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  معلومات إضافية مقدمة من رومانيا رداً على املسائل اليت أثريت 
  امل خالل اجتماع الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الش

ضيق الوقت املتاح أثناء اجللسة العامة للمجلس، قدمت رومانيا املعلومات اإلضافية التالية املتعلقة إىل نظراً   - ١
  .أو التوصيات/باالستنتاجات و

  ١٦التوصية رقم 

 العقاب البـدين  صراحة  ، حيظر   ٢٠٠٤إن القانون املتعلق حبماية حقوق الطفل وتعزيزها، املعتمد يف عام             - ٢
 العقابمنع منعاً باتاً    ُيو. املدارس، فإنه يتخذ مبراعاة كرامة الطفل      وكل ما يتخذ من إجراءات تأديبية يف      . للطفل
   .ؤثر يف النمو البدين أو الذهين للطفل أو يف حالته النفسيةالعقاب الذي يأو البدين 

  ٢٢التوصية 

 الوطنيـة  د إىل تقييم مستقل لالسـتراتيجية     باالستناملكافحة الفساد   اجلديدة    الوطنية ستراتيجية اال ستَعّد  - ٣
، ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤ويف  . ، وإىل خطة العمل املرتبطة هبا     ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ملكافحة الفساد اليت أُعدت للفترة      

يف  الضعيفة، و  من أجل تنفيذها يف القطاعات     ٢٠١٠- ٢٠٠٨أقرت احلكومة استراتيجية مكافحة الفساد للفترة       
وهتدف خطة العمل إىل احلد بدرجة كبرية من حاالت الضعف إزاء . وخطة العمل املرتبطة هبا اإلدارة العامة احمللية،

  .الفساد وذلك يف عدة قطاعات إدارية كقطاع حفظ النظام العام، والرعاية الصحية، والتعليم، واإلدارة الضريبية

  ٢٣التوصية 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥تراتيجية اإلصالح الوطنية للفترة     بالتعقيد إىل اس  تسمة   إصالح اجلهاز القضائي امل    ت عملية استند  -٤
 ٢٧بيـة الـصادر يف      و، وعمالً بتقرير املفوضـية األور     ٢٠٠٧أكتوبر  /ويف تشرين األول  . وإىل خطة العمل املرتبطة هبا    

 هبدف تنفيذ املعايري احملددة من أجل اجلهاز القضائي،         ٢٠١٠-٢٠٠٧، اعُتمدت خطة عمل للفترة      ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
وفيما يلي خطوط العمل الرئيسية الرامية إىل زيادة تعزيز قـدرات هـذا             .  آلية االحتاد األورويب للتعاون والتحقق     يف إطار 
اعتماد قوانني جديدة ألصول احملاكمات، وحتقيق االتساق بني أحكام القضاء، وتعزيز قدرات اجمللـس األعلـى                : اجلهاز

  .اكم وما إىل ذلكاحملت املوارد البشرية، وإدارة للقضاء، وزيادة شفافية عمل العدالة، وحتسني سياسا

  ٢٩التوصية 

وتـتالءم  . يندرج التثقيف حبقوق اإلنسان، يف رومانيا، يف صميم برنامج تعليم املواطنـة الدميقراطيـة               - ٥
ة يف إطار الربنامج العاملي للتثقيف  املعّد٢٠٠٩- ٢٠٠٥التعليم الوطنية بصورة تامة مع خطة عمل الفترة   سياسات

كز اهلدف الرئيسي للتعليم على تنمية شخصية اإلنسان، عن طريق مجلة تووفقاً لقانون التعليم، ير. حبقوق اإلنسان
أمور منها إرساء احترام حقوق اإلنسان، واحلريات األساسية، والكرامة، والتسامح، وحرية تبادل اآلراء، إضافة              

  . يةإىل الوعي باملشاكل البشرية والقيم األخالقية واملدن
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وتشمل املناهج الدراسية اإللزامية واالختيارية على السواء مواضيع ذات صلة خمصصة لعدة مـستويات                - ٦
وختصصات، مثل التربية املدنية، والثقافة املدنية، وحقوق اإلنسان، والتعليم املتعدد الثقافات، وعلم االجتمـاع،              

  . أيضاً حول هذه املواضيعوُتنظم مسابقات مدرسية. والفلسفة، والدراسات االجتماعية

ونظراً إىل ضيق الوقت املتاح خالل دورة االستعراض الدوري الشامل، واحلاجة إىل وضع تقرير بعـدد                  - ٧
. مسائل واستفـسارات موضـع قلـق      عدة  حمدد من الصفحات، فقد كان من املتعذر التطرق بشكل كاف إىل            

  :فإن رومانيا ترغب يف تقدمي معلومات إضافية كاآليت  ولذا

  ة العقليةيف جمال الصح الرعاية -  ألف

وقد أنـشأت وزارة    . تويل السلطات الرومانية أولوية عليا لتوفري الرعاية املناسبة يف جمال الصحة العقلية             - ٨
وحيـدد  . ، مركزاً وطنياً للصحة العقلية يهدف إىل حتسني إدارة نظام الصحة العقلية٢٠٠٦الصحة العامة يف عام    

 تنفيذ  سياقشأ حديثاً األولويات يف جمال وضع سياسات الصحة العقلية، ويوفر املساعدة التقنية يف              هذا املركز املن  
  .الربامج املتصلة خبدمات الصحة العقلية، ويعمل على تنسيق هذه اخلدمات ورصدها

  ٢٠٠٧ التدابري املتخذة يف عام -  باء

  نيني  مساعدين اجتماعيني مععينيوضع الصيغة النهائية لعملية ت - ١
  برصد احترام حقوق اإلنسان يف مستشفيات األمراض النفسية      

وقد ُبذلت جهود مللء الوظائف الشاغرة      .  مساعداً اجتماعياً يعملون يف النظام الصحي      ٩٠يوجد حالياً     - ٩
. ملمّعينني منـه لمن فئة مساعدين اجتماعيني يف مجيع وحدات األمراض النفسية، إضافة إىل تقدمي تدريب خاص   

   .املهنيةالفئة وقد اقترح املركز الوطين للصحة العقلية منهاج تدريب خاصاً هلذه 

   التصدي لالكتظاظ يف مستشفيات األمراض النفسية- ٢

بقاء املريض يف اضطلع املركز الوطين للصحة العقلية بعدة برامج حبثية ركزت على دراسة إمكانات تفادي   - ١٠
ويكمن اهلدف يف إعداد استراتيجية ترمـي إىل احليلولـة دون اكتظـاظ             . ية يف احلاالت غري الضرور    املستشفي

  . املستشفى إىل نظام العالج اخلارجيلبقائهم يفضرورة  مستشفيات األمراض النفسية، بإحالة األشخاص الذين ال

عقلية، هبـدف   وتقوم وزارة الصحة العامة باالستثمار يف البنية التحتية الطبية، ويف تطوير مراكز الصحة ال               - ١١
وبفضل األموال اليت خصصتها . ه، وتقليل مدة املكوث فياإلدخال إىل املستشفى وإعادة اإلدخالخفض عدد حاالت 

إصالح سـتة   تسىن ،) مليون يورو١,٨٥حوايل (، عن طريق الربنامج الوطين للصحة العقلية ٢٠٠٦الوزارة يف عام    
، بلغت األموال اليت    ٢٠٠٨ويف عام   . عية جتريبية للصحة العقلية    مراكز جمتم  ٨مستشفيات لألمراض النفسية، وإقامة     

)  مليـون يـورو    ١,٦زهـاء   ( ماليني ليـو     ٥,٠٨ ،خصصتها الوزارة، عن طريق الربنامج الوطين للصحة العقلية       
  .إلنشاء املزيد من املراكز اجملتمعية، وإلصالح املستشفيات  ستستخدم
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  صحة النفسية املزيد من العاملني يف وحدات ال تعيني- ٣

 وظيفة  ١٠٠ بإضافة زيادة كبرية    العاملنية يف جمال الصحة العقلية، من املتوقع زيادة عدد          وفقاً خلطة العمل املعدّ     -١٢
  ).٢٠٠٨ستعلن على أساس مسابقة يف عام ( أخرى من فئة مساعد اجتماعي ١٠٠ ويسأخصائي نفجديدة من فئة 

ـ    األعوام األربعة املقبلة    تيجية  وستوضع قريباً الصيغة النهائية السترا      -١٣ ، وسـتوفر هـذه     شريةاملتعلقة بـاملوارد الب
 يف املائة يف وحدات الصحة العامة، ملواكبة التوسـع يف الـشبكة املؤسـسية               ٣٥ بنسبةاالستراتيجية زيادة عدد العاملني     

  . حنو منهجيوستقوم وزارة الصحة العامة برصد حالة املوارد البشرية على. اجلديدة واخلدمات الصحية

 وأخصائيطبيب نفسي،   ( يف دليل التصنيف املهين يف جمال الصحة العقلية          مهنيةوقد ُسجلت مخس فئات       - ١٤
، ومساعد اجتماعي لديه مؤهالت يف جمال الصحة العقلية، وممرض خمتص بالصحة العقلية، وطبيب عـام                ينفس

 وحدات الصحة العقلية، بتقدمي عالوات إىلملني وتسعى الوزارة إىل استقطاب عا). يف جمال الصحة العقليةمؤهل  
  . فيما خيص املناطق احلضرية والريفيةللرتب املهنيةإضافية واستحداث نظام جديد 

   ضمان توفري العالج املناسب للمرضى- ٤

  .مرضى الصحة العقلية يف املستشفيات واملراكز اجملتمعيةرعاية أُعد دليل بشأن اخلدمات الصحية ومعايري   - ١٥

وينظم املركز الوطين للصحة العقلية دورات تدريبية أولية ومستمرة للعاملني، هبدف حتسن نوعية اخلدمات   - ١٦
  .وسترصد هذه الدورات عن كثب وفقاً للمعايري املعتمدة. الطبية

  الصحة اإلجنابيةو الوفيات النفاسية -  جيم

 يف  ٠,١٥، بلغ معدل الوفيات النفاسية      ٢٠٠٦في عام   ف. آخذاً يف التراجع  سجل معدل الوفيات النفاسية اجتاهاً        -١٧
وأقل بكثري  ) وليد ١ ٠٠٠لكل  ( يف املائة    ٠,١٧ حيث بلغ    ٢٠٠٥وهو أقل مما ُسجل يف عام       ) وليد ١ ٠٠٠لكل  (املائة  
  ).وليد ١ ٠٠٠لكل ( يف املائة ٠,٨٣ حيث بلغ ١٩٩٠كان عليه يف عام  مما

 يف املائـة    ٠,٥٨فقد بلغ هذا املعـدل      . سية اليت تعزى إىل اإلجهاض    كما اخنفض كثرياً معدل الوفيات النفا       - ١٨
  ).وليد ١ ٠٠٠لكل  (٢٠٠٦ يف املائة يف عام ٠,٠٥مقابل ) وليد ١ ٠٠٠لكل  (١٩٩٠عام   يف

ووضعت وزارة الصحة العامة استراتيجية وطنية بشأن صحة املرأة والطفل واألسرة، حتدد عدة إجراءات                - ١٩
حليـاة  با  املتعلقة اخليارات اإلجنابية، ومنع احلمل، وتقدمي املشورة     (تنظيم األسرة   : ال مثل ذات أولوية يف هذا اجمل    

 يف  الولـدان  الرعاية قبل الوالدة، ورعاية      -  ، واإلجهاض واخلدمة املأمونة، واألمومة اخلالية من املخاطر       )األسرية
 من األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي       ظروف آمنة وجيدة على مستوى النظافة، والرضاعة الطبيعية، والوقاية        

  .، والوقاية من سرطانات الثدي والرحم وعالجهاومتابعتها

  .للربنامج الوطين لصحة املرأة والطفل) زهاء مليون يورو( مليون ليو ٣٦، ُخصص مبلغ ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٠



A/HRC/8/49/Add.1 
Page 5 

م الثقافة لدى اإلناث واألزواج     وتعزى نسبة الوفيات النفاسية النامجة عن اإلجهاض بوجه عام إىل انعدا            - ٢١
عموماً فيما يتعلق باملخاطر اليت ينطوي عليها اإلجهاض، إضافة إىل عدم كفاية تدابري تنظيم األسـرة يف بعـض                   

 أو قلة فعالية هذه التدابري، وتعزى على األخص إىل بعض مواطن اخللل اليت تعتـري                واملهنيةالبيئات االجتماعية   
  . باإلشراف الصحيح والعمليات الطبية املثلى اليت ختضع هلا النساء احلواملالنظام الطيب فيما يتعلق

ولتجنب هذه احلـاالت، يقتـضي   . وحتدث معظم الوفيات النفاسية بني النساء غري املسجالت كحوامل   - ٢٢
ـ   النساء احلوامل واإلشـراف    الرامية إىل الوصول إىل   نشطة  األاألمر مشاركة أكرب من الشبكة الطبية يف         يهن،  عل

  .جهود حتديد النساء الاليت يتعني عليهن زيارة طبيب لإلشراف على محلهنإضافة إىل تكثيف 

. ويتجاوز معدل الوفيات النفاسية املرتبطة مباشرة مبخاطر الوالدة معدل الوفيات النفاسية املرتبطة باإلجهاض              - ٢٣
 التفاوت القائمة   بأوجهوميكن تفسري ذلك    . لريف ملخاطر الوفيات النفاسية هن بوجه عام من ا        نوالنساء الاليت يتعرض  

الفروق يف  ببني الظروف اليت تتيحها الوحدات الطبية يف الريف، وتلك املتاحة يف املدينة، ليس ذلك فحسب، بل أيضاً                  
  .مدى التثقيف بضرورة متابعة احلمل ومراقبته منذ األسابيع األوىل وإدراك هذه املسألة

الة، اضطلعت وزارة الصحة العامة بعدة إجراءات، يف إطار الربنامج الوطين لتنظيم            وألغراض حتسني هذه احل     - ٢٤
األسرة، لضمان حصول الفئات الضعيفة من السكان على خدمات مباشرة لتنظيم األسرة، مع زيادة جهودها يف الوقت 

  .تفادي محل غري مرغوب فيهنفسه إلعالم الفئات املعرضة للخطر بأخطار اإلجهاض وباإلمكانات املتنوعة املتاحة ل

جيري العمل وتتاح فيه أساليب حديثة لتنظيم النسل  ،ورومانيا بلد ال ُيمنع فيه اإلجهاض مبوجب القانون  - ٢٥
   .تسهيالت لتنظيم األسرةكما تكفل السلطات تقدمي ما يناسب من خدمات طبية وعلى تعزيزها بشكل مكثف، 

وفقاً للدراسة االستقصائية املتعلقة    ف. ألسرة، تناقص أيضاً معدل اإلجهاض    وكلما اتسعت معرفة املرأة بتنظيم ا       - ٢٦
 ٣,٣٩امـرأة    ١ ٠٠٠ يف رومانيا، بلغ املعدل الكلي لإلجهاض لكـل          ٢٠٠٤بالصحة اإلجنابية اليت أجريت يف عام       

ية وحسب الدراسة االستقـصائ . ٢٠٠٤ حالة يف عام ٠,٨٤، و١٩٩٦ يف عام ة حال٢,٢٠، و ١٩٩٣حاالت يف عام    
  .٢٠٠٤ يف املائة يف عام ٥٨ إىل ١٩٩٣ يف املائة يف عام ٤١نفسها، ارتفع عدد مستخدمات وسائل منع احلمل من 

   حقوق الطفل-  دال

   هوية ومسألة هجر األطفالوثائق األطفال الذين هم بدون - ١

. وحيق للطفل احلصول على هويته واالحتفاظ هبا      . جيب تسجيل الطفل بعد والدته على الفور مبقتضى القانون          - ٢٧
  .تأخر يف تسجيل املواليدوعلى الرغم من األحكام القانونية الواضحة، فال تزال هناك حاالت 

، بالتعاون مـع هيئـة      ٢٠٠٧وملواجهة هذه احلالة، تقوم اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل، منذ عام              - ٢٨
الذين ليست  حبالة األطفال لية على مستوى املقاطعات تتعلقص فمعلوماتمع يش الوطنية لتسجيل السكان جبالتفت

وترسل املعلومات املركزية إىل هيئة التفتـيش       .  هوية شخصية واملودعني لدى وحدات احلماية اخلاصة       هلم وثائق 
  . مع طلب توضيح كل حالة على حدةيف املقاطعاتالوطنية لتسجيل السكان اليت حتيلها إىل مكاتبها 
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 ١ ٧١٠ إىل   ٢٠٠٣ طفالً يف عام     ٥ ١٣٠ يف املستشفيات من     الولدان املتخلى عنهم  /وقد تناقص كثرياً عدد األطفال      -٢٩
وقد عملت اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل إىل جانب وزارة الصحة العامة على إعداد منهجية حتدد                . ٢٠٠٧أطفال يف عام    

ة العامة، والوحدات الصحية، وغريها من املؤسسات يف جمال منـع حـاالت هجـر               االلتزامات اليت تشترك فيها هيئات اإلدار     
  .األطفال يف املستشفيات وتنظيمها

.  يف املائـة   ٥٠ عند الوالدة تناقصاً حاداً وصـل إىل         املتخلى عنهم ، شهد عدد األطفال     ٢٠٠٥ومنذ عام     - ٣٠
رعاية مساعدين  وضعوا حتت   هم البيولوجية، أو     األطفال يف أسر    هؤالء وإضافة إىل ذلك، أُعيد إدماج عدد كبري من       

  . شخص١٤ ٠٠٠ ليصل إىل أكثر من املهنينيوارتفع يف الوقت نفسه عدد املساعدين احلاضنني . حاضنني

   األطفال الذين يعمل آباؤهم يف اخلارج- ٢

و أفـضل،   اختذت اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل جمموعة من اإلجراءات هبدف رصد احلالة على حن               - ٣١
  .والتصدي لآلثار السلبية على مناء الطفل النامجة عن غياب أحد األبوين أو كليهما

 الئحة تتعلق باألنشطة الضرورية للتعرف إىل ٢٠٠٦وأصدرت اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل يف عام   - ٣٢
هياكـل  لع هبا   ت اليت ستضط  وحتدد الالئحة عدداً من املسؤوليا    . أولئك األطفال، ومساعدهتم، واإلشراف عليهم    

  .القطرية ذات الصلة يف جمال تقدمي املساعدة االجتماعية ومحاية الطفلاملقاطعات 

وعليه، يتعني على مواطين رومانيا املعيلني ألطفال، الراغبني يف احلصول على عقد عمل يف اخلارج، إخطار   - ٣٣
اكن إقامتهم، وتعيني الشخص املكلف مبسؤولية رعاية       الدوائر العامة للمساعدة االجتماعية، ودور البلديات يف أم       

  .وُتبلغ اهليئة الوطنية حلماية حقوق الطفل جبميع هذه احلاالت. األطفال

حلماية ، اقترحت اهليئة الوطنية )سُتقرها احلكومة قريباً (٢٠٠٨ويف إطار فئة برامج املصلحة الوطنية لعام   - ٣٤
، يرمي إىل دعم    "كة اخلدمات االجتماعية اجملتمعية املقدمة للطفل واألسرة      تطوير شب " برناجماً بعنوان حقوق الطفل   

وسينفذ هـذا  . آبائهم األطفال عن انفصالاملساعدة االجتماعية للعمل على منع   يف جمال   قدرات اخلدمات العامة    
  . يورو تقريباً مليوناالربنامج خالل فترة عامني مبيزانية إمجالية قدرها

 ماليني يورو، ستنفذ اهليئة     ١٠مربم مع املصرف اإلمنائي جمللس أوروبا لتقدمي قرض مببلغ          يف إطار اتفاق      - ٣٥
  .آبائهم األطفال عن انفصالالوطنية برناجماً يرمي إىل توفري خدمات جمتمعية ملنع 

   مكافحة عمل األطفال- ٣

ومن بني  . كيد عاملة  ، أقرت احلكومة خطة العمل الوطنية للقضاء على استغالل األطفال         ٢٠٠٤يف عام     - ٣٦
  :يلي أهداف هذه اخلطة ما

 تتمتـع    على صعيد املقاطعات    إنشاء أفرقة مشتركة بني القطاعات     -  تطوير القدرات املؤسسية    )أ(  
مستوى  ذات الصلة على مؤلفة من ممثلني جلميع اهليئات (باملؤهالت الالزمة ملنع ظاهرة عمل األطفال ومكافحتها        

  جتتمع بانتظام؛وألفرقة يف مجيع املقاطعات وتوجد هذه ا). املقاطعات
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  ؛تهاوضع سياسات وطنية يف هذا اجملال، إضافة إىل برامج ترمي إىل منع ظاهرة عمل األطفال ومكافح  )ب(
  .بدء محالت لزيادة التوعية  )ج(

وتنفذ خطة العمل على أساس شراكة فيما بني املؤسسات تضم اهليئة الوطنية حلماية حقـوق الطفـل،                   - ٣٧
ووزارة التعليم والبحث والشباب، ومديرية تفتيش العمل، ووزارة الداخلية واإلصالح اإلداري، واهليئات العامة             

  .احمللية، ومنظمات غري حكومية

  :، اُتخذت عدة تدابري على النحو اآليت٢٠٠٧ و٢٠٠٤ويف الفترة ما بني عامي   - ٣٨

نظمت مديرية تفتيش العمل    (ء وأصحاب العمل    بدء محالت لزيادة التوعية تستهدف األطفال واآلبا        )أ(  
  وبرامج إعالمية، مبا يف ذلك يف جمتمعات الروما؛) محلة توعية يف إطار الربنامج الدويل للقضاء على عمل األطفال

  ؛)إتاحة الفرصة ملواصلة التعليم اإللزامي(تنفيذ برنامج الفرصة الثانية الذي استهلته وزارة التعليم   )ب(  
  الواجبات املدرسية  عدادإلأي الدعم   ( مراكز هنارية ألطفال الروما تقدم الدعم التعليمي         إنشاء  )ج(  

واألنشطة االجتماعية، وتقدمي وجبة ساخنة يف اليوم وتوفري املساعدة االجتماعية          ) والتربية الصحية وما إىل ذلك    
  واملشورة النفسية لألطفال الذين تعرضوا لالستغالل؛

  ؛)ُتنفذ بدعم من املؤسسة الدولية للطفل واألسرة( مل األطفالوضع آلية لرصد ع  )د(  
تدعيم قدرات الوحدة املتخصصة يف عمل األطفال يف إطار اهليئة الوطنية حلمايـة حقـوق الطفـل       )ه(  

وهذه الوحدة على اتصال منـتظم باألفرقـة        ). مسؤولة عن إعداد تقارير وإصدار توصيات ونشر املمارسات اجليدة        (
ُنظمـت  (، وميكنها أن تنظم زيارات لرصد أنشطة هذه األفرقة           املنشأة على صعيد املقاطعات    ني القطاعات املشتركة ب 

  ).زيارتان من هذا النوع

   ألطفال الشوارعة الصحيالة احل- ٤

وُتغطى التكاليف ذات . تكفل الدولة حصول األطفال جماناً على اخلدمات الطبية وخدمات إعادة التأهيل       - ٣٩
وهذه األحكام سارية علـى  . صندوق الوطين للتأمينات االجتماعية والصحية، ومن امليزانية احلكومية       الصلة من ال  

  . فيهم أطفال الشوارعنمجيع األطفال بدون متييز، مب

   معاملة الشرطة لألحداث- ٥

إىل ، استهلت الشرطة الرومانية برناجماً خمصصاً ملنع ومكافحة اإلسـاءة اجلنـسية      ٢٠٠٦مارس  /يف آذار   - ٤٠
 سنوياً برناجمها اخلاص بشأن هذا املوضـوع مبـا          ويتعني على كل وحدة من وحدات الشرطة أن تعدّ        . األطفال

  . يتناسب مع احلالة يف املنطقة اخلاضعة لواليتها

، أعدت مديرية التفتيش العامة للشرطة دليالً للممارسات اجليدة فيما يتعلق حباالت اختفـاء              ٢٠٠٧ويف عام     - ٤١
. االجتار باألشخاص أو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية على شبكة اإلنترنت و األطفال ضحايا اإلساءة، أواألطفال أ

  .، منع ومكافحة جنوح األحداث والتعدي على األطفال٢٠٠٨ومن األولويات اليت حددهتا الشرطة يف عام 
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ومل تسجل يف الـسنوات الـثالث       . طةومحاية القصر جزء من التدريب املستمر الذي يتلقاه أفراد الشر           - ٤٢
وقد فُرضت عقوبـات    .  حاالت معزولة إلساءة السلوك الصادر عن ضباط الشرطة إزاء القصر          ٣األخرية سوى   

ويف احلالة الثالثة، عرضت القضية على املـدعي        ) الفصل من قوة الشرطة وإرجاء الترقية     (تأديبية يف حالتني منهم     
  .السلوك التعسفيالعام للتحقيق يف جرمية ممارسة 

   أقلية الروماحالة -  هاء

 بالفعل معلومات وافرة عن اجلهود اليت تبذهلا السلطات الرومانية لتحسني حالة أقلية الرومـا يف                دمتقُ  - ٤٣
  .إطار عملية االستعراض الدوري الشامل

 مقياس  املثال، ُيبنيوعلى سبيل.  عاماً مضت، اخنفضت كثرياً حاالت التحيز والتعصب إزاء الروما١٤وخالل   - ٤٤
أن نسبة املواقف السلبية املتخذة ) Open Society Institute( الصادر عن معهد اجملتمع املفتوح ٢٠٠٧إدماج الروما لعام 

  .٢٠٠٣املائة يف عام    يف٣٧ إىل ١٩٩٨ يف املائة يف عام ٧٦جتاه الروما باعتبارهم جرياناً تراجعت من 

  "Pro-ethno culture" قــافيني املــشار إليهمــا يف التقريـر الــوطين،  الثالربنــاجمنيوإضـافة إىل    - ٤٥
لروما، بتنظيم وتنفيـذ  با املعنية، قامت احلكومة، عن طريق الوكالة الوطنية "Roma together for Europe"و

  :عدة محالت ملكافحة التمييز ضد الروما وهي

  ؛٢٠٠٧شباب الروما لعام ب النهوض مركز محلة من أجل احلوار متعدد الثقافات، يف إطار شراكة مع  )أ(  
قافلة للمعلومات والتدريب يف جمال مكافحة التمييز، ُنظمت يف إطار شراكة مع برنامج األمـم     )ب(  

  املتحدة اإلمنائي واجمللس الوطين ملكافحة التمييز؛
ـ   " من املرتل  يبدأ التمييز   -  وقف التعصب ضد أقلية الروما    "،  SPERبرنامج    )ج(   ول مـن   ، وهو ّمم
  .٢٠٠٦- ٢٠٠٤ للفترة PHAREبرنامج 

   االحتجاز التابعة للشرطةمرافق -  واو

أُغلقت  (٢٠٠٦ مرفقاً قائماً يف عام    ٦٧ مرفقاً لالحتجاز تابعاً للشرطة من بني        ٥٥ال يعمل اليوم سوى       - ٤٦
  ).املرافق اليت ال تفي باملعايري املطلوبة

حيث يبلغ معـدل    ،   شخص يومياً  ١ ٠٠٠ الوقت احلاضر زهاء     يفمرافق االحتجاز التابعة للشرطة     وتستقبل    - ٤٧
، ٢٠٠٦يف عام   (املوقوفني  /ويعزى ذلك إىل تناقص عدد احملتجزين     .  يف املائة  ٥٠شغل هذه املرافق يف املتوسط أقل من        

 شخصاً ١ ٧٦٩ و٢٠٠٧ شخصاً يف عام ٦ ٤٢٦ شخصاً من احملتجزين أو املوقوفني مقابل ٩ ٥٤٤جرى التحقيق مع 
  .، وإىل نقل أشخاص إىل السجون ممن ال مربر لوجودهم يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة)٢٠٠٨ عام يف

 شكوى مقدمة بسبب انتهاكات للحقوق اإلجرائية لألشخاص الذين هم      ٥٧وخالل السنتني األخريتني، من بني        -٤٨
). حمتجزون أو موقوفـون   (عة للشرطة    شكوى من أشخاص حمتجزين يف مرافق االحتجاز التاب        ١٥حتقيق، قُدمت   موضع  

  . شكاوى إىل مكتب املدعي العام٥ونتيجة للتحقيقات، فُرضت عقوبات تأديبية على ستة ضباط شرطة، وقُدمت 
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وتتاح الرعاية الطبية واملشورة النفـسية يف       . وخصصت أموال لتحديث مرافق االحتجاز التابعة للشرطة        - ٤٩
وأعدت خطة مراقبة ملنع ومكافحة انتهاكات      . ني يف مجيع مراكز الشرطة    مجيع األوقات عن طريق أخصائيني طبي     

  .املوقوفني/حقوق احملتجزين

وحيظى العاملون يف مرافق االحتجاز التابعة للشرطة بتدريب مستمر، مبا يف ذلك التدريب يف جمال احترام   - ٥٠
  ).٢٠٠٨ و٢٠٠٦  ضابط شرطة هذا التدريب يف الفترة ما بني عامي٢١٧تلقى (حقوق اإلنسان 

وميكن للمنظمات غري احلكومية الوطنية أو الدولية الدخول إىل مرافق االحتجـاز التابعـة للـشرطة،                  - ٥١
 ٣٢منظمات غري حكومية  ، قدم ممثلو٢٠٠٨- ٢٠٠٧وخالل الفترة . والتحدث مباشرة مع املوقوفني أو احملتجزين

  . شخصا٢٨١ً مع على انفرادناقشات طلباً لزيارة مرافق االحتجاز التابعة للشرطة، وأجروا م

   املعهد الروماين حلقوق اإلنسان-  زاي

، صنفت جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية املعهد الروماين حلقوق اإلنسان يف            ٢٠٠٧مارس  /يف آذار   - ٥٢
ولذلك . إىل حتسني أنشطته  وعمالً هبذا القرار، اختذ املعهد جمموعة من التدابري الرامية          . الفئة جيم وفقاً ملبادئ باريس    

. لصكوك الدولية يف جمال حقـوق اإلنـسان       على ا فإن املعهد يدعم، عن طريق آرائه االستشارية، تصديق رومانيا          
ولتيسري هذه العملية، ترجم املعهد سلسلة من الصكوك الدولية املعتمدة يف إطار األمم املتحدة أو جملـس أوروبـا                   

 املعهد يف إعداد التقارير الوطنية الرئيسية اليت تتعلق حبالة حقـوق اإلنـسان يف               ويشارك. ونشرها يف جملته الفصلية   
 شكاوى ومؤخراً بدأ املعهد تلقي. رومانيا، وآخر هذه التقارير هو التقرير املقدم يف إطار االستعراض الدوري الشامل

  .لواجب اتباعها يف هذا الشأنحقوق اإلنسان، وتقدمي املشورة بشأن أفضل اإلجراءات افردية تتعلق بانتهاكات 

 -  -  -  -  -  


