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  ١٦التوصيات اليت قحدمت أثناء االستعراض الدوري الشاامل يف تقِدم رومانيا ردها على  -١
. وتحبااا املظحتااات املااوجزة التاليااة موقاام رومانيااا ماان كاال توصااية ماان ٢٠١٨كااانون اليناي/يناااير 

 تلك التوصيات. وترد إشارات إىل تقريرها الوطين للدورة الينالينة من االستعراض الدوري الشامل.

 16و 10-5لتوصةةيات السةةال والثالثةةل التاليةةة  اب اا علمةة رومانيةةا حتةةي  -أوالا  
 101و 95و 87و 55و 47و 45و 44و 35و 34و 24و 17و
 188و 157و 148و 147و 145و 144و 143و 127و
وحتةةةةةةةي   201و 200و 198و 194و 181-177و 175و 174و

هلةةة ا  . ويتمثةةةل اسسةةةاق املنطقةةة 67و 66و 21لتوصةةةيات اباا جزئيةةةاا علمةةة
 املوقف فيما يل  

 رومانيااا علااى اتةاقيااة منتمااة العماال الدوليااةمل توقاا  ، ٢٠١و ١٠-٥ابلتوصاايات فيمااا يتعلاا   -٢
فيما يتعلا  ابالتةاقيااة الدوليااة يماياة حقاو  مجيا  العماال املوااجرين وأفاراد أسارهم، و . ١٨٩رقم 

ذي ن املبااادا األساسااية املعاار  عنوااا يف الاانت تاارد يف التشااري  الااوطين القااائم الااأبرومانيااا  تصاار 
حبماياة حقاو  اً اتمااً يتماشى م  لوائح االُتاد األورويب يف هذا اجملال. وتتل رومانيا ملتزمة التزاما

 أفراد مجي  الةئات الضعيةة، مبن فيوا املواجرون.
وتضاااايم أ ااااا مل توقاااا  علااااى ال وتوكااااول اال تياااااري  ،١7و ١٦ابلتوصاااايتا وُتاااايم رومانيااااا  -٣

اا جزئيةاا علمةرومانياا  حتةي و قاو  االقتصاادية واالجتماعياة والينقافياة. امللح  ابلعود الادو  اااااب ابي
 فيما يتعل  ابلتصدي  على ال وتوكول اال تياري امللح  ابلعواد الادو  اااااب ابيقاو  ٢١ لتوصيةاب

 فقم. االقتصادية واالجتماعية والينقافية
اإلجاراءات اااصاة أمار وعا   ، فيارت  للال مسس اة وطنياة٢٤ابلتوصية ما فيما يتعل  أ -٤

 هبا عند تعيا املرشحا النتخاابت هيئات معاهدات األمم املتحدة.
جملااال اً ويف الوقاات الااراهن، تلةاال كاال مسس ااة، تبعاا .٣٤ابلتوصااية اً وُتاايم رومانيااا علماا -٥

تد لوا، إعداد التقارير الوطنية القطاعية املوجواة إىل اللياات الدولياة واإلقليمياة يقاو  اإلن اان 
    متابعة التوصيات.وتن
 ةازدواجياة فيماا يتعلا  ابملسس اأنه ال توجد مثة  تسكد رومانيا، ٣٥ابلتوصية وفيما يتعل   -٦

 . (١)يف التقرير الوطين ما ورد بيانهالوطنية يقو  اإلن ان، على حنو 
فمنااااذ  .تقيةةةةدت فمةةةةا فعةةةةالا تاااارا أ ااااا إذ  ٤٥و ٤٤ابلتوصاااايتا اً وُتاااايم رومانيااااا علماااا -7

وامللت اابات  ال ااتة الُتاااد األورويباتوجيوااات  كاالاناادماجوا يف االُتاااد األورويب، نقلاات رومانيااا  
تلااافس الةااراب وامل اااواة يف املعاملااة باااا آ قاال مباادامل اااواة بااا ا.ن ااا. ونح  ميااداناألوروبيااة يف 

علاى م اتوا  نعل تاالرجل واملرأة إىل التشريعات الوطنية واللية املسس ية وال ياسات العامة و 
املةااهيم اهلاماة، مان قبيالت التميياز املباشار و ا  ان اجملتم  املادي. ويانتم القاانون الرئي اا يف املياد

املباشااار علاااى أسااااس ناااوح ا.اااني، والتحااارا ا.ن اااا والنة اااا، وامل ااااواة يف األجااار عااان العمااال 
لقالا  النمطاا ا.ن ااي وامليزنااة وا املت ااوي، واإلجاراءات اإلبابياة، والتميياز املتعادد، وناوح ا.اني،

 تنةياذ املنتاور ا.ن ااي يف ساو  العمال، والتعلاايم،لتاداب  داددة اً ا.ن اانية. ويتضامن القاانون أيضا
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والقضاء على األدوار ا.ن انية، وتشجي  املشاركة املت اوية للرجل واملارأة يف عملياة صان  القارار. 
وأناااايم هبااااا دور تنةيااااذ  ٢٠١٥املاااارأة والرجاااال يف وأنشاااائت الوكالااااة الوطنيااااة لتلااااافس الةااااراب بااااا 

وتصميم وتنةياذ الا ام   ؛ومج  البياانت ؛ال ياسات واالسرتاتيجيات العامة؛ واملبادرات التشريعية
؛ والتعااون ما  ال الطات املركزياة وال الطات اولياة واملنتماات  ا  ايلومياة. (٢)ومحظت التوعية

 كيد التزاموا بتعزيز امل اواة با ا.ن ا.وبناء على ما تقدم، تعيد رومانيا أت
مسكاااادة أن التااااداب  الراميااااة إىل ُت ااااا  ،١٤٨و ٤7ابلتوصاااايتا اً وُتاااايم رومانيااااا علماااا -٨

اإلدالء وللان ال سابيل لضامان وقام  ،ممارسة املرأة يقوقوا يف الصحة اإلجنابية قد اختذت فعاظً 
 يعي  حرية التعب . بياانت عامة بشأن هذا املوعوح ألن من شأن ذلك أنب
 .امتثلةةهل هلةةا فعةةالا وقااد  ١٩٤و ١٨٨و ١٥7و ٥٥ابلتوصاايات، اً وُتاايم رومانيااا علماا -٩

لى ااادمات عدون عائ  إاتحة فراب ايصول فالتشري  الروماي ينت على امل اواة يف ايقو  و 
مباااا يف .ميااا  املاااواطنا الروماااانيا ويضااامنوما، ويف الوقااات نة اااه، يتااار مجيااا  أشااالال التميياااز، 

. وعاااظوة علاااى ذلاااك، اختاااذت ال ااالطات الرومانياااة ة، ويعاقااا  عليوااااإثنيااا التميياااز ألسااابا  ذلااك
ترما إىل عمان امل اواة وعادم التميياز يف ايصاول، يف مجلاة موجوة تداب  إبابية ونةذت برام  

طائةاة أمور أ را، على التعليم ا.يد وال لن والصحة والعمل .ميا  املاواطنا ما  الرتكياز علاى 
وتش  إىل أ ا ال جتم  أي بياانت على أسااس  ١٩٨ابلتوصية اً أيضاً الروما. وُتيم رومانيا علم

 معاي  االنتماء اإلثين.
املتعلقااااة مبواصاااالة جوودهااااا  59-56و 54و 53التوصةةةةيات رومانيةةةةا ت يةةةةد  اااا  أن  -١٠

ىل جوااة االتصااال الوطنيااة للتشااريعات الوطنيااة. وتتااو اً الراميااة إىل ملافحااة التمييااز عااد الرومااا وفقاا
 مان قبيال الروماا موماة تقيايم االمتيناال ملعااي  عادم التميياز الشااملة لعادة قطاعاات،شاسون املعنية ب

التنقل يف  وأالبنيات التحتية لإلسلان، أو عدم الةصل،  وأالتنمية امل تدامة،  وأتلافس الةراب، 
ما  املوقام املةصال يف اً توعية. ومتاشايالتعليم، مبا يف ذلك من  ظل محظت أو املناط  ايضرية 
 197و 195و 193-189و 187-182التوصةةةيات تقاةةةل رومانيةةةا ، (٣)التقريااار الاااوطين

دماااا املااواطنا املتعلقااة إ ٢٠٢٠-٢٠١٥ لةاارتة ايلومااة الرومانيااة ةاساارتاتيجيوستواصاال تنةيااذ 
املةوعااية األوروبيااة، وُت اان  الرومااانيا املنتمااا ألقليااة الرومااا، وتقاادم التقرياار ال اانوي للتنةيااذ إىل

إىل ذلك التقييم، االسرتاتيجية وتعدهلا. وستواصل تطوير ال ام  والتداب  الرامية إىل تعزيز اً استناد
 اإلدماا العام للروما.

 االنتبااهفيماا يتعلا  ابلطار  األول فقام وتوجاه  ٦٦ ابلتوصايةاا جزئياا علمرومانيا  وحتي  -١١
املتعل  مبن  ومعاقباة مجيا  أفعاال التميياز يتضامن قائماة  ١٣7/٢٠٠٠م األمر ايلوما رقأن إىل 

ال ما ر  تقييادمةتوحة مبعاي  التمييز ألن القانون يش  إىل أي معااي  أ ارا نلان أن تاسدي إىل 
 يتعلاا  لحقاو  وايار ت األساساية يف املياادين ال ياسااية واالقتصاادية واالجتماعياة والينقافياة. وفيماالال 

إعةاء الصاةة الشارعية علاى زواا مينلياا ا.اني، يوج  التزام قانوي أي اليناي، ال يوجد ابلطر  
األزواا املعاشارة باا مشروعا قانون قياد النتار يتنااوالن املعاشارة القانونياة، مباا يف ذلاك اً ومثة حالي

 من نةي ا.ني.
 ٦7ابلتوصااية اً أيضااا جزئيةةاا حتةةي  علمةوابلنتار إىل العناصار الااواردة أعاظه، فاانن رومانياا  -١٢

فيما يتعل  ابلطر  اليناي فقم. أما فيما يتعل  بتنتيم استةتاء دستوري، فنن رومانيا تشا  إىل أن 
هااااذا األماااار يتعلاااا  حباااا  ساااايادي لل ملااااان إذ يناااادرا عاااامن صااااظحياته ساااان قااااانون يااااسدي إىل تنقاااايح 
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 ماا  الشااع  عاان طرياا  االسااتةتاء.الدسااتور، وللاان املوافقااة علااى هااذا القااانون ال تااتم إال بعااد التشاااور 
وم  ذلك، فنن االستةتاء املذكور يف الطر  اليناي من التوصية لن يةضا إىل أي تغي  يف اإلطاار 

، ٥٨٠/٢٠١٦اولمااة الدسااتورية )القاارار رقاام  فقااد قضاات القااانوي الااذي ياانتم األساارة والاازواا.
صاحبة التعديل الدساتوري، وينادرا  ن مةووم األسرة أوس  بلين  مما اقرتحته ا.وةأب( ٤٠الةقرة 

من الدستور املتعلقة ابيا  يف اييااة ايميماة واألسارية واااصاة. وفيماا يتعلا   ٢٦يف إطار املادة 
ابلطر  األول، فنن مثة يف الوقت الراهن نقاا بشأن مشروح قانون متعلا  ابملعاشارة املدنياة، ابدر 

 إىل الدستور، ال ي مح بزواا مينليا ا.ني.اً داليه اجمللي الوطين مللافحة التمييز. واستنإ
؛ فاعتماد قاوانا جديادة وتعاديل التشاريعات القائماة، ٩٥ابلتوصية اً وُتيم رومانيا علم -١٣

ما   أي ذ يف االعتبار املصلحة االجتماعية وال ياسة التشريعية واياجاة إىل مواءماة التشاريعات الوطنياة
 ات الدولية واجتواد اولمة األوروبية يقو  اإلن ان.تشريعات االُتاد األورويب واملعاهد

. فالتشااااريعات القائمااااة املتعلقااااة إنةاااااذ األحلااااام ١٠١ابلتوصااااية اً وُتاااايم رومانيااااا علماااا -١٤
 وتااداب  االحتجاااز تاانت علااى عااماانت كافيااة تلةاال احاارتام كرامااة اإلن ااان، ومناا  التعااذي  واملعاملااة

 ئم.الظإن انية واملعاقبة على هذه ا.را
وتضاايم أنااه فيمااا يتعلاا  حبقااو  العمااال، ال تاانت  ١٢7ابلتوصااية اً وُتاايم رومانيااا علماا -١٥

التشريعات على ُتديد للمون أو قطاعات األنشطة، وابلتا  يتمتا  مجيا  العماال عميا  ايقاو  
 وي تةيدون منوا كاملة.

وتضاااايم أن املواعااااي  املتعلقااااة ابلرتبيااااة  ١٤٥-١٤٣ابلتوصاااايات اً وُتاااايم رومانيااااا علماااا -١٦
( واإلرشاااادتااادرس يف إطاااار املنااااه  الدراساااية اإللزامياااة )علااام األحيااااء والرتبياااة املدنياااة،  (٤)ا.ن اااية

اليت تقادم علاى كال مان الصاعيد الاوطين واإلقليماا واولاا  يف املواد املدرسية اال تيارية املماثلة أو
س. كما يتم تنااول هاذه املواعاي  يف األنشاطة ااارجاة عان أو تدرا يف العروض التدري ية للمدار 

 املناه  الدراسية.
 وتشاا  إىل أن هااذا التشااري  موجااود ابلةعاال. فالتشااري  ١٤7ابلتوصااية اً وُتاايم رومانيااا علماا -١7

علااى الااوطين يتاار مجياا  أشاالال التمييااز، وماان ع فاانن التشااري  املتعلاا  ابلطااظ  والت ااوية يطباا  
 ن متييز.دو  الرجل واملرأة

وتشاا  إىل مااا يلااات لقااد  ١٨١-١77و ١7٥و ١7٤ابلتوصاايات اً وُتاايم رومانيااا علماا -١٨
ألفااراد األقليااات القوميااة العشاارين الاايت تعااي  يف  وا.وهريااةمتلناات رومانيااا بةضاال امل ااا ة اهلامااة 
 اياة تةاو محاالثنياة والينقافياة واللغوياة والدينياة  يف هويتواا إقليموا، من وع  نتام يماية حقوقواا

املعااي  الدولياة يف امليادان. فرومانياا مان الادول األوروبياة القظئال الايت تعوادت أبقصاى االلتزاماات 
ها للوفااااء اتحااادا هباااا يف إقليمواااا، وتباااذل قصاااار يف جماااال محاياااة لغاااات األقلياااات العشااارين الااايت يح 

احاارتام وتعزيااز حقااو   ابلتزاماهتااا. وقااد تبيناات جناعااة النتااام القااانوي واملسس ااا الرامااا إىل عاامان
األشخااب املنتما إىل األقليات القومية اليت تعي  على أراعيوا من حيث محاياة وتعزياز هويتواا 
الينقافيااة واللغويااة والدينيااة. وأصاابح هااذا النتاااام مبينابااة اااوذا للممارسااات الةضاالى علااى الصاااعيد 

 األورويب والدو .
وعلى وجه التحديد، تلةل رومانيا للل فرد يعلن مبحض إرادته انتمائاه إىل أقلياة قومياة  -١٩

حقه يف استعمال لغته األم عناد التعامال ما  ال الطات العمومياة وا.وااز القضاائا، وحقاه يف أن 
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 واالساتةادة ماانياتعلم لغتاه األم )يف كال م ااتو ت التعلايم(، ويف أدائاه شاعائره الدينيااة بلغتاه األم، 
وسائم اإلعظم ابللغاة األم، واملشااركة يف اييااة العاماة وصان  القارارات العمومياة املتعلقاة ابجملتما  

يتعلا  ابلقضاا  الايت هتاام األقلياة الايت ينتمااا  أبكملاه، مباا يف ذلاك علااى سابيل امليناال ال ايصار مااا
فيااة لخشاااخااب إليوااا. وعااظوة علااى ذلاااك، فاانن رومانيااا تشاااج  األنشااطة الاايت تنماااا اهلويااة الينقا

املنتماا إىل أقلياات قوميااة، مان  ااظل توجياه لصصااات مالياة كباا ة عان طرياا  املنتماات املمينلااة 
 لخقليات القومية.

لدسااتور، ماان العديااد ماان األنتمااة املتعلقااة اباً ويتااألم اإلطااار القااانوي ذي الصاالة، باادء -٢٠
اإلبايب فيما يتعل  ابألشخااب  عمي  جوان  ايياة االجتماعية. وب  التأكيد على أن التمييز

ثنياة والينقافياة واللغوياة املنتما إىل أقلياات وطنياة ما ر ماا دام األمار يتعلا  حبماياة وتعزياز اهلوياة اال
 اثنيااةوالدينيااة. وال توجااد تااداب  يف جماااالت أ اارا نلاان تعزيزهااا علااى أساااس متيياازي العتبااارات 

 لقانون الدو .ل ةةلالأي نوح آ ر من امل و ات أل ا ستلون  أو
، فاانن لرومانيااا ابلةعاال تشااريعات دااددة تاانتم إعااادة املمتللااات ١77ابلتوصااية وفيمااا يتعلاا   -٢١

إىل األقلياااات العرقياااة والطوائااام الدينياااة، وهاااا تشاااريعات أقرهاااا جملاااي أورواب ابعتبارهاااا تتماشاااى مااا  
 اجتواد اولمة األوروبية يقو  اإلن ان.

، تش  رومانيا إىل أن اي  يف التجما  ال الما ي اري دون ١7٩ة ابلتوصيوفيما يتعل   -٢٢
 ملقتضيات القانون.اً قيود، وفق

، وستواصاال تنةيااذ التشااريعات وال ياسااات 199و 176التوصةةيتل رومانيةةا ت يةةد   اا  أن -٢٣
مجيا  املتعلقة حبماية وتعزياز حقاو  األشاخااب املنتماا إىل األقلياات القومياة الايت تعاي  يف رومانياا يف 

 لظلتزامات األوروبية والدولية.اً اجملاالت، وفق
، أ اذت ٢٠٠٦مناذ عاام ف .امتثلهل هلةا فعةالا  إذ، ٢٠٠ابلتوصية اً وُتيم رومانيا علم -٢٤

مااان  اااظل ثاااظا  وأجنزهتاااا اااا ت يف جماااال امل ااااواة باااا ا.ن اااا ُتقيااا  رومانياااا علاااى عاتقواااا 
 عمليااة اعتمااااد االسااارتاتيجية الوطنيااة ا.ديااادة يف املياااداناسااارتاتيجية. ويف الوقاات الاااراهن، جتاااري  واثئاا 
 .٢٠٢١-٢٠١٨لةرتة 

توصةةية، وتفةةيف  163ت يةةد رومانيةةا التوصةةيات املتاقيةةة والاةةال  عةةدد ا  -اثنياا  
 التعليقات التالية على بعض منها

 ٥١و ٥٠و ٤٢و ٣٨و ٣7و ٢٣التوصيات التالية  قد نف ت فعالا  اتعت  رومانيا أ  -٢٥
. وابنضااااااامام رومانياااااااا إىل ٢٠٣و ١٩٦و ١٠٥و ١٠٤و ١٠٣و ١٠٠و 7٤و 7١و (٥)٥٣و ٥٢و

مناهضة التعاذي  و ا ه مان عارو  املعاملاة أو العقوباة القاساية أو الظإن اانية أو املويناة،  اتةاقية
. (٢٣التوصااااية )فن اااا تعااارتا اب تصاااااب .ناااة مناهضااااة التعاااذي  يف تلقاااا البظ اااات الةردياااة 

، فانن القاعادة هاا أن القاانون ي اري علاى ا.ميا  دون متيياز. 7٤و 7١ ابلتوصايتايتعل   وفيما
، ماادوانت ساالو  أعضاااء ايلومااة وال ملااان. وعلااى ٢٠١7وعااظوة علااى ذلااك، ساانت يف عااام 
؛ وتتاااو ى اساااارتاتيجية تطااااوير (٦)١٠٠ التوصاااايةاا فةةةة ت جزئيةةةةن  النحاااو املبااااا يف التقريااار الااااوطين، 

بقاادر أكاا  كمااا تتااو ى عاامان اً ومتاحااأكيناار فعاليااة ( جعاال القضاااء ٢٠٢٠-٢٠١٥القضاااء )
؛ فقاد أحادثت قد نفة ت ابلفعةل ١٠٥لتوصية اُت ا نوعية العمل القضائا. وترا رومانيا أن 
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دا ل الشرطة الرومانية آلية فعالة لتقدمي الشلاوا عاد ماا يادعى مان اعتاداءات يرتلبواا عابا  
  هيئات املظحقة ا.نائية. ويف الوقت نة ه، مت ري التحقيالشرطة. ويف هذه القضا  ا.نائية، جتح 

ل آلياة وقائياة دا لياة. وباري ُتقيا  دا لاا يف ايااالت  ا  املشامولة ابلتشاريعات ا.نائياة. ياتةع
م و  تا  ، نتاام أبماار ماان املاادعا العااام ُتقياا  يف ادعاااءات سااوء املعاملااة. وعناادما ياحاا٢٠١٥ويف عااام 

و املوينااة، فاانن القضااا  ا.نائيااة تنقاال ماان ملاتاا  املاادعا عاابا  الشاارطة ابملعاملااة الظإن ااانية أ
ا مدعون عامون يتولون عح قد العام الدنيا إىل ملات  أعلى درجة، لضمان االستقظل الةعلا. و 

امللحقااة مبحاااكم  املاادعا العااامالنتاار يف هااذا النااوح ماان القضااا . وعلااى م ااتوا ملاتاا  اً أساساا
مان أجال رصاد التقادم اوارز يف التحقيقاات ا.نائياة، مان مادعون عاامون اً ا أيضااالستئناا، عحا

 حيث طول اإلجراءات واالمتينال الجتواد اولمة األوروبية يقو  اإلن ان.
الوطنيااة يقااو  اإلن ااان  ة، سيشاارح أمااا املتااامل يف عمليااة اعتماااد املسس اا٢٠١٨ويف عااام  -٢٦
ُتاات إشااراا أمااا املتااامل وي ااعى اً املعااا حااديين. ويعماال أمااا املتااامل املعااين ابألطةااال (٢٥التوصااية )

سانة. ويتاوىل تن اي  أعمالاه أحاد ناوا   ١٨إىل تعزيز ومحاية حقو  األطةال الذين تقل أعمارهم عان 
سانوات. وجتاري اإلجاراءات التنتيمياة  ٥لوالية مادهتا  ٢٠١٨أما املتامل، الذي عا يف ني ان/أبريل 
وظيةااة للوياكاال  ١٨إىل جاناا  ختصاايت  ٢٠١٨زانيااة عااام علااى قاادم وسااا ؛ ومتاات املوافقااة علااى مي

مان ناوا  أماا املتاامل آ ار املركزية واإلقليمية. وتد ل محاية حقاو  الشابا  عامن ا تصاااب انئا  
  (.٣٣-٢٩)التوصيات 

لتعااديل  اسااتةااهاتااوفر اإلجااراءات الاايت باا   ،٩٩-٩7و ٣٦ابلتوصاايات وفيماا يتعلاا   -٢7
 نائيااة الضااماانت الظزمااة للةالااة احاارتام حقااو  اإلن ااان والقاايم الدنقراطيااةقااوانا العدالااة والقااوانا ا.

 مااا متليااه عاارورةناااء علااى األوروبيااة، مبااا يف ذلااك معاااي  .نااة البندقيااة. وتقااررت عمليااة تعااديل القااوانا ب
 األحلام م  قرارات اولمة الدستورية والصلو  األوروبية. مواءمة هذه

ابسااتقظل القضاااء، تضاايم رومانيااا  فيمااا يتعلاا ، ٩٦و ٨٣و ٨٢التوصاايات وخبصااواب  -٢٨
تاانت علااى هاادا داادد يتميناال  ٢٠٢٠-٢٠١٦أن االساارتاتيجية الوطنيااة مللافحااة الة اااد لةاارتة 

دم تقرياار يف تعزيااز سااظمة ا.واااز القضااائا وايااد ماان مااواطن عااعةه ولاااطر الة اااد فيااه. وقااد قحاا
 . (7)٢٠١٨ان/أبريل املرحلا عن تنةيذ االسرتاتيجية يف ني  ٢٠١7 عام
إىل قااااانون اإلجااااراءات ا.نائيااااة، يعتاااا  عااااحا  اً ، فننااااه اسااااتناد٦٨التوصااااية وخبصااااواب  -٢٩

ععةاء وي تةيدون مان اً ا.رائم املرتلبة بداف  اللراهية وعحا  جرائم التحيز أو التمييز أشخاص
رائم املرتلبااااة بااااداف  ا.ااااتااااداب  محايااااة دااااددة ياااانت عليوااااا القااااانون. وُتقاااا  الشاااارطة الرومانيااااة يف 

اللراهية و طا  اللراهية من  ظل تطبي  الغرامات أو إقامة دعاوا جنائية. أما ايااالت الايت 
 تتجاوز ا تصاصوا فتحال إىل اجمللي الوطين مللافحة التمييز.

، باادأ املاادعا العااام يف مجاا  بياااانت مصاانةة عاان ٢٠١٨وابتااداء ماان كااانون اليناي/يناااير  -٣٠
، اختاذت ٢٠١7إىل معاي  التمييز املنصواب عليوا يف القانون ا.نائا. ومنذ عام اً نادا.رائم است

املرتلبااة  رائما.ااالشاارطة الرومانيااة تااداب  .ماا  بياااانت مصاانةة والشااروح يف منوجيااة للتحقياا  يف 
 .(77و 7٦التوصيتان )اللراهية  بداف 
يف التشاااري   الاااواردلاااى النحاااو ، تلاااافح رومانياااا التااااهرة ع١٠7ابلتوصاااية يتعلااا   وفيماااا -٣١

 الوطين وتشريعات االُتاد األورويب.
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التمويل واملوارد البشرية يف جمال التعليم  رف  و  ياح ، ١٢٩و ٨١-7٩ابلتوصيات وفيما يتعل   -٣٢
دون متيياااز. وال توجاااد ميزانياااات داااددة أو م اااتقلة للمنااااط  الريةياااة. بياااد أناااه ياااوفر متويااال إعاااايف 

لريةية. ويتار القاانون الةصال يف الةصاول الدراساية. ويف إطاار اإلقارار التاام للمدارس يف املناط  ا
ابالحتياجات والتحد ت اااصة اليت تواجووا اجملتمعات اولية اورومة، مباا يف ذلاك يف املنااط  
الريةية، اختذت تداب  إبابية ورمست سياسات لتضايي  الةاوار  وتعزياز تلاافس الةاراب، وال سايما 

تعلاا  بتااوف  فااراب ايصااول علااى اااادمات األساسااية والتعلاايم والصااحة واإلساالان والنقاال. فيمااا ي
أن ز دة متويال الدولاة للتعلايم  (٨)، تضايم رومانياا إىل موقةواا١٤٠-١٣7التوصايات وخبصواب 

يتل أولوية من أولو هتا. وت تودا االسرتاتيجيات الوطنية القطاعية املتعلقة ابلتعليم احتياجات 
االنقطاح املبلر عن الدراسة، والتعليم والتدري  املوين، والتعليم العا ، والتعلم  -من قبيل دددة 

 مدا ايياة.
، ٢٠٠١أنااه، منااذ عااام  (٩)، تضاايم رومانيااا إىل موقةوااا١٣٢و ١٣٠التوصاايتا وخبصااواب  -٣٣

زز ، عحاااا٢٠١٨يف إطااااار الااا انم  الااااوطين املعاااين بصااااحة املااارأة والطةاااال، ويف عاااام  تاااد ظً  ١٥ أجاااري
 العامل املعين بصحة املرأة والطةل. الةري 
فصال م اتقل بشاأن فا وس نقات  ٢٠٢٠-٢٠١٤ويف االسرتاتيجية الوطنية للصاحة لةارتة  -٣٤

املناعة البشرية/اإليدز، يركز على ال ياساات والتشاريعات، واإلدارة، والتاد ل والوقاياة والرصاد والعاظا 
الا انم  الاوطين لةا وس نقات  وماا فتا املخااطر البيولوجياة املونياة.  والتغذية والتقليل إىل أدىن حد من

 .(١٣٥-١٣٣التوصيات ) ٢٠٠١على الصعيد الوطين منذ عام  ياحنا ة ذ املناعة البشرية
، بتوحياد آلياة اإلشاراا ٢٠١7، قام املدعا العام، يف عاام ١7١ابلتوصية وفيما يتعل   -٣٥

نشاااء آليااة يمايااة األشااخااب ذوي اإلعاقااة الااذين ، إ٢٠١٥الاايت  ضااعت لظ تبااار منااذ عااام 
مسس ااات الرعايااة وهااا آليااة ت ااري علااى الاادعاوا ا.نائيااة. ول ليااة عنصاار ماازدوات  ت تضاايةوم

 امللحقااة املاادعا العاااموظيةااا ماان  ااظل موااام الرصااد واملراقبااة والتحلياال الاايت تضااطل  هبااا ملاتاا   )أ(
العام؛ ) ( وإجرائا، يتو ى أتما اإلعمال ايقيقا لمدعا العام للت  املمبحاكم االستئناا و 

 والةعلا يقو  الضحا .
    

 ايواشا

  .٤٠-٣7، الةقرات A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر  (١)
  .٢٨، اياشية A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر  (٢)

  .٦7-٥٩، الةقرات A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر  (٣)

  .١٠٩، الةقرة A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر أيضاً  (٤)

ت ٢٠١7، املرجو الرجاوح إىل تقريار أنشاطة اجمللاي الاوطين مللافحاة التميياز لعاام ٥٣و ٥٢ابلن بة للتوصيتا  (٥)
http://api.components.ro/uploads/1d3a0bf8b95391b825aa56853282d5da/2018/05/Activity_Report

_CNCD_2017.pdf.  
  .7، اياشية A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر  (٦)

 . https://sna.just.ro/docs/pagini/53/Raport%20monitorizare%20MJ.pdfمتا  على املوق  الشبلات  (7)
  .١١٣-١١٠، الةقرات A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر  (٨)

  .١٠٩-١٠7، الةقرات A/HRC/WG.6/29/ROU/1انتر  (٩)
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