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  مقدمة    
 لقـرار جملـس     وفقاًعقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املُنشأ           -١

  يف الفتـرة  عـشرة الرابعـة ، دورته ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
وأُجري االستعراض املتعلق   . ٢٠١٢ ربنوفم/تشرين الثاين  ٥ إىل   أكتوبر/ تشرين األول  ٢٢ من

. ٢٠١٢ أكتـوبر /تـشرين األول  ٢٢املعقودة يف  األوىل خالل اجللسة   باجلمهورية التشيكية 
واعتمـد  . نائب وزير اخلارجيـة   ،  فالدميري غالوسكا  السيد   اجلمهورية التشيكية وترأس وفد   

 ٢٩ املعقـودة يف  شـرة اعال يف جلسته    باجلمهورية التشيكية الفريق العامل هذا التقرير املتعلق      
  . ٢٠١٢ أكتوبر/تشرين األول

 ، اختار جملس حقـوق اإلنـسان،      باجلمهورية التشيكية وتيسرياً لالستعراض املتعلق      -٢
  . وموريتانيا وماليزيا شيلي): اجملموعة الثالثية(، جمموعة املقرِّرين التالية ٢٠١٢ مايو/أيار ٣ يف
، ١٦/٢١ مـن مرفـق القـرار      ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وفقاً للفقرة   و  -٣

  :اجلمهورية التشيكيةحالة حقوق اإلنسان يف صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض 

ــين  )أ(   ــر وط ــدم  /تقري ــي مق ــرض خط ــاًع ــرة وفق ) أ(١٥ للفق
)A/HRC/WG.6/14/CZE/1(؛  

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان،       ت أعدته   جتميع للمعلوما   )ب(  
  ؛)Corr.2 وA/HRC/WG.6/14/CZE/2() ب(١٥فقاً للفقرة و

 .)A/HRC/WG.6/14/CZE/3( )ج(١٥  للفقرةوفقاًفوضية املموجز أعدته   )ج(  

ا هت عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسـئلة أعـد         اجلمهورية التشيكية  إىل   وأحيلت  -٤
 ،هولنـدا  و ،وإسبانيا ،سلوفينياو ،النرويج و ،واملكسيك ،منركاالد و ،بيالروس  كل من  مسبقاً

هذه األسئلة متاحة علـى الـشبكة       و.  الشمالية آيرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    و
 . اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  عملية االستعراضمداوالت موجز  -أوالً  

 عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  

ء على النهج الشفاف الذي اتبعته يف إعداد التقرير         سلّطت اجلمهورية التشيكية الضو     -٥
ودعا مكتب املفوض احلكومي حلقوق اإلنسان بشكل منتظم ممثلي اجملتمع املدين إىل            . الوطين

  . تقدمي تعليقاهتم على مشروع التقرير الوطين
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اجلمهورية التشيكية على وجه اخلصوص إىل إقرار قانون مكافحة التمييـز         وأشارت    -٦
وهي قد صدقت على عدة صكوك تتعلق حبقوق اإلنسان، مبا فيها نظام رومـا             . ٢٠٠٩عام  

 ،األساسي اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             
والربوتوكول اإلضايف للميثاق االجتماعي األورويب الذي ينص على وضع نظام للـشكاوى            

أن يفتح الباب  املسؤولية اجلنائية للكيانات االعتبارية اعتماد تشريع بشأنشأن ن مو. اجلماعية
جلمهورية التشيكية يف التصديق على اتفاقيات أخرى من اتفاقيات األمم املتحدة وجملس            لبدء ا 
وتركّز اجلمهورية التشيكية جهودها على دمج أقلية الروما مـن خـالل صـياغة              . أوروبا

تعليم الشامل لصاحل أطفال الروما تناوهلا قانون       ومسألة ال . استراتيجيات شاملة يف هذا الشأن    
وصيغت السياسة الوطنيـة حلمايـة      . جديد حّدد قواعد لوضع األطفال يف مدارس تطبيقية       

. حقوق الطفل بشكل تتطابق فيه متام التطابق مع االلتزامات الناشئة عن اتفاقية حقوق الطفل             
شخاص ذوي اإلعاقة وضـحايا     وصيغت كذلك استراتيجيات مماثلة هبدف حتسني حياة األ       

  . االجتار بالبشر
اجلمهورية التشيكية الضوء على تعزيز املساواة يف معاملة مجاعـة الرومـا            وسلّطت    -٧

وُتعّد الوكالة احلكومية للدمج االجتماعي ومفـوض حقـوق         . يف مجيع سياساهتا  واحترامها  
. ٢٠١٣تنفيذها يف عـام     ثالث سنوات ملكافحة العنصرية سيبدأ       مدهتااإلنسان محلة جديدة    

ويف إطار السعي لرفع التحديات االجتماعية األخرية، يعمل املفوض على إنشاء فريق عمـل              
  . مجيع الرتاعات االجتماعية املشاهبة اليت قد تنشب يف املستقبلبتسويةسيكلّف 

لعاطلني عن العمل منذ مدة طويلـة،       لوتويل مكاتب التشغيل التشيكية اهتماماً خاصاً         -٨
أجلهم خططاً تتناسب وكـل حالـة       من   املكاتب    هذه مبن فيهم أفراد الروما، الذين وضعت     

الـسلطات  مسألة عدم جـواز أن جتمـع    اجلمهورية التشيكية يف الوقت عينه       وأبرزت. فردية
 . ، نظراً لواجب محاية البيانات اخلاصةاإلثينمعلومات مصنفة حسب االنتماء 

لروما يف اخلدمات العامة، قالت اجلمهورية التـشيكية إن  ويف ما يتعلق بتمثيل أفراد ا    -٩
وغالباً ما ُيوظّف   .  أو العرقي  اإلثيناخلدمات العامة مفتوحة للجميع بغض النظر عن االنتماء         
 منسقني إقليميني أو مستـشارين      وأفراد الروما كمدرسني مساعدين أو عاملني اجتماعيني أ       

 . حمليني لشؤون أقلية الروما

 اإلطار الرئيسي ص دمج الروما، يشكّل اجمللس احلكومي لشؤون أقلية الروما          وخبصو  -١٠
. جربت كل بلدية على تعيني منسق لشؤون أقلية الرومـا         وأُ. لتعاون احلكومة مع هذه األقلية    

  .  الكثري من البلديات وظيفة مستشار لشؤون الروماواستحدثت
وما، أشارت اجلمهورية التشيكية إىل     ويف ما يتعلق بالتعليم الشامل جلميع أطفال الر         -١١

مارسـة  املوسُتلغى  . التعديالت التشريعية اهلادفة إىل تعليم كل طفل وفقاً لقدراته على التعلّم          
اإلحالة املؤقتة لألطفال املهمشني اجتماعياً إىل املدارس التطبيقية كمـالذ أخـري            املتمثلة يف   
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 لألطفال امللتحقني   اإلثينرصد االنتماء   وتنوي اجلمهورية التشيكية    . لتحسني فرص تعليمهم  
  . باملدارس التطبيقية لتقييم التقدم يف دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف التعليم العام

وأفادت اجلمهورية التشيكية يف موضوع جرائم الكراهية بأن أشكال خمتلفة من جرائم              -١٢
. ن دافع العنصرية يشكل ظرفـاً مـشدداً       الكراهية ختضع ألحكام خمتلفة من القانون اجلنائي وأ       

وأضافت أنه جيري التحقيق يف مجيع اجلرائم على النحو الواجب ومالحقة املرتكبني لـسوقهم              
 .أمام القضاء

وقـد  : وتستحدث اجلمهورية التشيكية استراتيجيات شاملة حلماية حقوق األطفال         -١٣
نونية لألطفال، وهـو يهـدف إىل       أُعّد مشروع قانون جديد بشأن احلماية االجتماعية والقا       

خفض العدد املرتفع من األطفال املودعني يف الرعاية املؤسسية وتعزيز العمل الوقـائي مـع               
 . األسر

وعلى صعيد املساواة بني اجلنسني، قالت اجلمهورية التشيكية إن قـانون مكافحـة          -١٤
املظامل السلطات الالزمة   التمييز حيظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس وهو أناط بأمني            

وجيـوز  . ملساعدة ضحايا التمييز وإجراء التحريات وتقدمي التوصيات بشأن مكافحة التمييز         
للمجلس احلكومي للمساواة يف الفرص بني النساء والرجال تقييم سياسات احلكومـة مـن              

يز اللجوء إىل  وميكن لضحايا التمي  . زاوية املساواة بني اجلنسني واقتراح سياسات يف هذا اجملال        
 . هيئات املراقبة العامة اليت ميكنها فرض عقوبات، أو إىل احملاكم اليت ميكنها منح تعويضات

االحتجاز غري القانوين ونقل سجناء من قبل وكالة        ويف ما خيص مزاعم املشاركة يف         -١٥
شخاص املخابرات املركزية األمريكية، أفادت اجلمهورية التشيكية بأن مجيع حاالت نقل األ          

إىل بلد آخر عرب أراضيها، ومجيع حاالت التسليم، متت باالمتثال الصارم للقوانني السارية اليت 
وقد أجرت اجلمهوريـة    . حتترم التزامات اجلمهورية التشيكية الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       

املركزيـة  رحالت سرية لوكالة املخابرات     تنظيم  التشيكية حتقيقاً كامالً ومستقالً يف مزاعم       
األمريكية عرب أراضيها، مل يكشف عن أي حالة ألشخاص نقلوا عرب أراضيها أو ُسلّموا منها               

 غريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية           وإىل بلدان قد يتعرضوا فيها للتعذيب أ      
  . الالإنسانية أو املهينة أو
التشيكية إن احلكومة   ويف ما يتعلق بظروف االحتجاز يف السجون، قالت اجلمهورية            -١٦

وركّزت احلكومة جهودها كـذلك     . اعتمدت تشريعاً جديداً من شأنه خفض عدد السجناء       
  . على حتسني ظروف االحتجاز يف السجون

وأفادت اجلمهورية التشيكية بأهنا أعّدت مفهوماً لسياسة طويلة األمد بشأن دمـج              -١٧
 من اخلدمات اليت توفرهـا الدولـة    وميكن لألجانب االستفادة من جمموعة واسعة     . األجانب

  . واملناطق والبلديات يف جمايل االستشارة واملساعدة
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اجلمهورية التـشيكية إهنـا     وبالنظر إىل السياسات اخلاصة بالنساء واملسنني، قالت          -١٨
اعتمدت عدة خطط عمل ملكافحة العنف املرتيل تتضمن تدابري تستهدف الضحايا والشهود            

ق الضحايا بدعم إضايف من خالل قانون مستقبلي يتعلق بـضحايا           وستحظى حقو . واجلناة
  . اجلرائم
ويف ما يتعلق باملسنني، اعتمدت احلكومة الربنامج الوطين لالسـتعداد لـشيخوخة              -١٩

الذي يهدف إىل توفري بيئة داعمة ومتكاملة ومالئمة للمسنني يف          ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(السكان  
اجمللس احلكومي للمسنني والـشيخوخة      وُيشكّل   .ظل االحترام الكامل حلقوقهم وكرامتهم    

ناقشة مشاكل  مل واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية        يلتقي فيه املمثلون احلكوميون    اًإطار
  . املسنني
الربوتوكول االختياري امللحق   اجلمهورية التشيكية أيضاً إىل التصديق على       وأشارت    -٢٠

وتناقش احلكومة يف الوقت الـراهن إنـشاء آليـة        . باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
  . اإلشراف املستقلة

   ع االستعراضووردود الدولة موضجلسة التحاور   -باء  
ميكن االطالع على التوصيات اليت     و.  ببيانات  وفداً ٦١خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢١

 . قدمت أثناء احلوار يف القسم الثاين من هذا التقرير

رية كوريا الشعبية الدميقراطية عن قلقها إزاء استمرار التمييز العنصري          مجهوأعربت    -٢١
حبق الروما، مبا يف ذلك حماوالت القتل، وتدمري املمتلكات، والتمييز يف جمال تعليم األطفـال               

 باالجتـار كما شّددت على وجـود ادعـاءات        . والتعقيم القسري للنساء من مجاعة الروما     
 ١٢صناعة األخشاب حيث ُيجرب الناس على العمل حىت         قطاع  بالعمال األجانب والغش يف     

وقدمت مجهورية كوريا الـشعبية الدميقراطيـة       . ساعة يف اليوم بأجر زهيد أو من دون أجر        
 . توصيات

ـ   وأعربت الدامنرك عن إعجاهبا بأنشطة وكالة الدمج االجتماعي           -٢٣ دمج فيما يتصل ب
ن ذلك إىل استمرار الفصل العنـصري حبـق         لكنها أشارت على الرغم م    . األقليات الوطنية 

أطفال الروما يف املدارس، مسلّطة الضوء على العدد غري املتناسـب مـن أطفـال الرومـا                 
 مـن سـكان     يف املائـة   ٢املوجودين يف املدارس اخلاصة يف حني أهنم ال يشكلون سـوى            

  .وقدمت الدامنرك توصيات.  التشيكيةةاجلمهوري

ى الرغم من التدابري التشريعية والـسياساتية اهلادفـة إىل          وأشارت مصر إىل أنه عل      -٢٤
مكافحة اإلقصاء االجتماعي، يستمر التمييز والعنصرية حبق املهاجرين واألقليات، ال سـيما            

مصر إىل املعارضة الواسعة لبناء مساجد جديدة واللجوء إىل تصرحيات          وأشارت  . أقلية الروما 
 . وصياتوقدمت مصر ت. معادية لألجانب وعنصرية
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ستونيا اجلمهورية التشيكية على املعلومات اإلضافية الـيت أوردهتـا يف           وشكرت إ   -٢٥
 أيضاً  وأشارت. كلمتها االفتتاحية ونّوهت بتعاوهنا مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة        

وق إىل أن احلكومة اختذت عدداً من التدابري اإلجيابية لتنفيذ التوصيات اليت تلقتها ولتعزيز حق             
  .ستونيا توصياتوقدمت إ. اص ذوي اإلعاقة ومحايتهااألطفال واألشخ

ونّوهت فنلندا باجلهود الدائمة اليت تبذهلا اجلمهورية التشيكية لتحسني وضع الروما             -٢٦
لكنها أعربت عن قلقها إزاء العدد املرتفع بـشكل غـري متناسـب             . وغريها من األقليات  

وسألت فنلندا عن التدابري    . فصلة املخصصة ألطفال الروما   للمدارس التطبيقية أو الصفوف املن    
اليت ُتتخذ لضمان التحاق أطفال الروما بنفس املدارس اليت يلتحق هبا األطفال اآلخرون ومن              

 . اتتوصيفنلندا  قدمتو .دون متييز

وسألت فرنسا عن التدابري اليت تتخذها اجلمهورية التشيكية لوقف التمييز حبق أطفال             -٢٧
وسألت كذلك عن التعويضات اليت متنح للنـساء اللـوايت          . وما، ال سيما يف نظام التعليم     الر

والتمست فرنسا معلومات عن التدابري اخلاصة املتخـذة ملكافحـة           .تعرضن للتعقيم القسري  
. ٢٠١٥-٢٠٠٨ بالبشر يف إطار االستراتيجية اليت اعتمدهتا اجلمهورية التشيكية لفترة           االجتار
 . اتتوصي فرنسا وقدمت

وسألت أملانيا عن أثر األعمال اليت تضطلع هبا احلكومة ملنع اإلقـصاء االجتمـاعي                -٢٨
حالة واخلطوات امللموسة اليت اختذهتا لتحسني وضع سكن العائالت ذات الدخل املنخفض و           

وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء التمييز العنـصري والعنـف          . األقليات االجتماعية بشكل عام   
 حبق سكان الروما وسألت عن التدابري اليت اختذهتا الدولة إلذكاء وعـي الـسكان               املمارس

  .التشيكيني

وأشارت اليونان إىل التدابري اليت اختذهتا اجلمهورية التشيكية لتعزيز حقوق األقليات             -٢٩
لكنها قالت إهنا تشاطر هيئات املعاهدات واملنظمات غري احلكومية دواعي قلقهـا            . والروما
 . الفصل العنصري ألطفال الروما والتمست معلومات عما يسمى باملدارس التطبيقيـة           حيال

  . ات توصياليونانقدمت و
وسألت هنغاريا عن نتائج االستطالع الذي أجري بشأن عدد التالميذ مـن أقليـة                -٣٠

كما سألت عن حجم زيادة اإلنفاق على دمج الروما منذ آخـر اسـتعراض دوري               . الروما
الربوتوكول التصديق املقرر على    فيما يتصل ب  وضع  الست هنغاريا معلومات عن     والتم. شامل

يف يف البغاء و   بيع األطفال واستغالل األطفال      بشأناالختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل      
 . وقدمت هنغاريا توصيات.  واتفاقيات جملس أوروبا ذات الصلة،املواد اإلباحية

هورية التشيكية التصديق على االتفاقيات املتعلقة حبمايـة        ورّحبت اهلند باعتزام اجلم     -٣١
وحثّت احلكومة على مواصلة سّن تدابري تشريعية واعتماد سياسات هتدف          . حقوق األطفال 
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ـ التمييز والفصل   إىل وضع حّد للتمييز والفصل العنصري، ال سيما           ن علـى الـدين    االقائم
 . وقدمت اهلند توصيات. ذاملعتقد أو الرؤية للعامل، ووضعها حيز التنفي أو

ندونيسيا باعتماد قانون مكافحة التمييز وخطة العمل الوطنيـة للتعلـيم           ورحبت إ   -٣٢
ونّوهت مبوقف احلكومة من التصديق . ، لكنها أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ هذه اخلطةالشامل
ندونيسيا مت إ  وقد .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        على  

  . توصيات
يران اإلسالمية الضوء على دواعي القلق اليت أثارهتـا هيئـات           وسلّطت مجهورية إ    -٣٣

وقدمت . املعاهدات يف جتميع املعلومات الذي أوردته حول انتهاكات حقوق اإلنسان للروما          
  .يران اإلسالمية توصياتإمجهورية 

ان وتصديقها على عـدد كـبري مـن      ورّحب العراق بالتزام احلكومة حبقوق اإلنس       -٣٤
وقدم العـراق   . الصكوك الدولية، فضالً عن الدعوة الدائمة اليت وجهتها لإلجراءات اخلاصة         

 . توصيات

وهنأت آيرلندا احلكومة على ما أحرزته من تقدم يف حتـسني احلمايـة القانونيـة                 -٣٥
ملظامل يف جمال حقـوق     وشّددت على الدور احملدود ألمني ا     . لألطفال يف التشريعات األخرية   

وقـدمت  .  بالبشر ومحايتهم  االجتار آيرلندا إىل وضع برنامج لدعم ضحايا        وأشارت. الطفل
 . توصياتآيرلندا 

يطاليا معلومات عن التجربة التشيكية الوطنية يف التعامل مع التمييز القائم          إوالتمست    -٣٦
معلومات عن مسألة أطفال      تقدميإىل اجلمهورية التشيكية    أيضاً  طلبت  و. على أسس متعددة  

الروما الذين يرتادون املدارس اخلاصة املنشأة أساساً لألطفـال ذوي اإلعاقـة، بـدالً مـن         
  .يطاليا توصياتإوقدمت . املؤسسات التعليمية العادية

وأثىن األردن على تصديق احلكومة على اتفاقيـات حقـوق اإلنـسان املتعلقـة                -٣٧
أشاد بتصديق احلكومـة    و.  ومحاية حقوق الطفل   ،ر بالبشر باألشخاص ذوي اإلعاقة، واالجتا   

اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية وباجلهود اليت تبذهلا لتعزيز اإلطـار   على نظام روما األساسي     
 . وقدم األردن توصيات. املؤسسي

وأعربت قريغيزستان عن تقديرها خلطوات احلكومة الرامية إىل تعزيز األطر التشريعية        -٣٨
لكنها أعربت عن قلقها من التمييـز والفـصل         . سسية املتعلقة بقوانني مكافحة التمييز    واملؤ

وحثّت احلكومة على معاجلة مـسألة  . العنصري اللذين يتعرض هلما أطفال الروما يف املدارس  
  .توصياتقريغيزستان وقدمت . االستغالل اجلنسي لألطفالأشكال البغاء وغريه من 

هنـأت  و.  على اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز حقـوق اإلنـسان         وهنأت ليبيا احلكومة    -٣٩
ورّحبت ليبيا بتصديق   . ملكافحة التمييز والعنصرية  املبذولة  اجلمهورية التشيكية على جهودها     

 . وقدمت ليبيا توصيات. اجلمهورية التشيكية على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 االستراتيجية الوطنية حلمايـة     ٢٠١٢ام  وأثنت ليختنشتاين على اعتماد احلكومة ع       -٤٠
الشروع يف عملية تعديل لقـانون      بوهنأت ليختنشتاين احلكومة على التزامها      . حقوق الطفل 

  . وقدمت ليختنشتاين توصيات. على حنو تام مع نظام روما األساسيالعقوبات ليتماشى 
اجلة مسائل العنـصرية    وأشادت ماليزيا باجلمهورية التشيكية ملا اختذته من تدابري ملع          -٤١

لكنها أعربت عن قلقهـا إزاء املظـاهرات        . والتمييز وكره األجانب اليت متارس حبق الروما      
وحثّت احلكومة على االسـتجابة لـدعوة جلنـة        . واملسريات والتجمعات اليت تنظم ضدهم    

ة مكافحة التمييز العنصري للتحقيق يف أعمال العنف حبق الروما القائمة على دوافع عنـصري             
 . وقدمت ماليزيا توصيات. اجلناةومعاقبة 

ونّوهت املكسيك بالتصديق على نظام روما األساسي اخلاص باحملكمـة اجلنائيـة              -٤٢
 اجلديد بوصـفه    ع إىل التشري  وأشارت. الدولية وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

وقـدمت  . مية املنظمة خطوة على طريق التصديق على الصكوك الدولية املتعلقة مبكافحة اجلر         
 . املكسيك توصيات

والـتمس  .  شبكة االنترنـت يفوسأل املغرب عن التدابري املتخذة ملكافحة التطرف          -٤٣
وسأل املغرب إذا   . معلومات عن التدابري املتخذة ملواءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدويل         

كما التمس معلومات عن النتائج . ما كانت والية أمني املظامل تشمل الوساطة لصاحل األطفال
  .اليت حتققت بفضل اخلطة الطموحة للدمج يف نظام التعليم

وأشادت ناميبيا باجلمهورية التشيكية اللتزامها حبماية حقوق اإلنسان من خالل منح         -٤٤
وأشارت إىل السياسات االجتماعيـة اهلادفـة إىل        . األجانب فرصاً لاللتحاق بالتعليم العايل    

 . وقدمت ناميبيا توصيات. ل اجلماعات الفقرية على السكنحتسني حصو

وشكرت هولندا احلكومة على إجابتها بشكل مسبق على األسئلة املتعلقة بالتـدابري              -٤٥
وحـدة املـساواة بـني      املسندة إىل   والية  بالاإلضافية املتخذة للتعامل مع جرائم الكراهية و      

وقـدمت  . ا احلكومة لتحسني وضع الرومـا     وأقّرت هولندا باخلطوات اليت تتخذه    . اجلنسني
 . هولندا توصيات

لكنها أعربت عـن    . رّحبت نيكاراغوا باعتماد االستراتيجية الوطنية حلماية الطفل      و  -٤٦
 ، باألطفال، وأطفال األقليات   كاالجتارقلقها لكون هذه االستراتيجية ال تغطي بعض اجلوانب         

  .توصياتنيكاراغوا  وقدمت .واملهاجرين
 مواجهـة   الرامـي إىل  عربت النرويج عن دعمها لعمل وكالة الدمج االجتماعي         وأ  -٤٧

 ضحايا التمييـز  وصوللكن النرويج تبقى قلقة إزاء إمكانية   . التمييز وتعزيز دمج أقلية الروما    
شارت كذلك إىل عدد التالميذ من أقلية الروما الذين يرتادون مـا يـسمى              وأ. القضاءإىل  

 . مت النرويج توصياتوقد. باملدارس التطبيقية
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وأثنت على تـصديق    . ٢٠٠٩ورّحبت فلسطني باعتماد قانون مكافحة التمييز عام          -٤٨
. اجلمهورية التشيكية على نظام روما األساسي واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

 عاماً يف مؤسسات الرعاية ١٥وأعربت فلسطني عن قلقها من جواز إيداع األطفال دون سن 
   .وقدمت فلسطني توصيات. اإلجراءات القانونيةم إمتاقبل 
 مكافحة التمييز والتدابري املتخذة حملاربة التطـرف،        قانونورّحبت باراغواي بإقرار      -٤٩

ورّحبت بالتعـديالت   .  أقلية الروما والشعب التشيكي    الذي جيمع مشرية إىل التاريخ الطويل     
واملراجعة القضائية للقرارات اإلدارية املتعلقة اليت أجريت على القانون املتعلق بإقامة األجانب، 

   .وقدمت باراغواي توصيات. بالطرد
وأعربت عن تقديرها  . ونّوهت الفلبني بالتزام احلكومة القوي مبكافحة االجتار بالبشر         -٥٠

إلقرار احلكومة بأمهية دمج األجانب االجتماعي وشّددت على أن جناح الدمج أمر حيـوي              
  .توصياتالفلبني  وقدمت .لفعلية للمهاجرين يف اجملتمع التشيكياملسامهة اإلتاحة 

وأشادت مجهورية مولدوفا باعتماد اجلمهورية التشيكية لالستراتيجية الوطنية حلمايـة            -٥١
وأشارت مع التقدير إىل خطة تعزيز املساواة يف الفرص بني الرجـال والنـساء              . حقوق الطفل 

وقدمت مجهورية مولـدوفا    . البشر وصياغة سياسات جديدة    ب االجتاروااللتزام القوي مبكافحة    
  . توصيات

وأشار االحتاد الروسي مع التقدير إىل اإلجنازات اليت حتققت يف جمال محاية حقـوق                -٥٢
وقـدم االحتـاد    . إىل استمرار بعض املشاكل املرتبطة حبقوق اإلنـسان       أشار  لكنه  . اإلنسان

 . الروسي توصيات

م اجلمهورية التشيكية مبشاورات واسعة النطاق خالل إعـداد         وأشادت رواندا بقيا    -٥٣
وهنأت رواندا اجلمهورية التشيكية على التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ العديد           . التقرير الوطين 

من توصيات الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل تنفيذاً ناجحاً، وحثتها على تنفيذ             
 . توصياتوقدمت رواندا . التوصيات الباقية

وقالت اجلمهورية التشيكية إن املساواة يف فرص التعليم ألطفال الروما تشكل مسألة              -٥٤
وتشكل مصلحة الطفل الفضلى ونوعيـة      . أساسية توليها اجلمهورية التشيكية اهتماماً أولياً     

هتا  له املبدأين األساسيني اللذين تقوم عليهما التـدابري املتعـددة الـيت اعتمـد              املتاحالتعليم  
وقد طّبقت اجلمهورية التشيكية جمموعة كاملة من التدابري        . اجلمهورية التشيكية يف هذا اجملال    

وأظهر تقرير . خلفض عدد األطفال من أقلية الروما املوجودين يف ما يسمى باملدارس التطبيقية           
  حدوث حتـّسن طفيـف يف هـذا        ٢٠١٢ هيوني/هيئة التفتيش املدرسي الصادر يف حزيران     

 منذ العـام    يف املائة  ٨,٦فقد اخنفض عدد أطفال الروما امللتحقني هبذه املدارس بنسبة           .اجملال
احلاجة إىل بذل املزيد    ُتربز  ال تزال   املتبقية  املائة  يف   ٢٦,٤، لكن نسبة    ٢٠٠٩/١٠الدراسي  

ووفرت اجلمهورية التشيكية معلومات عـن التـدابري احلاليـة          . من اجلهود يف هذا اإلطار    
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وقد صيغت هـذه    . ة اليت تتخذها لتحسني املساواة يف فرص التعليم ألطفال الروما         واملستقبلي
 أو االجتماعي على توزيع التالميذ يف الـربامج         اإلثينالتدابري لكي تكفل عدم تأثري االنتماء       

  . التعليمية
.  بالبشر يف عامل يتسم بالعوملـة      االجتارعلى خطورة   اجلمهورية التشيكية   وشّددت    -٥٥

ولذلك، ركّزت  .  اخلطوة األوىل على طريق القضاء على هذه اجلرمية        االجتار منع هذا    ويشكّل
. السلطات التشيكية على نشر املعلومات على اجملموعات املـستهدفة والـسلطات املعنيـة            

 بالبـشر،   االجتـار  محلة إعالمية واسعة النطاق ضـد        ٢٠١٠ و ٢٠٠٧وُنظمت بني عامي    
جلمهورية التشيكية الناس على اإلبالغ حبـاالت البغـاء         وشّجعت ا . استهدفت زبائن البغاء  

 لطلـب   نترنت وخدمات خطوط هاتفيـة    اإلوأطلقت مواقع متعددة اللغات على      . القسري
وُوزعـت مـواد    . كما ُوزعت مواد تروجيية على اجملموعات املستهدفة      . املساعدة واملشورة 

وأضـيفت  . امة وعموم اجلمهور  باألطفال على السلطات الع   االجتار   بالبشر و  االجتارتتناول  
 بالبشر اجلنائية إىل القانون اجلنائي اجلديد بغية تنفيذ اتفاقيات جملـس أوروبـا              االجتارجرمية  

وحظي األطفـال   . وأضحى جين األرباح من االجتار بالبشر جرمية      . وقانون االحتاد األورويب  
التني، مل يعد للتراضي أية     ويف كال احل  .  بالبشر واالستغالل اجلنسي   االجتارحبماية خاصة من    
وعليه، يتـوفر   .  بالبشر ُتعترب جرمية خطرية للغاية      االجتار فجرمية.  القضائية أمهية يف املالحقة  

.  بالبشر بـدوره كجرميـة     باالجتار عدم اإلبالغ    ُيصّنفو. العديد من تدابري التحقيق اخلاصة    
 لكنـهم ُيـدعون إىل       من هذا الواجب،   االجتاروُيعفى األشخاص الذين يساعدون ضحايا      
 . اإلبالغ عن هذه اجلرائم ملصلحة الضحايا

. ميع أشكاهلا جبوأكّدت اجلمهورية التشيكية التزامها الصارم مبكافحة اجلرمية املنظمة           -٥٦
وبعد إقرار القانون اجلديد املتعلق مبسؤولية األشخاص االعتباريني اجلنائية عن اجلرائم الـيت             

 حتميل الكيانات االعتبارية مسؤولية جنائية، وأصـبح القـانون        يرتكبوهنا، أصبح من املمكن   
بيـع  بشأن  اتفاقية حقوق الطفل    امللحق ب  متام االمتثال للربوتوكول االختياري      ممتثالًالتشيكي  

يف املواد اإلباحية، واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         يف البغاء و  األطفال واستغالل األطفال    
وقمـع ومعاقبـة    ية وبروتوكوليها االختياريني، أي بروتوكول منع       اجلرمية املنظمة عرب الوطن   

وبروتوكـول مكافحـة    ) بروتوكول بالريمو (النساء واألطفال   وخباصة   ،االجتار باألشخاص 
هتريب املهاجرين براً وحبراً وجواً، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتـار             

. اية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتـداء اجلنـسي         واتفاقية جملس أوروبا حلم    ،بالبشر
 عملية التصديق بشكل تدرجيي ومن املتوقع إيداع صكوك التـصديق يف الـسنوات              متضيو

 . املقبلة

ومن أهم الُنظم القانونيـة     . وأقّرت اجلمهورية التشيكية بأمهية املساواة وعدم التمييز        -٥٧
العرق أو نـوع   والذي حيظر التمييز على أساس      ٢٠٠٩قانون مكافحة التمييز الذي أُقّر عام       

اجلنس أو امليول اجلنسية أو السن أو اإلعاقة أو الدين يف جماالت العمالة والضمان االجتماعي               
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وميكن . اتواملستحقات االجتماعية والرعاية الصحية والتعليم واحلصول على السلع واخلدم        
لهم منظمـات غـري     لبة بتعويضات وميكن أن متثّ    وا إىل احملاكم للمطا   لضحايا التمييز أن يلجأ   

وتراقب السلطات العامة كذلك املساواة يف املعاملة وميكنـها فـرض           . حكومية متخصصة 
وحتتفظ هذه السلطات بسجالت عـن حـاالت        . غرامات مالية على مرتكيب أعمال التمييز     

والسلطة الوطنيـة   . التمييز وتصوغ خطط عملها استناداً إليها حبيث تركّز على أهم اجملاالت          
اليت تقود عملية مكافحة التمييز هي أمني املظامل الذي تتمثل مهامه يف املساعدة على إنفـاذ                
احلق يف املساواة يف املعاملة، ومساندة ضحايا التمييز، وإجراء األحبـاث، ونـشر التقـارير               

 . والتوصيات بشأن قضايا التمييز ونشر املعلومات

اين اجلمهورية التشيكية يف حتسني سـجل حقـوق اإلنـسان           وأقّرت سلوفاكيا بتف    -٥٨
ورّحبت باعتماد خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل، وقانون مكافحة التمييـز، والقـانون             
اجلنائي اجلديد والتعديالت املدخلة على قانون اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اجلنائية،           

  .  وقدمت سلوفاكيا توصيات.فضالً عن إنشاء وكالة الدمج االجتماعي
 ول،األورّحبت سلوفينيا باخلطوات املتخذة منذ االسـتعراض الـدوري الـشامل              -٥٩
ذلك اعتماد قانون مكافحة التمييز والقانون اجلنائي اجلديد، والتعديالت املدخلة على            يف مبا

املتعلقة تلك   سيما   قانون اإلجراءات املدنية، واالستراتيجيات واملفاهيم السياساتية اجلديدة، ال       
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. حبقوق مجاعة الروما

ورّحبت جنوب أفريقيا بالتدابري التشريعية واملؤسسية والسياساتية الـيت اعتمـدهتا             -٦٠
وسلّمت بأن حتديات كبرية ال تزال قائمة،       . اجلمهورية التشيكية لتنفيذ التوصيات اليت قبلتها     

 األقليات، ال سيما أقلية الروما، وحيال املهاجرين وغريهم من          وخاصة يف جمال التمييز حيال    
 . توصياتجنوب أفريقيا  وقدمت .األجانب

 وأثنـت   ٢٠٠٩يوليو  /ورّحبت إسبانيا بالتصديق على نظام روما األساسي يف متوز          -٦١
وقدمت إسبانيا  . شطة والبّناءة يف جملس حقوق اإلنسان     على مشاركة اجلمهورية التشيكية النّ    

 . وصياتت

ورّحبت سري النكا جبهود احلكومة الرامية إىل محاية حقوق األطفال والتقدم احملرز              -٦٢
كما أشادت باالستراتيجيات والسياسات اليت أعّدهتا اجلمهورية التـشيكية         . يف جمال التعليم  

سـري النكـا     وقدمت.  بالبشر وحثّت احلكومة على تكثيف هذه اجلهود       االجتارملكافحة  
 . توصيات

وأشادت تايلند باجلهود املبذولة للقضاء على التمييز حيال األقليات مـن خـالل               -٦٣
إزاء وسلّطت الضوء على ما عّبرت عنه احلكومة مـن أسـف            . تعديالت قانونية وتشريعية  

نساء تعرضن للتعقيم بشكل خمالف للقانون ورّحبت بالتدابري املعتمدة ملنع          لاالت املرصودة   احل
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لغة باستمارات املوافقة على التعقيم      تتاح وضمان أن    ،ت، ومنح تعويضات  تكرار هذه احلاال  
  .توصياتتايلند  وقدمت. الروما

، مبـا يف    ٢٠٠٨وأشارت تونس إىل التقدم احملرز يف جمال حقوق اإلنسان منذ عام              -٦٤
اجلمهورية التشيكية على مواصلة جهودها ملكافحة     ذلك إقرار قانون مكافحة التمييز، وحثّت       

رائم الكراهية وحّض املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى على اختاذ موقف واضح مناهض     ج
وقالت تونس إنه ال توجد يف اجلمهورية التشيكية مؤسسة وطنيـة معنيـة             . جلرائم الكراهية 

املتصلة بوضع املؤسسات الوطنية لتعزيـز ومحايـة        حبقوق اإلنسان متتثل بشكل تام للمبادئ       
 .توصياتتونس  وقدمت). ادئ باريسمب(حقوق اإلنسان 

وأقّرت تركيا باخلطوات املتخذة لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، وخاصة من خالل             -٦٥
 .توصياتتركيا  وقدمت. توقيع اجلمهورية التشيكية على اتفاقية حقوق الطفل

 متثيل  ورّحبت اململكة املتحدة بالتدابري املتخذة ملعاجلة التمييز حيال األقليات وضمان           -٦٦
وشّجعت اململكة املتحدة اجلمهورية التشيكية على      . أوسع ألقلية الروما يف اهليئات احلكومية     

وحتـسني  " خاصـة "تعزيز التقدم من خالل معاجلة فصل أطفال الروما ووضعهم يف مدارس      
رصد التدابري املوضوعة للقضاء على التمييز على أساس العرق أو نوع اجلنس أو السن، مـن                

 . توصياتوقدمت اململكة املتحدة. ر أخرىضمن أمو

وقالت الواليات املتحدة األمريكية إن القلق ال يزال يساورها إزاء املعاملة اليت تلقاها               -٦٧
ألطفال الرومـا يف مـدارس      أقلية الروما وغريها من األقليات، ال سيما الفصل غري القانوين           

 يف جمايل الـسكن والعمالـة؛ وتـسبب         خاصة؛ وتعرض األقليات احملرومة اجتماعياً للتمييز     
 الفساد الرمسـي    ُيعيقباإلضافة إىل ذلك،    . العنصرية وعدم التسامح بالعنف يف بعض األحيان      

الواليات وقدمت  . النمو االقتصادي ويقّوض إعمال حقوق اإلنسان والثقة باملؤسسات العامة        
  .توصياتاملتحدة األمريكية 

التشيكية ال تزال تعاين من مـشاكل وصـعوبات         وقالت أوروغواي إن اجلمهورية       -٦٨
مؤسسية تتعلق بعملية مواءمة قوانينها الداخلية مع املعايري الدوليـة، والقيـود واملعوقـات              

وأشارت إىل أن أمني املظامل احلايل ال يتمتـع     . املفروضة على أفراد الروما اليت يتعني معاجلتها      
أوروغواي وقدمت  . داث آلية مستقلة  سوى باختصاصات حمدودة وشّددت على أمهية استح      

  .توصيات
 إىل استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف         نوأشارت أوزبكستا   -٦٩

 ألن توصية جلنة حقوق الطفل اليت تـنص علـى           وأعربت عن أسفها  . اجلمهورية التشيكية 
وأعربـت  . اردضمان التعليم اإللزامي لألطفال ذوي اإلعاقة مل تُنفّذ بـسبب نقـص املـو             

 العنصري وعدم التسامح، ومن التـصرحيات الـيت تتـسم    ز عن قلقها من التميي    نأوزبكستا
 .  توصياتنوقدمت أوزبكستا. بالعنصرية وكره األجانب
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 اجلزائر إىل اخلطوات املتخذة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وجتـرمي           وأشارت  -٧٠
قرار اجلمهورية إزاء  قلق  ما أُعرب عنه من     اجلزائر  ت  وأيد. اإلثنيةالعنف القائم على العرق أو      

رفض اجلمهورية   وأعربت عن أسفها إزاء   التشيكية عدم صياغة خطة عمل ملكافحة العنصرية        
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال          على   املتعلقة بتصديقها التوصية  التشيكية  

  .وقدمت اجلزائر توصيات. ااملهاجرين وأفراد أسرهم، وحثتها على تغيري موقفه

وهنأت األرجنتني اجلمهورية التشيكية على وضع خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل     -٧١
  . وقدمت األرجنتني توصيات. والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ـ             -٧٢ يما وأّيدت أرمينيا مجيع التدابري املعتمدة إلعمال احلقوق واحلريات الفردية، ال س
. تلك املتعلقة بدمج األجانب ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنـسان يف الـداخل واخلـارج              

ورّحبت بالقانون اجلنائي اجلديد، واستراتيجية مكافحة التطرف ملعاجلة العنـصرية والنازيـة        
 . وقدمت أرمينيا توصيات. اجلديدة، وإقرار قانون مكافحة العنصرية واستراتيجية منع اجلرمية

وأشادت أستراليا بإقرار قانون مكافحة العنصرية وخطة العمـل الوطنيـة للتعلـيم            -٧٣
لكن القلق ال يزال يساورها من التقارير اليت تفيد بأن أطفال الرومـا ال يزالـون                 . الشامل

وحثّت أستراليا اجلمهورية التشيكية علـى      . يتعرضون لتمييز منهجي يف االستفادة من التعليم      
، مبا فيهـا مجاعـة      اإلثنيةري ترمي إىل القضاء على التمييز حيال األقليات         مواصلة تنفيذ تداب  

 . وقدمت أستراليا توصيات. الروما

 إذا كانت اجلمهورية التـشيكية قـد أجـرت حتقيقـات يف              عما وسألت النمسا   -٧٤
، وأخـضعت   بوهيميا  مشال اليت شهدها  ٢٠١١عام  املظاهرات اجلماهريية العنصرية العنيفة     

وأعربت عن مشاطرهتا القلق حيال الفصل العنصري الذي يتعرض         .  عنها للمساءلة  املسؤولني
اجلمهورية التشيكية تعتزم إنـشاء آليـة       إذا كانت   عما  وسألت  . له أطفال الروما يف التعليم    

 واتفاقية  بالبشر، والتصديق على بروتوكول بالريموباالجتار الوطنية املتعلقة    التقييم استراتيجيته 
 . وقدمت النمسا توصيات. وبا املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار بالبشرجملس أور

ورّحبت بنغالديش بالتعديالت التشريعية اهلادفـة إىل محايـة حقـوق األطفـال،               -٧٥
وحثّت بنغالديش اجلمهورية التشيكية على     . واملبادرات املؤسسية املتعلقة بالدمج االجتماعي    

لكراهية والعنف والعنصرية وكره األجانـب ومالحقـة   ضمان إجراء التحقيقات يف جرائم ا    
 معاملـة األجانـب يف      وإسـاءة وأعربت عن قلقها من استغالل العمال األجانب،        . اجلناة

 . وقدمت بنغالديش توصيات. السجون والفصل العنصري حيال أطفال الروما

 وسلّطت بيالروس الضوء على دواعي قلق هيئات املعاهدات بـشأن اللجـوء إىل              -٧٦
 املعاملة يف السجون، واملرافق الطبية ومرافق الصحة العقلية، والتمييز حبـق            وإساءةالتعذيب  
 بالبشر، والعنف املرتيل واجلنسي، وتدهور الظروف يف مراكز احتجاز طاليب           واالجتارالروما،  
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وقـدمت  .  الشرطة ومصلحة السجون   يف دوائر اللجوء، وجو اإلفالت من العقاب، ال سيما        
 .  توصياتبيالروس

وسلّطت بلجيكا الضوء على التدابري املعتمدة لتحسني حقوق األقليات، مبـا فيهـا               -٧٧
 وإعداد دليل   ،إنشاء شبكة من املنسقني اإلقليميني لشؤون الروما، ووكالة الدمج االجتماعي         

 ورّحبت باعتماد االستراتيجية اجلديدة ملكافحة اجلرمية، اليت تتـضمن        . بشأن كراهية املثليني  
مكوناً يتناول مكافحة القوالب النمطية اليت تتسم بالتمييز وكره األجانب، وذلك من خالل             

 . وقدمت بلجيكا توصيات. محالت تستهدف الشباب على وجه اخلصوص

وأشادت الربازيل بإضفاء طابع مؤسسي على وكالة الدمج االجتماعي جلماعـات             -٧٨
وأقّرت بـأن   . ء املستنرية قبل عملية التعقيم    الروما ووضع معايري للحصول على موافقة النسا      

لقهـا مـن   وأعربت الربازيل عن ق.  بالبشراالجتاراجلمهورية التشيكية تبذل جهوداً ملكافحة      
تواجها مجاعة الروما والنهج التعسفي الذي تتبعه سلطات اهلجـرة          التحديات املستمرة اليت    

 . ازيل توصياتوقدمت الرب. حيال األجانب، ال سيما التنميط العنصري

وأثنت بلغاريا على تنفيذ اجلمهورية التشيكية جلميـع التوصـيات املنبثقـة عـن                -٧٩
االستعراض الدوري الشامل األول وتصديقها على العديد من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق    

للـسنتني املقبلـتني هبـدف تنفيـذ        اليت ُوضعت   ددة  احملتدابري  واستفسرت عن ال  . اإلنسان
  .٢٠١٥تيجية الوطنية حلماية حقوق الطفل تنفيذاً كامالً حبلول عام االسترا

وأشادت كمبوديا باجلهود اهلادفة إىل معاجلة التحـديات الـسياسية واالقتـصادية           -٨٠
 بالبشر ومحاية حقوق    واالجتارواالجتماعية، ال سيما من خالل مكافحة اإلقصاء االجتماعي         

لتشيكية على عدد من الصكوك الدولية املهمة املتعلقة        ورّحبت بتصديق اجلمهورية ا   . األطفال
 ، بالبـشر  االجتـار حبقوق اإلنسان والعمل اإلنساين، وسّن قوانني بشأن املعاقبة على جرائم           

  .وقدمت كمبوديا توصيات. واعتماد استراتيجية عمل الشرطة مع األقليات

ات الداعية إىل سّن قانون     والتمست كندا معلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصي          -٨١
. شامل ملكافحة التمييز وصياغة تدابري فعالة للقضاء على األشكال املختلفـة مـن التمييـز              

ورّحبت بالتعديالت التشريعية العديدة اليت أجريت لتعزيز محاية حقوق اإلنسان واحلريات،            
ألطفال الرومـا يف  لكنها أعربت عن قلقها من كون التدابري املتخذة ملعاجلة الفصل العنصري  

  .وقدمت كندا توصيات. التعليم ال تطّبق على حنو ثابت

 ٣٠ توصية من بني     ٢٩وأشارت تشاد مع التقدير إىل أن اجلمهورية التشيكية قبلت            -٨٢
مت إليها يف الدورة األوىل من االستعراض الدوري الشامل، وإىل أهنـا طـرف يف    ّدتوصية قُ 

لكنها سألت كيف تضمن القوانني بـشكل       . قوق اإلنسان معظم الصكوك الدولية املتعلقة حب    
 . حمّدد متتع املرضى بنفس احلقوق والوضع القانوين اللذين يتمتع هبما العاملون يف جمال الصحة
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وأعربت الصني عن قلقها البالغ من استمرار أعمال العنـصرية وكـره األجانـب                -٨٣
فالعنف حبـق مجاعـة     . قلية الروما األقليات، كأ فيما يتصل ب  وتدهور وضع حقوق اإلنسان     

وتبّين . الروما مل يتراجع ويعاين أفرادها من التمييز يف جماالت عدة كالتعليم والعمالة والسكن            
 وقـدمت الـصني     .ملدارس االبتدائية تتضمن حمتويات مناهضة للروما     يف ا  ، التعليم موادأن  

   .توصيات
ا اجلمهورية التـشيكية يف جمـال       ريكا باخلطوات املهمة اليت اختذهت    ورّحبت كوستا   -٨٤

حقوق اإلنسان، وخاصة يف مكافحة العنف حبق األطفال اليت مشلت توفري تدريب متخصص             
أن هـذه املؤسـسة     إىل  أشارت   ء مكتب أمني املظامل   وإذ رّحبت بإنشا  . للعاملني يف القضاء  

وقـدمت  . ى معاجلة هذا الوضـع بادئ باريس وحثّت اجلمهورية التشيكية عل    ليست ممتثلة مل  
  . ريكا توصياتكوستا
وقالت كوبا إهنا تشاطر دواعي القلق إزاء التمييز حبق األقليات، وخاصة الرومـا،               -٨٥

وأعربـت عـن    . واستمرار مظاهر العنصرية وكره األجانب وما يرتبط هبا من أعمال عنف          
.  إلخفاق اجلمهورية التشيكية يف حظر املنظمات اليت حتّض على التمييـز العنـصري             أسفها

أعربت عن قلقها من التقارير بشأن اكتظاظ السجون الذي أدى إىل ارتفاع أعمال العنف              و
 . وقدمت كوبا توصيات. بني السجناء وحوادث االنتحار

حة العنـصرية، ومحايـة     ورّحبت قربص باجلهود اهلادفة إىل دمج األجانب، ومكاف         -٨٦
إذا كانـت   عمـا   وسـألت   .  ومعاجلة وضع مجاعة الروما املهمشة اجتماعياً      ،حقوق الطفل 

اجلمهورية التشيكية تنوي حتسني فرص النساء يف سوق العمـل ومـشاركتهن يف وضـع               
السياسات وصنع القرار، وإذا كان ضحايا العنف واالغتصاب يستفيدون من مساعدة قانونية            

  . قهم يف احلصول على تعويضوميارسون ح
وشّددت اجلمهورية التشيكية على أهنا تعترب دمج أقلية الروما كواحد من أهـدافها               -٨٧

اسـتراتيجية مكافحـة    " و "٢٠١٣-٢٠١٠ يف الفترة    مفهوم دمج الروما  " ويستند. الرئيسية
ان  تتـضمن  الصددرئيسيتني يف هذا    إىل وثيقتني    "٢٠١٥-٢٠١٢  للفترة اإلقصاء االجتماعي 

وُيقّيم تنفيذ هذه التدابري سنوياً يف تقرير      .  ذات الصلة باملوضوع   تدابري دمج شاملة يف اجملاالت    
 اليت تتيح مشاركة الروما اجمللـس       اُألطرومن أبرز   . يعّده املفوض احلكومي حلقوق اإلنسان    

احلكومي لشؤون أقلية الروما الذي يتألف من وزراء حكوميني ونواب وزراء وممثلني عـن              
 ، وهـي   وكالة الدمج االجتماعي   تعملباإلضافة إىل ذلك،    . أقلية الروما على أساس متساوٍ    

وتوظّـف كـل    . االجتماعي على املستوى احمللي   تيسري االندماج    على   ،هيئة خرباء حكومية  
 مستشاراً  ١٦٤ منسقاً إقليمياً من مجاعة الروما وهناك        ١٤    لمن احلكومات اإلقليمية ا   واحدة  

 . وما يف البلدياتمن مجاعة الر

املسائل املرتبطـة   حقَّ كل فرد يف التحكّم يف       وتقّر اجلمهورية التشيكية بشكل تام        -٨٨
لكن أمني املظـامل    .  الصدد حبرية  قراره يف هذا   وحَّقه يف اختاذ      اإلجنابية وصحتهحبياته اجلنسية   
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يها القانون كمـا   عن حاالت فردية مل تّتبع فيها اإلجراءات اليت ينص عل         ٢٠٠٦أبلغ يف عام    
 رمسياً عن أسفها لعمليات التعقيم اليت حـصلت يف          ٢٠٠٩وأعربت احلكومة يف عام     . جيب

وقد عّزز قـانون جديـد      . السابق خالفاً للنظام القانوين وتعهدت باختاذ تدابري ملنع تكرارها        
ـ          ٢٠١٢دخل حيز التنفيذ عام      رة  الضمانات املتعلقة حبقوق املرضى يف ما خيص املوافقة احل

وتنظر احلكومة يف الوقت الراهن يف اقتراح إنشاء آلية غري قضائية ميكن أن تكّمل              . واملستنرية
وتنظـر  . على سبيل اهلبة   إتاحة إمكانية منح تعويضات      الوسائل القضائية املوجودة من خالل    

احلكومة كذلك يف جمموعة مركبة جديدة من القواعد اليت من شأهنا تيسري االسـتفادة مـن           
  .اعدة القانونيةاملس
وقـد  . وتدين اجلمهورية التشيكية العنف القائم على كره األجانـب والعنـصرية            -٨٩

 جتّدد ظهور متطريف اليمني الذين صبوا كراهيتهم على مجاعـة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨شهدت فترة   
وأتاح القانون اجلنائي مالحقة مـرتكيب      . وقد رّدت احلكومة حبزم على هذه الظاهرة      . الروما

لكن من الناحية العملية، قد تظهر      .  القائمة على العنصرية والكراهية    والتصرحياتت  االعتداءا
وملواجهة ذلك،  . بعض املشاكل املرتبطة بإثبات أن دافع الكراهية يقف وراء تصرف املرتكب          

تلقّى أفراد الشرطة واملّدعون العامون تدريباً متخصصاً وميكنهم االطالع على قاعدة بيانات            
ومن أخطر جرائم الكراهية اليت شهدها البلد االعتـداء علـى           . ات ذات صلة  تتضمن معلوم 

وكان التحقيق يف هذه اجلرمية ناجحاً ولقي مجيع اجلنـاة  . عائلة من الروما بإضرام النار عمداً 
وقد اقترحت احلكومة حظر حزب العمال املتطـرف وحظـي اقتراحهـا     . عقوبات صارمة 

 العليا يف هذه القضية معايري واضحة حللّ األحزاب بسبب          وحّددت احملكمة اإلدارية  . بالقبول
وقد كان لنجاح هاتني احلالتني البارزتني . دعايتها املتطرفة، مع احترام حرية تكوين اجلمعيات

. أثر بالغ على األوساط املتطرفة، إذ إن حمركاهتا الرئيسية قد ُشلّت أو أُضعفت بشكل كـبري             
 الوقاية، من قبيل تدريب املسؤولني عـن إنفـاذ القـانون،    ومن مث، ُنقل التركيز إىل أدوات     

 . والربامج الوقائية، واحملافظة على األمن العام يف األحياء املهمشة اجتماعياً

وعرضت اجلمهورية التشيكية احلملة احلكومية ملكافحة العنصرية الـيت قُـدِّمت يف              -٩٠
تنفيذ مشاريع ترمي إىل معاجلـة      ، منٌح إىل منظمات غري حكومية ل      ٢٠٠٦إطارها، منذ عام    

األفكار املسبقة والقوالب النمطية، وإذكاء الوعي ملكافحة عدم التسامح واألنشطة املتطرفة،           
باإلضـافة إىل   . وعرض أمثلة عن أفضل املمارسات ومناذج عن أدوار إجيابية جلماعة الروما          

شخاص يسامهون يف   هبدف مكافأة جهود وإجنازات أ    " الروح الغجرية "ذلك، ُمنحت جائزة    
وأطلق مفوض حقوق اإلنسان مؤخراً، بغيـة       . تنمية مجاعة الروما، أو ثقافة الروما وهويتهم      

مواجهة التحديات االجتماعية، خطة عمل لتنسيق اخلطوات املستقبلية جلميع اجلهات املعنية           
كافحـة  باإلضافة إىل ذلك، جيري إعداد محلة مل   . من أجل تسهيل التعامل مع حتديات مشاهبة      

تتالءم مع أسلوب التواصل مع الشباب وهتـدف    " ثقافة خالية من الكراهية   "العنصرية عنواهنا   
  . إىل جعل اجملتمع ينشط يف احلوار بني الثقافات ومكافحة العنف القائم على الكراهية



A/HRC/22/3 

GE.12-19022 18 

اجلمهورية التشيكية كذلك إىل االستراتيجية الوطنية اليت اعتمدت مؤخراً         وأشارت    -٩١
قوق الطفل واليت تركّز على مصاحل الطفل الفضلى كمبدأ رئيسي يف مجيع أنـشطة              حلماية ح 
وعززت االستراتيجية التنسيق والتعاون بني هيئات اإلدارة العامـة املعنيـة حبمايـة             . الدولة

األطفال املعرضني للخطر بقيادة وزارة العمل والشؤون االجتماعيـة؛ وحـددت املبـادئ             
ل؛ وتضمنت أهدافاً وأنشطة وعمليات رصد وتقييم ضمن إطار         األساسية حلماية حقوق الطف   

زمين حمدد؛ وهي تكفل امتثال األنشطة املتعلقة جبميع اجملاالت ذات الصلة التفاقية حقـوق              
وركّزت االستراتيجية أيضاً على تعزيز جودة عيش األطفال واألسر، والقضاء علـى            . الطفل

 لنمو األطفال داخل أسرهم أو يف أطـر الرعايـة           التمييز حبق األطفال، وتوفري الدعم الالزم     
   .وسُتفَضل الرعاية األسرية البديلة على الرعاية املؤسسية بصورة حازمة. األسرية البديلة

اجلمهورية التشيكية إن مبدأ املساواة يف الفرص للنساء والرجال أضحى جزءاً    وقالت    -٩٢
درج حظر التمييز على أساس نوع اجلنس       وقد أ . يتجزأ من السياسيات الداخلية واخلارجية     ال

تتحقق املكانة املتساوية  ولن. يف ميثاق احلقوق واحلريات األساسية ويف قانون مكافحة التمييز 
باإلضافة إىل ذلك، أقـّرت     . للجنسني إال من خالل التطبيق الثابت لقوانني مكافحة التمييز        

نوع اجلنس واملستوى املتدّني لتمثيـل      احلكومة بالدور السليب للقوالب النمطية القائمة على        
وعليه، ُيشكِّل تثقيف اجملتمع بأسره مبوضوع املـساواة بـني          . املرأة يف عمليات صنع القرار    

لعملية إدماج  اجلنسني والتسامح مسةً مهمة يف سياسيات احلكومة، إىل جانب التنفيذ املنهجي            
  . املنظور اجلنساين يف مجيع أركان حكم الدولة

اجلمهورية التشيكية بإعالن تعهدها بتقدمي تقرير مرحلي إىل جملس حقوق          ت  وختم  -٩٣
   .اإلنسان بشأن تنفيذ التوصيات املنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
ـ  التوصيا اجلمهورية التشيكية بحث  تس  -٩٤ قدم ردوداً عليهـا يف املوعـد   تت التالية وس

جمللس حقوق اإلنـسان  الثانية والعشرين على أال يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة      املناسب،  
يف التقريـر  التشيكية على هذه التوصـيات      وسيدرج رّد اجلمهورية    . ٢٠١٣مارس  /يف آذار 

   :والعشرين الثانيةاخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته 
لعهد الدويل اخلاص باحلقوق ل ي االختيارالربوتوكولالتصديق على   -١-٩٤

 ؛)إسبانيا(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

على الربوتوكـول االختيـاري      التصديق يف وقت مبكر   النظر يف     -٢-٩٤
البغاء ويف  بيع األطفال واستغالل األطفال يف      بشأن  اتفاقية حقوق الطفل    امللحق ب 

__________ 

 . حترر االستنتاجات والتوصياتمل  **  
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امللحـق  لربوتوكول االختياري   التصديق على ا  النظر يف   / )ماليزيا(املواد اإلباحية   
يف املـواد  يف البغاء وبيع األطفال واستغالل األطفال   بشأن  اتفاقية حقوق الطفل    ب

 ؛)رواندا (اإلباحية

بـشأن  اتفاقية حقوق الطفل    امللحق ب الربوتوكول االختياري   توقيع    -٣-٩٤
 يـه  عل التـصديق  و يف املواد اإلباحية  يف البغاء و  بيع األطفال واستغالل األطفال     

اتفاقيـة  امللحـق ب  الربوتوكول االختياري   على  التصديق   /)مصر، قريغيزستان (
 يف املواد اإلباحية  يف البغاء و  بيع األطفال واستغالل األطفال     بشأن  حقوق الطفل   

اإلسراع يف التصديق   )/ تركيا(هبدف تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على حنو أفضل         
بيـع األطفـال    بشأن  ة حقوق الطفل    اتفاقيامللحق ب الربوتوكول االختياري   على  

التـصديق علـى   )/ اهلنـد  (يف املـواد اإلباحيـة  يف البغاء وواستغالل األطفال  
بيـع األطفـال    بـشأن   اتفاقية حقوق الطفـل     امللحق ب الربوتوكول االختياري   

 وتوفري دعم نفسي عايل اجلـودة       يف املواد اإلباحية  يف البغاء و  واستغالل األطفال   
 ؛)بلجيكا(تغالل اجلنسي لألطفال ضحايا االس

الربوتوكول االختيـاري    القوانني الالزمة هبدف التصديق على       سنُّ  -٤-٩٤
يف يف البغاء و  بيع األطفال واستغالل األطفال     بشأن  اتفاقية حقوق الطفل    امللحق ب 

  ؛)ليختنشتاين (املواد اإلباحية
ختيـاري  االربوتوكـول    على ال  يف وقت مبكر  النظر يف التصديق      -٥-٩٤
  ؛)سلوفاكيا (التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغاتثالث ال

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      النظر يف التصديق على       -٦-٩٤
االتفاقية الدولية النظر جمدداً يف التصديق على )/ الفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم 

  ؛ )ندونيسياإ (همحلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسر
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد        توقيع    -٧-٩٤

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     التصديق على    )/مصر( والتصديق عليها    أسرهم
االتفاقية الدوليـة   التصديق على   )/ تركيا (مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

 اليت تقّر باختـصاص هيئـة       املهاجرين وأفراد أسرهم  حلماية حقوق مجيع العمال     
  ؛ )أوروغواي(تلقي البالغات الفردية باملراقبة اإللزامي 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       التوقيع على   إمكانية  النظر يف     -٨-٩٤
مواصلة جهودها اهلادفة إىل التصديق     / )أرمينيا( األشخاص من االختفاء القسري   

  ؛)األرجنتني(ية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري االتفاقية الدولعلى 
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        أن تصبح طرفاً يف       -٩-٩٤

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع        التصديق على   )/ العراق (االختفاء القسري 
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االتفاقيـة  التـصديق علـى     )/ فرنسا، إسبانيا (األشخاص من االختفاء القسري     
 اليت تقّر باختصاص اللجنة     دولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      ال

 ؛ )أوروغواي(تلقي البالغات الفردية باإللزامي 

يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     الشروع    -١٠-٩٤
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية    )/ ستونياإ( األشخاص ذوي اإلعاقة  

 ؛ )النمسا، إسبانيا( األشخاص ذوي اإلعاقة حقوق

اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      النظر يف التصديق على       -١١-٩٤
  ؛)الفلبني(وبروتوكوهلا 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب         التصديق على     -١٢-٩٤
ة وضعاً قانونياً مالئماً يف      ومنح أحكام االتفاقي   الوطنية وبروتوكوليها االختياريني  

 ؛)ليبيا(القوانني الداخلية 

 االجتـار وقمـع ومعاقبـة     منع  النظر يف التصديق على بروتوكول        -١٣-٩٤
  ؛)رواندا( باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال

 باألشخاص، وخباصـة    االجتاروقمع ومعاقبة   منع  توقيع بروتوكول     -١٤-٩٤
وقمع بروتوكول منع   التصديق على   )/ مصر(والتصديق عليه    ،النساء واألطفال 

 باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة األمـم          االجتارومعاقبة  
 ؛ )تونس(املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

التصديق على بروتوكول بالريمو واتفاقييت منظمة العمل الدوليـة           -١٥-٩٤
 ؛)بيالروس (١٨٩ و١٦٩رقم 

 ١٨٩على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم         النظر يف التصديق    -١٦-٩٤
  ؛)الفلبني(

 علـى نظـام رومـا      أدخلتالتصديق على تعديالت كامباال اليت        -١٧-٩٤
ـ األساسي هبدف املسامهة يف تفعيل اختصاص احملكمة اجلنائيـة الدوليـة            رائم جب

  ؛)ليختنشتاين( ٢٠١٧االعتداء يف عام 

شى بشكل تام   اها الوطنية جلعل تعريف التعذيب يتم     مراجعة قوانين   -١٨-٩٤
 ؛ )مصر(مع اتفاقية مناهضة التعذيب 

إمتام عملية مواءمة القوانني الوطنية مع التزاماهتا مبوجب نظام روما            -١٩-٩٤
 ؛)تونس(األساسي واتفاقية مناهضة التعذيب 

زاماهتـا  إمتام عملية املواءمة التامة للقوانني الوطنية مـع مجيـع الت            -٢٠-٩٤
 ؛)سلوفاكيا(مبوجب نظام روما األساسي 
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 االجتـار اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحـة        توقيع    -٢١-٩٤
اتفاقيـة جملـس    توقيع  )/ النمسا(وبروتوكول بالريمو والتصديق عليهما     بالبشر  

  ؛)آيرلندا(والتصديق عليها  بالبشر االجتارأوروبا املتعلقة بإجراءات مكافحة 
اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االسـتغالل    التصديق على     -٢٢-٩٤

 ؛)تركيا (، بصفتها عضواً يف األسرة األوروبيةاجلنسي واالعتداء اجلنسي

سـيما    ال  تنفيذاً فعاالً،  ٢٠٠٩تنفيذ قانون مكافحة التمييز لعام        -٢٣-٩٤
  ؛)فرنسا(خيص معاجلة الشكاوى املتعلقة بالتمييز  فيما
اختاذ خطوات للقضاء على ممارسات التمييز يف السكن والعمالـة            -٢٤-٩٤

الواليات املتحدة   (٢٠٠٩قانون مكافحة التمييز لعام     لبغية حتقيق االمتثال التام     
  ؛ )األمريكية

تضمني قوانينها الوطنية تعريفاً واضحاً الستغالل األطفال يف املواد           -٢٥-٩٤
يراعـي  يف ذلك باعتماد هنج       مبا  األطفال، اإلباحية ومراجعة قوانينها لتجرمي بغاء    

  ؛ )مصر(االستغالل اجلنسي الذين ميسهم  حيال األطفال الضحايا
الواليـات  (استراتيجية مكافحة الفـساد     املتوخى يف   سّن القانون     -٢٦-٩٤

  ؛)املتحدة األمريكية
  ؛ )كندا(إنشاء مؤسسة وطنية معنية حبقوق اإلنسان   -٢٧-٩٤
على إنشاء مؤسسات وطنية معنية حبقوق اإلنـسان    مواصلة العمل     -٢٨-٩٤

  ؛ )األردن(وفقاً ملبادئ باريس 
اتفاقية حقوق الطفل   امللحق ب التصديق على الربوتوكول االختياري       -٢٩-٩٤

 واختاذ التدابري   يف املواد اإلباحية  يف البغاء و  بيع األطفال واستغالل األطفال     بشأن  
تنـسيق  العن حقوق املواطنني من قبل جلنة        اهليئة العامة للدفاع  الالزمة العتماد   

  ؛ )اجلزائر(لمؤسسات الوطنية الدولية ل
إنشاء مؤسسة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان متتثل امتثاالً تاماً ملبادئ   -٣٠-٩٤

إنشاء مؤسسة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان متتثل ملبادئ باريس        )/ ماليزيا(باريس  
معنية حبقوق اإلنسان متتثل ملبادئ بـاريس       إنشاء مؤسسة مستقلة    )/ أوروغواي(
إنشاء مؤسسة مـستقلة معنيـة حبقـوق اإلنـسان متتثـل ملبـادئ              )/ تركيا(

اإلسراع يف إنشاء مؤسسة مستقلة معنية حبقوق اإلنسان متتثل         )/ رواندا( باريس
مع مبـادئ بـاريس     تتماشى  جعل مؤسسة أمني املظامل     )/ تونس(ملبادئ باريس   

  ؛ )االحتاد الروسي(
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تعزيز والية أمني املظامل حبيث تشمل مراجعة القـرارات اإلداريـة             -٣١-٩٤
  ؛ )هنغاريا(شى مع مبادئ باريس اوجعلها تتم

قوق األطفال من أجل تعزيز وضع معين حبالنظر يف تعيني أمني مظامل        -٣٢-٩٤
  ؛)آيرلندا(األطفال 

مواصلة مجيع مساعيها لضمان املزيـد مـن النجـاح يف تنفيـذ               -٣٣-٩٤
سـيما اجلهـود      ال السياسات املستحدثة مؤخراً بشأن حقوق اإلنسان،     /الربامج

  ؛ )كمبوديا(املبذولة ملواصلة تنفيذ جدول األعمال االجتماعي اخلاص باألقليات 
سيما النساء    ال زيادة اجلهود حلماية حقوق اجملموعات املستضعفة،       -٣٤-٩٤

  ؛ )العراق(واألطفال 
  ؛ )األردن(تعلقة بتحسني حقوق الطفل مواصلة سياساهتا امل  -٣٥-٩٤
مضاعفة جهودها لضمان تنفيذ خطة العمل األوىل لالسـتراتيجية           -٣٦-٩٤

  ؛ )إندونيسيا (٢٠١٥-٢٠١٢الوطنية حلماية حقوق الطفل 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية حلماية حقوق الطفل تنفيـذاً كـامالً            -٣٧-٩٤

  ؛ )مجهورية مولدوفا(بواسطة خطط عمل 
مراجعة االستراتيجية الوطنية األخرية حلماية حقوق الطفل وأخـذ           -٣٨-٩٤

دواعي القلق والتوصيات املقدمة يف الدورة الثانية من االسـتعراض الـدوري            
  ؛ )نيكاراغوا(الشامل يف هذا اجملال بعني االعتبار 

القرارات اليت اعتمدها اجمللس واليت تشمل جمموعات مـن         ب األخذ  -٣٩-٩٤
  ؛)نيكاراغوا( توصيات قّيمة لتعزيز حقوق الطفل ومحايتهاوتتضمن  القضايا املهمة

مواصلة تنفيذ اخلطة االستراتيجية ملكافحة اجلرميـة، الـيت تعـزز             -٤٠-٩٤
  ؛)أرمينيا(اإلثنية التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع واألقليات 

شر،  بالباالجتارإصدار دعوة للمقررين اخلاصني املعنيني بالتعذيب، و        -٤١-٩٤
واملهاجرين، واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليـات، علـى سـبيل األولويـة             

  ؛ )بيالروس(
تنفيذ تدابري هتدف إىل إنفاذ القوانني السارية املتعلقة بالقضاء على            -٤٢-٩٤

والقضاء على مجيع أشـكال     واإلثنية  سيما حيال األقليات اجلنسانية       ال التمييز،
  ؛ )كوستاريكا (العنف القائم على التمييز

يف مجيع جمـاالت    اعتماد تدابري ملموسة ملكافحة التمييز حبق املرأة          -٤٣-٩٤
سيما من خالل زيادة متثيل املرأة يف الوظائف املتوسطة والعليـا مـن               ال ،احلياة

  ؛ )سلوفينيا(احلياة السياسية واالقتصادية 
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 إدامـة   بذل جهود ترمي إىل ختطي القوالب النمطية اليت تواصـل           -٤٤-٩٤
التمييز حبق املرأة، وزيادة متثيل النساء، مبن فيهن نـساء الرومـا يف اهليئـات               

  ؛ )كوبا(سيما يف املناصب العليا   الالتشريعية، واحلكومة، واإلدارات العامة،
ر زيادة العمل على معاجلة القوالب النمطية اجلنسانية العميقة التجذّ          -٤٥-٩٤

  ؛ )فلسطني(ق املرأة اليت تساهم يف إدامة التمييز حب
 ملعاجلة القوالـب    توصية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      تنفيذ    -٤٦-٩٤

ر اليت تسهم يف إدامة التمييز حبق املرأة       النمطية اجلنسانية املستمرة والعميقة التجذّ    
  ؛)جنوب أفريقيا(

ل فيهـا   مثَُّت  ال زيادة تدعيم التدابري اخلاصة املؤقتة يف اجملاالت اليت         -٤٧-٩٤
  ؛ )مجهورية مولدوفا(النساء على حنو كاٍف 

إعـالن  مـع   متاشـياً   إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية         -٤٨-٩٤
  ؛ )مصر (وبرنامج عمل ديربان

إعـالن  مـع   متاشـياً   إعداد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية         -٤٩-٩٤
  ؛)اتركي( والتحقيق لكشف مرتكيب جرائم الكراهية وبرنامج عمل ديربان

اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة العنصرية، والتمييز العنـصري،           -٥٠-٩٤
  ؛ )تونس( وعدم التسامح ،وكره األجانب

صياغة خطة عمل وطنية ملكافحة العنـصرية وكـره األجانـب             -٥١-٩٤
  ؛ )الصني(

اعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشأن مكافحة العنصرية، والتمييز           -٥٢-٩٤
أوصت به جلنة حقوق الطفل   ملا وعدم التسامح، وفقاً،بالعنصري، وكره األجان 

  ؛ )اجلزائر(
العنـصرية،  ومنـع   إعداد خطة عمل وطنية شاملة بشأن مكافحة          -٥٣-٩٤

 وعدم التسامح، وفقاً التفاقـات ديربـان        ،والتمييز العنصري، وكره األجانب   
  ؛ )كوبا(

ـ            -٥٤-٩٤ ز إعداد خطة عمل وطنية بشأن مكافحـة العنـصرية، والتميي
 وعدم التسامح املرتبط به، تكفل كذلك التحقيق يف         ،العنصري، وكره األجانب  

اخلطاب الذي يتسم بالكراهية والعنصرية وكره األجانب وأعمال العنف القائمة          
وينبغي أن تتضمن خطة من هذا النوع تنفيـذ    . على العنصرية، ومعاقبة مرتكبيها   

  ؛ )جنوب أفريقيا (إعالن وبرنامج عمل ديربان
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 اختاذ خطوات ملنع أعمال العنف والتمييز القائمني على العنصرية،          -٥٥-٩٤
يف ذلك من خالل محالت التثقيف والتوعية، وضمان التدخل الفعال هليئـات             مبا

  ؛ )كندا(إنفاذ القانون ومالحقة مرتكيب هذه اجلرائم بفعالية 
ـ           -٥٦-٩٤ ز حظر املنظمات اليت حتض على الكراهية، والعنـصرية، والتميي

  ؛)كوبا(العنصري، وكره األجانب 
والعمل يف  اإلثنية  تكثيف اجلهود للقضاء على التمييز حبق األقليات          -٥٧-٩٤

هذا املضمار على التنفيذ اجلدي لإلطار القانوين والسياسايت املتعلـق مبكافحـة            
  ؛ )ماليزيا(التمييز 

مضاعفة مجيع اجلهود اهلادفة إىل مكافحة مجيـع أشـكال عـدم              -٥٨-٩٤
لتسامح، والعنصرية، وكره األجانب، واعتماد املزيد من التدابري والـسياسات          ا

  ؛)تركيا(سيما حيال الروما   الملكافحة مظاهر العنصرية،
جرائم الكراهية ومجيع أشكال التمييـز حيـال   مكافحتها مواصلة    -٥٩-٩٤

 مرتكيب  دميتقاألقليات وفقاً للمعايري الدولية والتزاماهتا املرتبطة حبقوق اإلنسان و        
  ؛ )تايلند(القضاء إىل اجلرائم 

اعتماد املزيد من التدابري التشريعية والسياسات اهلادفة إىل مكافحة           -٦٠-٩٤
يف ذلـك يف وسـائل اإلعـالم ويف       مبا سيما حيال الروما،    ال مظاهر العنصرية، 
  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(املعترك السياسي 

اهية واخلطاب الذي يتـسم بالعنـصرية       معاجلة مسألة جرائم الكر     -٦١-٩٤
  ؛ )سلوفينيا(وكره األجانب 

االستمرار يف اتباع سياسات مالئمة وفعالة ملكافحة أعمال التطرف           -٦٢-٩٤
وكره األجانب من قبيل استراتيجية مكافحة التطرف أو اجلرمية وبرنامج منـع            

  ؛ )سلوفاكيا( "Dawn"التطرف 
ظهور أي شكل من أشـكال      عودة  ة ملنع   اختاذ مجيع التدابري الالزم     -٦٣-٩٤

النازية بغية القضاء على السبب اجلذري جلميع األعمال اإلجرامية القائمة علـى           
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(العنصرية 

تكثيف عملها ملكافحة مظـاهر النازيـة اجلديـدة، والتطـرف،             -٦٤-٩٤
اً لتصاعد هـذه األعمـال يف   والعنصرية، وكره األجانب، ومعاداة السامية، نظر   

  ؛ )االحتاد الروسي(السنوات األخرية 
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مضاعفة جهودها القانونية ملكافحة مجيع أشكال عدم التـسامح،           -٦٥-٩٤
تنفيذ األحكام القانونية املرتبطة    على صعيد   سيما    ال والعنصرية، وكره األجانب،  

  ؛ )يران اإلسالميةمجهورية إ(تزال غري مالئمة للروما   الاليتوجبرائم الكراهية 
ضمان التحقيق يف اجلرائم والعنف القائمني علـى الكراهيـة ويف             -٦٦-٩٤

  ؛ )بنغالديش(اجلناة اخلطاب الذي يتسم بالعنصرية وكره األجانب ومعاقبة 
وضع آليات وطنية ملراقبة احلض على أعمال الكراهيـة، وعـدم             -٦٧-٩٤

خطاب الكراهيـة وأعمـال     يف ذلك     مبا  وكره األجانب،  ،التسامح، والعنصرية 
نترنت ومن على املنـابر الـسياسية،       العنصرية وكره األجانب املرتكبة على اإل     

  ؛ )مصر(والتحقيق يف هذه األعمال، ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم 
اختاذ التدابري املالئمة لضمان التحقيق يف جرائم الكراهية، واآلراء           -٦٨-٩٤

القـضاء  إىل   مرتكيب هذه اجلـرائم      تقدميواليت تتسم بالعنصرية وكره األجانب      
  ؛ )سري النكا(

عمال العنف، واآلراء الـيت     أضمان التحقيق يف جرائم الكراهية، و       -٦٩-٩٤
  ؛ )تونس(القضاء إىل مرتكيب هذه اجلرائم وتقدمي تتسم بالعنصرية وكره األجانب 

ضمان أن ُتجرى حتقيقات مفصلة يف اجلـرائم وأعمـال العنـف              -٧٠-٩٤
 مـرتكيب   تقدميية واخلطابات املتسمة بالعنصرية وكره األجانب، وضمان        العنصر

  ؛ )أوزبكستان(القضاء إىل هذه اجلرائم 
وضع آلية خمصصة لتوفري سبل اجلرب لضحايا التمييـز العنـصري             -٧١-٩٤

وتيسري استفادهتم من النظام القضائي، وضمان إقدام الضحايا علـى اإلبـالغ            
  ؛ )مصر(جبرائم الكراهية 

مضاعفة جهود الوزارات املعنية لتوفري تدريب فعـال للمهنـيني            -٧٢-٩٤
كالقضاة واملدعيني العامني وضباط الشرطة ملالحقة مرتكيب جـرائم العنـصرية           

  ؛ )بلجيكا(والكراهية 
لتمييز وعدم التعرض لالتعليم  يف  أطفال الروما   حق  وقف انتهاكات     -٧٣-٩٤

 وتوفري اجلرب هلـم، لـضمان تنفيـذ         يف السياسات والقانون والتطبيق العملي،    
مجهوريـة إيـران    (سياسات مكافحة التمييز بشكل فّعال علـى أرض الواقـع           

  ؛ )اإلسالمية
امليل اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على املعاملة التمييزية على أساس   -٧٤-٩٤

  ؛ )األرجنتني(اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 



A/HRC/22/3 

GE.12-19022 26 

من القانوين لألزواج   وضع  يتصل بال  يما ف العمل على حتقيق املساواة     -٧٥-٩٤
  ؛ )هولندا(هبم قانونياً جنس واحد بدءاً باالعتراف 

السماح للمنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة برفع           -٧٦-٩٤
ضـحايا  تعزيز وصـول    لضمان  يف القضايا املتعلِّقة بالتمييز     دعاوى أمام احملاكم    

  ؛ )النرويج(القضاء إىل التمييز 
التحقيق يف مجيع ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسـية مـن قبـل          -٧٧-٩٤

املسؤولية القانونية عن هذه األعمال     اجلناة  املسؤولني عن إنفاذ القانون، وحتميل      
  ؛)بيالروس(وتقدمي تعويضات للضحايا 

اعتماد تدابري فعالة ملعاجلة مشكلة اكتظـاظ الـسجون وضـمان           -٧٨-٩٤
  ؛ )أوزبكستان (ظروف مالئمة للمحتجزين

  ؛ )كوبا(اعتماد تدابري للحد من اكتظاظ السجون   -٧٩-٩٤
النظر يف مراجعة مهلة الثالث سنوات اليت حيددها قانون التقـادم             -٨٠-٩٤

 هبدف متديدها   غري الطوعي، لرفع دعاوى التعويض يف حاالت التعقيم اجلربي أو         
  ؛ )اليونان(

 يف قـضايا     للبـتّ  واضحتقترن جبدول زمين    وضع خارطة طريق      -٨١-٩٤
تعقيم النساء من مجاعة الروما من دون موافقتهن وضـمان التعـويض واجلـرب              

  ؛ )جنوب أفريقيا(املالئمني هلن 
اعتماد تدابري لضمان دفع التعويضات لضحايا التعقيم القـسري           -٨٢-٩٤

  ؛ )إسبانيا(
ز محاية   بالبشر وتعزي  االجتارمواصلة اجلهود اهلادفة إىل القضاء على         -٨٣-٩٤

  ؛ )كوستاريكا(الضحايا 
بصرف النظـر عـن      بالبشر،   االجتارضمان استفادة مجيع ضحايا       -٨٤-٩٤

  ؛)املكسيك( من برامج الدعم وإعادة التأهيل واملساعدة وضعهم كمهاجرين،
مواصلة تعزيز السياسات احلكومية لضمان عدم تعّرض األطفـال           -٨٥-٩٤

  ؛ )ناميبيا(االجتار و ألالستغالل 
بناء قدرات املسؤولني عن إنفاذ القانون ليكونوا قادرين على رصد            -٨٦-٩٤

األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية وعلى تدابري محاية األطفـال           
  ؛ )ليختنشتاين(من االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية 

بناء قدرات املسؤولني عن إنفاذ القانون والعاملني ليكونوا قادرين           -٨٧-٩٤
لى رصد األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية وعلى تدابري محاية           ع
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األطفال من االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، كاإلجراءات املالئمة لألطفال يف        
  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(النظام القضائي، على سبيل املثال 

ك اللجوء إىل العقـاب  يف ذل  مبااختاذ تدابري ملكافحة العنف املرتيل،   -٨٨-٩٤
  ؛)االحتاد الروسي( سيما حبق األطفال ، الالبدين
 فرض حظر صريح على العقاب البدين لألطفال يف مجيع األماكن،           -٨٩-٩٤
  ؛ )ليختنشتاين(فيها املرتل  مبا
فرض حظر صريح على العقاب البدين لألطفال يف مجيع األمـاكن             -٩٠-٩٤

  ؛ )هنغاريا(
 واألسـر  ر فعالية لدعم األسر ومؤسسات الرعاية  إعداد برامج أكث    -٩١-٩٤

االحتـاد  (، من خالل إيالء اهتمام خاص حلقوق األطفـال واملـراهقني            اخلاصة
  ؛ )الروسي

توعية لتمكينها من   زيادة تثقيف وتدريب اجملموعات املهنية املعنية         -٩٢-٩٤
مـسألة  ، بشأن   أخرى والتعاون مع مؤسسات ومنظمات      ،اجملموعات املستضعفة 

  ؛ )مجهورية مولدوفا(ستغالل العمال حتديداً ا
اإلسراع يف اعتماد سياسة اجتماعية إسكانية تـشمل الـشرائح            -٩٣-٩٤

سيما أقلية الرومـا، فـضالً عـن          ال األكثر استضعافاً من اجملتمع، كاألقليات،    
األشخاص الذي يعيشون يف فقر مدقع، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملهـاجرين           

  ؛)أفريقياجنوب (والالجئني 
مواصلة اجلهود على مجيع املستويات احلكومية لتزويد النساء مـن            -٩٤-٩٤

مجيع األعمار باملعلومات واخلدمات الالزمة اليت تتيح هلن اختاذ قرارات مستنرية           
  ؛ )باراغواي(حتياجاهتن تكون ملبية البشأن صحتهن اإلجنابية 

طة العمل الوطنية للتعليم    لزام وزارة التربية بتنفيذ خ    إالتأكيد على     -٩٥-٩٤
  ؛ )فلسطني(الشامل 

اختاذ خطوات لضمان التنفيذ الفعلي خلطة العمل الوطنية للتعلـيم            -٩٦-٩٤
الشامل من خالل توفري التمويل املالئم وحتديد أهداف ملموسة تضمن جلميـع            

يف االستفادة من   األطفال، مبن فيهم أطفال الروما، املساواة يف الفرص واملساواة          
  ؛)كندا(تعليم ال

اختاذ التدابري املالئمة يف جمال التعليم للتركيز بشكل أكـرب علـى              -٩٧-٩٤
  ؛)سري النكا(الدمج والتنمية الفعليني لألطفال املستضعفني 
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اختاذ تدابري مالئمة لضمان التعليم الشامل يف املدارس التـشيكية            -٩٨-٩٤
  ؛ )النرويج(

 الوطنية للتعليم الشامل تنفيـذاً   مضاعفة اجلهود لتنفيذ خطة العمل      -٩٩-٩٤
  ؛ )إندونيسيا(شامالً 
 تنفيـذاً   ٢٠١٠تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل لعـام           -١٠٠-٩٤

الواليـات املتحـدة    (كامالً من خالل دمج تالميذ الروما كلما تـسىن ذلـك            
  ؛ )األمريكية

ل لـصاحل   تنفيذ وزارة التربية خلطة العمل الوطنية للتعليم الـشام          -١٠١-٩٤
  ؛ )بلجيكا(أطفال الروما يف املدارس تنفيذاً كامالً 

تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل تنفيذاً كامالً والقـضاء            -١٠٢-٩٤
على املمارسات اليت تؤدي إىل استمرار التمييز حبق أطفال الروما يف املـدارس،             

فال الروما يف ميدان    ومضاعفة اجلهود ملعاجلة مجيع أوجه القصور اليت يواجهها أط        
  ؛ )قريغيزستان(التعليم 

يف ذلك    مبا تنفيذ خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل تنفيذاً فعاالً،         -١٠٣-٩٤
من خالل توفري املوارد البشرية واملالية املالئمة، وتدعيم هذه اخلطة من خـالل             
وضع جدول زمين ملموس يتضمن أهدافاً واضحة لوضع حّد للفصل العنصري           

  ؛ )الدامنرك(ذي يعاين منه أطفال الروما يف النظام العام ال
ضمان التنفيذ السريع والفعال خلطة العمل الوطنية للتعليم الشامل           -١٠٤-٩٤

 وخطط العمل املهمة لإلعمال التام حلقـوق أطفـال          توغريها من االستراتيجيا  
ـ           داف قابلـة   الروما عرب توفري املوارد البشرية وغري البشرية الالزمة وحتديد أه

للقياس وطموحة لنقل األطفال إىل نظام التعليم العادي وحترير النظام املدرسـي            
  ؛)فنلندا(برمته من الفصل العنصري، من مجلة أمور أخرى 

السعي إىل كفالة مشاركة أفراد الروما أنفسهم يف هـذه اجلهـود              -١٠٥-٩٤
  ؛ )فنلندا(

م يف نفس الظروف الـيت      تعزيز دمج أطفال الروما يف نظام التعلي        -١٠٦-٩٤
  ؛ )إسبانيا(يستفيد منها األطفال اآلخرون 

اختاذ تدابري ضرورية لضم تالميذ ومعلمي نظام التعليم املتخصص           -١٠٧-٩٤
حتقيق التعلـيم الـشامل للرومـا       الرامية إىل   يف النظام العادي، يف إطار اجلهود       

  ؛ )املكسيك(
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فراد أقلية الروما يف    أ حلق   أجل اإلعمال الفعلي  من  مضاعفة اجلهود     -١٠٨-٩٤
أوصت به جلنة حقوق الطفل ومفوض جملس أوروبـا حلقـوق             ملا التعليم، وفقاً 

  ؛ )سلوفينيا(اإلنسان 
تعزيز براجمها اهلادفة إىل دمج فتيات الرومـا يف التعلـيم العـام               -١٠٩-٩٤

  ؛ )بنغالديش(
نـصري حبـق   مواصلة التدابري اهلادفة إىل إزالة التمييز والفصل الع       -١١٠-٩٤

خلطة العمل  مان التنفيذ الفعال    يف ذلك من خالل ض      مبا التالميذ من أقلية الروما،   
  ؛ )أستراليا(الوطنية للتعليم الشامل 

القضاء بشكل فعال على الفصل العنصري حبق أقلية الروما يف نظام   -١١١-٩٤
امل الـيت   التعليم بواسطة التنفيذ التام والسريع خلطة العمل الوطنية للتعليم الش         

هتدف إىل معاجلة املشاكل اليت حددهتا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان، مـن          
  ؛ )النمسا(ضمن أمور أخرى 

يسمح بتفادي إحلاق     مبا مراجعة معايري االلتحاق باملدارس اخلاصة      -١١٢-٩٤
أطفال الروما باملدارس اخلاصة من دون توصية مناسـبة مـن قبـل املهنـيني               

  ؛ )الربازيل(عليم وعلم النفس املتخصصني يف الت
 متويل وتنفيذ خطة موحدة وجدول زمين يتضمن أهـدافاً سـنوية            -١١٣-٩٤

واضحة ترمي إىل القضاء على الفصل العنصري حبق أطفال الروما يف املـدارس             
  ؛ ) الشماليةآيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى واململكة (وضمان التعليم الشامل 

ة الفعلية لألطفـال ذوي اإلعاقـة مـن التعلـيم           ضمان االستفاد   -١١٤-٩٤
يف ذلك من خالل تعديالت قانونية حلظر رفض اسـتفادة هـؤالء              مبا اإللزامي،

  ؛ )أوزبكستان(األطفال من التعليم ألسباب ترتبط بنقص املعدات أو املوارد 
مواصلة اجلهود لتأمني أفضل اإلمكانيات لفتيان وفتيات األقليات          -١١٥-٩٤

ن لالستفادة من التعليم العام الذي يستفيد منه مجيع مـواطين البلـد             واملهاجري
  ؛ )باراغواي(

قوانني يف جمال محاية حقوق املهاجرين والالجـئني،        واعتماد  إعداد    -١١٦-٩٤
مع املعـايري الدوليـة ذات      تتماشى  وطاليب اللجوء، واألشخاص عدميي اجلنسية      

  ؛)بيالروس( الصلة
  ؛ )النكا سري(الئمة لضمان محاية العمال املهاجرين اختاذ التدابري امل  -١١٧-٩٤
سيما من االسـتغالل وسـوء        ال ضمان محاية العمال املهاجرين،     -١١٨-٩٤

  ؛ )بنغالديش(املعاملة 
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وضع مبادئ توجيهية بشأن اإلجراء الواجب اتباعـه لـضمان أن          -١١٩-٩٤
عـة قـضائية    من طلب مراج  قانونياً  ميلكون إذن إقامة      ال يتمكن األجانب الذي  
  ؛ )املكسيك(ألوامر الطرد اإلدارية 

النظر يف توصية مفوضية األمم املتحدة العليا لـشؤون الالجـئني             -١٢٠-٩٤
مبراجعة األحكام القانونية للتعديالت املقترحة بشأن االحتجاز لـضمان عـدم           

املـصحوبة  ن واألطفال، والعـائالت     واحتجاز طاليب اللجوء، مبن فيهم املراهق     
  ؛ )أوزبكستان(أطفال ب

إعطاء األولوية الحترام التنوع الثقايف جلماعة الرومـا ودجمـه يف             -١٢١-٩٤
  ؛ )ليبيا(السياسات االجتماعية اليت تعتمدها اجلمهورية التشيكية 

مواصلة اعتماد تدابري ملكافحة التمييز ومحاية حقـوق األقليـات            -١٢٢-٩٤
  ؛ )األرجنتني(سيما الروما   ال،اإلثنية
 ،اإلثنيـة مواصلة اعتماد تدابري للقضاء على التمييز حبق األقليات           -١٢٣-٩٤
يف ذلك التدابري اليت أوصت هبا جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري يف                مبا

  ؛)أستراليا (٢٠١١سبتمرب /أيلول
زيادة تعزيز سياساهتا وبراجمها اهلادفة إىل مكافحة التمييـز وعـدم       -١٢٤-٩٤

وادث موضع حتقيق سريع ومستقل ومالحقة فعالة       التسامح وضمان أن تكون احل    
  ؛ )النمسا(

 استفادة الروما وجمموعات أخرى تعاين من التمييـز   ةحتسني إمكاني   -١٢٥-٩٤
محلة توعيـة لألقليـات حبقوقهـا       وتنظيم  من النظام القضائي على نطاق واسع       

العظمى املتحدة لربيطانيا   اململكة  (وبوسائل اجلرب املتاحة يف حال وقوع خروقات        
  ؛ ) الشماليةآيرلنداو

  ؛ )الصني(اعتماد تدابري فعالة ملكافحة العنف حبق الروما   -١٢٦-٩٤
مواصلة تعزيز حقوق األقليات ومحايتها عرب دمج األقليات يف مجيع            -١٢٧-٩٤

اخلـدمات  وإتاحة وصـوهلم إىل     التعليم،  ويف   ،اجملاالت االجتماعية واالقتصادية  
  ؛ )دتايلن(وفرص العمل الطبية 
 تقدميالروما، و من أفراد   ضحايا التمييز   الذي حلق   اإلقرار باألذى     -١٢٨-٩٤

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(القضاء وتعويض الضحايا اجلناة إىل 
  ؛ )ناميبيا(مواصلة حتسني وضع مجاعة الروما   -١٢٩-٩٤
كافحـة  فيما خيص مجاعة الروما، اعتماد تدابري تشريعية وعملية مل          -١٣٠-٩٤

  ؛ )إسبانيا(يكفل املمارسة الفعلية حلقوقهم   مباالتمييز حبق أفراد هذه اجلماعة
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إعطاء ضمانات فعالة حلقوق الروما يف جماالت التعلـيم والعمالـة       -١٣١-٩٤
  ؛ )الصني(والسكن 

قبة وضع الرومـا بـشكل      ااعتماد تدابري فعالة كإنشاء مؤسسة ملر       -١٣٢-٩٤
  ؛ )عبية الدميقراطيةمجهورية كوريا الش(منتظم 
مضاعفة اجلهود اهلادفة إىل إذكاء الـوعي مـن خـالل محـالت           -١٣٣-٩٤

ومبادرات ملموسة أخرى هتدف إىل تعزيز التفهم والتسامح حيال أقلية الروما يف          
  ؛ )الدامنرك(اجملتمع التشيكي 

مواصلة اجلهود اهلادفة إىل منح السكان من األقليات أعلى مستوى           -١٣٤-٩٤
سيما يف احلكومات     ال شاركة يف صنع القرار وخيارات السياسات العامة،      من امل 

  ؛ )باراغواي(احمللية حيث يعيشون كجزء من اجملتمع 
يف   مبـا  أفراد مجاعات الرومـا،   لصاحل  استحداث إجراءات إجيابية      -١٣٥-٩٤

واخلدمـة  ذلك من خالل النظر يف إمكانية حجز وظائف شاغرة يف اجلامعـات             
  ؛ )ربازيلال (العمومية

إجراء حتقيقات شاملة وشفافة، بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصـة           -١٣٦-٩٤
أثري عن مشاركة السلطات التشيكية يف       تتناول ما التابعة جمللس حقوق اإلنسان،     

برامج سرية لوكالة االستخبارات األمريكية تتعلق باالحتجاز التعسفي أو تغـيري           
  . )بيالروس(مكان متهمني أو نقلهم سراً 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير مواقف الدول /وتعكس مجيع االستنتاجات و  -٩٥
ينبغي تأويلها على أهنا حتظـى بتأييـد     وال.االستعراضموضوع أو الدولة /اليت قدمتها و 

  .الفريق العامل ككل
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  املرفق
  تشكيلة الوفد    

[English Only]  
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