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  جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً جتميع للمعلومات أعدته 
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  *اجلمهورية التشيكية

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة،            
التشيكية املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة         مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من اجلمهورية         

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق . الرمسية ذات الصلة
ية اليت  ويّتبع التقرير هيكل املبادئ التوجيه    . اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية          

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة فيـه           . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   
وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق حتمـل تارخيـاً يلـي                    

حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخـر التقـارير          عدم وجود معلومات     ةويف حال . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم            . والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة      

املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز على مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق علـى                   
  .أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان/اهدة ما ومع

                                                      

 .لترمجةلاملعلومات واإلحاالت الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها  األمم املتحدة من صحة ومل يتحقق حمرر  *
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

املعاهدات العاملية األساسية 
  )٢(حلقوق اإلنسان

  تاريخ التصديق أو االنضمام 
 االعتراف باالختصاصات احملددة هليئات املعاهدات  تالتحفظا/اإلعالنات  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  -   ال يوجد  ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢

لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     ا
  املدنية والسياسية

  نعم): ٤١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢

الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية

  -   ال يوجد  ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢

الربوتوكول االختياري الثـاين    
ويل اخلاص بـاحلقوق    للعهد الد 

املدنية والسياسية واهلـادف إىل     
  إلغاء عقوبة اإلعدام

  -   ال يوجد   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٥

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال   
  التمييز ضد املرأة

  -   ال يوجد  ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢

الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ضد املرأة

  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراءات التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠١فرباير /شباط٢٦

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    
من ضروب املعاملة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢١املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول   ال يوجد  ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (ءات التحقيق إجرا
الربوتوكول االختياري التفاقية   
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      
ضروب املعاملـة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  -   ال يوجد  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠

  -   ))١(٧املادة (نعم   ١٩٩٣فرباير /شباط٢٢  اتفاقية حقوق الطفل
فاقيـة  الربوتوكول االختياري الت  

حقوق الطفل املتعلق باشـتراك     
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -   ))٢(٣املادة (نعم  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال            : املعاهدات األساسية اليت ليست اجلمهورية التشيكية طرفاً فيها       
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق  ،)٢٠٠٥ عام ، فقطتوقيع(ألطفال يف املواد اإلباحية واستغالل ا

، )٢٠٠٧ عـام    ، فقـط  توقيع(، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         )٢٠٠٧ عام   ، فقط توقيع(األشخاص ذوي اإلعاقة    
  .تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياالو

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  ال      )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم      )٤(جئون وعدميو اجلنسيةالال

 نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث      )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  نعم      )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  نعم  ييز يف جمال التعليمملكافحة التممنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اتفاقية اليونسكو 
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القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة      املعنية ب لجنة  ال كلٌّ من جلنة القضاء على التمييز العنصري، و        ىأوص  - ١
حقوق الطفل بأن تصدِّق اجلمهورية التشيكية على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد               

ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل نظام روما األعلى أسرهم، و
 املعنية بالقـضاء   لجنةُالكذلك شجَّعت   . املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

                                     قية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة           اتفاعلى أن تصدِّق على كلٍّ من        على التمييز ضد املرأة اجلمهورية التشيكية     
   . ) ٧ (               بروتوكول بالريمو        وعلى                 املنظمة عرب الوطنية

   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

 تشريعية بشأن احلقـوق     إصالحاٍتا أُجري من    ترحِّب جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مب        - ٢
كامل يف النظـام القـانوين      يدخل حيز النفاذ ال   ف ألن العهد مل     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بْيد أهنا تأس     

  بـاحلقوق  أمـام احملـاكم      مباشـرةً للجمهورية التشيكية وحثَّت على اختاذ خطواٍت مناسبة تتيح االحتجـاج           
  .)٨(املشمولة بالعهد

 ظلتلكنها   مع االتفاقية، و   ات خطوات إجيابية كثرية ملواءمة التشريع     اختاذ جلنة حقوق الطفل     والحظت  - ٣
  .)٩( مع االتفاقية على الوجه األكملقواننيتوافق القلقةً حيال طول أمد عملية اإلصالح التشريعي الالزمة لتحقيق 

وأعرب كلٌّ من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنـة                - ٤
اللجان قد كانت   ف. الرومامجاعة  م ممارسة التمييز ضد     رِّجيحمدَّد  حقوق الطفل عن قلقه إزاء عدم سن أي تشريع          

ـ            عملياً ممارسة التمييز استمرار  أن  بشالثالث قلقة     االت ضد الروما، ويشمل ذلك ممارسة التمييز ضـدهم يف جم
عمل، وعلى الرعاية الصحية، والتعليم، والسكن، وذلك على الرغم مـن             على فرص  مصوهلحالعمالة، وإمكانية   

 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـل أن تتخـذ           وحثت. )١٠(عتماد برامج ذات صلة هبذه املسألة     ا
. )١١(الرومامجاعة سيما  مجاعات األقليات، وال للقضاء على التمييز ضد اجلمهورية التشيكية مجيع التدابري الالزمة  

لتشيكية وتعزِّز بذل جهودها التشريعية الراميـة إىل        ويف حني أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل اجلمهورية ا         
 اللجنـة املعنيـة     فقد أوصت إدراج احلق يف عدم التمييز ضد األطفال إدراجاً كامالً يف التشريعات ذات الصلة،              

بأن تسن تشريعاً شامالً ملكافحة التمييز، وأن تقـدم املـساعدة القانونيـة             اجلمهورية التشيكية   حبقوق اإلنسان   
القضاء على التمييز ضد املرأة بأن تتخذ       املعنية ب لجنة  ال وأوصت. )١٢(ال للرصد الفعَّ  ه، وأن تنشئ آلياتٍ   لضحايا

 املنتميات   أشكال التمييز املتعددة اليت ُتمارس ضد النساء والفتيات        لقضاء على الة ل اجلمهورية التشيكية تدابري فعَّ   
  .)١٣(شمل تدابري خاصة مؤقتةتالة، تدابري فعَّاختاذ ن بروما وأن تعزز احترام حقوق اإلنسان اخلاصة هبال إىل

 رحَّبت جلنة مناهضة التعذيب بالتعديالت اليت أُدخلت على قانون إقامة األجانب، الذي  ٢٠٠٤ويف عام     - ٥
 تعيد النظرل مستقلة من الدرجة الثانية  قضائيةً، والذي ينشئ هيئة٢٠٠٤ًيناير / كانون الثاين١ يف نفاذدخل حيز ال

  .)١٤(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ، وهو ما أبرزته أيضاًيف قضايا اللجوء
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   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

 الصالحيات املخوَّلة للمدافع  نطاقرحَّبت جلنة مناهضة التعذيب باعتماد قانون ديوان املظامل الذي يوسَّع  - ٦
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     على النحو الوارد يف     وقائية الوطنية،   العام عن احلقوق ليعمل بصفته اآللية ال      

  .)١٥(مناهضة التعذيب

   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإنشاء جملس احلكومة حلقوق اإلنـسان يف             رحبت وبينما  - ٧
اء عدم وجود مؤسسة وطنية      اللجنة قلقةً إز   كانت،  ١٩٩٩ ومكتب املدافع العام عن احلقوق يف عام         ١٩٩٨عام  

وأوصت اللجنة بقوة بأن تنـشئ اجلمهوريـة        . )١٦(١٩٩١مستقلة حلقوق اإلنسان مبا يتفق ومبادئ باريس لعام         
 حلقوق اإلنسان ُتعىن حبماية كافة حقوق اإلنسان وتعزيزها، مبا فيها احلقوق االقتصادية             التشيكية مؤسسةً وطنيةً  

 تتوىل رصـد     جلنة حقوق الطفل بأن تنشئ اجلمهورية التشيكية هيئةً مستقلةً         أوصتو. )١٧(واالجتماعية والثقافية 
  .)١٨(وضعهم كأطفالراعى فيه يتنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك التحقيق فيما يقدمه األطفال من شكاوى فردية حتقيقاً 

   التدابري السياساتية–دال 

اءة استخدام األطفال ألغـراض التجـارة       رحَّبت جلنة حقوق الطفل باعتماد اخلطة الوطنية ملكافحة إس         - ٨
 التشيكي، يف ربيع    -  البولندي   -  وبإنشاء الفريق العامل الثالثي األطراف األملاين        ٢٠٠٠يوليه  /اجلنسية يف متوز  

 االسـتراتيجية   ببدء تطبيق ورحَّبت اللجنة أيضاً    .  أمورٍ أخرى  يف مجلة  ملعاجلة مسألة االجتار بالبشر،      ٢٠٠٢عام  
  .)١٩(٢٠٠٣ عام بشرحة االجتار بالالوطنية ملكاف

  العتمادها خطة عملها الوطنيةالقضاء على التمييز ضد املرأة باجلمهورية التشيكيةاملعنية ب لجنةال وأشادت  - ٩
  .)٢٠(" والرجلتعزيز املساواة بني املرأةوإجراءاهتا ل ةاحلكوم أولويات": املعنونة

 محالت توعية ودورات تثقيفية  بصورٍة منهجيةة التشيكيةتنظم اجلمهوريأن ب وأوصت جلنة حقوق الطفل  - ١٠
وتدريبية بشأن أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

جرين من  اللجوء واألطفال الالجئني واألطفال املهاملتمسيلصاحل مجيع الفئات املهنية املختصة العاملة مع األطفال 
املهن الطبيـة، واحملـامني،     ب واملشتغلنيالرتاعات املسلحة، منها على سبيل املثال فئات املعلمني،         ببلدان متضررة   

أوصت جلنـة   و. ، وهو ما أبرزته مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        )٢١(والقضاة، وأفراد القوات العسكرية   
ة وتنفذ سياسة تراعي على النحو الكايف احتياجات األطفـال           بأن تعتمد اجلمهورية التشيكي     أيضاً حقوق الطفل 

، وهو ما أبرزته مفوضية     الرتاعاتب اللجوء واألطفال املهاجرين من البلدان املتضررة        ملتمسيالالجئني واألطفال   
   بأن توفر اجلمهوريـة التـشيكية مرافـق إيـواء            اللجنة أوصتوبوجه خاص،   . األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

  .)٢٢(صة لألطفالخمصَّ

طلبت هيئات املعاهدات إىل اجلمهورية التشيكية أن ترفع مستوى الوعي حبقوق اإلنسان، وأن تـوفر               و  - ١١
  التدريب والتعليم املنـهجيني فيمـا يتعلَّـق بـاحلقوق الـواردة يف املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان                     

  .)٢٣(ومببادئها وأحكامها
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  أرض الواقعسان على حقوق اإلنومحاية  تعزيز - ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  آخر تقرير ُنظر فيه  )٢٤(دة املعاهةهيئ

 جلنــة القــضاء علــى 
  التمييز العنصري

ــذ    ٢٠٠٧مارس /آذار  ٢٠٠٦ ــه من ــأخر تقدمي ت
  ٢٠٠٨مارس /آذار

وعد تقـدمي التقريـرين     حيل م 
   ٢٠١٠الثامن والتاسع يف عام 

جلنة احلقوق االقتصادية   
  واالجتماعية والثقافية

 تأخر تقدمي التقرير الثاين منـذ        -    ٢٠٠٢مايو/أيار  ٢٠٠٠
  ٢٠٠٧عام 

ــة   ــة املعنيـ  اللجنـ
  حبقوق اإلنسان

 /حيل موعد تقدميه يف آب      ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠٦
  ٢٠٠٨أغسطس 

 التقرير الثالث   حيل موعد تقدمي  
  ٢٠١١يف عام 

القـضاء  ب اللجنة املعنية 
  على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقـدمي التقريـرين        -   ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٤
  ٢٠٠٩الرابع واخلامس يف عام 

ــسانورد   ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب ــل / يف ني أبري
٢٥(٢٠٠٥(  
 التوضـــيحات ووردت

نون  يف كا  اإلضافية املطلوبة 
  ٢٠٠٨يناير /الثاين

حيل موعد تقـدمي التقريـرين      
  ٢٠٠٩الرابع واخلامس يف عام 

حيل موعد تقـدمي التقريـرين        -   ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠٠٨الثالث والرابع يف عام 

 - ة حقوق الطفل    ـجلن
الربوتوكول االختياري  
املتعلق باشتراك األطفال   

  حة يف الرتاعات املسل

حيل موعد تقـدمي التقريـرين        -   ٢٠٠٦يونيه /حزيران  ٢٠٠٥
 الدوريني الثالـث والرابـع يف      

  ٢٠٠٨عام 

 الذي أجري مـع وفـد اجلمهوريـة         ،اء البنَّ  الصريح، املفتوح،  رحَّبت مخس هيئات معاهدات باحلوار      - ١٢
  . )٢٦(بتلقيها الردود اخلطية على قائمة املسائلأيضاً رحَّبت و. ةالتشيكي

متها يف املالحظات اخلتامية السابقة مل      ألن بعض التوصيات اليت قدَّ    باألسف   جلنة حقوق الطفل     وشعرت  - ١٣
 من االتفاقيـة؛ ووضـع      ٧ من املادة    ١مجلة أمور، يف التحفُّظ بشأن الفقرة        يف   ُتعالَج معالـجةً كافية، وتتمثَّل،   

 الروما؛  مجاعةلتقليل من املمارسات التمييزية ضد      سياسة شاملة معنية باألطفال؛ وتنظيم محالت توعية ترمي إىل ا         
  .)٢٧(وإجراء إصالح شامل لنظام قضاء األحداث
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

ره األجانب وما يتـصل   املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكاملقرر اخلاص املعين باألشكال    آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  )٢٨()١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣٠- ١٩ (بذلك من تعصب

  وجديال   الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  وجدال ي  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري
  وجديال   متابعة الزيارات

  ات العاجلةالردود على رسائل االدعاء والنداء
  

ينـاير  / كانون الثـاين   ١ُوجِّهت إىل اجلمهورية التشيكية ما جمموعه أربع رسائل يف الفترة من            
وتناولت هذه الرسائل حاليت فـردْين، منـهما        . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٤
  .نفسهاخالل الفترة )  يف املائة٥٠أي بنسبة (وردَّت اجلمهورية التشيكية على رسالتني . امرأة

الـردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل      
  )٢٩(ةمواضيعي

واليات املكلفون ب استبياناً أرسلها ١٢أجابت اجلمهورية التشيكية على ثالثة استبيانات من أصل 
  .)٣١(، ضمن املهل احملددة)٣٠(٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١منذ  اإلجراءات اخلاصة

  حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامية  - ٣

  .)٣٢(يف السنوات األخريةلدعم عمل املفوضية  طْوعية ٍت اجلمهورية التشيكية بانتظام إسهاماقدمت  - ١٤

  قوق اإلنساناملتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية - باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

 ٢٠٠٤ اجلمهورية التشيكية يف عـام       يتضمَّن التقرير املرحلي عن األهداف اإلمنائية لأللفية الذي قدَّمته          - ١٥
 ذات صلة واردة عاملة ويقدِّم معلوماٍت عن أحكامٍاملاملساواة يف لنساء ل عاماً لإلطار التشريعي الذي يضمن عرضاً

 كـانون  ١، الذي دخل حيز النفاذ يف ٣١٢ رقم ٢٠٠٢يف كلٍّ من قانون العمل التشيكي والقانون الصادر عام     
 املرأة باجلمهورية التشيكية إلصدارها      التمييز ضد  لىعاملعنية بالقضاء    لجنةال ومع إشادة . )٣٣(٢٠٠٣يناير  /الثاين

 للتمييز اًتعريفيتضمن والتمييز حيظر وجود قانون عام إزاء عدم يساورها ظل القلق عدداً من القوانني مؤخراً، فإن 
 متتـع  املهمة لكفالةمن القوانني ألن عدداً  ضاًأي قلقة  اللجنةوكانت. االتفاقية من ١املادة  يتماشى معضد املرأة 

  الداخليالقانونيف املرأة  للتمييز ضد     اللجنة بأن ُيدرج تعريفٌ    وأوصت.  مل ُيعتمد بعد   املرأة التام حبقوق اإلنسان   
 أيـضاً  اللجنـةُ    وشـجعت . وضع إجراءات تكفل الفعالية يف تنفيذ هذا القانون ورصده وإنفاذه          وبأن ت  املناسب
ف جهودهـا  تكثِّ وأن )٣٤(قة عاجلة بشأن القوانني املعلَّ    إجراءاٍتأن تتخذ   على  تشجيعاً قوياً    رية التشيكية اجلمهو

  .)٣٥(التمييز ضد املرأةالقائمة على الرامية إىل جتاوز القوالب النمطية املستمرة والضاربة اجلذور 

احلفالت املوسـيقية   عدد   ٢٠٠٤ عاممنذ  اخنفاض  حدوث    القضاء على التمييز العنصري     جلنة والحظت  - ١٦
من أجل وضع   اجلمهورية التشيكية   اجلهود اليت تبذهلا    وكذلك  ،   لدى الشرطة  ة اجلدد املعروف  اليت ينظمها النازيون  

تفيد بأن اإلجراءات ٍت  للغاية إزاء معلوماقلقةًال تزال  أن اللجنة بْيد. مبادئ توجيهية للشرطة هبدف منع تنظيمها
 ليست منهجية ،منظميها واملشاركة فيها ومالحقة احلفالتات العامة من أجل منع تنظيم هذه السلطاليت تتخذها 
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 العنـصرية  احلفـالت املوسـيقية   منع تنظـيم   أن تضمن  علىاجلمهورية التشيكية    حتث اللجنةُ  و . كافية يستول
  .)٣٦(بناء على ذلكواملشاركني فيها ومعاقبتهم منظميها واملشاركة فيها ومالحقة 

لتزاماهتـا  تقييـدي ال  الاجلمهورية التشيكية    عن قلقها إزاء تفسري       املعنية حبقوق اإلنسان   لجنةل ا وأعربت  - ١٧
وقـد  . ئها هبا وفا، وعدم   ، وللعهد ذاته   الدويل للحقوق املدنية والسياسية    مبوجب الربوتوكول االختياري للعهد   

القضايا العديدة املتعلقة   صعوبات اكتنفت    نهاتنفيذ آراء اللجنة، من بي    يف   صعوباٍتواجهت اجلمهورية التشيكية    
أو   جنـسية بلـد اللجـوء      محلوا و  اجلمهورية التشيكية  جربوا على اهلرب من   برد املمتلكات لألشخاص الذين أُ    

 ممتلكات األشخاص املعنيني ردَّتنفذ مجيع آرائها كي ُتأن  على  اللجنةُ اجلمهورية التشيكيةحتثو.  عنهاهمتعويض
  .)٣٧( ما مل يتسَن رّدهاوا عنهاأو يعوضإليهم 

 أمنه الشخصيحق اإلنسان يف احلياة، ويف احلرية، ويف  - ٢

مل تكن مدعومة، بأن املطارات      ، وإن  اليت تفيد  االدعاءاتقلق حيال     املعنية حبقوق اإلنسان   لجنةلاساور    - ١٨
ا للتعذيب أو سـوء املعاملـة،    يتعرضون فيه قد إىل بلدان لنقل أشخاصٍابر ع  مرورٍ نقاطَك اسُتخدمتالتشيكية  
 وأوصت اللجنة بأن حتقِّق اجلمهورية التشيكية . احلوادثذه تنكر علمها هب اللجنة أن اجلمهورية التشيكيةوالحظت

أن تضع ب جوية من هذا القبيل، و حبدوث حاالت مرور عابر يف املطارات التشيكية لرحالتٍ  صلةيف االدعاءات املتَّ  
  .)٣٨( األغراضذهتستخدم مطاراهتا هل لضمان أال نظام تفتيشٍ

لجنة  القضاء على التمييز العنصري، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة مناهضة التعذيب، والجلنة كلٌُ من وكان  - ١٩
 القضاء نةوفقاً ملا ذكرته جل   ا،سيما أطفاهل  الو( لرومامفادها أن مجاعة ا    إزاء معلوماٍت    املعنية حبقوق اإلنسان قلقاً   

 القضاء على التمييز العنصري      جلنة وساور . أفراد الشرطة   جانب تعرض لسوء املعاملة من   ت )العنصريعلى التمييز   
وأعربت جلنة مناهضة .  على االعتراف جبرائم بسيطةإجبارهم رهن االحتجاز و    أفراد الروما  وضعقلق أيضاً بشأن    

. نف هذه اليت متارس ضـد الرومـا       التعذيب عن قلقها حيال االدعاء بتقاعس الشرطة عن التحقيق يف أعمال الع           
 اليت  وافية من اهلجماتتشريعاٍت حلماية األقليات محايةًوأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسن اجلمهورية التشيكية 

لحد ل حالياًوأوصت اللجنة كذلك بأن تعزِّز اجلمهورية التشيكية جهودها املبذولة          . دوافع عنصرية ب عليهاتشنُّ  
 جلنـة  بقوة كلٌّ من      وأوصى . العامني  اليت ميارسها أفراد الشرطة وغريهم من املسؤولني       من حاالت سوء املعاملة   

القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، وجلنة حقوق الطفل بأن               
 من حاالت إساءة معاملة الـشرطة       عىدَّالتحقيق واملقاضاة الفوريَّْين واحملايدْين فيما ي     تضمن اجلمهورية التشيكية    

سيما الروما، وسوء سلوكها حنوهم، وبأن تضمن حصول الضحايا          ألشخاصٍ ينتمون إىل مجاعات األقليات، وال     
  اإلفـراط يف   ينطـوي عليهـا      بالطبيعة اجلنائية الـيت      لتوعيتهاعلى تعويضات، وتوفري التدريب لقوات الشرطة       

  . )٣٩(استخدام القوة

لجنـة  ال القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و         جلنةكلٌّ من   ع القلق   موالحظ    - ٢٠
 ، مبن فيهن نسبة كبرية من نساء الروما،       نساءالأن  القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة مناهضة التعذيب          ب املعنية

القـضاء  املعنية ب لجنة  الة حبقوق اإلنسان و   اللجنة املعني مع القلق   كذلك الحظت   .  قسرية تعقيمعمليات   ل ُيخضعن
 جلنة ورحَّبت   .ذ مل تنفَّ  ٢٠٠٥يف تقرير أمني املظامل لعام      قدَّمة  املذات الصلة   التوصيات  على التمييز ضد املرأة أن      
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 ظلـت بالتحقيقات اليت أجراها املدافع العام عن احلقوق بشأن هذه املسألة، لكنها            القضاء على التمييز العنصري     
القضاء على التمييز ضد املـرأة، وجلنـة   املعنية بلجنة ال، شأهنا يف ذلك شأن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و       قلقةً

لني عن هـذه     املسؤو تحديد ل اً وفوري ياً كاف  حىت اآلن إجراءً   تخذمل ت ألن اجلمهورية التشيكية     مناهضة التعذيب، 
 إجراًءاجلمهورية التشيكية   تتخذ  التمييز العنصري بأن     القضاء على    جلنةوأوصت  . هاضحايالجرب  تقدمي   و األعمال
 يف هـذا    رومـا  لنساء ال  وضع اخلاص وبال عتراف بالضرر الذي حلق بالضحايا    لال،  مزيٍد من التأخري  ، دون   صارماً
. ضـرر من  ما حلق هبم  وجربإمكانية وصول الضحايا إىل العدالةتيسري لاخلطوات الالزمة كل أن تتخذ  وب الصدد

 القـضاء علـى التمييـز    جلنةحثَّت و. القضاء على التمييز ضد املرأة بتوصياٍت مماثلةاملعنية بلجنة المت وقد تقدَّ 
القضاء على التمييز ضد املرأة اجلمهورية التشيكية على املعنية بلجنة الالعنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، و     

كْون أن تضمن   عملية التعقيم و   إخضاعهن ل  عن علم قبل  موافقة النساء    من أجل ة  ضع معايري واضحة وإلزامي   أن ت 
القضاء على املعنية بلجنة ال كذلك أوصت . واجلمهوراملمارسنياملعايري واإلجراءات اليت يتعني اتباعها معروفة لدى 

 تـوفر   أنب و ٢٠٠٥التمييز ضد املرأة بأن تنفِّذ اجلمهورية التشيكية التوصيات الواردة يف تقرير أمني املظامل لعام               
  .)٤٠(ألخصائيني االجتماعيني بشأن حقوق املرضىلواملهن الطبية ب للمشتغلنيالتدريب اإللزامي 

تتخذ ترتيبات لترحيلـهم،    ممن  أحوال مراكز احتجاز األجانب     وساور جلنة مناهضة التعذيب قلق بشأن         - ٢١
شيكية النظر يف نظام االحتجاز     عيد اجلمهورية الت  وأوصت اللجنة بأن تُ   . وهي أحوالٌ تقترب من أحوال السجون     

 بشأن التحقيقـات يف   أيضاً   اللجنة قلقةً    وكانت.  تلغيه لكي قانونينيالصارم الذي خيضع لـه املهاجرون غري ال      
وأوصت . ٢٠٠٠سبتمرب /املظاهرات اليت اندلعت يف مدينة براغ يف أيلولأعقاب للقوة يف املفرط  الشرطة خداماست

 املفرط ستخدام التشيكية النظر يف استقالل وفعالية التحقيقات يف الشكاوى املتعلقة باالعيد اجلمهوريةاللجنة بأن ُت
قلقة  اللجنة كانتوعالوةً على ذلك، . تقدمي املسؤولني إىل العدالة ومنح تعويضات للضحايا   للقوة، وذلك هبدف    

عيد اجلمهوريـة   وأوصت بأن تُ   النظام الذي يقضي بأن يدفع السجناء جزءاً من النفقات املتعلقة بسجنهم             بشأن
  . )٤١( إلغائه متاماً ذلك النظام هبدفالتشيكية النظر يف

أقفـاص أو   ( اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء استمرار استخدام أِسرَّة مغلقة مقيِّدة              وأعربت  - ٢٢
عـدم وقـف    مـن   رية التشيكية   اجلمهوما تنتويه صراحةً    إزاء  وسيلةً لتقييد املرضى النفسيني، و    ك) أّسرة شبكية 

 هذه املمارسة معاملة ال إنسانية ومهينـة للمرضـى           يف وأشارت اللجنة إىل أن   . استخدام األسرَّة الشبكية هنائياً   
احملبوسني يف املصحات النفسية واملؤسسات املتصلة هبا وأوصت بأن تتخذ اجلمهورية التشيكية تدابَري صارمة إللغاء 

  .)٤٢(لغاًء تاماً يف املصحات النفسية واملؤسسات املتصلة هبااستخدام هذه األِسرَّة إ

 اخنفاض عدد اإلدانات واألحكام الصادرة  حيالبالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقةاللجنة املعنية  وكانت  - ٢٣
 أن  باجلمهورية التـشيكية  وأهابت اللجنة   . التعريف احلايل لالغتصاب  حيال  حبق مرتكيب العنف ضد املرأة، وكذا       

 اللجنـة  وأهابـت . تكفل إمكانية حصول مجيع النساء ضحايا العنف على وسائل مباشرة لالنتصاف واحلمايـة         
كفالة أن جيرِّم التعريف اجلنائي لالغتصاب أي فعلٍ جنسي ُيرتكب ضد أي شـخصٍ              أيضاً  باجلمهورية التشيكية   

  .)٤٣(دون رضاه، مبا يف ذلك دون مقاومٍة منه لذلك الفعل

نةُ حقوق الطفل جهود اجلمهورية التشيكية الرامية إىل زيادة محاية األطفال من شىت أشكال               جل والحظت - ٢٤
قلقة بشأن إساءة معاملة األطفال وما يرتكب حبقهم كانت غري أهنا . اإليذاء واإلمهال، مبا يف ذلك اإليذاء اجلنسي



A/HRC/WG.6/1/CZE/2 
Page 9 

ك من جانب املوظفني العـامني يف       من أعمال إيذاٍء داخل األسرة ويف املدارس ويف غريها من املؤسسات وكذل           
وطلبت اللجنة إىل اجلمهورية التشيكية أن تضع نظاماً فعاالً لإلبالغ عن حاالت     . الشوارع ويف أماكن االحتجاز   

وأوصت اللجنة أيضاً بـأن تعتمـد اجلمهوريـة    . العنف املرتيل وإساءة معاملة األطفال وإيذائهم والتحقيق فيها      
عاجلتها، وأن تسنَّ تشريعاٍت حتظر استخدام ملحاالت إيذاء األطفال وإمهاهلم و   حدوث  نع  التشيكية وتنفِّذ تدابري مل   

سهم يف تغيري املواقف منها، وبأن تنفِّذ برامج تدريب لتعزيز احترام األطفال بصفٍة عامة وأطفال العقوبة البدنية وُت
  .)٤٤(الروما بصفٍة خاصة

القضاء على التمييز ضد املرأة، وجلنة حقـوق        املعنية ب لجنة  الن، و  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا    ومع إقرار   - ٢٥
الطفل باجلهود اليت تبذهلا اجلمهورية التشيكية من أجل التصدي لالجتار بالنساء واألطفال وتعرُّضهم لالسـتغالل              

. دي هلـا  للتص قلقةً إزاء هذه الظاهرة وإزاء عدم وجود نظام منسَّق           ظلتاجلنسي التجاري ومكافحتهما، فإهنا     
التشيكية تعزيز ما تتخذه من تدابري ملكافحة هذه الظاهرة؛         بأن تواصل اجلمهورية    مجيعها  وأوصت اللجان الثالث    

القضاء على التمييز ضد املرأة اجلمهوريةَ التشيكية على أن تنفِّذ ما مل ُينفَّذ بعـد مـن                 املعنية ب لجنة  الشجَّعت  و
  .)٤٥(األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحيةتوصيات املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع 

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني االنتباه إىل فصل رئيس اجلمهورية لرئيسة احملكمـة               وجَّه  - ٢٦
، إذ تمثِّل يف توحيد قرارات احملكمة العلياومن بني ما ذُكر من أسبابِ فصلها هو أهنا مل تؤِد واجبها امل. )٤٦(العليا

إىل وقد قدَّمت القاضية املفصولة شـكوى       . )٤٧(اتَّخذت قرارات دون الرجوع إىل قضاة احملكمة العليا اآلخرين        
 انتهاكاً السـتقالل   يشكلوحكمت احملكمة بأن فصل رئيس اجلمهورية هلا . ضد قرار فصلها  احملكمة الدستورية   
  .)٤٨(السلطة القضائية

  حرية التعبري - ٤

أثار املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري دواعَي قلقٍ بشأن حادث االعتداء على رئيس حترير اجمللـة                   - ٢٧
 يف موست تعمل قد نشر عدَّة مقاالت عن عصابة إجرامية  كان، الذي(Respekt)اإلخبارية األسبوعية ريسبيكت 

وأوضحت احلكومـة يف    . )٤٩( عدم اختاذ الشرطة إجراءاٍت ضد العصابة      أنبشوليتفينوف يف بوهيميا الشمالية، و    
واهتِّم بالتواطؤ يف جرمية اعتداء أسفرت عن إحلـاق ضـررٍ           قد ُتعقِّب   أحد املعتدين    ها على املقرر اخلاص أن    ردِّ

  .)٥١( مطلقاًُيحدد، وأن دافع االعتداء مل  مل ُيقبض عليه، وأن املعتدي الثاين)٥٠(جسدي

   عمل عادلة ومواتيةشروطق يف العمل ويف احل - ٥

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة      القضاء على التمييز ضد املرأة و     املعنية ب لجنة  ال ظلت  - ٢٨
القضاء على التمييـز  املعنية بلجنة كانت الو. يف األجور بني املرأة والرجل إزاء الفجوة املستمرةتشعران بالقلق  
 أيضاً حيال تركُّز النساء يف قطاعات عملٍ معينة، وكذلك حيال اخنفاض متثيلـهن يف مناصـب   ضد املرأة قلقة  

القضاء على التمييز ضد املرأة إىل اجلمهورية التشيكية أن ترصـد           املعنية ب لجنة  الوطلبت  . اإلدارة وصنع القرار  
قانون العمالة وأن تكفـل االمتثـال       عن كثب التنفيذ الفعَّال لإلطار القانوين اجلديد الوارد يف قانون العمل و           
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كذلك أوصت اللجنة بأن تتخذ اجلمهورية التشيكية تدابري تكفل امتثال القطـاع            .  للتمييز املناهضةلألحكام  
  .)٥٢( للتمييز الواردة يف هذْين القانونْيناملناهضةلألحكام كامالً اخلاص امتثاالً 

 عـن  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةري ووأعرب كلٌّ من جلنة القضاء على التمييز العنص         - ٢٩
 جلنة القضاء على التمييز وكانت. قلقها بشأن استمرار ارتفاع نسبة البطالة ارتفاعاً بالغاً يف صفوف مجاعة الروما

ويف حـني   .  للتمييز يف جمال العمالـة      الروما  إزاء استمرار تعرُّض   قلقتنيالعنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      
جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تعتمد اجلمهورية        أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري و      

الروما وكفالة أال ُيمارس التمييز ضدهم يف متتعهم أفراد  استراتيجياٍت أكثر فعالية من أجل تعزيز توظيفالتشيكية 
يوفَّر للروما تدريب إضايف لتأهيلهم من أجل احلصول         بأن   حبقهم يف العمل، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان       

  .)٥٣(على عملٍ مناسب ولتعزيز فرص عملهم

  ستوى معيشة مناسبالتمتع مب ويف االجتماعياحلق يف الضمان  - ٦

جلنة حقوق اإلنسان قلق إزاء ازدياد عدد األطفال الذين يعيشون يف شوارع املنـاطق احلـضرية                ساور    - ٣٠
صت ووأ. خاصة وضع هؤالء األطفال هي إيداعهم مؤسسات        لتعامل مع  اللجنة أن الطريقة الرئيسية ل     والحظت

 ، يعيشون يف الشوارع   لذيناتوفري احلماية لألطفال    من أجل    اللجنة بأن تبذل اجلمهورية التشيكية جهوداً إضافية      
د على  يتشدال زيادة األطفال على مغادرة الشوارع، و     ومساعدة حصوهلم على خدمات تعليمية وصحية،       وكفالة

  .)٥٤(خاصةإجياد بدائل إليداعهم مؤسسات 

 للمواطنني املعوقني    الفرص رحبت جلنة حقوق الطفل باملعلومات املتعلقة باخلطة الوطنية لتحقيق تكافؤ         و  - ٣١
، شأهنا يف ذلك شـأن  قلقةً كانتإال أهنا . عدد األطفال املعوقني الذين أُدجموا يف التعليم األساسيتزايد   شجعهاو

مؤسـسات  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، حيال استمرار ارتفاع نسبة إيداع األطفال املعوقني             
وأوصت اللجنة بأن   . العقليون للمعوقني، مبن فيهم املرضى      التدابري املتخذة لكفالة حياة الئقة      وعدم كفاية  خاصة
  . )٥٥(خاصةذ اجلمهورية التشيكية تدابري رامية إىل توفري بديل إليداع األطفال املعوقني مؤسسات تنفِّ

 تفيد بأن معلوماٍت قلقتني بشأن جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وكانت - ٣٢
 جلنة القـضاء    شعرتو.  اإلخالء والفصل فيما يتعلَّق بالسكن     التعرض لعمليات روما دون غريها شديدة     مجاعة ال 

 هذه املسألة وألن اللوائح  مع تتخذ إجراًء كافياً للتعاململألن اجلمهورية التشيكية باألسف على التمييز العنصري 
 اجلمهوريـة   وحثَّت اللجنـةُ  .  حظراً واضحاً  لسكنحتظر التمييز العنصري يف جمال التمتع باحلق يف ا        ال  الداخلية  

أن تكفل حظر   على  خذ مجيع اخلطوات الالزمة لكفالة احلق يف السكن للجميع دون متييز، و           التشيكية على أن تتَّ   
يف جمال التمتع باحلق يف السكن، وعلى أن حتمي األشخاص          التمييز العنصري    الداخلية حظراً واضحاً     التشريعات

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  أوصتكذلك  .  الروما، من عمليات اإلخالء     املنتمون إىل مجاعة    فيهم الضعفاء، مبن 
. )٥٦( عزل جمتمعات الروما يف جمال اإلسـكان       وتنهيبأن متنع اجلمهورية التشيكية عمليات اإلخالء غري املربرة         

تدابري فعَّالة ملعاجلة مشاكل هورية التشيكية جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تتخذ اجلم وأوصت
  .)٥٧(انعدام املأوىارتفاع أسعار اإلجيارات وتزايد عمليات اإلخالء القسري وحاالت 
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املقـرر  اخلبرية املستقلة املعنية بشؤون األقليات، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئـق، و            كلٌّ من    ادفوأ  - ٣٣
، واملقرر للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب املعاصرة اخلاص املعين باألشكال

 يف املائة من البلديات اليت تتركَّز فيها اجملتمعات احمللية املستبعدة اجتماعياً            ٩٠أن  باخلاص املعين باحلق يف التعليم      
دَّعى أن هـذه  وُي. )٥٨( هذا الصدد ليست على دراية مطلقاً مبفهوم إدماج الروما وتفتقر إىل أي استراتيجياٍت يف           

وفضالً . )٥٩(اجملتمعات احمللية هي نتاج ممارسة التمييز العنصري وتنفيذ سياسات الفصل املتعمَّد يف بعض البلديات
 عادةً ما يـستغلون الدرايـة القانونيـة احملـدودة           املُالَّكعن ذلك، تلقَّى املقررون اخلاصون تقارير مفادها أن         

 جديدة للمستأجرين ويطالبوهنم بالتوقيع عليها دون       ن عقود إجيارٍ  والَّك اخلاص  املُ ويقدم. الروماللمستأجرين من   
 وال ُتعِلم البلـدياتُ   . أسعار اإلجيارات ويطردون املستأجرين   أيضاً   يرفعون   وهمالسماح هلم باستشارة حمامني؛     

 ُيعَمد إىل تغيري ما وكثرياً. جيار اإلشروط ر تغيِّةاملستأجرين حبقهم يف اإلحجام عن التوقيع على عقود إجيار جديد
ويف هـذا   . موافقتـه الـصرحية   دون   حمددة األجل دون علم املستأجر بوضوح أو         العقود املفتوحة األجل بعقودٍ   

 أهنا سوف تقترح إدخال تعـديالت علـى         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٢فيد بأن وزارة العدل أعلنت يف       السياق، أُ 
.  عـامني قبـل من طرد املستأجرين عقب إخطارهم بذلك الَّك، مىت أرادوا، املُكِّن متأن ا  من شأهن القانون املدين   

  حترُّر اإلجيارات متاماً مـن أي ضـوابط  حني يغدو، ٢٠١١وسوف يدخل مشروع القانون حيِّز النفاذ بعد عام      
 ضد الروما، فإن هذه التغيريات      مارسواسع االنتشار الذي يُ   الوبالنظر إىل التمييز العنصري     .  أمراً متوقعاً  تنظيمية

  .)٦٠(على وجه اخلصوصاإلضافية يف التشريعات سوف متّسهم 

       فعالية     بشأن      باريس  للحد من الفقر ولكنها تلتزم بإعالناستراتيجية اجلمهورية التشيكية وال توجد لدى  - ٣٤

  .)٦٢(ائية لأللفية تقارير عن األهداف اإلمن٢٠٠٤قدَّمت اجلمهورية التشيكية يف عام و.  )  ٦١ (      املعونة

  ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم  - ٧

 تعاين منالروما مجاعة متسقة تفيد بأن ٍت بشأن معلوماساور جلنة القضاء على التمييز العنصري قلق بالغ   - ٣٥
" املدارس اخلاصة"ضي على فئة ه قد قُوبينما تقرُّ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن. الفصل العنصري يف ميدان التعليم

 تعليمية خمتلفة،   هلا مناهج  قلقةً ألن أعداداً كبرية بشكل غري متناسب من أطفال الروما حيضرون فصوالً              ظلتفإهنا  
  قلقتْين حيال   كلتامها ت اللجنتان ناكو. تواجههماليت  دَّدة  احمللصعوبات  ل الثقافية و  تفتقر فيما يبدو ملراعاة هويتهم    

بعدون عن أسرهم ويودعون مؤسسات      من أطفال الروما يُ    بدرجة غري متناسبة  تقاريرٍ تفيد بأن أعداداً كبرية       ورود
وطلبت اللجنتان إىل اجلمهورية التشيكية أن تكثف جهودها الرامية . يودعون يف حضانة أسر تابعة للدولة أو خاصة

الذي لفصل ل هنايةالة تستهدف على وجه اخلصوص وضع برامج فععدَّ إىل تقييم وضع الروما يف ميدان التعليم وأن ت
  .)٦٣(الروما يف هذا امليدانيتعرض له 

املقرر اخلاص اخلبرية املستقلة املعنية بشؤون األقليات، واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق، ووأشار كلٌّ من   - ٣٦
، واملقرر اخلـاص  وما يتصل بذلك من تعصب املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب املعين باألشكال 

حيصل الذي   إىل االدعاءات اليت تفيد بأن أطفال الروما ال يتلقْون تعليماً بنفس املستوى              )٦٤(املعين باحلق يف التعليم   
ويرتادون مـدارس    ووفقاً للمعلومات الواردة، ُتعزل فصول أطفال الروما يف املدارس العادية،         .  تالميذ آخرون  عليه
  ة التعليم املقدَّم فيها، ويرتاد أكثر من نصف أطفـال الرومـا مـدارس األطفـال املعـوقني                  ـف برداءة نوعي  ُتعر

(zvláštní pomocná škola)،اآلن مدارس التعليم األساسـي العاديـة  أصبحت تسّمى  اليت  (základaní škola). 
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زايا معيَّنة متاحة للمواطنني التشيكيني وملواطين      وإضافةً إىل ذلك، ُيدَّعى أن أطفال الروما مستبعدون من التمتُّع مب          
  . اخلدمات التعليمية اجملانية، من قبيل االستشارة ومرافق اإلقامة فقط، ومن ذلك على سبيل املثالاالحتاد األورويب

   األصليةوالشعوب األقليات - ٨

   دواعـَي قلـقٍ يف   فاقيات والتوصياتاملعنية بتطبيق االتوالتابعة ملنظمة العمل الدولية     جلنة اخلرباء   أثارت    - ٣٧
 الروما يف الكشف عن أصلها العرقـي يف تعـداد           مجاعة تتعلَّق بأن رغبة شرحية صغرية فحسب من         ٢٠٠٦عام  

 قد يكون مؤشراً الستمرار انعدام الثقة بني خمتلف شرائح السكان وملا تالقيه مجاعة الروما               ٢٠٠١السكان لعام   
وحثَّت اللجنةُ اجلمهورية التشيكية على أن تضع وتطبِّق أساليب هتدف إىل تقيـيم             . حىت اآلن من تعصُّبٍ ومتييز    

التقدم احملرز يف حتقيق األغراض واألهداف احملدَّدة بشأن إدماج الروما يف اجملتمع، وعلى أن تقدِّم إىل اللجنة نتائج                  
  .)٦٥(هذه التقييمات

   وملتمسو اللجوءالالجئون - ٩

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،      أبرزته، على حنو ما     ٢٠٠٣ل يف عام    أوصت جلنة حقوق الطف     - ٣٨
أن تضمن توفري احلماية والرعاية اخلاصتني جلميع األطفال ملتمسي         ) أ( :لع اجلمهورية التشيكية مبا يلي    بأن تضطَّ 

   عامـاً؛   ١٨ إىل   ١٥ مـن  اللجوء فيما يتعلق باحتياجاهتم اخلاصة، مبن فيهم األطفال من الفئة العمرية املتراوحة           
أن ) ج(أن تتحاشى أي شكل من أشكال احتجاز ملتمسي اللجوء ممن هم دون الثامنة عشرة من العمـر؛                   )ب(
هم من االتـصال باملنظمـات غـري        ينتمكب  حصول األطفال على املساعدة القانونية والنفسية، مبا يف ذلك         يسِّرت

املتوخَّاة للرعاية يف أسر حاضنة طرائق اجلديدة الأن تواصل تنفيذ ) د(م مساعدة من هذا القبيل؛ احلكومية اليت تقدِّ
  .)٦٦(٢٠٠٢يف تشريع عام 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوِّقات-  ثالثاً
 التصديق علـى    لدى جلنة حقوق الطفل مع التقدير اإلعالن الذي أصدرته اجلمهورية التشيكية            الحظت  - ٣٩

 بأن احلد األدىن ويفيدتياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        الربوتوكول االخ 
  .)٦٧( عاما١٨ًلسن التجنيد الطوعي يف القوات املسلحة للجمهورية التشيكية هو 

ـ  ٢٠٠٤ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد قانون العمل اجلديد الصادر يف عام                - ٤٠ ذي ، ال
سيما التمييز ألسباب تتعلق باألصل العرقي       حيظر التمييز املباشر وغري املباشر يف جمال التمتع باحلق يف العمل، وال           

 اجلمهوريـة   بتأكيدات اللجنة أيضاً    تورحب. ، واملواطنة، والنسب، واللغة، والدين أو املعتقد      والقوميةأو اإلثين،   
  .)٦٨(إلقامةا شرعيةلجميع بصرف النظر عن مسأليت املواطنة وتاح لُيوف التشيكية أن التعليم األساسي س



A/HRC/WG.6/1/CZE/2 
Page 13 

   األولويات، واملبادرات، وااللتزامات الوطنية الرئيسية-  رابعاً
   تعهدات الدولة- ألف 

 لعضويةحها   دعماً لترشُّ  ٢٠٠٦وفقاً ملا ورد يف التَّعهد الطوعي الذي قدَّمته اجلمهورية التشيكية يف عام               - ٤١
سان، قرَّرت اجلمهورية التشيكية أن تعمل من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها خالل فترة              جملس حقوق اإلن  

الربوتوكـول االختيـاري   عضويتها يف اجمللس مبا تأخذه على نفسها من التزاماٍت طوعية من قبيل تصديقها على   
  .)٦٩(التفاقية مناهضة التعذيب

   توصيات حمددة للمتابعة- باء 

يف موعد (، يف غضون عامٍ واحد اجلمهورية التشيكيةضاء على التمييز العنصري بأن تقدِّم أوصت جلنة الق  - ٤٢
، معلوماٍت عن كيفية متابعتها توصيات اللجنة بشأن اعتماد قانوٍن عـام حيظـر              )٢٠٠٨مارس  / آذار ٢ أقصاه

 يف ميـدان التعلـيم،    قسري، ووضع مجاعة الروما     ُيخضعن لعمليات تعقيمٍ   وايتحقوق النساء الل  بشأن  التمييز، و 
  .)٧٠(واحلواجز اليت متنع ضحايا التمييز العنصري من االحتكام إىل القضاء

يف موعـد  ( يف غضون عامٍ واحـد  اجلمهورية التشيكيةتقدِّم وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن       - ٤٣
قضاء على مجيع أشكال إساءة ، معلوماٍت عن متابعتها توصيات اللجنة املتَّصلة بال)٢٠٠٨أغسطس /آب ١ أقصاه

  .)٧١(، والتمييز املمارس ضد مجاعة الروماداع بال ني النفسيىاملعاملة من جانب الشرطة، وحبس املرض

 ٥ يف موعد أقصاه  ( يف غضون عامٍ واحد      اجلمهورية التشيكية تقدِّم  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن        - ٤٤
صيات اللجنة بشأن التشريعات الشاملة ملكافحة التمييز، ووضع ، معلوماٍت عن ردودها على تو)٢٠٠٥مايو /أيار

إعـادة النظـر يف     بـشأن   م السجناء بدفع جزٍء من نفقاهتم، و       والترتيبات اليت ُتلزِ    الشكاوى، نظامٍ مستقل لرفع  
 ونظام االحتجاز الـصارم    ،٢٠٠٠سبتمرب  /التحقيقات يف الشكاوى املتعلقة باإلفراط يف استخدام القوة يف أيلول         

وقد قدَّمت اجلمهورية التشيكية يف املوعـد احملـدَّد معلومـاٍت           . )٧٢(نيالذي خيضع لـه املهاجرون غري القانوني     
، وجَّه املقرر املعين مبتابعـة االسـتنتاجات        ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٦ويف  . )٧٣(وإحصاءاٍت جوهرية عن هذه املسائل    

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٤ويف . )٧٤(علوماٍت إضافيةوالتوصيات التابع للجنة رسالةً إىل احلكومة يطلب فيها م
 ،وردت معلومات مفصَّلة عن التدابري التشريعية وغريها من التدابري اليت اتُّخذت لوضع التوصيات موضع التنفيذ              

  . بتحليل تلك املعلوماتاملقرِّر يقوم و

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .ال ينطبق
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OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
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