلطة   وكبار السن   
  .عاملٍة يف هذا امليدان بياناٌت ختصُّ كلَّ مرحلة من مراحل التنفيذالخرى األستقلٍة امل

  ).٣١انظر التوصية (بالفعل وُنفذت مل ُتقَبل؛   -٣٢-١٠٩  
  ).٣١انظر التوصية (فعل بالمل ُتقَبل؛ وُنفذت   -٣٣-١٠٩  
  ).٣١انظر التوصية (بالفعل وُنفذت مل ُتقَبل؛   -٣٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -٣٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٣٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٣٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٣٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٣٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٠-١٠٩  
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  .قُبِلت  -٤١-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٤-١٠٩  
  .بِلتقُ  -٤٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٤٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥١-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٥٩-١٠٩  
  .بِلتقُ  -٦٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦١-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٥-١٠٩  
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  .قُبِلت  -٦٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٦٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧١-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧٢-١٠٩  
رقة يف رومانيا عومل بوصفه      فتاريخ احمل  -بالفعل  ونفذت  مل ُتقَبل؛     -٧٣-١٠٩  

لدرجات التعليمية السابعة   لجزءاً من التاريخ الوطين؛ واملقرَّر الدراسي املتعلِّق بالتاريخ بالنسبة          
. والثامنة والعاشرة والثانية عشرة ُمدرٌج فيه موضوع احملرقة على املستويني الوطين والـدويل            

" تاريخ اليهـود  " عنوانه   ٢٠٠٤وهناك أيضاً ُمقرَّر دراسي للمدارس اإلعدادية اعُتِمَد يف عام          
ة هناك دليل خيصُّ تعليم مـا يتعلَّـق         وعلى املوقع الشبكي لوزارة التربية الوطني     . دليالًاتُِّخذَ  
  .وُيوزَّع جماناً على املدارس نسخة طُبَِع ٥ ٠٠٠يف  ،باحملرقة

 ١٦ املـؤرَّخ    ١٦٥ القـانون رقـم      - بالفعل   نفذتمل ُتقَبل؛ و    -٧٤-١٠٩  
 بشأن التدابري الرامية إىل وضع الصيغة النهائية لعملية إعادة املمتلكات نقداً            ٢٠١٣مايو  /أيار
يف ظـل النظـام     ا يعادهلا من املمتلكات غري املنقولة اليت متّت حيازهتا ظلماً           ضها مب بتعويأو  

 وُنـِشَر يف اجلريـدة      ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٧يف  وهذا القانون اعُتمد    . الشيوعي يف رومانيا  
  .٢٠١٣مايو / أيار١٧بتاريخ  ٢٧٨الرمسية رقم 

  .قُبِلت  -٧٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٧٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٠-١٠٩  
 فقضية االعتداء اجلنسي على األطفال      -مل ُتقَبل؛ وُنفِّذت بالفعل       -٨١-١٠٩  

ولذلك أُدرِج يف   . وإمهاهلم وإيذاؤهم قضية كانت على الدوام حمل اهتمام السلطات الرومانية         
ستراتيجية الوطنية يف هذا القطاع عـدٌد        فضالً عن اال   ،التشريع الرئيسي املتعلِّق حبقوق الطفل    

ويتوخَّى التشريع الروماين هنجاً متشعباً يف معاجلة هذه القضايا وحيبِّـذ           . من التدابري الواضحة  
باإلضـافة إىل ذلـك   . التعاون الوثيق بني خمتلف املؤسسات ذات االختصاص يف هذا امليدان    
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مـن الوثـائق   وغري هذا القانون   الطفل    املتعلِّق حبقوق  ٢٧٢/٢٠٠٤هناك القانون العام رقم     
 وهناك أجـزاء    ،من قبل احلكومة  عليها  املماثلة ذات الصلة مبيدان االجتار بالبشر متت املوافقة         

واعتمدت رومانيا، يف الوقت نفـسه،      . بأس هبا من هذه الوثائق هتتم مبيدان محاية الطفولة         ال
وتتوخى هذه  ) ١١٥٦/٢٠١٢كومة رقم   قرار احل (استراتيجية وطنية تتعلَّق بالعنف األسري      
ماً وبالعنف  قضايا تتعلَّق بالعنف املرتيل عمو    لالشامل  االستراتيجية هنجاً شامالً يف هذا امليدان       

  .يشكالن كالً متكامالًضد األطفال باعتبارمها 
 فالتدابري املذكورة يف االستراتيجية الوطنيـة       -قُبِلت يف جزٍء منها       -٨٢-١٠٩  

تتناول كذلك محاية حقوق الطفل من مجيع أخطار العنـف وال سـيما      ) ٨١انظر التوصية   (
العنف اجلنسي واإلمهال واإليذاء وتنادي هذه التدابري ببذل املزيد من اجلهود ملكافحة عمـل              

  .األطفال
  .قُبِلت  -٨٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -٨٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩١-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -٩٨-١٠٩  
 قامت رومانيا وستواصل القيام بوضع      -مل ُتقَبل؛ وُنفِّذت بالفعل       -٩٩-١٠٩  

اختاذ تدابري هتدف جلعل اجملتمع يعي حقيقة أن العقوبة البدنية اليت ُتسلَّط على             استراتيجيات و 
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وفيما يتعلَّق بآليات الشكوى لرومانيا عدٌد من األدوات اليت يتمثَّل دورها           . األطفال حمظورة 
طريقة غري ضارة ويسرية للنظر يف الشكاوى املتعلِّقة حبدوث انتهاك ممكن حلقـوق             تأييد  يف  

يف هذا الصدد، هناك على مستوى كل مديرية حملية حلماية الطفولة وعلى املستوى             و. الطفل
اإلبالغ عن حالة ممكنة    بالوطين خطوط هاتفية جمانية تسمح لألطفال ولغريهم من األشخاص          

حيدث فيها تعدٍّ على الطفل أو إمهال له وعلى عاتق السلطات احمللية االلتزام بالتدخُّل الفوري               
  .التحقيق يف االدعاءات واختاذ التدابري الضروريةأال وهو دورها وأداء 

رومانيا من بني البلدان القليلـة الـيت         -نفذت بالفعل   مل ُتقَبل؛ و    -١٠٠-١٠٩  
أدرجت يف تشريعها الوطين حظراً واضحاً على مجيع أشكال العقوبة البدنية اليت ُتسلَّط على              

عزيز حقوق الطفل مينع بوضوح مجيـع        بشأن محاية وت   ٢٧٢/٢٠٠٤والقانون رقم   . األطفال
أشكال العقوبة البدنية اليت ُتسلَّط على األطفال داخل املنظومة التربوية أو داخل األسرة لتوفري              

  .محاية خاصة وما إىل ذلك
  .قُبِلت  -١٠١-١٠٩  
، متّ تعـيني    ٢٠١٣مايو  / أيار ١٥ يف   - بالفعل   نفذتمل ُتقَبل؛ و    -١٠٢-١٠٩  

ة االدعاء باملديرية الوطنية ملكافحة الفساد ورئيس هيئـة االدعـاء           املدعي العام ورئيس هيئ   
  .باملديرية الوطنية املعنية بالتحقيق يف اجلرمية املنظمة واإلرهاب

  .قُبِلت  -١٠٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٠٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٠٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٠٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٠٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٠٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٠٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١١-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٦-١٠٩  
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  .قُبِلت  -١١٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -١١٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢١-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٧-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٢٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣١-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٤-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٦-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٧-١٠٩  
  .بِلتقُ  -١٣٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٣٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤٠-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤١-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤٣-١٠٩  
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مل ُتقَبل؛ تذكِّر رومانيا، يف هذا السياق، بالربنـامج النمـوذجي             -١٤٤-١٠٩  
  ).٢٩انظر أيضاً التقرير الوطين الفقرة " (اإلسكان االجتماعي لفائدة مجاعات الروما"املعنون 

  .قُبِلت  -١٤٥-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤٦-١٠٩  
 إن مجيع العمال املهاجرين املستخدمني      - بالفعل   ونفذتمل ُتقَبل؛     -١٤٧-١٠٩  

بصورة قانونية يف رومانيا ُيتاح هلم الوصول الفعلي إىل احملاكم وغريها من اآلليات لتـسوية               
كما أن  . احة جلميع العمال  الرتاعات املتعلِّقة بالشروط اليت تكون أقل مالءمة من الشروط املت         

احلاالت املتعلِّقة بتسوية املنازعات العمالية تعاجل على سبيل االستعجال وال تتعدى اآلجـال             
  . يوما١٥ًاحملدَّدة هلا 
  .قُبِلت  -١٤٨-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٤٩-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٥٠-١٠٩  
  ).٧٤انظر التوصية (بالفعل ونفذت مل ُتقَبل؛   -١٥١-١٠٩  
  .لتقُبِ  -١٥٢-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٥٣-١٠٩  
  .قُبِلت  -١٥٤-١٠٩  
مل ُتقَبل؛ عاجلت رومانيا هذه القضية بروح من التـشبث املـتني              -١٥٥-١٠٩  

وقد اضطلعت جلنة حتقيق برملانية بتحقيق أثناء       . حبكم القانون وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     
 معلنة وتشهد بـأن     والنتائج اليت خلصت إليها اللجنة    . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥الفترة الفاصلة بني    

السلطات ال علم هلا بأن لوكالة االستخبارات املركزية مراكز اعتقال سـرية موجـودة يف               
مطارات هذا البلد ميكن أن تكون قد اسُتخدمت من قبل الوكالة املـذكورة       وال بأن   رومانيا  

قدَّمه إىل الـسلطات    طلب  كذلك ويف أعقاب    . لغرض نقل أو احتجاز إرهابيني مشتبه هبم      
 شخٌص حمتجٌز يف غوانتانامو قام اجلهاز القضائي بفتح حتقيق جنائي           ٢٠١٢لقضائية يف عام    ا

يف كنف االحترام التام ملبادئ سيادة القانون وحقـوق       جارٍ يف الظرف الراهن     وهذا التحقيق   
  .اإلنسان

أما الشفافية الكاملة فيما يتعلَّق بـالتحقيق       . قُبِلت يف جانب منها     -١٥٦-١٠٩  
  . متعذٌَّر بالنظر إىل ضرورة احلفاظ على ضمانات احليادفذلك أمٌر
  ).١٥٥انظر التوصية (مل ُتقَبل   -١٥٧-١٠٩  

        


