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  مقدمة

قرار جملس حقـوق   وفقاً ل ، املنشأ   )الفريق العامل ( الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        امق  - ١
. ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ إىل ٧دورته األوىل يف الفترة من بعقد ، ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١اإلنسان 

وقد ترأس  . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦املعقودة يف    ١٥مهورية التشيكية يف اجللسة     وجرى االستعراض املتعلق باجل   
 ةرا وز ،وفَد اجلمهورية التشيكية معايل السيد فيت شورم، وكيل احلكومة لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان             

ـ    . ، انظر املرفق الوارد أدناه    الطالع على تشكيلة الوفد   لو. العدل ذا التقريـر املتعلـق     واعتمد الفريق العامل ه
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨ملعقودة يف ا ١٧باجلمهورية التشيكية يف جلسته 

) اجملموعة الثالثية (قرريناملمن التالية موعة ، اختار جملس حقوق اإلنسان اجمل٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ويف   - ٢
  .راغوافرنسا وجنوب أفريقيا ونيكا :لتيسري االستعراض املتعلق باجلمهورية التشيكية

، صدرت الوثائق التالية من أجـل االسـتعراض املتعلـق           ٥/١ق القرار   ـن مرف ـ م ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :باجلمهورية التشيكية

  ؛)A/HRC/WG.6/1/CZE/1) (أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(

  ؛)A/HRC/WG.6/1/CZE/2 ()ب(١٥جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ب(

  ).A/HRC/WG.6/1/CZE/3 ()ج(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدته   )ج(

 أعدها سلفاً االحتـاد الروسـي   أسئلةوأُحيلت إىل اجلمهورية التشيكية عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة         - ٤
. ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولنداوإيطاليا والدامنرك والسويد وفرنسا وفنلندا وكوبا، وا

  .دوري الشامللالستعراض ال  الشبكة اخلارجيةعلى ألسئلةوميكن االطالع على هذه ا

   موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، ١٥ العدل، السيد فيت شورم، يف اجللسة ةرا وز،وروبية حلقوق اإلنسانقّدم وكيل احلكومة لدى احملكمة األ      - ٥
 أعضاء اجمللس ورحَّب بالفرصة املتاحة لوفده لكي يتناول معلبلده ، التقرير الوطين ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦املعقودة يف 

. لجمهورية التشيكيةائية لخيضع للوالية القضحقوق اإلنسان لكل فرد وتعزيز ماية حلحلكومة األعمال اليت أجنزهتا ا
وتوسـيع  التأكيد على رغبة اجلمهورية التشيكية يف التعاون مع اجملتمع الدويل ملواجهة التحديات اجلديدة،             أعاد  و

ها ومن مث حتسني الوضع على الصعيد الوطين، وأكد التزامها التام بنجاح االستعراض الدوري الشامل        فنطاق معار 
  .ليات القائمة، وهو استعراض ينبغي أن يكون مكمالً لعمل اآلليات، ال مزدوجاً معهوما سيضيفه من قيمة إىل اآل

س حقـوق اإلنـسان،      خالل عامها األول كدولة عضو يف جمل       ،أهنا قامت وأعلنت اجلمهورية التشيكية      - ٦
ففي املقام  . لسمبحض إرادهتا لدى انضمامها إىل اجمل     على نفسها   جبميع التعهدات وااللتزامات اليت قطعتها      بالوفاء  
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 على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه        ٢٠٠٦صدقت اجلمهورية التشيكية يف عام      األول،  
) أمني املظامل(املدافع العام عن احلقوق  أن حأوضو. من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

قت اجلمهوريـة   صـدّ قد  و. الربوتوكول االختياري يتعلق ب فيما  للوقاية  وطنية  وظائف اآللية ال  هو املكلف بأداء    
 ٢٠٠٧عت يف عام    ووقّ.  على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات        ٢٠٠٦التشيكية أيضاً يف عام     

تركاً بـني   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، وأنشأت احلكومة فريقاً عامالً مـش            
 اجلمهورية التـشيكية خرياً، أيدت وأ. صديق على هذين الصكنياألعمال التحضريية املتعلقة بالتالوزارات لتنسيق   

 وجتري اآلن مناقشة التعـديالت املقتـرح   .اعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      
  .إلمتام عملييت التوقيع والتصديقال بد منها إدخاهلا على التشريعات الوطنية، وهي تعديالت 

وشكر الوفد التشيكي االحتاد الروسي وإيطاليا والدامنرك والسويد وفرنسا وفنلندا وكوبا واململكة املتحدة   - ٧
االتفاقيات الدولية لألمم املتحدة وجملس أوروبـا       إن  ل  قاو. اًلفوهولندا على األسئلة اليت طرحتها على الوفد س       

وإىل جانب السلطة . محاية حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكيةتكفل لنظام الدستوري القائم يف البلد اأحكام و
 ٢٠٠٧منصبه يف عـام      سُتحدثأوزير حقوق اإلنسان الذي     القضائية اليت تتوىل تسوية القضايا الفردية، يتناول        

والوزير . نشئ منصبه قبل عشر سنواتضية حقوق اإلنسان، جنباً إىل جنب مع مفوض حكومي حلقوق اإلنسان أق
ويقدم املفوض تقريراً سنوياً إىل احلكومة بشأن وضع . اجلديد مسؤول عن وضع سياسات حقوق اإلنسان وتنفيذها

  .على اإلنترنتيف هناية األمر ُينشر وحيال هذا التقرير بعد ذلك إىل الربملان وحقوق اإلنسان 

قام و. ٢٠٠١يف عام   ) أمني املظامل (افع العام عن حقوق اإلنسان      منصب املد وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ       - ٨
. جيوز له أيضاً إجراء حتقيقـات مببادرتـه الذاتيـة         و. راكز االحتجاز بإجراء زيارات منتظمة مل    ٢٠٠٦منذ عام   

 أقـره   قد كان جملس النوابتمييزمبوجب قانون جديد ملكافحة ال   عما قريب توسيع نطاق اختصاصاته       جريوسي
  .فإن أُقر، دخل حيز التنفيذ هذه السنة. يف جملس الشيوخبحث الياً قيد الوهو ح

ففي كـانون   . دينامي خاص جبماعة الروما   وذكَّرت اجلمهورية التشيكية أيضاً حباجتها إىل انتهاج هنج           - ٩
يش فيها مجاعة املناطق اليت تعالوكالة احلكومية للقضاء على االستبعاد االجتماعي يف "، أنشئت ٢٠٠٨يناير /الثاين
ومن املفترض أن تساعد الوكالة مجاعة الرومـا        . للنتائج السلبية ذات الصلة باالستبعاد    من أجل التصدي    " الروما

القيام بدور الوسيط بني مجيع األطراف املعنية بوضع سياسة إلدماج هذه عن طريق على االندماج يف اجملتمع وذلك 
  .مجاعة الروما" عازلم"قصد إصالح جرى اختيارها اً  موقع١٢يف اجلماعة، وتعمل هذه الوكالة 

، وهو هيئة حكومية دائمة للمشورة مجاعة الروماشؤون ب عىنُيوقبل عشر سنوات، أنشأت احلكومة جملس   - ١٠
 عن قرارات احلكومة الناجتةاإلدارات احلكومية اليت تنفذ التدابري واملهام يؤمن اجمللس التعاون بني فرادى و. واملبادرة

حتديث وثيقتني أساسيتني  جرى بانتظام، السنوات العشر املنصرمةى على مدو. عن الصكوك الدوليةاملنبثقة تلك و
  .مجاعة الرومابوضع املتعلق  والتقرير ،مجاعة الرومامها مفهوم ادماج 

حملـرومني،  يف مفهوم جديد لتعليم السكان ا     جيري حالياً النظر    إنه  قال  ،  الروما  مجاعة وعن تعليم أطفال    - ١١
ىل فلسفٍة شاملة جلميع األطفال الذين يتلقون التعليم يف الوقت الـراهن يف إطـار بـرامج                 هذا املفهوم إ  ويستند  

  .النظاميةيف املدارس التدرجيي دماج المنفصلة، وإىل عملية ا
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وتبني . إثنيةة بدوافع عرقية أو     رتكباملوزارة الداخلية تقارير سنوية عن اجلرائم       قدم  ت ،١٩٩٧ومنذ عام     - ١٢
ومن األمور اجلوهرية يف رأي احلكومة . االجتاه نسبياً أو ميله إىل االخنفاض بشكل طفيفاستقرار هذا اإلحصاءات 

 احلكومة نظمت، ٢٠٠٦يف عام و.  لتحقيق التالحم االجتماعياألقليات يف قوات الشرطة ضمان وجود أفراد من     
  .الشرطةقوات  األقليات اإلثنية يف  منتجنيد أفرادلاجلزء األول من محلة إعالمية 

فهناك . انتظام استراتيجيات وطنية ملكافحة االجتار بالبشر      ب ّدع واجلمهورية التشيكية تُ   ،٢٠٠٣ومنذ عام     - ١٣
االجتماعيـة أو    -  يقدم هلم املساعدة، مبا فيها الرعاية النفسية      ودعم ضحايا هذا االجتار ومحايتهم      يتعلق ب برنامج  

يتعلق  فيما وقد يشمل ذلك، يف حالة األجانب، تغيري وضعهم . والدعم من أجل إدماجهماملأوىوالصحية الطارئة 
  .بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة يف براغوذلك اإلقامة أو العودة الطوعية إىل بلداهنم األصلية ب

لألطفال اجلنسي  ستغالل اال بانتظام اخلطة الوطنية ملكافحةعّد واجلمهورية التشيكية تُ  ،٢٠٠٠ومنذ  عام      - ١٤
باحية اإلواد املحيازة أصبحت  ،٢٠٠٧التعديل الذي أدخل على القانون اجلنائي يف عام ومبوجب . ألغراض جتارية
  .ذلك العقوبات على ارتكاب جرائم ذات صلة بشديدتنص التعديل على قد و.  تشكل جرميةعن األطفال

 عقلياً يف كل من مرافق الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية         املختلني   عالجخطوة مهمة يف    ومما يشكل     - ١٥
جيوز وال . يف مرافق الرعاية االجتماعية" األسّرة الشبكية"أزيلت كما ". األسّرة القفصية "سمىاستعمال ما ُيحظر 

.  استعماهلا  القصوى، وترقُب احلكومة التقلص التدرجيي يف      يف احلاالت تدابري تقييدية أخرى إال     اللجوء إىل اختاذ    
، أقرت احلكومة املقترح الذي قدمه اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان بشأن التدابري ٢٠٠٧نوفمرب /ويف تشرين الثاين

  .االجتماعيةالرعاية د تنقل األشخاص يف مرافق قّياليت ُت

الطـالع  لمرضى يف امن أجل توسيع نطاق احلقوق احلالية ل، ُعدل قانون الصحة العامة  ٢٠٠٧ويف عام     - ١٦
إبداء املرضى ملوافقتهم   كما شدد على أمهية     . اسنتساخهاهلم اآلن   ق  قد أصبح حي  على سجالهتم الطبية بأنفسهم، و    

  .التعقيميف ة مثلهذه املمارسة هي أحد التدابري احلكومية اهلادفة إىل منع املمارسة السيئة املتو. ن علمع

 ول خي اً جديد اًهذا القانون مفهوم  وقد أدخل   . املرتيلن العنف   بشأمد قانون جديد    اعُت،  ٢٠٠٦ويف عام     - ١٧
  . أيام١٠ملدة املشترك ضابط الشرطة سلطة إبعاد الشخص العنيف عن املرتل 

ففي عام  . املثليون واملثليات جنسياً  وتويل اجلمهورية التشيكية أمهية كبرية أيضاً حلقوق مجيع األقليات، مبن فيها              -١٨
  .سجيل الشراكة جييز اعتراف الدولة بالعالقة القانونية اليت تربط زوجني من نفس اجلنست قانوناً بشأن تأصدر، ٢٠٠٦

. وطن املهـاجرين اجلديـد  صبحت اجلمهورية التشيكية أكثر فأكثر    بلدان أوروبية أخرى، أ   على غرار   و  - ١٩
 العمل والشؤون   وزارةتتوىل  و. ١٩٩٩تنفيذ مفهوم إدماج األجانب، الذي أُعد يف عام         وجيري سنوياً استعراض    

  .إدماج األجانبعملية ة عن تنسيق يسؤولاملاالجتماعية 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

  . وفداً ببيانات٢٧تقدمي التقرير، أدىل  أعقب الذي احلوار التفاعليخالل   - ٢٠
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 يف عملية البناء املؤسسي جمللس حقـوق        وأعرب االحتاد الروسي عن بالغ تقديره ملسامهة اجلمهورية التشيكية          - ٢١
جنزته يف  ملا أ وأثىن االحتاد الروسي على اجلمهورية التشيكية       . عالية نظام اإلجراءات اخلاصة    تعزيز ف  اإلنسان، ال سيما يف   

عـدد  بـالنظر إىل  و. جمال محاية مجيع فئات حقوق مواطنيها، وشكر الوفد على أجوبته عن األسئلة املطروحة سـلفاً              
يات اليت تعيش يف اجلمهورية التشيكية، قال إن من املستصوب أن تنظر احلكومة يف اختاذ تدابري إضـافية تـؤمن                    األقل

وأوصى االحتاد الروسي بأن تتخـذ      . اندماجهم يف اجملتمع  ممارسة كاملة كما تؤمن     ممارسة هؤالء األشخاص حلقوقهم     
من يقومون  شكل من أشكال النازية مرة أخرى وعدم إفالت         اجلمهورية التشيكية مجيع التدابري الالزمة ملنع ظهور أي         

ينبغي محاية مجاعة الروما، والقضاء على كل قال إنه و. تلك األنشطة من العقاب، مشرياً، يف مجلة أمور، إىل املظاهراتب
كما دعا .  بفعاليةلعمأن الوكالة املعنية بوضع مجاعة الروما تإىل  االحتاد الروسي أشارو. أشكال التمييز العنصري حبقها

 ومنظمات غري حكومية وأمني املظامل      اتعاهدماحلكومة إىل إجراء حتقيقات يف بعض القضايا اليت أشارت إليها هيئات            
  .للقضاء على هذه املمارسات الالإنسانيةوذلك  ،تعقيم نساء من مجاعة الرومابشأن واليت تتعلق بادعاءات 

الورقات املقدمة مـن    وجز  ذي ي  من التقرير ال   ١٣ إىل   ١٠فقرات من   جاء يف ال  ما  وأشارت اجلزائر إىل      - ٢٢
عاملة امل أن مواطنني أجانب وأفراداً ينتمون إىل فئات أخرى مهمشة قد تعرضوا لسوء منصاحبة املصلحة اجلهات 
رية عنصألفعال  ختضع  هذه الفئات   كما أن   وأفراد تابعني لسلطات الشرطة وعمالء الدولة،       عاديني  أفراد  من قبل   

فضالً عن مواقف الشرطة العدائية، وهي أفعال       ،  هليةاألألمن  ا حركات عنصرية ومجاعات     متارسهاوأعمال عنف   
وأوصت اجلزائر بأن تتخذ اجلمهورية التشيكية تدابري مناسبة يف         . التحقيق فيها بشكل كاف   ري  وممارسات ال جي  

 نظام عدالة ميتثل    قامةية وغريهم من الفئات املهمشة وإ      واألقليات اإلثن  مجاعة الروما جمايل التدريب والتوعية جتاه     
كما أوصت بأن توفر السلطات التشيكية محاية كافية للمدافعني     . تقدمي اجلناة إىل العدالة   وضمان  للمعايري الدولية   

 استمرار التمييـز يف   وفيما يتعلق ب  . ةعنصريذي ميارس بدوافع     من العنف ال   عن حقوق اإلنسان والفئات املهمشة    
 ، توصي اجلزائـر    من املوجز  ٣٤ إىل   ٣١يف الفقرات من    وفقاً ملا ورد    جمال السكن والتمتع مبستوى معيشي الئق       

 على السكن يف القطاعني اخلاص والعام، كما جاء يف الفقرات من ال احلصولَسن تشريعات ملكافحة التمييز يف جمب
 من التجميع أفادت بأن نسبة كبرية مـن         ٢٠لفقرة  وأشارت اجلزائر إىل أن ا    .  من التقرير التجميعي   ٣٤ إىل   ٣٠

 من التجميع إىل القلق الذي عربت عنه اللجنة         ٢٣وأشارت الفقرة   .  للتعقيم باإلكراه  ن تعرض نساء مجاعة الروما  
يف هذا الصدد بـأن     أوصت اجلزائر   و. ارس على املرأة  ذي مي املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن العنف ال        

، وتقدمي اجلنـاة إىل     وخباصة نساء مجاعة الروما   حلق بضحايا التعقيم،    مهورية التشيكية بالضرر الذي أُ    تعترف اجل 
واضحة تقضي اجلمهورية التشيكية على وضع معايري      اجلزائر  على ذلك، حثت    عالوة  و. العدالة وتعويض الضحايا  

ـ   صت  كما أو . بضرورة احلصول على موافقة النساء عن علم قبل إجراء التعقيم          أن تلتـزم   اجلمهورية التشيكية ب
 أن ترصد عن كثب التنفيذ الفعال لإلطار القانوين  الداعية إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةةتوصيب

التمييز من أجل النهوض باملرأة واألقليـات       أن تضع أحكاماً ملكافحة      العمل و  وقانوناجلديد يف قانون التوظيف     
 بأن تنـضم اجلمهوريـة       أخرياً أوصت اجلزائر و. تاماً بقوانني مكافحة التمييز   تقيداً  قطاع اخلاص   وضمان تقيد ال  

  .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمحقوق التشيكية إىل االتفاقية الدولية حلماية 

 حقـوق    آراء اجلمهورية التشيكية وهنجها ودعمها للمؤسسات الوطنية       عرفةت أستراليا اهتمامها مب   بدوأ  - ٢٣
كية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يجلمهورية التشلدى ا  ت عما إذا كان   ة،صاخصفة  ب،لت أستراليا   أوس. اإلنسان

  .إنشاء مؤسسة كهذه وعما إذا كانت تعتزم ،طبقاً ملبادئ باريس
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 حتقيـق   وأشادت كندا بالتزام اجلمهورية التشيكية بإعادة بناء نظام قانوين دميقراطي واخنراطها يف عملية              - ٢٤
 أن ضمان تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد الوطين           دبي.  الدولية املواءمة بني تشريعاهتا والتزاماهتا   

زيادة فرص تدريب أعضاء سلك القضاء علـى        ب صدد الدول، وأوصت كندا يف هذا ال      عجلميبالنسبة  مهمة صعبة   
وأشارت كندا إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        . عزيز استقالله تلتدابري  اختاذ  القانون الدويل حلقوق اإلنسان و    

أعربت عن قلقها إزاء عدم َسن      قد  اعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل      مواللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجت    
 رغم اعتماد برامج     ألنه هاقلقكما أعربت عن    . العتبار التمييز حبق مجاعة الروما أمراً غري قانوين       أي تشريع حمدد    

 مستمر عملياً، مبا يف ذلك يف جماالت العمل والتوظيـف والرعايـة   مجاعة الرومايف هذا الصدد، فإن التمييز حبق   
وأشارت كندا إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل وجلنـة              . الصحية والتعليم والسكن  

بإساءة معاملـة  تتعلق معلومات وجود أعربت عن قلقها إزاء قد إلنسان مناهضة التعذيب واللجنة املعنية حبقوق ا   
 الشرطة  رفضتتعلق ب عم  ازوجود م وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن        . أفراد الشرطة جلماعة الروما   

شريع وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بسن ت      . ضد مجاعة الروما  ارس  متهذه اليت    التحقيق يف أعمال العنف   
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء . شامل ملكافحة التمييز وتوفري املساعدة القانونية للضحايا وإنشاء آليات رصد فعالة

من  حبق النساء والفتيات ةباختاذ تدابري فعالة للقضاء على أشكال التمييز املتعددهي األخرى على التمييز ضد املرأة 
.  تدابري فعالة، مبا فيهـا تـدابري خاصـة مؤقتـة          اختاذ اإلنسانية من خالل   وتعزيز احترام حقوقهن     مجاعة الروما 

 وأوصت باختاذ املزيد من     ، آخر املستجدات خبصوص تنفيذ هذه التوصيات       عن  كندا يف هذا املضمار    استفسرتو
ة والديهم  ن رعاي ع األطفال تعسفاً    إبعادوأشارت كندا أيضاً إىل تقارير جلنة حقوق الطفل بشأن          . ةبعتدابري املتا 

تضرروا من هذه الـسياسة  عم أن أطفاالً من مجاعة الروما قد      وُز. ووضعهم حتت رعاية الدولة أو الرعاية البديلة      
وطلبت كندا املزيد من التوضيح بشأن هذه القضية، وأوصت بأن تقدم اجلمهوريـة    . بشكل ال يتناسب وعددهم   
بالتصديق كما أوصت .  رعايةاألطفال يف مؤسسات إليداع  ديالً  لكفالة باعتبارها ب  لنظام ا التشيكية املزيد من الدعم     
  .وإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريسللمحكمة اجلنائية الدولية  على نظام روما األساسي

وشكرت سلوفينيا احلكومة على إعدادها تقريراً شامالً، كما شكرت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                - ٢٥
وأشارت إىل أن اجلمهورية التشيكية ليست بعد       . لتجميعات املفيدة والشاملة للمعلومات املتصلة باملوضوع     على ا 

 اليت تعوق التصديق على عقبات سلوفينيا عن الاستفسرتو. طرفاً يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
 إذا كانت اجلمهورية التشيكية تعتزم التصديق عماكما سألت  وأوصت بالتصديق عليه،  ،هذا الصك الدويل املهم   
أولويات " خطة عمل وطنية بعنوان هاعتمادالوأثنت سلوفينيا على اجلمهورية التشيكية . عليه يف املستقبل القريب  

خطـة  اليت حققتها   عن النتائج امللموسة    استفسرت  و"  تعزيز املساواة بني املرأة والرجل     بشأناحلكومة وإجراءاهتا   
أن تنظـر   ب و ،وأوصت سلوفينيا بإدماج املنظور اجلنساين إدماجاً كامالً يف متابعة عملية االستعراض          . ذهالعمل ه 

مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بامليول "اجلمهورية التشيكية يف استعمال 
  .لتشيكية يف ميدان حقوق اإلنساندعم السياسات ال بوصفها دليالً "اجلنسية  اجلنسية واهلوية

ورحبت أذربيجان بإنشاء منصب وزير حقوق اإلنسان واألقليات القومية، وأشادت باجلهود الرامية إىل               - ٢٦
 مفوضـها   من قبل  حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكية       حالةاختاذ مبادرات حكومية وتنسيقها يف جمال رصد        

معاهدات دولية أساسية حلقوق من أصل سبع ورية التشيكية طرف يف ست وأشارت إىل أن اجلمه. حلقوق اإلنسان
 كما أشارت إىل التوصية اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب والداعية إىل إنشاء نظام مستقل للشكاوى                .اإلنسان
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يعات اجلديدة وأشارت أيضاً إىل أن التشر. من أجل إجراء حتقيقات يف اجلرائم اليت يرتكبها أفراد الشرطة التشيكية
 الوفـد  رسفتاسو.  اختصاص مفتشية الشرطة يف وزارة الداخليةيف نطاقاجلرائم اليت يقترفها أفراد الشرطة    درج  ُت

الكامل ملعايري الرتاهة   م  احترعلى أساس اال  توصية جلنة مناهضة التعذيب     مع   هبا احلكومة    ملعاتعن الكيفية اليت ست   
 جواب مفصل احلصول علىوطلبت أذربيجان .  أنفسهمالشرطةأفراد  ألف من   تتة  املفتشيأن   نظراً إىل    واالستقالل

مفتشية عمل  واملكلفة مبراقبة   التشيكي  الربملان  يف  نواب  الما إذا كانت هليئة اإلشراف اخلاصة التابعة جمللس         ملعرفة  
املختـصة يف   طات   كانت الـسل   ذاإعما  وسألت أذربيجان يف النهاية     .  التأثري يف نتائج التحقيقات    سلطةالشرطة  

الغتصاب يف ضوء تعاريف االغتصاب املعمول هبـا يف         لراهن ل تعريف ا النظرت يف تغيري    قد  التشيكية  اجلمهورية  
  .ما توصي به اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةكاحملاكم الدولية و

سئلة والتوصيات اإلضافية   األكوبا  ن األسئلة، طرحت    ـه ع ـعلى أجوبت لوفد  إىل ا بعد توجيه الشكر    و  - ٢٧
 ضد ،التعليمجمال سيما العزل العنصري يف   ما هي التدابري اليت اختذهتا احلكومة للقضاء على التمييز، ال)أ(: التالية

باعتماد تدابري فعالة مثل إنشاء مؤسسة حمددة       اجلمهورية التشيكية   وأوصت كوبا   .  وإساءة معاملتهم  مجاعة الروما 
وينبغي أن  . ، مبا يف ذلك وضع بيانات مفصلة عن التعليم والتوظيف واإلسكان          اعة الروما مجمكلفة برصد وضع    

تلقي الشكاوى بشأن استعمال الشرطة التشيكية املفرط للقوة وإساءة سلطة ة ـتكون هذه املؤسسة مستقلة وخمول
 مظاهرات النازيني اجلـدد      ما هي التدابري املعتمدة لتدعيم إجراءات احلكومة ضد        )ب(؛  جلماعة الروما معاملتها  

وأوصت كوبا بأن تعتمـد اجلمهوريـة       .  من االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري       ٤واالمتثال للمادة   
يف إطار هذه االتفاقية، خاصة حظر تنظيم مظاهرات النازيني اجلدد للوفاء بالتزاماهتا التشيكية مجيع التدابري الالزمة 

 فيما خيص قضية الرحالت اجلوية السرية لوكالة االستخبارات )ج(؛  القائمني على تنظيمها ومعاقبةواملشاركة فيها
املركزية األمريكية، هل أجرت اجلمهورية التشيكية حتقيقات يف هذه املزاعم؟ فإن كان األمر كذلك، فما هـي                 

لتلك األغراض؟ وأوصت كوبا    نتائج هذه التحقيقات؟ وما هي التدابري املتخذة ملنع استعمال املطارات التشيكية            
 فيما يتعلق   )د(بإجراء حتقيق يف هذه املزاعم واعتماد التدابري الالزمة ملنع استعمال املطارات التشيكية لتلك األغراض؛               

ة  أو األسرّ  ةئلت اجلمهورية التشيكية عما إذا كانت تعتزم االستمرار يف استعمال هذه األسرّ           بقضية األسّرة القفصية، سُ   
  .وأوصت كوبا بإبطال هذه املمارسة يف مجيع مرافق الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية. الشبكية

جملس حقوق اإلنسان عموماً والنظام املـنقح       بعمل  وأثنت باكستان على اجلمهورية التشيكية اللتزامها         - ٢٨
يف الطوعيـة   تعهداهتا  بيكية   اجلمهورية التش  وفاءوقالت باكستان إن    . حتديداً ومسامهتها فيها  لإلجراءات اخلاصة   

ـ عية، وامتثاهلا لاللتزامات الناشـئة      يضاواليات مو املكلفني ب إىل مجيع   املوجهة  غضون سنة، ودعوهتا الدائمة      ن ع
لى االلتزام هبدف تعزيز ع دلعوامل تهي ، اتعاهدهيئات املفضالً عن توصيات صكوك حقوق اإلنسان األساسية 

كستان تقديراً تقريبياً لإلطار الزمين وتفاصيل التدابري املؤقتة لالمتثال لتوصيات وطلبت با. حقوق اإلنسان ومحايتها
  قانون مكافحة التمييز، وقانون اخلدمات الطبية احملددة، وتشريع الشرطة اجلديد          يف بشأن النظر    اتعاهدهيئات امل 
ن للضحايا رفعها إىل املـدافع      الوفد تقدمي املزيد من التفاصيل عن نوع الشكاوى اليت ميك         طلبت من   و. وإقرارها

  .التمييز وإجراءات التعويض احملتملةبشأن العام عن حقوق اإلنسان 

على القانون اجلنائي بشأن محاية األطفال مـن        إدخاله  ورحبت ماليزيا، يف مجلة أمور، بالتعديل املقترح          - ٢٩
أشارت إىل أن احلكومة قالت إهنـا تـويل         و. االستغالل اجلنسي، وبالنهج املنظَّم يف جمال مكافحة االجتار بالبشر        
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الة بعينها حلواستفسرت عن طريقة معاجلة املدافع العام . لتوصيات املدافع العام عن حقوق اإلنسانخاصاً اهتماماً 
  .لى املدافع العامعقضيته أن يعرض استنفد اإلجراءات القضائية ما وعما إذا كان يف وسع فرد 

 حتـسني النظـام      قد تطلبا من احلكومة التشيكية     ز حقوق اإلنسان ومحايتها   وأشارت الصني إىل أن تعزي      - ٣٠
بني اجلمهورية الذي دار ورحبت الصني باحلوار املفتوح .  الرقابة واملشورة يف جمال حقوق اإلنسانيتالقضائي وهيئ

. ليات وحتسني وضعهااحلكومة ملواصلة النهوض حبقوق األقاليت تبذهلا هود اجل، وأيدت اتعاهدالتشيكية وهيئات امل
قد ويف الوقت نفسه، أشارت الصني ببالغ األسف إىل أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية                

 اتعاهدكما أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والعديد من هيئات امل. اً كامالًرأت أن احلكومة مل تنفذ العهد تنفيذ
خمتلـف أشـكال    قد عانت منذ وقت طويل من       يف اجلمهورية التشيكية    ما اليت تعيش    مجاعة الرو أشارت إىل أن    

 أن تتخذ اجلمهورية التشيكية تدابري ملموسة لتنفيذ العهد الـدويل اخلـاص             )أ(: وأوصت الصني مبا يلي   . التمييز
 االقتصادية واالجتماعية   باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإجراء حوار بناء مع اللجنة املعنية باحلقوق          

،  علـى نفـسها     والتعهدات اليت قطعتها اجلمهورية التـشيكية      اتعاهد طبقاً لتوصيات هيئات امل    )ب(والثقافية؛  
 يف  مجاعة الرومـا  استكمال صياغة قانون مكافحة التمييز يف أقرب وقت ممكن لضمان عدم ممارسة التمييز حبق               

جاهـدة  احلكومة   أن تعمل    ةصاخصفة  والسكن وإقامة العدل، وينبغي ب    جماالت العمل والرعاية الصحية والتعليم      
  . من مجاعة الروماعلى حتسني ظروف النساء واألطفال

قالت إهنا تدرك متامـاً أن     ف،  مجاعة الروما ة بتعليم أطفال    تعلق اجلمهورية التشيكية على األسئلة امل     تّدرو  - ٣١
أويل اهتمام كبري إلجناح األداء الدراسي للفئـات        قد  و.  معقدة قضيةجلماعة الروما ميثل    تغيري الوضع االجتماعي    

، دخل قانون جديد بشأن التعليم ٢٠٠٥يناير /ويف كانون الثاين. مجاعة الرومااحملرومة واملعرضة للخطر، مبن فيهم 
حتياجات التعليمية  ومتثل هذه الوثيقة القانونية اليت تستند إىل مبادئ دميقراطية أداة عصرية لتلبية اال            . حيز التنفيذ 

والتمتع باحلقوق مرهون بتنفيذ جمموعة كبرية من أحكام الدعم املنصوص عليها . للجميع يف ظل الظروف السائدة
باعتبارهم  ،حيق ألطفال مجاعة الروما   فعلى سبيل املثال،    . يف قانون املدارس، ونفقاته تدخل ضمن امليزانية الوطنية       

ويتزايـد عـدد املـوظفني      . ي العادي لزامحضريية قبل سنة من بدء التعليم اإل      فة، االلتحاق بالفصول الت   يفئة ضع 
وهناك برنامج آخـر  . التدريب الالزم كي يكونوا على علم بطريقة التعامل مع االختالفات     يوفر هلم   واملعلمني، و 

قد أصبحت مجيع املدارس ملزمة ببـدء       و. املدارس الثانوية مجاعة الروما يف    يهدف إىل تقدمي الدعم املايل لتالميذ       
وتنصت . "املدرسة للجميع "اجلديدة القائمة على مفهوم     الدراسية  املقررات  مستخدمة   ٢٠٠٥التدريس منذ عام    

 يتـابعون   من مجاعة الروما  اجلمهورية التشيكية باهتمام إىل األصوات والتقييمات اليت تنتقد كون معظم األطفال            
وبناء عليه، فقـد أويل اهتمـام لوضـع         . طفال الذين لديهم صعوبات يف التعلم     دروسهم يف مدارس خاصة باأل    

إن قالـت   قوق اإلنسان، ف  الوطنية حل ؤسسات  املأما عن قضية    . ناقشةاستراتيجية تعليمية جديدة هي حالياً قيد امل      
واملدافع العام عن   من جمموعة من اهليئات االستشارية التابعة للحكومة        اهليكل الراهن للمؤسسات الوطنية يتألف      

.  اليت تتـضمنها شـكاواهم     لكاحقوق اإلنسان الذي ميكنه املشاركة يف الدفاع عن حقوق الضحايا وحل املش           
 معروض اآلن على   قانون مكافحة التمييز، وهو      قد اعتمد بالفعل  ن جملس النواب    بأ اجلمهورية التشيكية    تأضافو

بتقـدمي  أيـضاً   سمح ألمني املظامل    وسُي. أو يف بداية العام املقبل    جملس الشيوخ، ورمبا أصبح نافذاً يف هناية العام         
 ٢٠٠٨ينـاير   /قد أقرت يف كانون الثاين    احلكومة  قالت إن   قضية الشرطة،   فيما يتعلق ب  و. التمييزبشأن  توصيات  

مشروع قانون الشرطة الذي ُيستحدث مبوجبه منصب جديد هو منصب مفتشية الشرطة على النحـو املـبني يف      
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. ٢٠٠٩ينـاير  /، وُيفترض أن يصبح نافذاً يف كانون الثاينمعروضاً على الربملانشروع ر الوطين وال يزال امل  التقري
هذه  ةمناقشأوضحت أن   اهليئة املستقلة املعنية بالتحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها أفراد الشرطة،           خيص مسألة   ما  وفي

أضافت أن وزارة الداخلية تعمل، بالتعاون مـع وزارة          و .أيضاً حتدي التحديث  تواجه  الشرطة   أنمعلقة و املسألة  
يعرض هذا املشروع علـى     سالعدل ووزارة املالية، على إعداد مشروع قانون إلجياد حل ملسألة املفتشية العامة، و            

انون االغتصاب، فإن القانون اجلنائي ينص على تعلق بقفيما يو. ٢٠٠٨حكومة اجلمهورية التشيكية قبل هناية عام 
 الئحـة  ٢٠٠٧وبشأن قضية التعقيم، قالت اجلمهورية التشيكية إن وزارة الصحة أصدرت يف عام             .  اجلرمية هذه

شرت استمارة  وعالوة على ذلك، نُ   .  املوافقة عن علم   بشأنشتمل على قواعد مفصلة     ت للسجالت الطبية    ةجديد
جيري و. ٢٠٠٧ديسمرب  /ون األول يف كان الصادرة   يف نشرة وزارة الصحة       وذلك خاصة ينبغي ملؤها قبل التعقيم    

 وسـتحظى   .٢٠٠٩ينـاير   /أن يدخل حيز التنفيذ يف كانون الثـاين       ح  رّجُي التعقيم، و  بشأنتشريع جديد   إعداد  
، أقر اجمللس احلكومي    ٢٠٠٧ويف عام   . هذا التشريع مبوجب   األقليات واألشخاص ذوو اإلعاقة باملزيد من احلماية      

، وستقدم نتائجها يف كانون ١٩٦٦ إنشاء جلنة عاملة لدراسة ممارسة التعقيم منذ عام الداعية إىلحلقوق اإلنسان التوصية 
إىل القضاء ا أحيلووا هذه املمارسة قد مارس اجلمهورية التشيكية أيضاً أن أول من  ذكرتو. ٢٠٠٨ ديسمرب/األول

تـشيكية أن    على ذلك، أوضـحت اجلمهوريـة ال       عالوةو. ت للضحايا قعُدتعويضات قد   ، وأن   ٢٠٠٧يف عام   
ة القفصية ممنوع يف مرافق الرعاية الصحية فاستعمال األسرَّ. ة الشبكيةة القفصية واألسرَّالتشريعات تفرق بني األسرَّ

، علماً  فقطة الشبكية فجائز يف مرافق الرعاية الصحيةأما استعمال األسرَّ. ومرافق الرعاية االجتماعية على السواء
ن عائالهتم، قالت اجلمهورية التشيكية إن ذلك ال        عاألطفال  إبعاد    قضية وعن. صلةضع ملبادئ توجيهية مف   خيبأنه  

وتواصل .  فيه حيدث إال يف ظروف استثنائية وخيضع ملوافقة احملكمة يف كل حالة، كما خيضع إلعادة نظر احملكمة               
. األطفال املعرضني للخطرمد مفهوم رعاية ، اعُت٢٠٠٦ففي عام . احلكومة تدعيم إجراءاهتا يف جمال محاية األطفال

وعالوة على ذلك، ُعدل قانون احلماية االجتماعية والقانونية للطفل قصد توفري املساعدة لألسر اليت لديها أطفال                
وقالت اجلمهورية التشيكية إن التصديق على نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة             . يف مؤسسات مودعون  

 الربملان ثالث مرات رض علىُعفمنذ توقيع النظام األساسي، . دستوريةالقواعد الالدولية كان دائماً مرتبطاً بتغيري 
. ى الربملـان  علحالياً  معروض  ، قدمت احلكومة مقترحاً آخر، وهو       ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين  . دون أن يقَر  

روبا، أن تؤكد أنه إمكان اجلمهورية التشيكية، بعد التحقيق الذي أجراه جملس أوبوخبصوص قضية التسليم، أصبح 
وأكدت اجلمهورية التشيكية جمللس حقوق . داخل أراضيهامل تكن هناك أي رحالت جوية سرية أو مرافق احتجاز 

التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأعادت التأكيد على      اإلنسان امتثاهلا التفاقية مناهضة     
  .يز سيادة القانونالتزامها بالتقيد حبظر التعذيب وتعز

األسئلة اخلطية املتعلقة بالقانون اجلديد ملكافحـة       اليت قّدمت عن    وأعربت هولندا عن تقديرها لألجوبة        - ٣٢
وأوصـت  . التمييز، وأشادت باجلمهورية التشيكية على هذا القانون اجلديد، وأشارت إىل أنه يف طور االعتماد             

، ال سيما يف جمال االلتحاق بالتعليم، بأن تقدم اجلمهورية التـشيكية  الرومامجاعة هولندا، فيما خيص التمييز حبق     
تقريَر متابعة بشأن تدعيم اجلهود املبذولة واإلجراءات املتخذة على أرض الواقع لضمان متتع األقليات بـاحلقوق،          

  .وخباصة مجاعة الروما

معاملة األشخاص سلفاً حول  طرح وشكرت اململكة املتحدة الوفد على املعلومات اليت قدمها بشأن سؤال  - ٣٣
الذين ينتمون إىل أقلية الروما وفيما يتعلق بعدد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأشارت إىل أن هذه 
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ورحبت باملبادرات الرامية إىل إنشاء مؤسسات للرعاية وأخرى تعليمية وإىل حتسني           . املسألة ستظل تشكل حتدياً   
استغالل األطفال  ظر  ورحبت أيضاً بالتحسينات اليت أدخلت على التشريعات اخلاصة حب        . تعليمفرص االلتحاق بال  
وشكرت اململكة املتحـدة    .  والرامية إىل محايتهم من االعتداء، وجهود مكافحة االجتار بالبشر         ،يف املواد اإلباحية  

ورحبـت  .  التفاقية مناهضة التعـذيب أيضاً الوفد على املعلومات املتعلقة بالتصديق على الربوتوكول االختياري    
باملعلومات املتعلقة بتحسني الظروف يف مرافق رعاية األطفال، مبا يف ذلك اإلثناء عن اللجوء إىل فرض قيود من                  

يف اختاذ خطوات إضافية لتحسني ظروف األطفـال    مهورية التشادية   نظر اجل تة القفصية، وأوصت بأن     قبيل األسرَّ 
  .فةضعيذين ينتمون إىل فئات ال

 الثالثية، بالشفافية وروح التعاون اليت حتلت هبـا اجلمهوريـة           اجملموعةورحبت فرنسا، وهي عضو يف        - ٣٤
ة للنتائج اإلجيابية احملققة يف جمال حقوق اإلنسان        ـت على احلكوم  ـ وأثن ،اعـذا االجتم التحضري هل التشيكية يف   

نظام رومـا   قلقها فيما يتعلق بالتصديق على       منركوكندا والدا سلوفينيا  شاطر  قالت إهنا ت  و. ١٩٩٠- ١٩٨٩منذ  
اتفاقية محاية قيع وبتكما أوصت .  وأوصت اجلمهورية التشيكية بالتصديق عليه،األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  . وشجعت اجلمهورية التشيكية على القيام بذلكيهاتصديق علوال مجيع األشخاص من االختفاء القسري

 عن تقديرها للمنهجية املستخدمة يف إعداد التقرير، وعن األمل يف أن تساعد عمليـة               وأعربت املكسيك   - ٣٥
االستعراض الدوري الشامل اجلمهورية التشيكية على التغلب على التحديات اليت تواجهها يف ميدان تعزيز حقوق     

جلة قضية التمييز والعـزل     املعلومات عن التدابري اليت ُحددت ملعا     مزيداً من   وطلبت املكسيك   . اإلنسان ومحايتها 
وأعربت املكسيك عن اهتمامها مبعرفـة      .  التمييز حبق األقليات، مبن فيها مجاعة الروما       ةصاخصفة  العنصري، وب 

وأوصـت  . ضمانات تنفيذ إدراج السياسات اخلاصة جبماعة الروما يف جمال التعليم والسكن والتوظيف والصحة            
ة جبماعة الروما، التنوع اإلثين والثقايف، وخـصوصيات        تعلق العامة امل  املكسيك بأن تراَعى، لدى تنفيذ السياسات     

املستفيدين واحتياجاهتم وأمناط حياهتم وهوياهتم، والنظر يف إمكانية وضع برامج دراسة تعويضية ثنائية اللغة ألطفال               
ق األشـخاص ذوي    اتفاقية حقو التصديق على   اجلمهورية التشيكية بأن تنظر يف      وأوصت املكسيك   . مجاعة الروما 

  . وبروتوكوهلا االختياري، وكذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهماإلعاقة

وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل أن هناك بعض األسباب املثرية لبالغ القلق يف ميدان حقوق اإلنسان   - ٣٦
ة، ال سيما حاالت التمييز حبق املرأة والعنف املرتيل وإسـاءة معاملـة             واحلريات األساسية يف اجلمهورية التشيكي    
لت إيران يف هذا أوس.  مجاعة الروماضد وخمتلف أشكال التمييز والعنف ،األطفال واالعتداء عليهم يف إطار األسرة

ـ  ضدالتدابري الالزمة للقضاء على خمتلف أشكال التمييز        باختاذ   احلكومة   ماقي عن مدى    صددال رأة، خاصـة يف    امل
كما استفسرت عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا احلكومة لوضع نظام فعـال         .  التوظيف والصحة والتعليم   التجما

وأوصت إيران بأن تتخذ اجلمهورية التشيكية كل التدابري الضرورية     . للتحقيق بناء على توصية جلنة حقوق الطفل      
زها قصد التغلب على التحديات املستمرة املتمثلة يف العنف املـرتيل           لتقوية أسس األسرة وقيمها يف اجملتمع وتعزي      

  .واالعتداء على األطفال

فـضالً عـن    ت واملمارسات السليمة،    دثوأشارت الربازيل إىل أن احلكومة عرضت قائمة بالتطورات اليت ح           - ٣٧
سات السليمة، سلطت الربازيل الضوء   ومن بني املمار  . دلالبهذا  احلواجز اليت تعوق اإلعمال الكامل حلقوق اإلنسان يف         

 قد ٢٠٠٦لدى ترشحها جمللس حقوق اإلنسان يف عام على نفسها على أن االلتزامات اليت قطعتها اجلمهورية التشيكية   
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، مثل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب وامليثـاق            ٢٠٠٧يونيه  /أوفيت حبلول حزيران  
كما أشارت الربازيل إىل إنشاء منصب وزير حقوق اإلنسان واألقليـات          . قليمية أو لغات األقليات   للغات اإل األورويب  
 معظم التوصيات اليت قدمها املدافع العام عن        كونوهنأت اجلمهورية التشيكية ل   . ٢٠٠٧يناير  / يف كانون الثاين   القومية

سرت الربازيل عن التدابري امللموسة الـيت       واستف.  قد جتسدت يف التشريعات    ٢٠٠٦- ٢٠٠١حقوق اإلنسان يف الفترة     
اختذهتا اجلمهورية التشيكية لتعزيز ورصد احلق يف املعاملة املتساوية ومساعدة ضحايا التمييز، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة 

هوريـة  وأوصت الربازيل بأن تنظر اجلم. احلكومة تقييم نتائج ذلكهبا تعتزم ما استفسرت عن الكيفية اليت      القانونية، ك 
كما أوصت بأن تتخـذ     . التشيكية يف وضع وتطبيق معايري إلبالغ النساء واحلصول على موافقتهن املسبقة قبل التعقيم            
  .اجلمهورية التشيكية التدابري الالزمة لتشجيع َمأَسَسة وكالة إدماج مجاعة الروما يف اجملتمع

لى اخنراطها الصادق يف عملية االسـتعراض       وشكرت الواليات املتحدة األمريكية اجلمهورية التشيكية ع        - ٣٨
والحظـت الواليـات    . ى به دتقالدوري الشامل برمتها، وقالت إن التزامها بتعزيز محاية حقوق اإلنسان مثال يُ           

ىل زعزعة سيادة القانون يف اجلمهورية إ ،فيما يبدويت ميكن أن تؤدي، املتحدة األمريكية وجود عدد من العوامل ال
إلنفاذ القوانني وتدريب القضاة، فضالً عن ارتفاع مستوى التدخل السياسي      الالزمة   شح املوارد    منهاوالتشيكية،  

  .الفسادمكافحة د من املعلومات عما يتم القيام به ملعاجلة قضيَتي إنفاذ القوانني وملزييف هذه اجملاالت، وطلبت ا

امات الطوعية، إضافة إىل األنشطة الرامية إىل تنفيذ       بالتعهدات وااللتز اجلمهورية التشيكية   ورحبت أوكرانيا بوفاء      -٣٩
وأشارت يف هذا الصدد إىل أن احلكومة تعتزم النظر يف التشريع اجلديد بـشأن الـشرطة يف                 . اتعاهدتوصيات هيئات امل  

ة تـصرفات  ن اآلليات القائمة ملراقبعواستفسرت عما إذا كان بإمكان الوفد تقدمي املزيد من املعلومات           . املستقبل القريب 
واستفسرت أوكرانيا أيضاً عن التشريعات اليت تنظم       . موظفي السجون وعما إذا كانت هذه اآلليات تدير أعماهلا بفعالية         

  . تشمل هذه الفئة من العمال٢٠٠٤حقوق املهاجرين وعما إذا كانت أحكام قانون التوظيف لعام 

. اء مرحلة البناء املؤسسي جمللس حقوق اإلنسانوشكرت بنغالديش اجلمهورية التشيكية على مسامهتها أثن  - ٤٠
للتوصيات اليت قدمتـها    اجلمهورية التشيكية   تقدير التطورات اإلجيابية اليت حدثت، خاصة امتثال        مع ال والحظت  
القلق الـذي   حالة  وذكّرت بنغالديش باستمرار    . سيما َسن قانون مكافحة التمييز مؤخراً      ، ال اتعاهدهيئات امل 

ـ وطلبت ا . ماعة الروما  حقوق اإلنسان جل   حالة بشأن   اتعاهدمن هيئات امل  هيئات   عدةأعربت عنه    د مـن   ملزي
 حلل مشكلة العـزل     اجلمهورية التشيكية اختاذها  ته وعن اخلطوات اليت تتوقع      مشولياملعلومات عن نطاق القانون و    

. ماعة الرومـا  جباالجتماعي لألقليات، مثل وجود مؤسسات تعليمية ومساكن وخدمات صحية منفصلة خاصة            
ت أعرب استراتيجية وطنية بشأن مكافحة االجتار بالبشر، وهاتطبيقلوأشادت بنغالديش أخرياً باجلمهورية التشيكية    

وأوصت احلكومة بأن تعتمد هنجاً جامعاً . عن تقديرها للفريق العامل التشيكي األملاين البولندي ملعاجلة هذه القضية
  . والعبور واملقصدنشأيات يشمل بلدان اململكافحة االجتار بالنساء والفت

وأعربت رومانيا عن تقديرها للنهج البناء الذي انتهجته السلطات التشيكية يف تنفيذ التزاماهتا الدولية يف                 - ٤١
اجلهود اإلضافية املبذولة يف سـبيل منـع االجتـار بالبـشر            بت  قرأو. جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين     

أثر االستراتيجيات الوطنية هبا  سيقّيم ية اليتكيفالجناح الربنامج وأوجه عرض بعض ن الوفد وطلبت م . ومكافحته
ستفسرت عـن   كما ا . ٢٠١١- ٢٠٠٨االستراتيجية الوطنية للفترة    ميكن توقعه من    السابقة يف هذا املضمار وما      

ر أصحاب املصلحة املعنـيني يف    تنفيذ نتائج االستعراض ودو    أن تضمن هبا  الطريقة اليت تعتزم اجلمهورية التشيكية      
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مجاعـة   ضـد وأوصت رومانيا بأن تتخذ احلكومة التدابري املناسبة والفعالة ملكافحة التمييز والعنف            . هذا الصدد 
  .عملوالسكن والرعاية الصحية ال وضمان تكافؤ فرصهم مع غريهم لتلقي التعليم واحلصول على الروما

 يف عملية اإلصالح واالنتقال من جلنة نشاطاجلمهورية التشيكية ب إىل مشاركةت البوسنة واهلرسك أشارو  - ٤٢
اجلمهورية وفاء  ت بارتياح   الحظو. حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان ويف املرحلة األوىل من عمل اجمللس           

. ٢٠٠٦عام لعضوية اجمللس مبحض إرادهتا لدى ترشحها على نفسها التشيكية بالتعهدات وااللتزامات اليت قطعتها 
 ضدللقضاء على التمييز مسبقة كشروط  الالزمة التدابري اختذتوأشارت إىل أن احلكومة بذلت املزيد من اجلهود و

وأشارت أيضاً إىل أن احلكومة أقرت مشروعاً منوذجياً إلنشاء وكالة إلدمـاج            . مجاعة الروما اصة  وخباألقليات،  
 واستفسرت البوسنة واهلرسك عن اخلطـوات       .والتوظيفويل  تمللترتيبات  ذلك  يف اجملتمع، مبا يف     مجاعة الروما   

اجلهـود  كما استفسرت عن    .  يف جمال التعليم   حالة مجاعة الروما  لتقييم  ليت بذلت   واجلهود ا اإلجيابية اليت اختذت    
 اإلضافية املبذولة يف سبيل توفري احلماية ألطفال الشوارع وضمان تلقيهم التعليم وحصوهلم على اخلدمات الصحية،

  .يف مؤسساتإليداعهم  ةليبدالوسائل الالتشديد على مع 

مـسألة  معلومات مفصلة عن   اجلمهورية التشيكية    قدمت على األسئلة اليت طرحتها خمتلف الوفود،        ورداً  - ٤٣
ُعرضت وقالت إنه عندما . س احملكمة العلياياستقاللية القضاء وأكدت أن بعض األسئلة طرحت حول استقاللية رئ

 لكاوما عدا ذلك، ال توجد مش. س احملكمة العليايلصاحل رئجاء حكم احملكمة على احملكمة الدستورية، لة هذه املسأ
 آليـات مراقبـة   أما عن مراقبة موظفي السجون، فقالت اجلمهورية التشيكية إن هناك  . ملموسة بشأن هذه القضية   

ريها الـسلطات وأمـني     جتات املراقبة اليت     انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عملي       معاجلةداخلية قادرة على    
 التعذيب وغريه من ضروب     كافحةراً إىل اللجنة األوروبية مل    وذكّرت اجلمهورية التشيكية بأهنا قدمت تقري     . املظامل

س داراملتعليم خاص ومستقبل احلاجة إىل توفري اً على األسئلة املتعلقة بردو. املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة
للتعليم النظامي والشامل ، أشارت اجلمهورية التشيكية إىل أن استراتيجيات التعليم ُرمست لوضع مقررات ةلنفصامل

فاألحباث احلالية تبني ازدياد    . األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   لصاحل  وإتاحة خيار االلتحاق مبجموعات صغرية      
التنفيذ راعي  االندماج، جيب أن ي   عملية  اهنة، ولضمان جناح    ورغم اإلجنازات الر  . مجاعة الروما نسبة جناح أطفال    

دت اجلمهورية التشيكية   أعاقضايا اجلنسانية،   الوعن  . ريات ثقافية تشيكية يف النظام التعليمي     يتغإدخال  حساسية  
 مع ذلك   وأفادت.  من النظام القانوين   اً أساسي اًجزءميثل   االلتحاق بالتعليم دون متييز      تكافؤ فرص التأكيد على أن    

 التحاق توفري بيانات عن التقدم احملرز يف من ريباًكن ق تمتعن األمل يف أن     ت  عرب قائمة، وأ  ال تزال أن التحديات   ب
لنتائج امللموسة املتعلقة برصد ميزانية للقضايا اجلنسانية علـى         ل هاعرضسياق  ويف  .  باملدارس أطفال مجاعة الروما  

 تعمل على تعمـيم     اجلنسنيبني   أن لديها هيئة استشارية معنية باملساواة        ت أيضاً ادفالصعيدين احمللي واإلقليمي، أ   
االسـتبعاد   من مجاعة الروماشرعت الوكالة املعنية حبماية قد  و. خطط العمل اجلنسانية ومراكز االتصال الوزارية     

والسكن، وظيف  ة، والت  يف العمل يف جماالت التعليم، مبا يف ذلك الرعاية املبكرة ومرحلة ما قبل املدرس              االجتماعي
عرب عنه ي أُذالقلق الفيما يتعلق بدواعي و. سلسوستزيد استثمارها يف اخلدمات االجتماعية وبرامج االندماج ال   

ـ إشراف  حتت  اجلرائم تعرض على القضاء     قضايا   إن   لتبشأن الفساد يف سلك القضاء، قا      وإن العـامني   دعني  امل
قالت وفيما خيص االجتار بالبشر، . تشمل وكالء النيابة والقضاةقيات، األنشطة الوقائية، مثل التدريب على األخال

 املسؤولية عن وضع استراتيجيات وطنية ملكافحة االجتار بالبشر، وعـن           ٢٠٠٣يتوىل منذ عام    وزير الداخلية   إن  
. ري احلكوميةكما يتعاون وزير الداخلية مع املنظمات غ. تنفيذ هذه االستراتيجيات بالتعاون مع الوزارات األخرى
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مثل توفري خطوط هاتفيـة     (وميكن هلذه املنظمات، أيف إطار آلية اإلحالة الوطنية، أن حتصل على دعم مايل أيضاً               
ستراتيجية ال، أُقرت ا٢٠٠٨يناير /ويف كانون الثاين). مباشرة وإسداء املشورة القانونية واالجتماعية، وما إىل ذلك

ويوجد ضمن آلية اإلحالة الوطنية، منـذ عـام         . طبقاً لربوتوكول بالريمو   البشراحملّدثة ملكافحة االجتار ب   وطنية  ال
عقوبات وجيرم قانون ال  . انية للضحايا والتعاون مع بلدان املنشأ واملقصد      اجملساعدة  امل  ميقدلت، برنامج دعم    ٢٠٠٤

العمـل، قالـت    جمـال     ورداً على الشواغل بشأن التمييز يف     . حيازة مواد إباحية عن األطفال واالجتار باألطفال      
. قانونوفقاً لل اجلمهورية التشيكية إن املساواة يف احلقوق مكفولة للجميع، مبن فيهم العمال املهاجرون املوظفون              

فيمـا يتعلـق   و.  بتفاوت األجور وأن جهوداً تبذل يف هذا املـضمار      تتسموأضافت أن مشاركة املرأة يف العمل       
مكلـف  املظـامل   مكتب  ق الطفل، ردت اجلمهورية التشيكية بقوهلا إن        احترام حقو  أبديت بشأن    لشواغل اليت اب

عدلت احملكمة  قد  و. مبقتضى القانون، بتوفري املساعدة املنهجية إىل الضحايا وتقدمي التوصيات وإجراء التحقيقات          
  .ايا التمييزل عبء اإلثبات يف قضايا مكافحة التمييز لصاحل ضحيتحولالدستورية قانون اإلجراءات املدنية وأقرته 

  توصياتالأو /ستنتاجات وال ا- اً نيثا
  :التالية إىل اجلمهورية التشيكيةالتوصيات ُوجهت أثناء املناقشة   - ٤٤

مرتكـب  اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع أي شكل من أشكال عودة النازية وعدم السماح بإفالت                 - ١
  ؛)االحتاد الروسي(األفعال من العقاب هذه أي فعل من 

 واألقليات اإلثنية وغريها من     بشأن مجاعة الروما  ناسبة  املتوعية  التدريب و كافية لتوفري ال  اختاذ تدابري     - ٢
اجلزائـر  (الفئات املهمشة وإقامة نظام عدالة يتقيد باملعايري الدولية ويضمن تقدمي اجلناة إىل العدالة              

  ؛)واالحتاد الروسي

من العنف الذي ميارس ضدهم     نسان والفئات املهمشة    ن حقوق اإل  ـتوفري محاية كافية للمدافعني ع      - ٣
  ؛)اجلزائر(بدوافع عنصرية 

  ؛)اجلزائر(السكن اخلاص والعام  احلصول على جمالَسن تشريع ملكافحة التمييز يف   - ٤

، وتقدمي اجلنـاة إىل العدالـة       مجاعة الروما سيما   االعتراف بالضرر الذي حاق بضحايا التعقيم، ال        - ٥
  ؛)اجلزائر واالحتاد الروسي (وتعويض الضحايا

رصد عـن كثـب     ُيأن   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة الداعية إىل           ةااللتزام بتوصي   - ٦
ون العمل وَسن أحكام تكافح     قانالتنفيذ الفعال لإلطار القانوين اجلديد يف قانون التوظيف و        

تاماً بقـوانني   تقيداً  القطاع اخلاص   التمييز من أجل النهوض باملرأة واألقليات وضمان تقيد         
  ؛)اجلزائر (مكافحة التمييز

 أو النظر يف    )اجلزائر(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم          بام  لتزاال  - ٧
  ؛)املكسيك(التصديق عليها 
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قضاء واختـاذ تـدابري    زيادة فرص التدريب يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان لفائدة سلك ال             - ٨
  ؛)كندا(لتعزيز استقالله 

اختاذ املزيد من التدابري ملتابعة توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء علـى                 - ٩
  ؛)كندا(التمييز ضد املرأة خبصوص تشريعات مكافحة التمييز 

  ؛)كندا (ع األطفال يف مؤسساتيداإللكفالة باعتبارها بديالً نظام ااملزيد من الدعم لتقدمي   - ١٠

  ؛)كندا(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقاً ملبادئ باريس   - ١١

  ؛)كندا وسلوفينيا وفرنسا(التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   - ١٢

  ؛)سلوفينيا(نساين يف عملية متابعة االستعراض اجلنظور املإدراج   - ١٣

مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان فيما يتعلق          " استعمال   النظر يف   - ١٤
  لدعم السياسات التشيكية يف ميدان حقوق اإلنسان       لدليك "اجلنسية بامليول اجلنسية واهلوية  

  ؛)سلوفينيا(

 مبا يف اعتماد تدابري فعالة مثل إنشاء مؤسسة أو آلية حمددة مكلفة برصد وضع مجاعة الروما،  - ١٥
وينبغي أن تكون هذه املؤسسة     . ذلك جتميع بيانات مفصلة عن التعليم والتوظيف واإلسكان       

أو اآللية مستقلة وخمولة سلطة تلقي الشكاوى بشأن استعمال الشرطة التشيكية املفرط للقوة 
  ؛)كوبا( وإساءة معاملتها جلماعة الروما

باهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال         اعتماد مجيع التدابري الالزمة لالمتثال لواج       - ١٦
ومعاقبـة  اصة حظر تنظيم مظاهرات النازيني اجلدد واملشاركة فيهـا          وخبالتمييز العنصري،   

  ؛)كوبا(منظميها 

سرية لوكالـة االسـتخبارات املركزيـة    الوية اجلرحالت الملزاعم املتعلقة ب اإجراء حتقيق عاجل يف       - ١٧
  ؛)كوبا(تلك األغراض لنع استعمال مطاراهتا األمريكية واختاذ تدابري مل

  ؛)كوبا(ة القفصية يف مجيع مرافق الرعاية الصحية والرعاية االجتماعية األسرَّاستخدام إلغاء ممارسة   - ١٨

اختاذ تدابري ملموسة لتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإجراء              - ١٩
  ؛)الصني(ة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حوار بناء مع اللجن

 للتمييز  روماالمجاعة  إكمال صياغة قانون مكافحة التمييز يف أقرب وقت ممكن لضمان عدم تعرض               - ٢٠
  ؛)الصني( والرعاية الصحية والتعليم والسكن وإقامة العدل عمليف جماالت ال
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ود املبذولة واإلجراءات املتخذة على أرض الواقع لضمان حقوق         تقدمي تقرير متابعة عن تعزيز اجله       - ٢١
  ؛)هولندا (روماالمجاعة سيما  األقليات، ال

  ؛)اململكة املتحدة(إىل فئات ضعيفة ني نتمالنظر يف اختاذ خطوات إضافية لتحسني ظروف األطفال امل  - ٢٢

  ؛)فرنسا(سري والتصديق عليها توقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء الق  - ٢٣

ة جبماعة الروما، التنوع اإلثـين والثقـايف،        ى، لدى تنفيذ السياسات العامة املتعلق     أن يراعَ   - ٢٤
وخصوصيات املستفيدين واحتياجاهتم وأمناط حياهتم وهوياهتم، والنظر يف إمكانيـة وضـع            

  ؛)كاملكسي (مجاعة الرومابرامج دراسية تعويضية ثنائية اللغة ألطفال 

  ؛)املكسيك(التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا النظر يف   -٢٥

 إيـران مجهورية   ( أسس األسرة وقيمها يف اجملتمع وتعزيزها      دعيماختاذ مجيع التدابري الالزمة لت      -٢٦
  ؛)اإلسالمية

  ملـسبقة قبـل    النظر يف وضع وتطبيق معايري إلبالغ النساء واحلـصول علـى موافقتـهن ا               -٢٧
  ؛)الربازيل (التعقيم

  ؛)الربازيل(تشجيع َمأَسَسة وكالة إدماج مجاعة الروما يف اجملتمع   -٢٨

   والعبـور   نـشأ  ملكافحة االجتار بالنـساء والفتيـات يـشمل بلـدان امل           اعتماد هنج جامع    - ٢٩
  ؛)بنغالديش (واملقصد

 وضمان تكـافؤ    روماالضد مجاعة   مارس  التمييز والعنف امل  اختاذ تدابري مناسبة وفعالة ملكافحة        -٣٠
  العمـل  وفرصهم مع غريهم لتلقي التعليم واحلصول على سكن وعلى الرعايـة الـصحية              

  ؛)اجلزائر ورومانيا(

 جملس حقوق اإلنسان    هعتمدنتائج الذي ي  وسيدرج رد اجلمهورية التشيكية على هذه التوصيات يف تقرير ال           - ٤٥
  يف دورته الثامنة؛

موقف الدولة أو الـدول الـيت       تعكس  أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /نتاجات و ومجيع االست   -٤٦
أو التوصيات على أهنا    /تأويل هذه االستنتاجات و   ينبغي  وال  . أو موقف الدولة موضوع االستعراض    /قدمتها و 

  .حظيت تأييد الفريق العامل ككلقد 
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