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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ - أكتوبر/ تشرين األول٢٢جنيف، 

    يع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً           جتم    
  ١٦/٢١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ٥للفقرة 

  اجلمهورية التشيكية    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
لدولة املعنية واملفوضـية الـسامية      اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من ا        

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

ت نظر أو اقتراحات مـن      وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجها      . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
ع املعلومـات   وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراج         . ١٧/١١٩مقرره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  ملعلومات األساسية واإلطارا  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
ء املتَّخذ اإلجرا

  مل ُيقبل/الصك الذي مل ُيصّدق عليه  بعد االستعراض
التــصديق أو 
ــضمام أو  االن

  اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         
  )١٩٩٣ ( العنصري

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           
  )١٩٩٣ (  واالجتماعية والثقافية

   املدنية والـسياسية  العهد الدويل اخلاص باحلقوق      
)١٩٩٣(  

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص      
  )٢٠٠٤(باحلقوق املدنية والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
)١٩٩٣(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         

  أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة         
)١٩٩٣(  

تفاقية مناهضة التعذيب   الربوتوكول االختياري ال  
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو         

  )٢٠٠٦(الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٣ (اتفاقية حقوق الطفل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن      
  )٢٠٠١(اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة 

ختياري امللحق باتفاقيـة حقـوق      الربوتوكول اال 
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف        

  )٢٠٠٥ توقيع فقط،(البغاء ويف املواد اإلباحية 

ة حقوق  ـاتفاقي
اص ـاألشخـــ

 ذوي اإلعاقـــة
)٢٠٠٩(   

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     
  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
  ألشخاص من االختفاء القسريا

أو /التحفظات و 
أو /اإلعالنات و 
   التفامهات

      ))١ (٧إعالن، املادة (اتفاقية حقوق الطفل 

إجــــراءات 
  )٣(الشكوى

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز       
   )٢٠٠٠ (١٤، املادة العنصري

لعهد الدويل اخلاص   الربوتوكول االختياري األول ل   
   )١٩٩٣ (١، املادة وق املدنية والسياسيةباحلق

، لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      ا
  ) ١٩٩١ (٤١املادة 

لعهد الـدويل   الربوتوكول االختياري ل    
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية    

   ١١ و١٠ و١، املواد والثقافية
 االختيـاري التفاقيـة     الربوتوكول

حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقـدمي      
   ١٣ و١٢ و٥، املواد البالغات
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  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
ء املتَّخذ اإلجرا

  مل ُيقبل/الصك الذي مل ُيصّدق عليه  بعد االستعراض
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       

، املـواد  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة   
  )١٩٩٦ (٢٢ و٢١ و٢٠

 على مجيع   تفاقية القضاء الربوتوكول االختياري ال  
  )٢٠٠١ (٨ و١، املادتان أشكال التمييز ضد املرأة

تفاقية حقوق األشخاص   الربوتوكول االختياري ال  
توقيـع فقـط،     (٦ و ١، املادتـان    ذوي اإلعاقة 

٢٠٠٧ (  

االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
، األشخاص من االختفاء القـسري    

   ٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠املواد 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع     

، العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم     
   ٧٧ و٧٦املادتان 

  ة رئيسية أخرى ذات صلةصكوك دولي    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
اإلجراء املتَّخذ 
  الصك الذي مل ُيصّدق عليه  بعد االستعراض

التــصديق أو 
االنضمام أو  

  اخلالفة

  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها 
  )٤(االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلنسية

أغـسطس  / آب ١٢نيف املربمـة يف     اتفاقيات ج 
  )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩

  )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
منظمة  ( اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم       

  )األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

ــا  ــام روم نظ
األساســــي 
للمحكمـــة 
  اجلنائية الدولية

  )٧(لريموبروتوكول با
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     

املتعلقة بالشعوب األصلية    ١٦٩
  )٨(والقبلية

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     
 املتعلقة بالعمـل الالئـق      ١٨٩

  )٩(للعمال املرتليني

نة القضاء علـى التمييـز       وجل   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      أحاطت    -١
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي     مع االرتياح بتصديق اجلمهورية التشيكية على         علماً  العنصري
؛ وكذلك بتـصديقها    )١٠(، كما رحبت بذلك جلنة مناهضة التعذيب      ٢٠٠٩ يف عام    اإلعاقة

، كما رحبت بذلك مفوضية األمـم       )١١(على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية      
 وجلنـة   لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      الوشجعت  . )١٢(املتحدة لشؤون الالجئني  

 اجلمهورية التشيكية على النظر يف التصديق       جلنة حقوق الطفل  القضاء على التمييز العنصري و    
االتفاقية الدوليـة   واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      على  

، حثت جلنة حقوق الطفل ٢٠١١ويف عام . )١٣(سريحلماية مجيع األشخاص من االختفاء الق
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن       الدولة الطرف على التصديق على      

االتفاقية الدولية حلماية حقوق     و بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        
تفاقية حقوق األشـخاص    وكول االختياري ال   والربوت مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

االتفاقيـة  ودعت جلنة مناهضة التعذيب الدولة الطرف إىل التصديق على          . )١٤(ذوي اإلعاقة 
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع      و الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       

د الدويل اخلـاص بـاحلقوق      لعهل  والربوتوكول االختياري  األشخاص من االختفاء القسري   
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الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق الطفـل        ، و االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .)١٥(بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر اجلمهورية التشيكية يف سحب حتفظها علـى               -٢
، كررت اللجنة املعنيـة     ٢٠١٠ويف عام   . )١٦( من اتفاقية حقوق الطفل    ٧ املادة    من ١الفقرة  

اتفاقية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيتها بأن تنظر اجلمهورية التشيكية يف التصديق على       
االختيـاري امللحـق     وبروتوكوهلا، وعلى الربوتوكول     مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    

  . )١٧(طفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةباتفاقية حقوق ال
وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تسحب اجلمهورية التشيكية حتفظاهتا علـى             -٣

 ٢٧ اخلاصة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، وال سيما بشأن املـادتني            ١٩٥٤اتفاقية عام   
  . )١٨( لذلكوفقاًبأن تعدل التشريعات ذات الصلة و) وثائق اهلوية ووثائق السفر (٢٨و

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 عن القلق إزاء عدم إعطاء      أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة جمدداً          -٤

وال يـزال   .  من صكوك حقوق اإلنسان     قانوناً  ملزماً االتفاقية املكانة احملورية باعتبارها صكاً    
  . )١٩(يساورها من أن أحكام االتفاقية مل ُيستشهد هبا يف الدعاوى القضائيةالقلق 

ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد وتنفيذ قانون مكافحة              -٥
، كما رحبـت بـذلك      )٢٠(التمييز الذي حيظر التمييز على أساس نوع اجلنس وامليل اجلنسي         

 لقضاء على التمييز العنـصري    ، رحبت جلنة ا   ٢٠١١ عام   ويف. )٢١(مفوضية شؤون الالجئني  
باخلطوات التشريعية واملؤسسية اليت اختذهتا اجلمهورية التشيكية ومن بينها إدخال تعـديالت            
على قواعد اإلجراءات املدنية، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون اجلمعيات األهلية؛           

؛ ووضع استراتيجية   ٢٠١٥-٢٠٠٥اج الروما   واعتماد خطة عمل وطنية يف سياق عقد إدم       
لعمل قوات الشرطة التشيكية فيما خيص األقليات؛ ووضع خطة العمل الوطنيـة لإلدمـاج              
االجتماعي، وإنشاء وكالة اإلدماج االجتماعي يف مناطق الروما؛ واختاذ احملكمة اإلدارية العليا      

ديولوجية النازيني اجلدد وإعرابه     حبل حزب العمال بسبب دعوته إىل تبين إي        ٢٠١٠ عام   قراراً
؛ ٢٠١٣-٢٠١٠عن مناهضته للمهاجرين واألقليات؛ ومتديد استراتيجية إدماج الروما للفترة       

 بتـدابري   أيضاًورحبت جلنة حقوق الطفل     . )٢٢(وتنظيم أنشطة للتوعية بثقافة وتاريخ الروما     
  .)٢٣(تشريعية ومؤسسية وسياساتية مماثلة

 الالجئني باعتزام اجلمهورية التشيكية تنقيح وتبـسيط        ومع ترحيب مفوضية شؤون     -٦
قانون األجانب، فقد أعربت عن القلق من أن هذا التشريع، يف حال اعتمـاده، سيقـضي                
باحتجاز أي أجنيب مير بإجراءات اإلبعاد اإلداري مبا يف ذلك ملتمسي اللجوء واألطفال الذين        

وأوصت املفوضية بالنظر يف اقتراحها     . ال واألسر املصحوبة بأطف   عاماً ١٦تزيد أعمارهم عن    
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بتنقيح أحكام التغيريات التشريعية املقترحة بشأن االحتجاز، وضمان عدم القيام يف املستقبل            
 واألسـر   عامـاً  ١٦باحتجاز ملتمسي اللجوء، مبن فيهم القصر الذين تزيد أعمارهم عـن            

  .)٢٤(املصحوبة بأطفال
قلـق إزاء مـشروع قـانون اجلنـسية يف     وأعربت مفوضية شؤون الالجئني عن ال     -٧

اجلمهورية التشيكية، وال سيما البند املتعلق باكتساب الطفل املولود يف إقلـيم اجلمهوريـة              
       التشيكية اجلنسية التشيكية عند الوالدة إذا كان أحد والديه حيمل تصريح إقامة مدته أكثـر               

مشروع القانون مييـز يف شـروط        ألن   أيضاًوتعرب املفوضية عن القلق     . )٢٥( يوما ٩٠من  
 واألطفال املودعني لدى مؤسسة للرعاية      اكتساب اجلنسية بني األطفال عدميي اجلنسية عموماً      

  .)٢٦(أو املشمولني بالكفالة أو غري ذلك من أشكال الرعاية البديلة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  ملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمركز ا    

  املركز خالل دورة االستعراض احلالية   املركز خالل دورة االستعراض السابقة  )٢٨)(٢٧(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
  غري معتمد  غري معتمد  املدافع العام عن احلقوق باجلمهورية التشيكية

مؤسـسة    بإنشاء )٢٩(لطفل وجلنة حقوق ا   نة القضاء على التمييز العنصري    أوصت جل   -٨
ودعت جلنة حقوق الطفل اجلمهورية     . )٣٠( ملبادئ باريس  وفقاًوطنية مستقلة حلقوق اإلنسان     

التشيكية إىل إنشاء آلية فعالة لتنسيق تنفيذ السياسات املعنية حبقوق الطفل فيما بـني كـل                
  . )٣١(اهليئات واملؤسسات املعنية

تمييز ضد املرأة عن القلق إزاء ما تفيـد بـه           وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على ال       -٩
التقارير من حمدودية صالحيات أمني املظامل؛ وضعف والية التفتيش لوحدة املـساواة بـني              
اجلنسني التابعة للمفوض احلكومي املعين حبقوق اإلنسان؛ وقلة صالحيات اجمللس احلكـومي            

  .)٣٢(املعين بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل
نة مناهضة التعذيب باجلهود املكثفة املتواصلة اليت تبذهلا الدولة من أجـل       ونوهت جل   -١٠

        تنقيح تشريعاهتا يف اجملاالت ذات الصلة باالتفاقية، مبا يف ذلك تعديل قانون أمـني املظـامل،                
 للربوتوكول االختيـاري    مبا مينحه صالحيات العمل بصفته ميثل اآللية الوقائية الوطنية امتثاالً         

  .)٣٣(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١تفاقية الذي دخل حيز النفاذ يف لال
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من عدم وضع خطة تنفيذ وطنية شاملة حىت                -١١

اآلن، ومن أن النهج القطاعي الذي تتبعه اجلمهورية التشيكية إزاء االتفاقية قد أدى إىل جتزئة               
  .)٣٤(عملية تنفيذها
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  ن مع آليات حقوق اإلنسانالتعاو  -ثانياً  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية الواردة   
ي دورة االسـتعراض    ـف

  السابقة

آخر تقرير قُدم منذ    
دورة االســتعراض 

   السابقة
آخر مالحظـات   

  حالة اإلبالغ  ختامية
جلنة القضاء على التمييز    

  العنصري
ــسطس /آب  ٢٠١٠   ٢٠٠٧ارس م/آذار أغـ

٢٠١١  
 حيل موعد تقدمي التقريرين   
العاشر واحلادي عشر يف    

  ٢٠١٤عام 
اللجنة املعنية بـاحلقوق      

ة واالجتماعية  ـاالقتصادي
    والثقافية

  التقرير الثاين قيد النظر  --  ٢٠١٠   ٢٠٠٢مايو /أيار

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

  ير الثالث قيد النظرالتقر  --  ٢٠١١   ٢٠٠٧يوليه /متوز

القضاء على ب  املعنية لجنةال
  التمييز ضد املرأة

ــشرين األول  ٢٠٠٩  ٢٠٠٦أغسطس /آب   /تـ
  ٢٠١٠أكتوبر 

حيل موعد تقدمي التقريـر     
   ٢٠١٤السادس يف عام 

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١٢مايو/أيار  ٢٠١٠   ٢٠٠٤مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠١٦السادس يف عام 

حيل موعد تقدمي التقريرين     ٢٠١١يونيه/حزيران  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
اخلامس والسادس يف عام    

٢٠١٨  
ــام   ٢٠٠٦مت يف عــ

استعراض التقريـر األويل   
ــشأن  ــول ب الربوتوك

وق االختياري التفاقية حق  
الطفل بـشأن اشـتراك     
األطفال يف املنازعـات    

   املسلحة
اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  األشخاص ذوي اإلعاقة

  التقرير األويل قيد النظر  --  ٢٠١١  --

         ويف إطار إجراء اإلنذار املبكر، الحظت جلنة القضاء علـى التمييـز العنـصري يف       -١٢
، تعـاين مـن     )Novy Jicin(اطعة نويف جيسني     أن طائفة الروما، وال سيما يف مق       ٢٠٠٨عام  

  .)٣٥(اإلخالء القسري والتشرد
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
املوعد املقرر 

  املوضوع  للتقدمي 
موعد التقدمي 

  الفعلي
سلوك الشرطة، ومؤسسات الطـب     سوء    ٢٠٠٨  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  النفسي، والتمييز ضد الروما
 ٢٠١٠و ٢٠٠٨

احلكم الذايت والسلطات املخولة، وفـصل        ٢٠١٢  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الغجر داخل املدارس، وتعقيم الغجر

--  

  --  مالعنف ضد املرأة، وعمليات التعقي  ٢٠١٢  القضاء على التمييز ضد املرأةب  املعنيةلجنةال
كفالة أو تعزيـز الـضمانات القانونيـة          ٢٠١٣  جلنة مناهضة التعذيب

للمحتجزين؛ وإجراء حتقيقـات سـريعة      
ونزيهة وفعالة؛ ومقاضاة املشتبه بارتكـاهبم      
  أعمال التعذيب وسوء املعاملة ومعاقبة اجلناة

--  

  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة

  احلوار مستمر   )٣٦(١٥  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

  )٣٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
  نعم   نعم  ُوجهت دعوة دائمة
    )١٩٩٩سبتمرب / أيلول ٣٠- ١٩(املقرر اخلاص املعين بالعنصرية    الزيارات املضطلَّع هبا

  خالل الفترة قيد االستعراض، أُرسلت ستة بالغات، ووردت مخسة ردود تتعلق هبا العاجلةالردود على رسائل االدعاء والنداءات 

أرسل املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالغـات تتعلـق بالترحيـل،       -١٣
والعنصرية، واالجتار باألشخاص، والتوتر املتزايد بني الروما والطوائف األخرى، واالحتجاز          

  .السري

  عاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسانالت  -جيم  
                   ماليـة ملفوضـية حقـوق اإلنـسان يف          اتقدمت اجلمهورية التشيكية مـسامه      -١٤

  .٢٠١١ و٢٠١٠ و٢٠٠٩أعوام 
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  الواجب التطبيقاإلنساين الدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -لفأ  
أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل اخنفاض عدد ما ُرفع مـن                 -١٥

 ما تفضل   حماكم اجلمهورية التشيكية، وإىل أن املرأة كثرياً      أمام  قضايا تتعلق بالتمييز اجلنساين     
  .)٣٨(جلنساينالتسويات الودية، وإىل صعوبة تقدمي أدلة على حوادث التمييز ا

يف اجملاالت الـيت   ودعت اللجنة اجلمهورية التشيكية إىل تعزيز التدابري اخلاصة املؤقتة         -١٦
، وأوصت بإدراج بنـد حمـدد يف        يف وضع غري موات    أو    ناقصاً متثيالًممثلة  فيها املرأة   تكون  

 على عـدم اعتبـار    بشكل ال لبس فيه     دستورها أو غري ذلك من التشريعات املناسبة ينص         
بني املـرأة والرجـل تـدابري       الفعلية  التدابري اخلاصة املؤقتة اليت تستهدف التعجيل باملساواة        

  .)٣٩(متييزية
اجلنسانية املستمرة والراسـخة،     وكررت اللجنة توصيتها مبواجهة القوالب النمطية       -١٧

  .)٤٠(اليت تدمي التمييز ضد املرأة
وترسيخ األسس اليت حيظر على     يد  وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتوح        -١٨

التمييز العنصري من أجل تيسري إمكانيـة       املتعلقة ب التمييز، وتوحيد سبل االنتصاف     أساسها  
  .)٤١(إىل القضاءه جلوء ضحايا

وأشارت اللجنة مع األسف إىل قرار اجلمهورية التشيكية بعدم وضع خطـة عمـل         -١٩
  .)٤٢(ج عمل ديربانوطنية ملناهضة العنصرية متشيا مع إعالن وبرنام

وحثت جلنة حقوق الطفل اجلمهورية التشيكية على أن تتبىن بشكل فعال خطة عمل            -٢٠
  .)٤٣(بشأن منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب والتعصبشاملة وطنية 
 وجرائم  ،وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء مظاهر الكراهية            -٢١

ن أشخاص من   ع واخلطاب العنصري واخلطاب املعرب عن كراهية األجانب الصادر          الكراهية،
، وكذلك إزاء التقارير اليت تفيد بوقوع عـدد مـن   رفيعة املستوى بينهم شخصيات سياسية    

وحثت اللجنة اجلمهورية التشيكية علـى      . حوادث التحريض على الكراهية وأعمال العنف     
هية والعنف، واخلطاب العنصري واملعرب عن كراهيـة        يف جرائم الكرا  إجراء حتقيقات   ضمان  

  .)٤٤(األجانب، ومقاضاة اجلناة
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بإدراج تعريف انعدام اجلنسية يف التشريع؛ ووضـع              -٢٢

وأوصت مفوضية شؤون الالجئني بتزويـد      . إجراءات وآليات لتحديد مركز انعدام اجلنسية     
  .)٤٥(عدميي اجلنسية بوثائق هوية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق من أن القانون اجلنائي اجلديد أقـر فقـط                 -٢٣

        ف التعـذيب   جبرمية التعذيب وغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية والقاسية، ولكنه مل يعـرّ           
لك بضمان إعطاء ضحايا التعذيب وسـوء       وأوصت اللجنة كذ  . )٤٦(التفاقيةمبا يتماشى مع ا   

 املعاملة احلق يف اجلرب والتعويض املناسب، مبا يشمل رد االعتبار، وضمان حصوهلم على ذلك             
  .)٤٧( من االتفاقية١٤ للمادة وفقاً، احلق
العام لقوات األمن بإجراء حتقيقات فوريـة       هيئة التفتيش   وأوصت اللجنة بأن تقوم       -٢٤

ادعاءات بارتكاب مسؤويل إنفاذ القانون أو موظفي السجون أعمـال          ونزيهة وفعالة يف أية     
تعذيب أو سوء معاملة ، وأن حتاكم مرتكيب تلك األعمال وتوفر اجلرب للضحايا، مبا يـشمل                

  .)٤٨(التعويض
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أن القلق ال يزال يساورها بـشأن                -٢٥

 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      .)٤٩(فقتهن احلرة والواعية  من دون موا   تعقيم نساء الروما  
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اجلمهورية التشيكية على           . )٥٠(قلق مماثل 

ف بوضوح اشتراطات املوافقة احلرة املسبقة الواعية فيما يتعلـق          اعتماد تغيريات تشريعية تعرّ   
دعاوى التعويض اخلاصـة  رفع  السنوات الثالث للتقادم يف     بعمليات التعقيم؛ واستعراض حد   

حباالت التعقيم القسري أو التعقيم دون موافقة، هبدف متديد ذلك احلد؛ والنظـر يف وضـع       
 فترة انقضتضحايا عمليات التعقيم القسري أو التعقيم دون موافقة ممن  تعويضجماين لإجراء  

يا من أجل متكينهن من االطالع على سجالهتن        رفع دعاواهم؛ وتقدمي املساعدة جلميع الضحا     
الطبية؛ والتحقيق يف املمارسات غري القانونية السابقة للتعقيم القسري أو التعقيم دون موافقة،             

  .)٥١(ومعاقبة مرتكبيها
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أن القلق ال يزال يساورها              توأعرب  -٢٦

؛ واخنفاض معدالت املالحقة    نيالغ عن حاالت العنف واالغتصاب املرتلي     اإلبإزاء التقصري يف    
لحصول على املساعدة القضائية    لالقضائية واإلدانة؛ واألحكام املتساهلة؛ واإلمكانية احملدودة       

؛ ونقص املـساعدة    املطالبني بتعويضات معنوية فقط   لضحايا العنف املرتيل أو العنف اجلنسي       
        حايا؛ وكذلك ألن تعريف االغتصاب يف القانون اجلنائي اجلديد قـد          واحلماية املقدمتني للض  

حالـة عـدم    جنسي مرتكب ضد شخص دون رضاه مبا يف ذلـك يف            كل فعل   ال يشمل   
  .)٥٢(املقاومة
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء أمور من بينها زيادة التكدس يف مرافق     -٢٧

عنف فيما بني السجناء؛ وعدد حاالت االنتحار وأسـباهبا؛         االحتجاز مما يسفر عن ازدياد ال     
  .)٥٣(وغياب املعلومات املتعلقة باحلبس االنفرادي املزعوم
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 بأنـه  ، باالجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال      ة املعني ة اخلاص ة املقرر تبلغوأُ  -٢٨
 االجتار بالبـشر  ، مت تعديل القانون اجلنائي ليسري واجب اإلبالغ على جرمية         ٢٠١٠يف عام   

نع املنظمـات غـري     ميُزعم أن واجب اإلبالغ     يو. وجرمية حرمان فرد من حريته الشخصية     
األشخاص املتجر هبم من بناء عالقة      الذين يساعدون   احلكومية وغريها من مقدمي اخلدمات      
وُيزعم كذلك أنه يثبط جمتمعات معينة مثل جمتمعات        . ثقة واطمئنان مع األشخاص املتجر هبم     

ملهاجرين عن اإلبالغ عن حاالت حمتملة لالجتار باألشخاص إىل املنظمات غري احلكوميـة،             ا
ألهنم قد يرغبون يف جتنب االتصال بسلطات إنفاذ القانون ألسباب تتعلق مبركزهم اخلـاص              

  . )٥٤(باهلجرة
 وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد وتنفيذ سياسة موحدة             -٢٩
ـ ميع اهليئات احلكومية املعنية يف حتديد ضحايا االجتار بالبشر، واستعراض برنـامج     جل دعم ال
.  ودعت اللجنة اجلمهورية التشيكية إىل ضمان حماكمة اجلناة.ضحايا االجتار بالبشرلماية احلو

وأوصت بوضع وتنفيذ تدابري وقائية تستهدف حتديـدا النـساء والفتيـات مـن الرومـا                
 وقدمت جلنـة    .)٥٥( جلنة القضاء على التمييز العنصري     أيضاًشارت إىل ذلك    واملهاجرات، وأ 

  .)٥٦(مناهضة التعذيب توصيات مماثلة
املقـدم  النفـسي   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز اجلمهورية التشيكية الدعم            -٣٠

  .)٥٧(االعتداء اجلنسيضحايا لألطفال 
القضاء على مجيع أشـكال     وشجعت جلنة حقوق الطفل اجلمهورية التشيكية على          -٣١

 بشأندراسة األمم املتحدة    الواردة يف   توصيات  الالعنف املمارس ضد األطفال، وضمان تنفيذ       
  .)٥٨(العنف ضد األطفال

املتفشي مـع    وحثت جلنة حقوق الطفل اجلمهورية التشيكية على مواجهة التساهل          -٣٢
ديلة مبا يتماشى مـع الكرامـة       العقاب البدين، هبدف التشجيع على استخدام تدابري تأديبية ب        

وأعربـت  . )٥٩(وضمان حظر العقاب البدين يف كل األوساط مبا فيها األسرة          األصيلة للطفل 
 عن القلق من تفشي التساهل مع العقاب البدين وغياب تـشريع            أيضاًجلنة مناهضة التعذيب    

  .)٦٠(حيظره صراحة
االستئـصال  للجـوء إىل  ااسـتمرار   القلق إزاء   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٣٣

  .)٦١(للمحتجزين من مرتكيب اجلرائم اجلنسيةاجلراحي للغدد التناسلية 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
يوليـه  /عن القلق من أنـه يف متـوز         بقضايا األقليات  ة املعني ة املستقل ة اخلبري تأعرب  -٣٤
بارتكاب عدة  شيكية  ت، قام أشخاص من أصول إثنية       ٢٠١١رب  سبتم/أغسطس وأيلول /وآب

غري مصرح هبـا،   أعمال ذات دوافع عنصرية، من بينها تنظيم مظاهرات، ومسريات وحشود 
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تلك األعمال وُزعم أن . ك وفارنسدورف ونويف بور وسلوكنوفرضد الروما يف مدن رومبو
وحسب املعلومـات   . وكريتضد الغجر املقيمني يف بيشوري      احلرق العمد   هجمات  مشلت  

 موجـة مـن     أغسطس، فقد شهد مشال بوهيميا    /الواردة عقب حادثتني وقعتا يف شهر آب      
ومشلت احلوادث قيام أشخاص من أصول إثنيـة تـشيكية          ". جرائم الغجر "ظاهرات ضد   امل

أدلـت  يف املنطقـة    بقسوة؛ وأفادت التقارير بأن السلطات احملليـة        رجل من الغجر    بضرب  
نية زادت من املشاعر السيئة لدى العامة إزاء الروما؛ وقـام سـكان حمليـون               بتصرحيات عل 

رددوا شعارات عنـصرية ضـد      ومتطرفون ميينيون بتنظيم مسريات مناهضة للروما، حيث        
دمروا األسوار حول مرتلني مـن منـازل الغجـر؛          الغجر، ودعوا إىل العنف ضد الروما، و      

هدفت فنـادق   ؛ واسـتُ  ان هلم من غري الغجر    جريوتعرضت أسرة غجرية للتهديد بالقتل من       
  .)٦٢(سكنية حملية يسكنها الغجر

وكررت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصياهتا السابقة بأن تضمن اجلمهورية             -٣٥
الروما، وعدم بقـاء     التشيكية التحقيق يف أعمال العنف ذات الدوافع العنصرية املرتكبة ضد         

  .)٦٣(أفراد من طوائف الروما يف الشرطةظيف تووشجعت على . اجلناة دون عقاب
 ١٥وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن                -٣٦
 للرعاية قبـل اإلجـراءات      ات، يف مؤسس  بسبب خمالفات بسيطة     ميكن وضعهم، ولو     عاماً

 وأعربت جلنة حقـوق     .القانونية، من دون الضمانات املرتبطة باإلجراءات اجلنائية االعتيادية       
عن البالغني ويف ظـروف     يف مكان منفصل     الطفل عن األسف لعدم احتجاز األطفال دائماً      

  .)٦٤(مقبولة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق إىل عدم االعتـراف                -٣٧

لحقـوق  لالواقع، وما لذلك من أثر سليب حمتمل على اكتساب املرأة           م  باالقتران حبك القانوين  
  .)٦٥(أثناء هذا االقتران وعلى مستحقاهتا عند فسخه

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تفشي املوقف املتمثل يف قبول الرعايـة املؤسـسية                -٣٨
  .)٦٦( للبيئة األسريةأساسيكبديل 

 إزاء غياب جمموعة واضـحة ومتـسقة         عن القلق  أيضاًوأعربت جلنة حقوق الطفل       -٣٩
  .)٦٧(لطفلمدى مالءمة التبين لوحمددة بشكل موضوعي من املعايري اليت تقيم 

صـندوق  "وحثت جلنة حقوق الطفل اجلمهورية التشيكية بقوة على إهناء برنـامج              -٤٠
 .يف أقرب وقت ممكن، وعلى التعجيل بتعزيز البدائل والنهوض هبا         "  املتخلى عنه  الطفلإيداع  

       لجنة على التصدي لألسباب اجلذرية اليت تؤدي إىل التخلي عن األطفـال الرضـع         الوحثتها  
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حـاالت  يف  مبا يف ذلك توفري خدمات تنظيم األسرة واملشورة املالئمة والدعم االجتمـاعي             
  .)٦٨(املخاطراحملفوف بومنع حاالت احلمل املتوقع احلمل غري 

لقلق ال يزال يساورها بـشأن حالـة طـاليب          وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أن ا        -٤١
 الـذين ال تـزال   ،احلصول على اجلنسية من القصر عدميي اجلنسية يف اجلمهورية التـشيكية   

لجنة عن القلق مـن     الوأعربت  . طلباهتم للحصول على اجلنسية قيد النظر لفترة زمنية طويلة        
ملعرفة ويف احلصول علـى  عدم اختاذ تدابري كافية لضمان حصول كل األطفال على احلق يف ا         

  .)٦٩(رعاية والديهم

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية   -هاء  
د اجلمهوريـة   كررت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيتها بأن تزي            -٤٢

التشيكية من متثيل املرأة، مبا يشمل نساء الروما، يف اجملالس التشريعية واحلكومة ومؤسسات             
  .)٧٠(سيما يف املستويات العليا اإلدارة العامة، وال

مـن  ) ب (٤وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن األسف من أن املادة              -٤٣
يف تشريعات اجلمهورية التشيكية اليت تشري فقط إىل        ئم  على النحو املال  االتفاقية غري مشمولة    

األشخاص وال حتظر املنظمات واألنشطة الدعائية األخـرى الـيت حتـث علـى التمييـز                
  .)٧١(العنصري

وكررت جلنة حقوق الطفل توصيتها باستحداث بند قانوين شامل يقر حبق الطفل يف         -٤٤
إلدارية واملؤسسات واملدارس ومؤسـسات     املشاركة، ويكون ساريا على احملاكم واهليئات ا      

رعاية األطفال واألسر، يف املسائل اليت تؤثر على الطفل، ويضمن احلـق يف الطعـن علـى                 
  .)٧٢(القرارات

  اتيةؤاحلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة وم  -واو  
 معـدل   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء اخنفاض             -٤٥

توظيف النساء؛ والفصل األفقي والرأسي يف سوق العمل؛ وفجوة األجـور الواسـعة بـني            
يف سوق العمل للنساء الاليت يعانني من أشكال متعـددة مـن            غري املوايت   اجلنسني؛ والوضع   

التمييز ومن بينهن نساء الروما والالجئات واملهاجرات؛ والقدرة احملدودة ملكاتـب تفتـيش             
  .)٧٣(مكافحة التمييز اجلنساينعلى ية واإلقليمية العمل املركز

ضـمان احتفـاظ    : وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبا يلـي            -٤٦
؛ والتحقيق يف ممارسات    ة األمومة وإجازة الوالدين   املهاجرات مبركزهن القانوين يف حالة إجاز     

يع املهـاجرات وأطفـاهلن بالتـأمني        اليت متارس ضد املهاجرات؛ ومشول مج      التعسفيةالعمل  
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على خدمات رعاية صحية معقولة التكاليف، بصرف النظر عن         بإمكانية احلصول   الصحي و 
  .)٧٤(وحالتهن الوظيفيةمركزهن املتعلق باإلقامة 

وذكرت مفوضية شؤون الالجئني أنه نظرا للصعوبات اللغوية ومشاكل االعتـراف             -٤٧
من الالجئني املعترف هبم يف احلصول على وظـائف يف          يفشل العديد   ،  شهادات األجنبية بال

  .)٧٥(جمال خربهتم ويظلون دون عمل لسنوات بعد منحهم اللجوء
 التابعة ملنظمـة العمـل      ،وطلبت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات        -٤٨

ن العمـل يـسرد      بند يف قانو   جإىل اجلمهورية التشيكية اختاذ التدابري الالزمة إلدرا      ،  الدولية
كما طلبت إىل اجلمهورية التشيكية اختاذ التدابري املالئمـة لتعزيـز           . أسباب التمييز احملظورة  

  .)٧٦(التوعية جبميع البنود القانونية املتعلقة بالتمييز

  الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف   -زاي  
 - اليت تعاين من حالـة اجتماعيـة      أوصت جلنة حقوق الطفل بضمان تزويد األسر          -٤٩

  .)٧٧(اقتصادية ضعيفة مبا يلزم من موارد مالية ودعم اجتماعي
وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن اجلمهورية التشيكية ليس لديها تشريع ينص على    -٥٠

مما يشكل عامال رئيسيا يساهم يف االستبعاد االجتماعي لألطفال          توفري اإلسكان االجتماعي  
لجنة إىل أنه على الرغم من وجـود نظـام          الوأشارت  .  يف مؤسسات الرعاية   أو وضعهم /و

لالستحقاقات االجتماعية، فإهنا ال تقدم حال كافيا للعدد الكبري من األسر املصحوبة بأطفال             
  .)٧٨(واحملرومة من السكن املالئم

ء وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أن القلق ال يـزال يـساورها إزا                -٥١
بعض القرارات واإلجراءات الـصادرة عـن       إزاء  احلكومة  لرد فعل   احتمال الفعالية احملدودة    

السلطات احمللية واإلقليمية واملتخذة يف سياق ممارسة الصالحيات املخولة، وال سيما عنـدما             
       أو غري ذلك من أعمال تقييد حقوق الفئات الـضعيفة،           تشمل تلك اإلجراءات أعمال طرد    

. )٧٩( واإلسكان لفئات منها طائفة الرومـا      ردظيم جلان حملية لألقليات، أو ختصيص املوا      أو تن 
بشأن املعلومات اليت تفيد بإمكانية تعرض طائفة الرومـا         "عن القلق   إعراهبا  لجنة  الوكررت  

  .)٨٠("ألعمال الطرد والفصل يف السكن
التـشيكية وتنفـذ   وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضع اجلمهورية     -٥٢

سياسات ومشاريع تستهدف جتنب فصل طوائف الروما يف اإلسكان، وأن تعزز من توظيف             
  .)٨١(الروما يف شؤون اإلدارة العامة ويف املؤسسات العامة والشركات اخلاصة

مـن  املقدم  وأشارت مفوضية شؤون الالجئني كذلك إىل أن نقص اإلسكان املدعم             -٥٣
  .)٨٢( احلكومي لإلدماج ال يزال يشكل حتديا لالجئني املعترف هبماحلكومة يف إطار الربنامج
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  احلق يف الصحة  -حاء  
مبا حيدث من التدخل يف     أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علما            -٥٤

خيارات املرأة املتعلقة بالصحة اإلجنابية يف املستشفيات؛ وبالزيادة السريعة يف معدل العمليات            
صرية؛ وفصل املولودين اجلدد عن أمهاهتم ملا يصل إىل عدة ساعات دون أسباب هلا صلة               القي

 ساعة على الوالدة، ومواقف     ٧٢بالصحة، ورفض مغادرة األم والطفل للمستشفى قبل مرور         
والحظت اللجنـة حمدوديـة   . األطباء السلطوية اليت متنع األمهات من ممارسة حرية االختيار        

  .)٨٣(لوالدة خارج املستشفياتخيارات املرأة يف ا
أطفال الرعايا األجانـب مـن      وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء حرمان           -٥٥

حلصول على تأمني صحي خاص بتكلفـة       البتهم با  ومط ؛احلصول على التأمني الصحي العام    
 يف كثري من األحيان تغطية املصابني وإزاء رفض شركات التأمني الصحي اخلاصة ؛أعلى بكثري

  .)٨٤(اخلدمات والرعاية الصحيةمنهم بأمراض وخيمة مما حيول دون حصوهلم على 
 اجلهود املبذولة لتثقيف املـراهقني يف جمـال         وأوصت جلنة حقوق الطفل بتكثيف      -٥٦

لتقلـيص عـدد    احلصول على وسائل منع احلمل      سبل  حتسني  ؛ و الصحة اجلنسية واإلجنابية  
ج مالئمة لألطفال ملساعدة األمهات املراهقـات        ووضع برام  ؛حاالت احلمل بني املراهقات   

  .)٨٥(ارتفاع معدالت االنتحار بني املراهقني؛ ومواجهة وأطفاهلن

  احلق يف التعليم  -طاء  
أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع القلق إىل فصل العديد مـن                 -٥٧

وحثت اللجنـة   . عاقة ذهنية طفيفة   مدارس خمصصة للتالميذ املصابني بإ     فتيات الروما داخل  
وأوصـت  . اجلمهورية التشيكية على تعزيز براجمها إلدماج فتيات الروما يف التعليم العـادي           

اللجنة بالعمل على احلد من معدل التوقف عن الدراسة والتغيب يف صفوف فتيات الرومـا،               
والب النمطيـة   وتثقيف املدرسني خبصوص التصدي ألوجه التحيز املستمرة ضد الروما وللق         

  .)٨٦(اجلنسانية السلبية، وبشأن سياسات املساواة بني اجلنسني
طفال حقوق الطفل عن أن القلق العميق ال يزال يساورها إزاء تعرض أ           جلنة  أعربت    -٥٨

 الرامية إىل تيـسري االسـتيعاب     فعالة  الصالح  الروما للفصل بسبب البطء يف تنفيذ تدابري اإل       
            يـة  الـيت تراعـي اخلـصوصية الثقاف      تنفيذ الفعلي لالختبارات     معدالت ال  واإلدماج؛ وتدين 

 وضـع استمرار   و ؛اإلثنيةالفكرية ألطفال األقليات    /العلميةقدرات  التحديد  تتكيف معها ل  أو  
الروما تعليم أطفال   واعتماد منهج دراسي خمتصر يف      منفصلة،  دراسية   يف فصول    الروماأطفال  

الـذين  عدم وجود دعم مـايل لألطفـال        س التربية اخلاصة؛ و    يف مدار  كان يستعمل سابقاً  
ضمن هؤالء األطفال    مما نتج عنه نزوع إىل تصنيف        مايليعيشون حالة حرمان اجتماعي أو      

ذوي صص لألطفـال    اليت ُتخ الية  املوارد  مزيد من امل  احلصول على   من أجل   " ذوي اإلعاقة "
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 التحـاق  إىل   يفـضي ي  اإلجراء الذ  ىعل واعية موافقة حقيقية    احلصول على عدم  و؛  اإلعاقة
  .)٨٧(الذهنية الطفيفةذوي اإلعاقة األطفال امج اإلطاري لتعليم نرببالالطفل 
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء استمرار فـصل أطفـال                -٥٩

 اإلثنيـة   الروما يف جمال التعليم؛ واستمرار ممارسة ربط اعتبارات احلرمان االجتماعي واخللفية          
باإلعاقة ألغراض توزيع الطالب على الصفوف؛ وكون بعض التعديالت علـى املراسـيم             

 ميكن أن تزيد من التمييـز ضـد         ٢٠١١سبتمرب  /التنظيمية اليت دخلت حيز النفاذ يف أيلول      
القضاء وحثت جلنة حقوق الطفل اجلمهورية التشيكية على  . )٨٨(أطفال الروما يف جمال التعليم    

تمييزيـة  المارسـات  الروما، وال سـيما امل أطفال الفصل اليت يتعرض هلا  كال   أش كافةعلى  
  .)٨٩(واإلسكانيف نظام التعليم، وتوفري اخلدمات األساسية ضدهم 

أطفال الروما يف مرافـق      عن القلق إزاء وضع      أيضاًوأعربت جلنة مناهضة التعذيب       -٦٠
  خمتـصراً  دراسياً  اليت تعتمد منهجاً   أوالطفيفة   ذهنية ال ةتعليمية خاصة باألطفال ذوي اإلعاق    

.  يف جمال التعليم   اخلاصة، وهو ما يضر بتطورهم الحقاً     التربية   يف مدارس    كان ُيستعمل سابقاً  
وذكّرت اللجنة بأن توفري احلماية اخلاصة ألقليات معينة أو لفئات أو أشـخاص مهمـشني               

 الطـرف مبوجـب      مـن التزامـات الدولـة      ومعرضني للخطر على حنو خاص يعترب جزءاً      
  .)٩٠(االتفاقية

  احلقوق الثقافية  -ياء  
أشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل أن التدريب اللغوي الذي يكفله قانون اللجوء              -٦١

  .)٩١(٢٠١١ من عام مل يقدم منذ حوايل عامني رغم جتديده اعتباراً

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
التشيكية على توفري التعليم العادي     أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعمل اجلمهورية          -٦٢

ذوي اإلعاقة على حنو فعال؛ وتعديل تشريعاهتا ملنع املدارس من عدم قبول األطفال             لألطفال  
ذوي اإلعاقة  تقدمي الدعم االجتماعي واالقتصادي لألطفال       و عدم كفاية املوارد املادية؛   حبجة  

  .)٩٢(أسريةيف بيئة إلعاقة ذوي األطفال ا رعاية وتيسري  وتعزيزسنهم؛ بغض النظر عن
التمويل املناسـب   وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ختصص اجلمهورية التشيكية           -٦٣

لتنفيذ اخلطة الوطنية لتغيري اخلدمات النفسية والصحية واالجتماعية وغريها مـن اخلـدمات             
ـ    -  الذهنية أو النفسية   عاقةاخلاصة بالبالغني واألطفال ذوي اإل     ضمن إهنـاء   االجتماعية مبا ي

أو الـسكن   /وأهلية بقدر أكرب    ممارسة اإليداع يف املؤسسات والتحول بسرعة إىل خدمات         
ألي حالة إيـداع يف     باملراقبة والرصد عن كثب     أجهزة قضائية   ، وكفالة قيام    املعقول التكلفة 
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االجتماعية، مـع كفالـة الـضمانات    - الذهنية أو النفسيةعاقةذوي اإل اخلاصة ب ؤسسات  امل
  .)٩٣(نية املناسبة وزيارات هيئات املراقبة املستقلةالقانو

  األقليات  -الم  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء التمييز الذي تواجهه نساء               -٦٤

  .)٩٤(األقليات وغري املواطنات باالستناد إىل أسس إثنية وجنسانية
ء التقارير الواردة بشأن اسـتمرار  إزاوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق البالغ    -٦٥

وقعـت  شمل هذا بعض احلوادث الـيت       يو. هتميش املنتمني إىل أقلية الروما والتمييز ضدهم      
بيوت الرومـا   تعرض   و ،مناهضة للروما تنظيم حشود    و ،مقتل ثالثة أشخاص  ومشلت   مؤخراً

ونزيهة ات فورية   تحقيقالقيام ب كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم       . العمدعتداءات باحلرق   ال
  .)٩٥(الحقات قضائية فيما يتعلق هبذه احلوادثمبوفعالة و

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تدرج اجلمهوريـة التـشيكية يف               -٦٦
استراتيجيتها الشاملة موضوع كثرة عدد أطفال الروما يف مؤسسات الرعاية احلكومية، مـن             

ظاهرة، وأن تنظم دورات تدريبية وتثقيفية للمهنـيني        خالل معاجلة األسباب اجلذرية هلذه ال     
  .)٩٦(واملوظفني املعنيني حبقوق الروما

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن القلق إزاء استغالل العمال املهاجرين              -٦٧

وشجعت مفوضية  . )٩٧(تمسي اللجوء وسوء معاملة األجانب يف مراكز االحتجاز، وحتديداً مل       
شؤون الالجئني اجلمهورية التشيكية على هتيئة ظروف االستقبال املالئمة وضـمان حريـة             

كما أوصت املفوضية بأن توسع اجلمهورية التشيكية من نطاق قائمة          . التنقل مللتمسي اللجوء  
ومفوضية حقوق بدائل االحتجاز وأنواع تلك البدائل وفق توصيات مفوضية شؤون الالجئني     

اإلنسان الصادرة خالل اجتماع املائدة املستديرة العاملي بشأن بدائل احتجاز ملتمسي اللجوء            
كما . ٢٠١١مايو  / أيار ١٢ و ١١والالجئني واملهاجرين وعدميي اجلنسية، الذي عقد يومي        

أوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن تنظر احلكومة يف إلغاء تكاليف االنتقـال إىل مرافـق               
  .)٩٨(الحتجاز وتكاليف اخلدمات األساسية فيهاا

ورحبت مفوضية شؤون الالجئني بالتزام اجلمهورية التشيكية بالشروع يف برنـامج             -٦٨
إعادة التوطني الرمسي، مبا يشمل التعاون مع املفوضية، مع مالحظة أن اجلمهورية التـشيكية              

ر، إلعادة التوطني العاجل حسب     أعربت عن استعدادها للنظر يف حاالت فردية، مبا فيها األس         
  .)٩٩(الظروف
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 ممارسـة احتجـاز     وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق البالغ إزاء استمرار           -٦٩
واألوصياء من  سر  األالقلق إزاء حالة    وتعرب اللجنة عن    . مبن فيهم األطفال   اللجوءملتمسي  
       والـذي  جيزوفا   -  بيال يفاملخصص   االحتجاز يف مركز     املصحوبني بقُّصر  اللجوءملتمسي  
  .)١٠٠(اللجوء ومصاحلهم الفضلىلتحقيق رفاه األطفال ملتمسي يف املعايري املطلوبة ال يستو

حتـديات  من  ن  والالجئوأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق البالغ إزاء ما يواجهه             -٧٠
ـ   . يةمهورية التشيك اجل يف ممارسة حقهم يف التعليم يف        جسام ن القلـق إزاء    وتعرب اللجنة ع

التوقف عن توفري   و؛   من التدريب اللغوي    عاماً ١٦الذين تقل أعمارهم عن     استبعاد األطفال   
 األطفـال   وضع؛ و اليت تديرها الدولة  اخلاصة بالالجئني    خارج املرافق    للمقيمنيهذا التدريب   

ـ                وهم الذين ال يتكلمون اللغة التشيكية عادة يف فصول دراسية ال تتناسب مع أعمارهم أو من
 للفصل علـى حنـو      األطفال الالجئني يف كثري من األحيان     م، وتعرض   احتياجاهت والفكري أ 

  .)١٠١(مماثل
ملتمـسي  القلق إزاء استمرار ممارسة احتجـاز       وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٧١

 والقيـود   املصحوبني بوصـي قـانوين؛    ر  أطفال والقصّ املصحوبة ب اللجوء، مبن فيهم األسر     
ونظـام  ؛  مغلقـة اسـتقبال   يف مراكز   املوجودين  اللجوء  ملتمسي  ى حرية تنقل    املفروضة عل 

وأوصـت  . االحتجاز وظروفه املادية يف املراكز اخلاصة باألجانب الذين ينتظرون الترحيـل          
اللجنة بتنفيذ بدائل الحتجاز ملتمسي اللجوء من بينها اإلفراج غري املـشروط، وال سـيما               

  .)١٠٢(ني من ملتمسي اللجوء املسؤولني عن أطفاللألسر املصحوبة بأطفال والبالغ
وأشارت مفوضية شؤون الالجئني إىل عدم وضع إجراء لتحديـد مركـز انعـدام                -٧٢

  . )١٠٣(اجلنسية حىت اآلن يف اجلمهورية التشيكية

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
لـضمانات  ية  أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن القلق إزاء قبول اجلمهورية التشيك           -٧٣

يكونون فيها عرضـة خلطـر      إىل دول   إقليمها   األشخاص من    بتسليمدبلوماسية فيما يتعلق    
حتجاج باتفاقية الطريان املـدين الـدويل        إزاء اال  كما أعربت عن القلق أيضاً    . )١٠٤(لتعذيبا

 اليت رمبا استخدمت ألغراض تسليم األشـخاص        كمربر لعدم طلب تفتيش الطائرات املدنية     
  .ب ذلك يف تعرض أشخاص للتعذيبورمبا تسب
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