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 مبوجـب   ، املقدم الستعراض الدوري الشامل  لاجلمهورية التشيكية   تقرير  
  .٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) أ(١٥- ١اجلزء دال، القسم 

  "بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة"        

  :احملتويات

   التشيكية وجملس حقوق اإلنساناجلمهورية  )١

  الوفاء بتعهدات اجلمهورية التشيكية والتزاماهتا الطوعية عند ترشحها لعضوية جملـس حقـوق               )٢
  ٢٠٠٦اإلنسان عام 

  املؤسسات احلامية حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكية  )٣

  املتحـدة األساسـية    اجلمهورية التشيكية وامتثاهلا لاللتزامات الناشئة عن معاهـدات األمـم             )٤
  حلقوق اإلنسان

  اجلمهورية التشيكية وجملس حقوق اإلنسان  )١

وانُتخـب يف   . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦انُتخبت اجلمهورية التشيكية عضواً يف جملس حقوق اإلنـسان للفتـرة            
  . ممثل تشيكي نائباً لرئيس اجمللس عن جمموعة دول أوروبا الشرقية٢٠٠٦يونيه /حزيران

ا ممثل عن اجلمهورية التشيكية بدور املُيّسر للفريق العامل املعين باستعراض واليات     واضطلع يف الفترة ذاهت   
واجلمهورية التشيكية تعي متام الوعي، بوصفها من أوائل البلدان اليت توجه دعوات مفتوحة             . اإلجراءات اخلاصة 

د رحبت أميا ترحاب بالفرصـة      إىل مجيع املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة املواضيعية، أمهية تلك الدعوات وق          
  ولقد توخى الفريق العامل احلفاظ على العناصـر الرئيـسية لإلجـراءات            . املتاحة هلا للمشاركة يف االستعراض    

.  النظام، وإعطاء كل إجراء مزيداً من القوة والشفافية وحتسني التعاون فيما بني الدول املعنيةفعاليةاخلاصة وزيادة 
مـارس  /قة بعمل الفريق العامل واملقدمة إىل رئـيس جملـس حقـوق اإلنـسان يف آذار                التقارير املتعل  نكما أ 

  بناء مؤسـسات جملـس حقـوق اإلنـسان التـابع            "٥/١، انعكست يف القرار احلاسم      ٢٠٠٧يونيه  /وحزيران
  ".لألمم املتحدة

وق جملس حق عند ترشحها لعضوية     الطوعية   اوالتزاماهتاجلمهورية التشيكية   الوفاء بتعهدات     )٢
  ٢٠٠٦اإلنسان عام 

 لدى ، على أنه ينبغي للدول األعضاء أن تراعي       ٦٠/٢٥١ من منطوق قرار اجلمعية العامة       ٨تنص الفقرة   
على أنفسهم   التعهدات وااللتزامات الطوعية اليت يقطعها املرشحون        ،انتخاب أعضائها يف جملس حقوق اإلنسان     
 الطوعية عند ترشحها اوالتزاماهتاجلمهورية التشيكية تعهدات فجميع . فيما يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     

قـصرية   عضوية البلد ال   انقضت مدة  عندما   ٢٠٠٧يونيه  / مع حلول حزيران   حتققت قد   ٢٠٠٦لالنتخاب يف عام    
  :ومشلت التعهدات وااللتزامات ما يلي.  اليت دامت سنة واحدةجلاأل
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 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو         التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية      )أ(
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 واستوفت متطلباتـه    ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠صدقت اجلمهورية التشيكية على الربوتوكول االختياري يف        
دافع العام عن احلقوق     على القانون املتعلق بامل    خلٍيف إطار تعديل ُمد   (م عن احلقوق    ويؤدي املدافع العا  . بالكامل

الوظائف املتعلقة باآللية الوقائية الوطنيـة مبوجـب الربوتوكـول          ) ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١أصبح نافذاً يف    
، الذي مل يكن يستعرض يف السابق إال شكاوى مقدَّمة مـن            )أمني املظامل (فاملدافع العام عن احلقوق     . االختياري

 العامة، أصبح حيق له اآلن القيام بزيارات وقائية منهجية إىل أماكن ُيحـرم              أفراد تضرروا من إجراءات السلطات    
وليس من املهم معرفة ما إذا كان حرمان األفراد من حريتهم قد            . فيها أو ُيرجح أن حيرم فيها أفراد من حرياهتم        

وللمدافع .  خاصةحدث مبوجب أمر تنفيذي أم نتيجة وضعهم الشخصي، وما إذا كانوا حمتجزين يف مرافق عامة أم
العام عن احلقوق أن يقوم بتفتيش السجون مثالً وزنزانات الشرطة لالحتجاز ومراكز اعتقال األجانب واملرافـق                

رمني األحداث ومرافق اللجوء ومؤسسات الرعاية االجتماعية ومؤسسات        تعاملة مع اجمل  العسكرية واملؤسسات امل  
  . إخل،ماية االجتماعية والقانونية لألطفال بتقدمي احلعنيةالرعاية الصحية واملؤسسات امل

ويضع املدافع العام للحقوق برنامج زياراته مراعياً يف ذلك جتربته السابقة؛ أو التقارير اليت يتلقاها مـن                 
 بعـد  ،ويقـدم . املدعي العام ومن السجناء والرتالء يف املؤسسات؛ أو النتائج الصادرة عن آليات املراقبة الوطنية         

وحيق .  املؤسسة اليت زارها على العمل على أساسها       ، باستمرار ،قريراً بشأن استنتاجاته وتوصياته وحيث     ت ،الزيارة
له نشر وجهات حيق ، أو املُزارة أن يقدم استنتاجاته إىل السلطة املكلفة باملؤسسة الرأي يف حال أي اختالف يف ،له

  .ملة وتنفَّذمعايري معاكل مؤسسة أن توضع لفهدفه هو . احلالةنظره بشأن 

  التصديق على امليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات  )ب(

 إىل محاية اللغات اإلقليميـة ولغـات      ١٩٩٢يهدف امليثاق الذي اعتمدته جلنة وزراء جملس أوروبا عام          
يطبقها كل طرف على    وحيدد هذا امليثاق األهداف واملبادئ اليت جيب أن         . يف أوروبا وتعزيزها  التارخيية  األقليات  

 من التدابري الكفيلة بتشجيع تداول تلك       عدٍديأخذ ب  يف إقليمه، كما     اهبتكلم  اللغات اإلقليمية ولغات األقليات امل    
اً بند ٣٥ صك التصديق به، بتطبيق هكل طرف من األطراف أن يلتزم، لدى إيداعوال بد ل. اللغات يف احلياة العامة

ولقد أُنشئت جلنة خرباء من أجل رصد تنفيذ هذا ".  األساسيةالبنود"ا يف ذلك مجيع  امليثاق، مببنودعلى األقل من 
  .امليثاق والنظر يف التقارير الدورية املقدمة من األطراف

 ها إيـداع  عندوحددت،  . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥وصدقت اجلمهورية التشيكية على امليثاق يف       
وأدلت بتصريح بينت ) والسلوفاكية األملانية والبولندية والغجرية(ليها امليثاق ، لغات األقليات اليت ينطبق عالتصديق

 والسلطات اإلدارية واملرافق   ،التعليم والسلطات القضائية  (خمتلفة من احلياة العامة     ي   اليت تشمل مناح   ،فيه تعهداهتا 
وبسبب ). اعية، واملبادالت عرب احلدود   العامة، واإلعالم، واألنشطة واملرافق الثقافية، واحلياة االقتصادية واالجتم       

السياق التارخيي والتركيب الدميغرايف واألساس اإلقليمي لكل لغة على حدة، قررت اجلمهورية التشيكية تطبيـق               
وتنطبق التعهدات فيما يتعلق باللغة البولندية      .  على اللغتني البولندية والسلوفاكية    تروجييةاحلمائية وال امليثاق  تدابري  
 مواطن تشيكي اللغة البولندية بوصفها لغتهم ٥٠ ٠٠٠  حوايلسيلسيا حيث يتكلم - منطقة مورافيا ء من جزعلى 
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 مواطن تشيكي، فهي تنطبق على ٢٠٠  ٠٠٠ قرابةأما التعهدات املتعلقة باللغة السلوفاكية، وهي اللغة األم ل. األم
  .كامل إقليم اجلمهورية التشيكية

   األشخاص ذوي اإلعاقةتأييد اعتماد اتفاقية حقوق  )ج(

 اعتمادها بروتوكوالً اختيارياً    مع،  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٣اعتمدت اجلمعية العامة االتفاقية يف      
  .يتعلق بالبالغات املقدمة من األفراد واإلجراءات املتعلقة بالتحقيقات يف االنتهاكات اخلطرية أو املنهجية لالتفاقية

 ئب لـرئيس  ناك ممثل عن اجلمهورية التشيكية      عملو. لياً اعتماد االتفاقية  وأيدت اجلمهورية التشيكية فع     
ووقعت اجلمهورية التشيكية على االتفاقية .  االتفاقية وصياغتهاعلىرئيس اللجنة املخصصة اليت أُنشئت للتفاوض ل

  . يف نيويورك٢٠٠٧مارس / آذار٣٠يف عليهما التوقيع عند فتح باب والربوتوكول االختياري 

، أنشأت حكومة اجلمهورية التشيكية فريقاً عامالً مشتركاً بني الوزارات لتنسيق           ٢٠٠٧مارس  / آذار ويف
  تطلبـات االتفاقيـة   مب فيوبعد البحث فيما إذا كان التشريع الوطين احلايل ي    . لتصديق على االتفاقية  لالتحضريات  

لن يتطلـب  وذوي اإلعاقة لية من احلماية  مستويات عال ساري يوفر   أم ال، خلص الفريق العامل إىل أن التشريع ال        
 الربوتوكول االختيـاري    كون االلتزامات اليت تشملها االتفاقية و     نظراً ملدى و. إدخال أية تعديالت جوهرية عليه    

ُينشئ آلية دولية جديدة للشكاوى الفردية، فإن احلكومة لن تقرر اخلطوة القادمة إال بعد دراسة حتليالت اخلرباء                 
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠لول حب سُتقدم املفصلة اليت

  تأييد اعتماد االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  )د(

أيدت اجلمهورية التشيكية املوافقة على مشروع االتفاقية يف جملس حقوق اإلنسان كما أيدت اعتمـاد               
وتطلب من الدول   " االختفاء القسري "ف االتفاقية   وُتعرِّ. ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩اجلمعية العامة له يف     

 جلنة معنية باالختفاء القسري من أجل       وسُتنشأ. املعاقبة عليه  جرمية مبوجب تشريعاهتا الوطنية و     اعتبارهاألطراف  
 اخلرباء يف اجلمهورية التشيكية حالياً التعديالت اليت سـُتدخل         ناقشوي. الدول األطراف اللتزامات  متثال  االرصد  

  .لتصديق على االتفاقيةا اليت يستلزمهاى التشريعات الوطنية وعل

  قوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكيةحل اميةاملؤسسات احل  )٣

. ال سيما احملكمة الدستورية واحملكمة اإلداريـة العليـا  و ،ستقلاملقضائي الهاز ميّد هبا اجلاحلماية األولية  
الـيت  ، للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان لوالية القضائية لضع ذلك، فإن اجلمهورية التشيكية ختعالوة على  و

اد وجمموعات يدَّعون بأهنم ضحايا انتـهاكات احلقـوق         من أفر املتلقاة  على الطلبات   بناًء  تصدر أحكاماً ُملزمة    
  .واحلريات املشمولة باالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان

عمال اليت تقوم هبا    األسائر  لدستورية املتعلقة بالقرارات النهائية و     يف الشكاوى ا   احملكمة الدستورية وتبت    
وحيق لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني . السلطات العامة منتهكةً احلقوق واحلريات األساسية اليت يكفلها الدستور

الدستورية قد  أن يودعوا شكاوى دستورية يدعون فيها بأن حقوقهم وحرياهتم األساسية اليت تكفلها التشريعات              
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انُتهكت بسبب صدور قرار هنائي يف الدعاوى اليت هم أطراف فيها، أو بسبب اختاذ السلطة العامـة إجـراءات                   
وميكن أن ُيطلب إىل احملكمة الدستورية أن ُتبطل تشريعاً ما، كلياً أو جزئياً، إذا كانت الدولة اليت تقدمت . أخرى

 إىل االنتهاكات املذكورة يف الشكوى، أو إذا كان التـشريع           ضىفأبالشكوى تعتقد بأن تطبيق ذاك التشريع قد        
ميكن أن ُيطلب إىل احملكمة الدستورية أيضاً أن ُتبطل إحدى املواد الـيت ُتعتـرب   ( مع التشريعات الدستورية     يتناىف
  ). مع القانون العاممتنافيةً

قرار ينتهك احلقوق واحلريات األساسية  إذا وجدت أن ال،وحيق للمحكمة الدستورية أن ُتلغي قراراً هنائياً  
  وإذا كانت الشكوى موجهة ضد إجراءات أخرى اختذهتا السلطات العامـة،           . اليت تكفلها التشريعات الدستورية   

  إىل ، إن أمكـن،  حيق للمحكمة الدستورية أن تأمر السلطة العامة بوقف انتهاكاهتا املستمرة وأن ُتعيـد األمـور       
  .ما كانت عليه

وتبـت يف   .  احلقوق الشخصية العامة لألشخاص الطبيعيني واالعتبـاريني       حملكمة اإلدارية العليا  اوحتمي    
الطعون اليت ُترفع إىل حمكمة االستئناف واليت تطالب بالرجوع عن قرارات هنائية أصدرهتا حماكم إقليمية يف قضايا          

ات غري القانونية الصادرة عن سلطات إدارية،       دارية العليا، إىل جانب احلماية من القرار       احملكمة اإل  وفروت. إدارية
  .هااحلماية من قيام تلك السلطات بعمل غري قانوين أو من تراخي

 احملكمة اإلدارية الدستورية يف قضايا تتعلق بانتخاب األحـزاب الـسياسية            فصلوباإلضافة إىل ذلك، ت     
كن أن ُيطلب إليها أن تلغي، كلياً أو جزئياً،         ومي. واحلركات السياسية أو حبلها، أو بتعليق أنشطتها أو استئنافها        

  . مع القانونتتعارضالتدابري العامة املطبَّقة عموماً واليت 

ومثة دور أساسي يف محاية حقوق اإلنسان تقوم به اآلليات التنفيذية اليت ُوضعت للمساعدة على إعـداد          
  .التغيريات التشريعية والسياسات احلكومية

ينـاير  / يف كـانون الثـاين      حبقوق اإلنسان واألقليات القومية    كلفاملكومي  احلير  وزوقد أُنشئ مركز ال     
، مبساعدة فريق من املسؤولني واخلرباء احلكوميني، على تعزيز احتـرام حقـوق             ة احلالية وتعمل الوزير . ٢٠٠٧

 واألقليـات   ماويةالطائفة الرو  تتعامل مع شؤون     كما أهنا . اإلنسان وتطوير اجملتمع املدين والقطاع غري احلكومي      
 فريقها التعديالت التشريعية والتغريات التنظيمية أو يساعد    يعّدو. القومية وتساعد على حتسني وضع ذوي اإلعاقة      

يف رصـد   ها  كومية وتنسيق احلجراءات  باإل املُبادأة مهمة   باملفوض احلكومي حلقوق اإلنسان   وُتناط  . على إعدادها 
  .يكيةحالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التش

اهليئـات االستـشارية     حبقوق اإلنسان واألقليات القومية عن كثب مع عدد من           يعمل الوزير املكلف  و  
اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واجمللس احلكومي لألقليات القومية واجمللس احلكومي لشؤون : أال وهي، احلكومية

وتضم هذه  . شيخوخةاللس احلكومي للمسنني و    واجمللس احلكومي لتكافؤ الفرص بني النساء والرجال واجمل        روماال
مـشاريع  ومنـها    ،وُتقدم مقترحاهتـا  .  وزراء وممثلني عن اجملتمع املدين     املسؤولني من نواب  اهليئات االستشارية   

وُتقدَّم تقاريرها السنوية إىل احلكومة وتوضع على       . ها أو إخبارها  يهلتنب إىل احلكومة للموافقة عليها أو       ،القوانني
  .احلكومة الشبكيموقع 
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 هو اهليئة احلكومية االستشارية املعنية حبماية حقوق اإلنسان واحلريات          واجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان   
ويرصد هذا اجمللس االمتثال للدستور ومليثـاق       . األساسية لألفراد اخلاضعني للوالية القضائية للجمهورية التشيكية      

لتشريعات ذات الصلة، ناهيك عن االمتثال الداخلي لاللتزامات الدولية احلقوق واحلريات األساسية وغري ذلك من ا
وحيق للمجلـس أن    . فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية     على نفسها   اليت قطعتها اجلمهورية التشيكية     

 علـى   ،لراهن يف الوقت ا   ،وحيصل اجمللس . ُينشئ جلان خرباء تضم مسؤولني من الوزارة وممثلني عن اجملتمع املدين          
 وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة مناهـضة         ن جلنة احلقوق املدنية والسياسية    مساعدة كل م  

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو القاسية أو املهينة وجلنة حقوق الطفل وجلنة تكـافؤ                 
  .جانب وجلنة حقوق اإلنسان والطب احليويالفرص بني النساء والرجال وجلنة حقوق األ

كومية لالستشارة والتنسيق بشأن السياسات     احليئة  اهل فهو    ذوي اإلعاقة  جمللس احلكومي لألشخاص  أما ا 
ويهدف إىل تقدمي .  جوهريةمتقاطعة مع مسائل اًوهو يتعامل أساس.  بتقدمي الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقةاصةاخل

ويضم اجمللس ممثلني عـن     . تكافئة لألشخاص ذوي اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياة       املساعدة من أجل خلق فرص م     
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

، الذي ينتخبه جملس النواب يف الربملان، بدور أساسي يف          )أمني املظامل ( املدافع العام عن احلقوق    ويضطلع  
الـسلطات  تتصرف فيهـا  ماية يف حاالت وتتمثل مهمته يف تقدمي احل    .  السلطات العامة  جتاهمحاية حقوق األفراد    

وال ميكن للمدافع   . احلوكمة الرشيدة نتهك القانون أو مبادئ سيادة القانون احمللي أو         ي مبا) ال تتصرف أو  (العامة  
 شـكاوى بناًء على   أو   حبكم منصبه ري أي قرار؛ بيد أنه حيق له أن يتخذ إجراءات،           يالعام عن احلقوق إلغاء أو تغ     

مع حاالت فردية، أن جيري حتقيقات مستقلة وأن ُيطلع         يف تعامله    ،وحيق له . نَتهِك ُيصحح املوقف  ، جتعل امل  فردية
ويقدم املدافع عن احلقوق تقريراً سـنوياً إىل        .  احلكومة ووزرائها، على استنتاجاته وتوصياته     هاالسلطات، مبا في  

  .جملس النواب يف الربملان

ردها علـى املقترحـات     بكومة على تقرير ُتبلغ فيه الربملان        صدقت احل  ،٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    
هنا تويل التوصيات اليت َتقدم هبا املدافع العام عن أب احلكومة صّرحوت. التشريعية اليت أعدها املدافع العام عن احلقوق

الراهن مجيـع    يف التشريع    تتجسدو. احلقوق اهتماماً كبرياً وإهنا ستأخذها يف احلسبان لدى صياغة تشريع جديد          
  .، اللّهم إال توصية واحدة منها٢٠٠٦- ٢٠٠١ املدافع العام إىل احلكومة يف الفترة اقدمهاليت التوصيات التشريعية 

  مهورية التشيكية وامتثاهلا لاللتزامات الناشئة عن معاهدات األمم املتحـدة األساسـية            جلا  )٤
  حلقوق اإلنسان

وهي .  سارية املفعولعاهدات دولية أساسية حلقوق اإلنساناجلمهورية التشيكية طرف يف ست من سبع م  
زعومة املنتهاكات  الطرف أيضاً يف الربوتوكوالت االختيارية اليت متكِّن من استعراض البالغات الوطنية املتعلقة با            

خلـاص  الربوتوكوالن االختياريان امللحقان بكل من العهد الدويل ا (عاهدة  واحدة من امل  للحقوق اليت تكفلها كل     
مـن  تفتيشية  الزيارات  ال منأو  ) باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو            (طرف اهليئات الراصدة    
  ).العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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املنشأة مبوجب املعاهدات تقارير دورية عـن امتثاهلـا         املختصة  قدم اجلمهورية التشيكية إىل اهليئات      وت  
وُتقدَّم . الطلببناًء على لاللتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، كما تزودها مبعلومات إضافية 

 يف التشريعات اجلديدة ُتجسَّدهي هدات إىل احلكومة والتوصيات النهائية الصادرة عن اهليئات املنشأة مبوجب املعا
وفيما .  للهيئات احلكومية االستشارية حلقوق اإلنسان     فيها َعون كبريٌ   التوصيات   إن هذه و. وغري ذلك من التدابري   
  .لتوصيات اهليئات املنشأة مبوجب املعاهداتتخذة جتسيداً يلي أمثلة عن التدابري امل

  نساناللجنة املعنية حبقوق اإل

 يف التقرير الدوري الثاين للجمهورية التشيكية ٢٠٠٧يوليه /يف متوز، نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  
وسُتقدم توصياهتا النهائية   . ٢٠٠٤- ٢٠٠٠بشأن تطبيق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف الفترة           

  :سية ما يليوتشمل التوصيات األسا. اآلجالإىل احلكومة يف أقرب 

  إلغاًء كامالً يف مؤسسات الطب النفسي واملؤسسات املتصلة هبا         طّوقةإلغاء استعمال أسرَّة التقييد امل      - 
  )٢٠٠٧املالحظات اخلتامية للجنة،  من ١٣انظر البند (

ق الرعاية املستخدمة يف مراف") قفصيةالسرَّة األ"و" املشُبوكة"سرَّة األ(تشري تلك التوصية إىل أسرَّة التقييد 
 ويف مرافق الرعاية االجتماعية الواقعة ضمن اختصاص وزارة العمل  الواقعة ضمن اختصاص وزارة الصحةالصحية

  .والشؤون االجتماعية

، استعمال أسرَّة التقييد ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ١وحيظر قانون اخلدمات االجتماعية اجلديد، النافذ منذ   
صحته وحياته خياطر ب الرتيل كانينص هذا القانون على أنه ال جيوز التقييد إال إذا و. يف مؤسسات الرعاية الصحية

 والعزل يف غرف آمنـة  ا للتقييد استعمال القوة البدنيةومن الوسائل املسموح هب. أو صحة وحياة غريه من الرتالء    
متنع حدوث مواقـف    قة  ومدّبرة بطري  صلحة منظمة كون امل توجيب أن   . وإعطاء عقاقري طبية بوصفة من الطبيب     

 ستأذنوا وأن ي  انعة أن يطبقوا دوماً احلد األدىن من القيود امل        اعنيوجيب على الر  . ضرورياًيصبح معها التقييد أمراً     
ولقبه وتاريخ ميالده، وسبب تقييده وتاريخ ذلـك        املقّيد  سم  تدوين ا ع  موجيب تسجيل أي تقييد     . ئذالطبيب قبل 

 عن التقييد وموافقة الطبيب ووصـف       ني املسؤول املوظفنيقيود وأمساء   المن فك   وزمانه ومكانه ووقت وز   التقييد  
 قد أُبلغ باألمر، وكذلك إعداد وصف باجلروح الـيت  مقّيدمذكرة تثبت أن املمثل الشرعي للوالتقييد  قَُبْيل  احلالة  

  . النوعيةتيشتلك الواجبات بوصفه جزءاً من تفأداء وسيجري التحقق من . ، إن وجدتاملقّيدأُصيب هبا 

يف مرافق الرعاية الـصحية     " األسرَّة القفصية "وقد أصبحت تعليمات وزارة الصحة اليت حتظر استعمال           
ـ هتاجنيمن أجل محاية املرضى امل" شبوكةاألسرَّة امل"ستعمل حالياً إال   توال  . ٢٠٠٤نافذة منذ عام     ، ضطربني وامل

وال ميكن  .  عن وزارة الصحة   صدر دليل تفصيلي هلا إىل   وخيضع استعما . شيخوخةخاصة يف جمال الطب النفسي لل     
يس أبـداً   ، ول وحدهاوعلى أسس طبية جدية     َحْتماً  عه إال كمالذ أخري، ولفترة حمدودة       االتقييد على اختالف أنو   

وحتـاول  . يف السجالت الطبية  إال وجيب أن يكون مسجالً وُمَعلّالً       تقييد و ما ِمن   و. كوسيلة للتأديب أو للعقاب   
 الُعدول عن من أجل أجنحتهاوتغيري الترتيبات السائدة يف االستشفاء الداخلي تعيني موظفني إضافيني اً مرافق حالي

بعض املرضـى اهلـائجني والعـدائيني       صنافه، ذلك أن    نه ال ميكن التخلي متاماً عن التقييد بكافة أ        أ إال. التقييد
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وعلى أنفسهم  عاملني  على غريهم من املرضى وعلى ال     علياً  فاالنتحاريني، واملوهومني واملَُهلوسني يشكلون خطراً      و
  .أيضاً وجيب مراقبتهم بطريقة ما

 التقييد مبختلف يكون أن ، بعد مشاورات أجراها مع اخلرباء،وقد اقترح اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان    
، عوضـاً عـن     )االجتماعيةرعاية  مؤسسات ال يف   احلال يكما ه (منظماً قانوناً    يف مرافق الرعاية الصحية      نواعهأ

  . يف أقرب وقت ممكنوستنظر احلكومة يف هذا القانون. االكتفاء بدليل داخلي

  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، وافقت احلكومة على التقرير الدوري الثاين بشأن تنفيذ العهد الـدويل اخلـاص              ٢٠٠٧مايو  /يف أيار 
ويتضمن التقرير معلومـات عـن تنفيـذ        . ٢٠٠٦- ٢٠٠٠واالجتماعية والثقافية يف الفترة     باحلقوق االقتصادية   

  : واليت تشمل ما يلي٢٠٠٢التوصيات الرئيسية اليت صاغتها اللجنة يف عام 

  اختاذ مجيع التدابري الالزمة، التشريعية منها وغري التشريعية، للقضاء على التمييز ضد األقليات،               - 
  )٢٠٠٢ من املالحظات اخلتامية للجنة، ٢٩انظر البند (م  منهوماال سيما الر

وفر ، بإنشاء وكالة ت٢٠٠٧يناير /يف كانون الثاينالصادر  يف بياهنا بشأن السياسة العامة ،تعهدت احلكومة
 إىل منع حدوث استبعاد اجتماعي، وتضع حداً لالستبعاد االجتماعي الـذي تعـاين منـه                رميخدمات شاملة ت  

وينبغي للوكالة أيضاً أن تضمن إنفاقاً أكثر فاعلية لألموال اليت خيصصها االحتاد األورويب ألنشطة . وماجمتمعات الر
  . املستبعد اجتماعياًالروما تدعم اندماج شعب 

 على مشروع جترييب إلنشاء وكالة معنية باإلدماج        ،٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٣ يف   ،ووافقت احلكومة 
  . ، مبا يف ذلك ترتيبات متويلها ورفدها بـاملوظفني        ")بالوكالة"يشار إليها فيما يلي     ( الرومااالجتماعي جملتمعات   

 على أساس املشروع التجرييب بوصفه جزءاً مـن اإلدارة    ،٢٠٠٨فرباير  / شباط ١ منذ   ،وما انفكت الوكالة تعمل   
يف موعـد    ،قدَّم إىل احلكومة  وسُي. التابعة للمكتب احلكومي  الروما  اجلديدة املعنية باإلدماج االجتماعي جملتمعات      

  . الوكالةدعو إىل مأَسَسة مقترح ي،٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ أقصاه

 بلدية ومنطقة صـغرى يف اجلمهوريـة        ١٢، ستستفيد   ٢٠٠٨ يف عام    ،ويف املرحلة األوىل من املشروع      
. املـستبعدة اجتماعيـاً   ما  الرومن أجل حتسني الوضع يف جمتمعات        خصَّيصاًالتشيكية من الربامج الشاملة املُعدَّة      

 ُتنـشأ الوكالـة     حاملـا وسينفذ املشروع على الصعيد الوطين      .  املشورة إىل البلديات املهتمة األخرى     سديوسُت
  . شخصية اعتباريةذاتكمؤسسة 

 إذ إهنا تعتقـد أن      ، أداة شاملة لإلدماج االجتماعي على الصعيد احمللي       استحداثولقد قررت احلكومة      
 العملية اليت أسفرت عن ظهور جمتمعـات        وقف جمال التعليم والعمل واإلسكان سيساعد على         يف رومااندماج ال 

.  مشاركةً كاملة   يعيشون يف هذه اجملتمعات من املشاركة يف حياة اجملتمع         َمناملُستبعدة اجتماعياً وسيمكِّن    الروما  
البلـديات  (ملؤسـسات احملليـة      فيما بني ا   ةشراكالو" التشابك  "وسريكز أسلوب العمل األساسي على تشجيع       

اليت تؤثر  ) املنظمات غري الرحبية والكيانات اخلاصة وغري ذلك من املؤسسات        /واملدارس واملنظمات غري احلكومية   
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وسـتعمل  . املُستبعدة اجتماعياً الروما   يف جمتمعات    عند القاطنني عيشة  أسباب امل تأثرياً مباشراً يف استراتيجيات و    
املنظمات غري الرحبية واملدارس ومراكز التوظيف وأرباب العمل        /ملنظمات غري احلكومية  ا(البلديات مع شركائها    

من أجل تنفيذ مشاريع تدعم التوظيف والتعليم وُتحسن نوعيـة إسـكان النـاس يف           ) الرومااحملليون وجمتمعات   
  .املُستبعدة اجتماعياًالروما جمتمعات 

 الوثيقة األساسية ِتلْكُم، و"الرومام السياسة العامة الندماج مفهو"وستساعد الوكالة كثرياً يف تنفيذ وثيقة   
هذا كما أن . الروما  التوجهات الرئيسية الندماج األشخاص املنتمني إىل جمتمعاتبّينلسياسة احلكومة العامة اليت ت

 يكليـة  والرتعـات اهل    الرتعات السائدة داخل اجملتمعات املُستبعدة اجتماعياً      تتبّين منه دورياً لكي   ُيحدَّث  املفهوم  
  . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠لول حبثة املقبلة على احلكومة وسُتعرض النسخة املُحدَّ. للمجتمع ككل

، وهي مبادرة "٢٠١٥- ٢٠٠٥ الروماخطة العمل املتعلقة بعقد إدماج "وتتجلى يف مهمة الوكالة أهداف   
تعجيل  من أجل روما اجملتمع املدين للوكذالدولية  واملؤسسات ا)مبا فيها احلكومة التشيكية(مات  احلكوضمدولية ت
  .دماج االجتماعيإلعملية ا

الرومـاويني  ال سيما يف صفوف الـسكان        ،البطالةمعدل   احلد من ختاذ تدابري فعالة من أجل      ا  - 
  )٢٠٠٢ من املالحظات اخلتامية للجنة، ٣٣انظر البند  (فئات املستضعفة األخرىوال

 الرومابأن ") بالتحليل"يشار إليه فيما يلي ( يف سوق العمل التشيكية الروماج أفاد حتليل احتياجات اندما
 يف املائة   ٧٥وتصيب البطالة الطويلة األجل ما نسبته       ).  أكثر من عام واحد    ستغرقت(بطالة طويلة األجل    ل عرضة

منذ أكثر من أربعـة      عاطلون عن العمل  منهم   يف املائة    ٣٠ما يربو على    و ؛ العاطلني عن العمل   الرومامن جمموع   
 يف  الرومـا من   يف املائة    ١٠٠ إىل   ٩٠ا نسبته   مل الطويلة األجل  البطالة   اليت تتسّبب ناطق  املوحيدد التحليل   . أعوام

 يف منطقيت ،على سبيل املثال (يتدهور الصناعال املتضررون من الرومانشوء جيوب معزولة يتركز فيها بنسبة عالية 
وب هي املستهدفة باملشروع التجرييب التابع للوكالة املعنية باإلدماج االجتمـاعي           وهذه اجلي ). موست وأوسترافا 

  .الروماجملتمعات 

  :أهداف الوكالة يف ميدان العمل اليت نالت موافقة احلكومةفيما يلي و

برامج عمل لألفراد الذين يواجهون مشاكل يف التوظيف ويعيشون يف جمتمعات استحداث ودعم   - 
إعداد مناهج ُتستخدم يف     واالستمرار يف تطوير وتعديل املناهج املستخدمة يف         ياًُمستبعدة اجتماع 

  ،هذه الربامج

العاطلني عن العمل ملدة طويلـة، وكـذا          الرومايف برامج تستهدف    وتثقيف العاملني   تدريب  و  - 
  يف التوظيف والتعيني، يعملون لصاحل أرباب العمل وتثقيف فّنينيتدريب 

 مع مراكز التوظيف على الصعيد احمللي ومع دائرة خدمات التوظيف على            فعاالً تعاوناًتعاون  وال  - 
  الصعيد الوطين،
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 التقنية البلدية، سواء بـشكل مباشـر أم   دمات املستبعدين اجتماعياً يف اخل   الرومادعم تشغيل   و  - 
  مبوجب عقود من الباطن،

  االقتصاد االجتماعي،/دعم الشركات االجتماعيةو  - 

  ،ة الحتياجات سوق العمل احمللياملستدامالتعليم و إعادة التدريب  برامجوإتاحة  - 

   عـادات العمـل اإلجيابيـة واملهـارات         رجاعمساعدة العاطل عـن العمـل علـى اسـت         و  - 
  االجتماعية األساسية،

 التجارية الصغرية ومساعدة الشركات الصغرية على إعـداد         األعمال برامج تدعم    واستحداث  - 
 واملساعدة يف مسك دفاتر احلسابات؛ وتقدمي دورات حماسبة أساسية راضاالقتخططها التجارية و

  .برامج متويل صغريةواستحداث 

يعانون من مـشاكل  الذين مراكز التوظيف تدير حالياً برامج حملية للباحثني عن العمل         ها قد أصبحت    و
" لُنَحـاوِل معـاً  "مل مـشروع  فعلى سبيل املثال، يتعا. عمل الباحثون عن ال   الروما طويلة األجل، ومنهم     تشغيل

(Zkusit to spolu) وهو مشروع تابع ملؤسسة سالنجر املدنية، مع شبان معرضني خلطر االستبعاد االجتمـاعي ، .
 احمللي على اكتساب وحتـسني مهـارات        شغيل املسجَّلني يف مركز الت    عملويساعد هذا املشروع الباحثني عن ال     

 األطفال والـشبان  ، يستهدف ٢٠٠٦ الذي أُطلق يف عام    ، املشروع  هذا كما أن . عملحيتاجوهنا للحصول على    
  . يف هراديش كرالويفالروما عاماً ويعيشون يف جمتمع ٢٥و ١٥ بنيالذين تتراوح أعمارهم 

. أال وهم األشخاص ذوو اإلعاقـة     بشدة،  بالبطالة  تؤثر عليهم   ومثة جمموعة أخرى من األشخاص الذين       
ـ            فئة   ضمنقانون العمل يصنفهم    ف . شغيلالباحثني عن العمل الذين يتطلبون اهتماماً خاصاً من جانب مراكز الت
على منح ، كما حيصل أرباب عملهم  ُمْحَتَضنةعملورش وأعمال للعمل، وإعادة التأهيل ؤالء األشخاص ُتتاح هلو

ـ   و. وتعترب الظروف الصحية من بني املقومات اليت ُيحظر التمييز على أساسها          . خاصة دابري ُتيـسر   رفض اختاذ ت
  .حصول ذوي اإلعاقة على العمل أو التخاذل يف اختاذها أمر ُينظر إليه بوصفه متييزاً غري مباشر

  إىل رفـع   هكـذا،   . ، بـالكثري مـن التغـيريات      ٢٠٠٤ولقد أتى قانون العمل اجلديد، الذي ُسنَّ يف عـام             
 إتاحتهم أعمـال وورش    أرباب العمل لقاء      يورو سقف املبلغ الذي تدفعه مراكز التشغيل كمنحة إىل         ٥ ٠٠٠ما يقارب   

 أشخاصاً من ذوي    يشغِّلون يورو مبلغ املنحة املدفوعة إىل أرباب العمل الذين          ٨ ٠٠٠ زهاءإىل  و، ُمْحَتَضَنة عمل
 مـن املـنح      أي أنه يأيت بنوعٍ جديد     -  ذوي اإلعاقة االقتصادي     لويشجع هذا القانون استقال   . الشديدةاإلعاقة  

  .تسيري األعمال املُْحَتَضنة اليت يتوالّها معوقون يزاولون عمالً حّراًتكاليف لتغطية جزء من 

ـ " أو ترقية األصول احلقيقية الثابتةبرنامج جتديد" أال وهي  ، أداة هامة  وهناك    يف ا، وافقت احلكومة عليه
نامج الدعم  ، قدم هذا الرب   ٢٠٠٦ويف عام   . ذوي إعاقة  أشخاص   تشغيلوهذا الربنامج يشجع على     . ٢٠٠٥عام  

 جديـدة   فرصة عمل  ٣١٠ إجياد وأسفر عن    عمالً ٣ ١٥٩، وساعد على احلفاظ على      رّب عملٍ لثالثة وتسعني   
  .مالئمة للعمال املعوقني



A/HRC/WG.6/1/CZE/1 
Page 11 

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

مني  يف التقريرين السادس والسابع املقد،٢٠٠٧مارس / يف آذار،نظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري  
ودعت اللجنة  . اجلمهورية التشيكية بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري           من  

اجلمهورية التشيكية إىل أن ُتقدم، يف غضون سنة واحدة، معلومات عن الطريقة اليت تابعت هبا بعض التوصـيات    
وتشمل التوصيات الرئيـسية  .  احلكومة املعلومات املطلوبة يف أقرب وقت ممكن      تقّروسوف  . الصادرة عن اللجنة  

  :للجنة ما يلي

تعزيز ورصد احلق يف املعاملة املتكافئة باعتماد قانون عام ملكافحة التمييز وتكليف مؤسسة خاصة   - 
 ٨ ينالبندانظر ( ويف مساعدة الضحايا على تقدمي مطالبهم مبا يف ذلك من خالل املعونة القانونية

  )٢٠٠٧ من املالحظات اخلتامية للجنة، ١٩و

 قانون باستحداث، ٢٠٠٧يناير /يف كانون الثاينالصادر تعهدت احلكومة، يف بياهنا بشأن السياسة العامة   
 لكـي   ،مناهض للتمييز يكفل احلق يف املعاملة املتكافئة ويف احلماية من التمييز عمالً بتوجيهات االحتاد األورويب              

ويكفل القانون املتعلق باملعاملة املتكافئة واألدوات القانونيـة املطلوبـة          . حظر التمييز واجب النفاذ فعلياً    يصبح  
احلق يف املعاملة املتكافئة ويف احلماية من التمييز ")  التمييزمناهضةبقانون "يشار إليه فيما يلي (للحماية من التمييز 

   أو اإلعاقـة أو الـدين   ل اجلنسي أو الـسن   أو اجلنس أو املي    اجلنسيةالقائم على أساس األصل العرقي واألثين أو        
 ويف ؛احلق يف العمل ويف احلصول على عمـل : وحيظر القانون التمييز يف اجملاالت التالية    . رؤية العامل أو املعتقد أو    

   وية النقابـات عـض جمال العمل بأجر؛ واحلق يف و ؛مزاولة مهنة، أو عمل جتاري أو غري ذلك من األنشطة املرحبة         
   الغـرف املهنيـة     ويف عـضوية   ؛ جمالس العمال أو منظمات أرباب العمـل       ويف عضوية  فيها؛نشاط  ب القيامأو  
يف و داخلها مبا يف ذلك احلق يف املكاسب والتسهيالت اليت ُتقدمها تلك املنظمات إىل أعضائها؛                القيام بنشاط أو  

احلصول على السلع   والتعليم  يف  الرعاية الصحية؛ و  يف  ية؛ و املكاسب والتسهيالت االجتماع  والضمان االجتماعي   
 اليت ال ُتعترب املعاملة احلاالتويصف القانون .  تلك اخلدماتتوفري ، ومنها اإلسكان،واخلدمات املتاحة لعامة الناس

  . اليت ميكن لضحايا التمييز تقدميهاوقد حدد القانون املطالب. ييزاًاملختلفة فيها مت

 القانون، ستدخل املعاملة املتكافئة يف نطاق اختصاص املدافع العام عن احلقوق الذي ينبغي له               ووفقاً هلذا   
 التوصيات  ويصوغنشر التقارير   ي و وأن جيري البحث  أن يساعد الضحايا على توجيه االهتامات يف قضايا التمييز،          

  .ورويب املختصة تبادل املعلومات مع هيئات االحتاد األويضمنبشأن مسائل تتعلق بالتمييز 

  . وهو اآلن يشّق طريقه يف جملس النواب يف الربملان٢٠٠٧يونيه /وقد أقرت احلكومة هذا القانون يف حزيران  

 إملام التعقيم وضمان    عن دراية وضع معايري واضحة وإلزامية بشأن احلصول على موافقة للنساء            - 
باملعايري بالناساألخصائيني وعامة  ّت  من املالحظات اخلتامية ١٤انظر البند ( ع واإلجراءات اليت سُت

  )٢٠٠٧للجنة، 

 الذي ينص على أنه ميكن إجراء       ،)٢٠/١٩٦٦القانون رقم   ( التعقيم مبوجب قانون الرعاية الصحية       ُنظِّم  
 الشخص املعين أو بطلب منه، وفقاً للشروط الواردة يف املبادئ التوجيهية التطبيقية لـوزارة               برضىالتعقيم فقط   
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 ،كل اختبار طيب أو تدبريو املريض على هدف وطبيعة العالج املُقترح العاملني الطبيني إطالعجيب على و. الصحة
وحيدد قانون الرعاية الصحية الظروف االستثنائية اليت ميكن للمريض أن          .  واملخاطر والبدائل  العواقب على   وكذا

  .خيضع مبوجبها للفحص الطيب أو للعالج من دون موافقته

اماً بالقانون  املاضي حاالت تعقيم مل تتقيد متحدثت يف، فقد الساريةغم من الضمانات القانونية وعلى الر  
 منتشراً على نطـاق واسـع وال        املرّعية ما كان  بيد أن عدم االمتثال لإلجراءات املقررة       .  وزارة الصحة  وبدليل

 التحقيقات أن املشكلة    أثبتتنذ أن   وم.  مقتصراً على حاالت فردية معزولة     وظلمدفوعاً بتحيز عرقي أو وطين،      
أو اعُتمدت / من املريض، اقُترحت التدابري التالية واملستنرية يف طريقة احلصول على املوافقة املسبقة   متثلتالرئيسية  

  :املعمول بهلتحسني تأثريات التشريع 

 ،٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١ حيز النفاذ يف     ت دخل يت ال ةت الطبية اجلديد   السجالّ تنظيميتضمن    - 
ولقد ذكَّرت وزارة الـصحة     .  وبشأن رفض العالج الطيب    املستنريةقواعد مفصلة بشأن املوافقة     

 الرعاية الطبية   موظفووأُحيط  . املستنريةمرافق الرعاية الصحية بواجبها يف التقيد بقواعد املوافقة         
وق املرضـى علـى      والسجالت الطبية وحق   املستنريةعلماً بالقوانني واألنظمة املتعلقة باملوافقة      

  .األحيائيالعموم، وخباصة اتفاقية حقوق اإلنسان والطب 

قواعد مفصَّلة عن حق ب، ٢٠٠٧ أُدخل على قانون الرعاية الصحية املعتمد يف عام ، تعديلويأخذ  - 
يف  وأية معلومات تتعلق بوضـعه    ب إبالغهفللمريض احلق يف    . املريض يف احلصول على املعلومات    

. هذه املعلومـات  عن  كشف  ال حترمييف  ون ينبغي أن حياطوا علماً بوضعه       حتديد األشخاص الذي  
 دائرة وإن. أو نسخ سجالته الطبية/ويشمل التعديل قواعد مفصلة بشأن حق املريض يف فحص و

   وهـو   -  يومـاً    ٣٠ يف غضون    من السجالت أن ُتقدم نسخاً    ب  مطالبة اآلن  الرعاية االجتماعية 
  .ق املريضما يعترب قاعدة هامة تعزز حقو

، مبا يف ذلـك     احملددة العالج   يغطّي كافة أنواع  قانون منفصل   إعداد  يعمل اخلرباء حالياً على     و  - 
 عليه يف   للموافقة سيقدم إىل احلكومة     -  احملّددة الطبية   اخلدمات قانون   - وهذا التشريع   . التعقيم
طبيـة وغـري   ال عقيم التيز بني أسبابمتوهو يشمل قواعد مفصلة بشأن التعقيم،    . اآلجالأقرب  

وينص التشريع على أنه ينبغي     .  من احلماية  مزيٍد على   وفاقدي األهلية وحيصل القاصرون   . طبيةال
أن ُتحدد يف الئحة تنفيذية معايري تقييم احلاجة الطبية إىل التعقـيم وكـذلك البيانـات الـيت                  

  .ستتضمنها طلبات التعقيم ألسباب غري طبية

 يوصـي  ُمقترحـاً أقر اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان   ،  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول  ١٣يف  و  - 
 قد أجريت مبا خيالف القانون، وبأن تعرب عن أسفها          التعقيماتاحلكومة بأن تعترف أن بعض      

وأوصى اجمللس .  مثل هذه احلاالتتكرارتتعهد باختاذ ما يلزم من خطوات للحيلولة دون ولذلك 
 الوزارات للبحث يف ممارسات التعقيم املاضية ابتداًء من    احلكومة بإنشاء جلنة عاملة مشتركة بني     

يوليـه  / وبأن تقدِّم إىل احلكومة النتائج اليت توصلت إليها قبل هناية متـوز            ١٩٦٦يوليه  / متوز ١
  .وستنظر احلكومة يف مقترح اجمللس يف أقرب وقت ممكن. ٢٠٠٨



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

  جلنة مناهضة التعذيب

لتعذيب يف التقرير الدوري الثالث املقدم مـن اجلمهوريـة          ، نظرت جلنة مناهضة ا    ٢٠٠٤مايو  /يف أيار   
  التشيكية بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية                  

، دعت اللجنة اجلمهورية التشيكية إىل تقدمي معلومات ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . ٢٠٠١- ١٩٩٨أو املهينة يف الفترة     
.  الوثيقة اليت تضم املعلومات املطلوبة،٢٠٠٧مارس / يف آذار،فية عن تطبيق بعض التوصيات؛ وأقرت احلكومةإضا

  :وتشمل التوصيات الرئيسية للجنة ما يلي

 اليت ارتكبتها أفـراد الـشرطة يف        املخالفاتإقامة نظام شكاوى مستقل إلجراء التحقيقات يف          - 
  )٢٠٠٤ من املالحظات اخلتامية للجنة، )ب(٦انظر البند  (اجلمهورية التشيكية

  اجلرائم اليت يرتكبها أفراد شرطة اجلمهورية التشيكية       فإنوفقاً لقانون الشرطة يف اجلمهورية التشيكية،         
ودائرة التفتيش هذه جـزء مـن هيكـل وزارة          .  يف نطاق اختصاص دائرة التفتيش التابعة لوزير الداخلية        تدخل

وتتمثل مهامها يف الكشف عن اجلرائم اليت يرتكبها رجال الشرطة وحتديد           .  الشرطة الداخلية وملفتشيها مراتب يف   
 يؤدي الواجبات اليت يؤديها عادة      حمامي ادعاء  جرائم رجال الشرطة حتت إشراف       يفوجتري التحقيقات   . اجملرمني

  .رجال الشرطة

وحيدد هذا  . اآلجالأقرب  وسوف تنظر احلكومة يف تشريع جديد يتعلق بشرطة اجلمهورية التشيكية يف              
 بوصفها اهليئة الرئيـسية للرقابـة       إليها والسلطات املوكلة    اختصاصاهتُمفَتشّية الشرطة وا  التشريع املركز القانوين    

 يف جملس النواب يف املختصة الشرطة بعد أن تكون اللجنة      مقتشيةوستعني احلكومة رئيس    . اخلارجية على الشرطة  
رئيس دائرة التفتيش احلالية التابعة لـوزير       ل وزير الداخلية    ُيكَْتفى بتعيني بينما  (تعينيه  الربملان قد نظرت يف مسألة      

رصد بوستقوم هيئة إشراف خاصة تابعة جمللس النواب يف الربملان          . وسوف تكون فترة واليته حمدودة    ). الداخلية
  . الشرطةأعمال مفتشية

كمـا   أن حيقـق  علىالقادر وحده  الشرطة هو ويعزى السبب الرئيسي الختيار هذا النهج إىل أن رجل        
بيد أنه ال ينبغي للـشرطي املكلـف        .  بعمل الشرطة  نظراً إلملامه الدقيق   يف جرائم ارتكبها رجال الشرطة،       ينبغي

 جزءاً من هيكـل  ا الشرطة بوصفهالقانوين ملفتشيةركز امليكون لن و. ية وحدة شرطةأل تابعاًبالتحقيق أن يكون    
 إىل لوجستيات وزارة الداخلية ومـصادر  الوصول متكني املفتشني من    هو اهلدف منه و،  إال شكلياً وزارة الداخلية   

  .املعلومات فيها وجتهيزاهتا

 حمـامو  ، سيتكفل املفتشون مبرحلة التحريات يف الدعاوى اجلنائية اليت جيريها عـادةً     وعلى هذه الشاكلة    
دعاء الذين حيققون يف جرائم ارتكبها رجال الشرطة قد أثبت عدم والسبب أن النظام الذي يتَّبعه حمامو اال. االدعاء
، وهو عمل مل    العمل الّشرطي  فإن مرحلة التحريات تتطلب قدراً كبرياً من         ،وباإلضافة إىل املهام اإلدارية   . فعاليته
، ولكنه يقللتحقلمفتش السلطات الالزمة ول. وخيصص املوظفون األموال عليه ومل ختصص له االدعاء ي حماميدّرب

 لـه وال ُيسمح له بالدخول إىل قواعد بيانات الشرطة كما أنه ليس جزءاً من أي فريق                . ليس له املوظفون لذلك   
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، ال جيد املفتش خياراً آخر سوى أن حيصل على األدلة الالزمة عن طريق دائرة التفتيش التابعة ولذا. الدراية العملية
  .لوزير الداخلية

 من حمامي االدعاء اليت متكِّن ،ريع تعديالت على أحكام قانون اإلجراءات اجلنائيةوال ُيدِخل مشروع التش  
ويقوم حمامو االدعاء هبذه اخلطوة إذا ارتأوا أن احلالة تدعو إىل اإلشراف . التكفل شخصياً بإجراء أي حتقيق جنائي

 سحب القضية من دائرة التفتيش  احلياد،باب، من حملامي االدعاء، أن يقرر، منذ اآلنوحيق .  من جانبهمعن كثب
  .التابعة لوزير الداخلية وإناطتها بوحدة شرطة أخرى، ختتلف عن الوحدة اليت ينتمي إليها رجال الشرطة املخالفني

 مشروع التشريع للمفتشني باختبار قابلية رجال الشرطة وغريهم يأذنولتحسني الرقابة الداخلية للشرطة،   
واقـف  مب، أو ووقفه معارضته يلزمهسلوك غري قانوين ب رجل الشرطة وسيواجه. لوكلسا  إلساءة من أفراد الشرطة  

وقـد  . وسُيسمح ملفتشي الشرطة فقط بإجراء اختبارات املوثوقية هذه       .  أن يتمكن من التعامل معها     عليهأخرى  
، هتماً جنائية أو إجراءات     يواجه رجل الشرطة املُمتحن أو غريه من موظفي الشرطة املُمتحنني، نتيجة سلوكه أثناء اختباره             

  .تأديبية، أو حىت الصرف من اخلدمة، رهناً بالظروف املبينة يف القانون املتعلق خبدمة موظفي اجلهاز األمين

  السجناء أن يغطوا جزءاً من نفقات سـجنهم        منإعادة النظر يف الترتيبات اليت ُيطلب مبوجبها          - 
  )٢٠٠٤نة،  من املالحظات اخلتامية للج'١'٦انظر البند (

 نطـاق   ،٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ أدخل على قانون أحكام السجن الذي أصبح نافذاً يف           ،لقد وسَّع تعديلٌ    
وتشمل اإلضافات اجلديدة السجناء الذين ال يعملون، من دون         . فئات السجناء املعفيني من واجب تغطية نفقاهتم      

 ١٨السجناء الذين تقل أعمـارهم عـن   وأخرى؛ تقصري من جانبهم، إال إذا كان هلم دخل آخر أو موارد مالية     
 ساعة أسبوعياً على األقل؛ والـسجناء   ٢١عاماً؛ والسجناء املشاركني يف برامج تعليمية أو عالجية ممن يداومون           

 أال وهو أنه لن يترتب على السداد        ،ومثة تغيري آخر  . الذين ميثلون أمام احملكمة بصفتهم شهود أو أطراف متضررة        
  .ات السجن أية فائدةاملتأخر لنفق

 الطلب، سجيناً أُخلي سراحه من دفـع        بناًء على ، حيق لرئيس السجن أن يعفي،        اجلاري لتشريعلووفقاً    
وتسقط نفقات السجن دائماً يف احلاالت اليت       .  بالدليل عسر املايل ال تثبت   مىتنفقات سجنه، كلها أو جزء منها،       

سوى على أساسها املطالبة يف إجراءات خاصة بالوصـية؛ أو إذا            قد تُ  ملكاًميوت فيها السجني من دون أن يترك        
؛ أو إذا   الـسجن  يف اخلارج؛ أو إذا ُرحِّل بعد أن قضى فترة           تسليم السجني أو نقله ليقضي عقوبة السجن      جرى  

  .تنفيذ هذا املطلبل من غري اجملدي الضغط عتقاد بأنالا قاهرة تدعو إىلكان هناك أسباب 

.  يف قانون أحكام السجن تغيرياً يف قواعد حتديد مبالغ نفقات السجن           يل األساسي التعدوقد تطلب هذا      
ووفقاً للقواعد . ٢٠٠٥أبريل / نيسان١ وزارة العدل ذات الصلة نافذاً يف الئحةوأصبح التعديل الذي أُدخل على 

لبطالة العالية املستمرة وبسبب ا).  كرونا تشيكية٤٥يبلغ ( ثابت السابقة، كانت نفقات السجن ُتدفع مبعدل يومّي
 الـصعب جـداً    بصورة غري متناسبة وكان مـن        املفرج عنهم عالية  يف صفوف السجناء، كانت ديون السجناء       

، فإن قانون أحكام السجن املُعدَّل ُيعفي من نفقات السجن السجناء الذين ال يعملون،              ذكر آنفاً وكما  . حتصيلها
وهـذا  .  آخراً أو موارد مالية أخرى خالل الشهر التقوميي املعين         من دون تقصري من جانبهم، وال ميلكون دخالً       



A/HRC/WG.6/1/CZE/1 
Page 15 

  النظام املعدَّل الثابت القدمي، ال يشجع السجناء اآلخرين على قبول وظائف لن يكسبوا منـها              ب املشفوع ،اإلعفاء
السجن ، أصبحت نفقات    ذلكوللحيلولة دون   .  من نفقات السجن الشهرية الثابتة     ،، أو حىت أقل   أكثر بقليل إال  

 ٥٠٠ السجناء أو أي دخل آخر، لكن دون أن تتجاوز           أرباح من صايف     يف املائة  ٤٠ قوامها   - بنسبة مئوية   ُتدفع  
 الدخول املنخفضة نفقات سجن منخفضة      ي السجناء ذو  وُتحسب على .  كرونا تشيكية عن كل شهر تقوميي      ١
  . السجني سجنه وهو مثقل بالديونمغادرة إمكانية عملياًويف أغلب احلاالت، يستبعد النظام ). والعكس صحيح(

ويعترب النظام اجلديد الذي يستعيض عن الدفعات مبعدل يومي ثابت بدفعات ثابتة كنسبة مئوية من دخل             
السجني تغيرياً إجيابياً يشجع السجناء على القبول بوظائف متدنية األجر ويسهل إعادة اندماجهم االجتماعي بعد               

  .إطالق سراحهم

  عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة امل

، نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث الصادر عن اجلمهورية التشيكية بشأن ٢٠٠٦أغسطس  /يف آب   
ديسمرب / كانون األول٣١ -  ١٩٩٩يوليه / متوز١تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة للفترة    

  :ية للجنة ما يليوتشمل التوصيات األساس. ٢٠٠٣

 من املالحظات  ١٦انظر البند    (املرتيلضمان التطبيق الكامل للتشريع يف جمال احلماية من العنف            - 
  )٢٠٠٦اخلتامية للجنة، 

، ميكن ألي فرد من أفراد األسـرة        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١وفقاً لتشريع جديد دخل حيز النفاذ يف          
 احلياة أو الصحة أو احلرية أو يف أنه يشكل بصفة خاصة هتديداً خطرياً لكرامة         الذي ُيشتبه يف ارتكابه اعتداء على     

ويوسِّع التشريع نطاق سلطة الشرطة لتشمل . اإلنسان، أن ُيستبعد مؤقتاً من املرتل املشترك وأن ُيلزم بالبقاء بعيداً        
ويبقى األمر نافذاً ملدة عـشرة      . ريالتقييد على الفور، بوصفها رداً احترازياً على سلوك خط        /مسألة أوامر اإلخالء  

التقييـد يف   /ويصدر أمر الشرطة باإلخالء   . أيام ينبغي خالهلا للضحية أن تقرر، مبساعدة مركز تدخل، ما ستفعله          
لضحية وهي القيام بإجراءات مدنية تطالب احملكمة بأن ُتصدر ل متاحةومثة إمكانية أخرى . شكل إجراءات إدارية 

  ويعترب أمر احملكمة نافذاً لـشهر واحـد وميكـن جتديـده مـراراً ملـدة قـصوى        . التقييد/أمراً مؤقتاً باإلخالء 
  .ال تتجاوز السنة الواحدة

 مركزاً للتدخل   ١٥ويوجد حالياً   . ويقضي التشريع اجلديد بإنشاء مراكز تدخل تقدم اخلدمات للضحايا          
ق مراكز التدخل، باإلضافة إىل مهامهـا       وتنس.  منها يف اجلمهورية التشيكية، حتتوي كل منطقة على مركز واحد        

األولية، عمل كافة السلطات املعنية باحلالة، مبا يف ذلك السلطات املسؤولة عن احلماية االجتماعيـة والقانونيـة                 
للضحايا والسلطات البلدية وشرطة اجلمهورية التشيكية وقوى الشرطة البلديـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                

التقييـد أصـدرهتا    / أمراً باإلخالء  ٨٦٢، سجلت مراكز التدخل التشيكية      ٢٠٠٧عام  ويف  . واجلمعيات اخلريية 
 رجل أن للتنفيذ على الفور وال ميكن تقليص مدة صالحيته كما           قابل أمر الشرطة احملدد بعشرة أيام       وإن. الشرطة
ر تلقت مرراً    حالة من األس   ٥٨، كان هناك    ٢٠٠٧ويف عام   . احلصول على موافقة الضحية   ب  غري مطالب  الشرطة

، من  ا أن تباشر إجراءاهتا اجلنائية على أساس استنتاجاهت       ، يف هذه احلاالت   ،وحيق للشرطة . التقييد/أوامر باإلخالء 
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، وهي السنة األوىل اليت ُيطبَّق فيها قانون العنف املرتيل، لوحظ أن الضحايا ٢٠٠٧ويف عام . دون موافقة الضحية 
 من أجل احلصول على أمر مؤقت من احملكمة حىت يف حاالت مل يكن فيها               قد رفعت الدعاوى أمام حماكم مدنية     

مر حمدد بعـشرة أيـام صـادر عـن الـشرطة            أل خاضعاًإطالقاً أحد أفراد العائلة الذين ارتكبوا أعمال عنف         
  .التقييد/باإلخالء

 الـذين   البالغني بلغ جمموع ،  التقييد/أصدرت فيها الشرطة أوامر باإلخالء    اليت  رتيل  املعنف  ال ويف حاالت   
 ٨٥٤، مت إخـالء     ٢٠٠٧ويف  .  رجالً ٥٤ امرأة و  ٨٥٨ ، فرداً منهم  ٨٩٢  مباشر لسلوك عنيف مباشرة  تعرضوا  
والشرطة ُملزمةٌ قانوناً بـاإلبالغ عـن كـل أمـر           .  نساء مؤقتاً من منازهلم يف حاالت عنف مرتلية        ٨رجالً و 
 اتـصاالً   ٣ ٩٤٢، أجرت مراكز التـدخل      ٢٠٠٧ويف  . ة ساع ٢٤مركز التدخل اإلقليمي خالل     التقييد إىل   /باإلخالء

التقييد أصـدرته   / أمراً باإلخالء  ٨٦٢ حالة من ما جمموعه      ٣٣٧وهناك  . مسجالً مع الضحايا استناداً إىل تقارير الشرطة      
  .لتمديد يف املائة من هذه احلاالت، ُسمح با٧٤ويف . الشرطة، رفع فيها الضحايا دعاوى لدى احملاكم من أجل متديد األمر

  )٢٠٠٦ يف املالحظات اخلتامية للجنة، ١٨انظر البند  (مضاعفة اجلهود الرامية إىل منع االتِّجار بالبشر  -

  ، أقرت احلكومـة االسـتراتيجية الوطنيـة حملاربـة االتِّجـار بالبـشر للفتـرة                ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين    
  .عامني املنصرمني، وتقترح مهاماً جديدة للمرحلة القادمةوتستعرض االستراتيجية املهام املبّينة يف ال. ٢٠٠٨-٢٠٠١

 على وقاية وتوعية الضحايا احملتملني، وحتسني وضع ضحايا         ٢٠٠٥- ٢٠٠٣وتركز االستراتيجية للفترة      
 االتِّجاربرنامج الدعم واحلماية لضحايا     " تدرجيياً يف    وَتَمأَسس منوذج لرعاية الضحايا     اختربوقد  . االتِّجار بالنساء 

 على تعريف   املدخللتغيري  مع ا  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ االستراتيجية للفترة    جتاوبتوقد  ". بالبشر يف اجلمهورية التشيكية   
 بالبشر  االتِّجار، مثل   ٢٠٠٤ حىت عام    األعمال غري املعاقب عليها    بالبشر وركزت على     لالتِّجارالقانون اجلنائي   

  .السخرةألغراض 

 وضـع   ،٢٠٠٦يونيه  / الذي أصبح نافذاً يف حزيران     ،ة األجانب وحيسن التعديل املُدخل على قانون إقام       
اإلقامة ألجل طويـل ألغـراض   "إلقامة يدعى القانوين للوضع من ا نوعاً خاصاً  ويضيف.  بالبشر االتِّجارضحايا  
وَتمنح إدارة سياسـة اللجـوء      .  للضحايا الذين يتعاونون مع السلطات املعنية بإنفاذ القانون        وُيخوَّل،  "احلماية

  وحيق ملكتسيب هذا احلق أن يتلقوا إسـهاماً ماليـاً          . واهلجرة يف وزارة الداخلية هذا الوضع يف الدعاوى اإلدارية        
 أو الدراسة، بوصفهم مقيمني ألجل احلرويعاملون، ألغراض العمل أو العمل . ال يعلو على مستوى اإلعانة احلالية

 أال وهو كيف ميكن ضمان مستويات معيـشة         ،الصدد يف هذا    ،ومثة سؤال مطروح  . ة وضعهم اخلاص  طويل مدَّ 
  .مقبولة لعائالهتم

وضع اإلقامـة   "، أقرت احلكومة مشروع تعديل لقانون إقامة األجانب، جيعل          ٢٠٠٧أبريل  /ويف نيسان   
ر  بالبشاالتِّجار املعالني ضحايا البالغنير أو متاحاً أيضاً للزوجات أو األطفال القصّ     " ألجل طويل ألغراض احلماية   

  .وهذا القانون معروض حالياً على الربملان. الذين يتعاونون مع السلطات املعنية بإنفاذ القانون

حتدد اجملاالت الـيت    و إىل االستراتيجيتني السابقتني     ٢٠١١- ٢٠٠٨وتستند االستراتيجية الوطنية للفترة       
البغاء وإنـشاء   و بالبشر،   االتِّجارحة  تنسيق مكاف وتغيريات تشريعية،   ( اهتماماً خاصاً يف الفترة القادمة       تستدعي
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 تلك املهام الشرطة واحملاكم والتعاون مع السلطات احلكومية األخرى          وختّص). مفهوم سياسايت احترازي إطاري   
  .وقد أُنشئ فريق عامل فيما بني الوزارات هلذا الغرض. واملنظمات غري احلكومية

  جلنة حقوق الطفل

رت جلنة حقوق الطفل يف التقرير الدوري الثاين املقدم من اجلمهورية            نظ ،٢٠٠٣يناير  /يف كانون الثاين    
، نظرت اللجنـة يف     ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . ١٩٩٩- ١٩٩٥التشيكية بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف الفترة         

 اعـات الرت الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفـال يف         عنالتقرير األويل املقدم من اجلمهورية التشيكية       
  :وبعد النظر يف كل من التقريرين، وضعت اللجنة عدداً من التوصيات تشمل بصفة رئيسية ما يلي. املسلحة

تنفيذ استراتيجية شاملة استباقية من أجل حتسني سبل احلصول على التعليم بالتعاون مع شركاء                - 
انظر البنـد    ( ككل ماالرو واستهداف أطفال طائفة     الرومااملنظمة غري احلكومية املعنية بشؤون      

  )٢٠٠٣من املالحظات اخلتامية للجنة، ) ب(٦٨

فوزارة . الروما، تقدم يف جمال تعليم أطفال       ٢٠٠٤لقد أُحرز، منذ اعتماد قانون التعليم اجلديد يف عام            
ـ       تشكيلة وتقدم هلم    م احتياجاهت تراعي متاماً التعليم والشباب والرياضة     ى  واسعة من خدمات الدعم ملساعدهتم عل

من وتشمل خدمات الدعم توفري صفوف املرحلة التحضريية واملدرسني املساعدين لألطفال . الدراسة النظاميةإمتام 
  .، وبرامج لتقدمي املنحهلمرومة، والرعاية املبكرة احمل األوساط

 يوجد( مركزاً   ٥٠، ارتفع عدد املناصب املدعومة للمساعدة التدريسية بزيادة مقدارها          ٢٠٠٧ويف عام     
 مليـون   ٧٨ تقل عن النفقات الكلية املخصصة هلذه اخلدمة      و).  منصباً مدعوماً للمساعدة التدريسية    ٣٨٠حالياً  

مبّينة  شروط األهلية ملناصب املدرسني املساعدين  كما أن ).  مليون يورو  ٢,٦أي ما يقرب    (بقليل  كرونا تشيكية   
لقواعد املفّصلة فيما يتعلق بإنشاء مناصب مدرسني  فإن ا  ،كذلك. ٢٠٠٤يف قانون العاملني يف سلك التعليم لعام        

 ذوي االحتياجات اخلاصة وكذا    املتعلق بتعليم األطفال، والتالميذ والطالب       ٢٠٠٥مساعدين ترد يف قانون عام      
بيئـة  ال علـى  على التعّود  املدرسون املساعدون التالميذ     ويعني. ذوي املوهبة اخلارقة  األطفال والتالميذ والطالب    

 األساتذة يف عملهم التدريسي ويف التواصل مع التالميذ والتعاون مع األهل واجملتمع الذي يعيش ويعينونة، ياملدرس
  .فيه التالميذ

 حوايل( مليون كرونا تشيكية ١٢,٥ برناجماً تفوق قيمتها ٥٦، دعمت برامج تقدمي املنح ٢٠٠٦ويف عام   
 برنامج دعم   نطاق مشاريع يف    وضع الدعوة إىل    طارنودي، يف إ   أن   ،٢٠٠٧ يف عام    ،وينبغي).  يورو ٤٢٠ ٠٠٠

 يف مرحلة ما قبل الدراسة؛ والتعليم    الروماإعداد أطفال   : اجملاالت التالية بأن ختّص املشاريع    ،  الرومااندماج جمتمع   
الميـذ   تقدمي الدعم للمدارس اليت تكون فيها النسبة املئوية للت         -  الرومااالبتدائي والثانوي للتالميذ من جمتمعات      

؛ وإعداد مواد تدريسية واستقصاء للمدرِّسني؛ وتقدمي املشورة واإلرشاد النهار الكامل عالية يف مجيع برامج الروما
؛ واألنشطة اليت يقوم هبا واالستراتيجيات التعليمية واملناهجلربامج لآراء اخلرباء فيما يتعلق باالحتياجات الضرورية 

بلغ اجملموع الكلي ( مشروعاً ٦٣وقُدِّمت املنح إىل . تعكس احتياجاهتم التعليمية خارج املدرسة واليت الروماأطفال 
 الروماوال يزال الطالب    ).  يورو ٣٢٧ ٠٠٠ قرابة مليون كرونا تشيكية، أي      ٩,٨لألموال املوزعة ما يزيد على      
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 مليـون   ١١يد علـى     بلغ اجملموع الكلي للدعم ما يز      ،٢٠٠٧يف املرحلة الثانوية حيصلون على الدعم؛ ففي عام         
  ). يورو٣٦٧ ٠٠٠(كرونا تشيكية 

 يف جمال التعليم أيضاً من أهداف الوكالة اجلديدة لالندماج          الً كام اندماجاً الروماويعترب اندماج أطفال      
  : الوكالة مشاريع تتناول ما يليستعرض احملرومني، الروماويف جمال تعليم . الرومااالجتماعي جملتمعات 

ـ انـدماجهم يف دور احلـضانة أو يف         ( يف املرحلة قبل املدرسية      لرومااتعليم أطفال     -  صفوف ال
  ،)التحضريية لألطفال احملرومني

  التعاون فيما بني األهل واملدرسني،و  - 

، اجلماعي، مثالًعن طريق العمل الفردي أو   (حتسني قدرة األهل على تطوير إمكانيات أطفاهلم        و  - 
  ،)إخل، ونوادي األهل يف املراكز اجملتمعية

  التعاون مع األهل واألطفال أثناء اإلعداد للمدرسة،و  - 

   يف املنازل أو يف املراكز اجملتمعية،استدراكية الفردية وفصول دراسية اخلصوصيةالدروس و  - 

  م،التعلُّعيوب معاجلة و  - 

  . الثانوية، وما إىل ذلكةإعداد األطفال للمدرسو  - 

التابع ملعهد املشورة التعليميـة     " مركز إدماج األقليات  "مشروع   مع   ، يف هذا اجملال   ،وستتعاون الوكالة   
  .والثانويات ألطفال الروما احملرومني طالب اجلامعات إرشادويشمل املشروع . والنفسية

 من املالحظـات اخلتاميـة      ٦٢انظر البند    (زيادة توفري احلماية لألطفال من االستغالل اجلنسي        - 
  )٢٠٠٣للجنة، 

اخلطة الوطنية ملكافحة " األولية بشأن مكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال هي إن وثيقة السياسة  
 الوضع  هذه الوثيقةتصفو"). باخلطة"يشار إليها فيما يلي (عوام األ الثالثية" االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال

وقـد أقـرت   . وات الثالث القادمة جديدة للسنوحتدِّد أخرىوتستعرض املهام الواردة يف اخلطط السابقة   الراهن
 ضمن، وهي الثالثة ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ اخلطة املعمول هبا يف الوقت الراهن للفترة ،٢٠٠٦أغسطس / يف آب،احلكومة
 والسلطات احلكومية احمللية اليت ة إىل حتسني التنسيق والتعاون فيما بني احلكومأساساًوهتدف هذه اخلطة . السلسلة

عفني على املستويني املركزي واحمللي، وذلك من أجل حتديد املهام املوضوعة يف املرحلة             تتعامل مع األطفال املُستض   
 اجلماهرييـة  التوعيـة    مضمار اجملموعات املستهدفة والشروع يف أنشطة جديدة يف         آثارها على السابقة وحتسني   

  .والوقاية من االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال

 بانتظامتعزيز الوقاية، فإن اخلطة تستدعي زيادة خمصصات امليزانية         ل. ةوتشدد اخلطة على الوقاية والتوعي      
 املتنوعة واملتاحة احلسنة التصميموإن الربامج . ، خارج املدارساخللفياتلألنشطة اليت يقوم هبا األطفال، من مجيع  
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يت تعيق النمو الـصحي  يف منع الظواهر االجتماعية املرضية ال    مساعدة فّعالة   بسهولة خارج نطاق املدارس تساعد      
وينبغي إعطاء األفضلية لألنشطة اليت جتري يف ساحات املدارس أو يف مبانيها، إذا كانت املدرسة تقع يف . لألطفال

 رمزيـة؛   برسـوم ألنشطة املتاحة جماناً أو     ول؛  ة األجل ألنشطة الطويل لمنطقة خطرة، كما ينبغي إعطاء األولوية       
.  جمتمعات مستبعدة اجتماعياً وأطفال الشوارعاملنتمني إىلستضعفني واألطفال واألنشطة اليت تستهدف األطفال امل

 تعزيز حقوق اإلنسان ومنط احلياة الصحية ودورات التعليم متعدد          ي، فإن من الضرور   اجلماهرييةزيادة التوعية   لو
وينطوي . بتدائية والثانوية  للمدارس اال  املؤطَّر اليت تشكل جزءاً من برنامج التعليم        ،اإلعالمي واجلنسي والثقافات  

لشرطة على تعليمات تتعلق باجلرائم املرتكبة ضد األطفال والـشباب،          لالعديد من الدورات التدريبية املخصصة      
وُتحدَّث هذه الـربامج    .  أساسية إىل دورات متخصصة للشرطة اجلنائية      تعيني هذه الدورات من دورات      وتتراوح
  . لتقنيات املستخدمة يف استجواب األطفالل توىل عناية خاصة كما أن. بانتظام

وينعكس هذا املقترح حالياً يف مشروع . جمرد حيازة مواد إباحية عن األطفالجيّرم حىت وتقترح اخلطة أن   
 ،")التعامل معها على حنو آخـر ألطفال أو عن انتاج مواد إباحية إ(" منه ١٥٨القانون اجلنائي اجلديد، يف القسم   

 وغريه من األحكام املتصلة بـه الربوتوكـول         ١٥٨ويعكس القسم   . اآلجالكومة يف أقرب    الذي ستنظر فيه احل   
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وهـو        

  .امليدان لألمم املتحدة يف هذا الرئيسيالصك 

، ومل تصدق   ٢٠٠٥يناير  /على الربوتوكول االختياري يف كانون الثاين     عت اجلمهورية التشيكية    وقد وقّ   
وتعكـف وزارة   . عليه بعد بسبب االفتقار إىل التشريعات الوطنية املتعلقة باملسؤولية اجلنائية للكيانات االعتبارية           

  .توكول االختياريالربومتساوقاً مع  التشريع الوطين يسّد الثغرة وجيعلالداخلية حالياً على قانون من شأنه أن 

ومثة مفاهيم سياساتية متعددة حالياً تتناول مشاكل األطفال املعرضني لالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلـك                 
مفهوم السياسة الوطنية لألسرة وخطة العمل لتنفيذها، ومفهوم السياسة العامة لرعايـة األطفـال املستـضعفني             

جية الوقاية من الظواهر االجتماعية املرضية يف صفوف األطفال         واألطفال الذين ال يعيشون مع عائالهتم، واستراتي      
وبـالنظر إىل أن مكافحـة   . ٢٠٠٨- ٢٠٠٥والشباب يف جماالت تقع ضمن اختصاص وزارة التعليم يف الفتـرة   

  عن غريه من الظواهر التجارية املرضية املتصلة به اليت تعيقمبعزلٍاالستغالل اجلنسي التجاري ال ميكن التعامل معه 
 ، من الضروري، فإن)لعنف املرتيل، وما إىل ذلكاالعتداء اجلنسي، وإساءة املعاملة واإلمهال، وا(منو األطفال صحياً 

 وضع خطة وطنية ملكافحة العنف ضد األطفال، تكون وثيقة الصلة باملفاهيم السياساتية الواردة              ،٢٠٠٨يف عام   
  .ولرمبا تعوِّضهاأعاله 

 -  -  -  -  -  


