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  رد اجلمهورية التشيكية على التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل
  )A/HRC/8/33(املعين باالستعراض الدوري الشامل 

وُيشار عند االقتضاء إىل التقرير الوطين . ترد ردود اجلمهورية التشيكية مصّنفة حسب املوضوع ذي الصلة  - ١
)A/HRC/WG.6/1CZE/1 (        أو إىل الردود اليت قُّدمت أثناء احلوار التفاعلي)  مشروع تقرير الفريق العامل املعـين

  ).A/HRC/WG.6/1/L.15باالستعراض الدوري الشامل، 

الوكالة ق األقليات اإلثنية، ال سيما أقلية الروما؛        حقو - أوالً
ـ   االجتمـاعي جملتمعـات الرومـا      دماج  املعنية باالن

  )٣٠ و٢٨ و٢٤ و٢١ و١٥ و٢التوصيات رقم (
تدرك حكومة اجلمهورية التشيكية ضرورة مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لكفالة حقوق األقليات، ال سـيما      - ٢

جملس حكومي لشؤون جمتمع الرومـا، وهـو هيئـة           سنوات، يوجد يف البلد      فمنذ أكثر من عشر   . أقلية الروما 
جملتمع الروما، وذلك بإعداد مقترحات ترمـي إىل        االندماج االجتماعي   ويساعد هذا اجمللس يف     . استشارية دائمة 

 حتديث  اًوجيري سنوي . وضع وتنفيذ السياسة احلكومية هبذا اخلصوص وبتيسري التعاون بني الوزارات يف هذا اجملال            
 بأن إحدى األولويات الرئيسية هلذه السياسة هي العمل على القضاء على مجيع مفهوم سياسة إدماج الروما، علماً

وجيري تركيز االهتمام   . أشكال التمييز ضد األفراد واجلماعات بسبب العرق أو لون البشرة أو اجلنسية أو اللغة             
ن، والصحة، ومنع اإلقصاء االجتماعي يف أوساط جمتمعات الروما على تقليص معّدل البطالة، وحتسني حالة اإلسكا

  ). من التقرير الوطين٩نظر الصفحة ا(

، أنشأت احلكومة الوكالة املعنية باالندماج االجتماعي جملتمعات الرومـا          ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    - ٣
للحكومات احمللية واملنظمات الشريكة    ، وهي مكلفة بتقدمي مساعدة شاملة       ) من التقرير الوطين   ٨نظر الصفحة   ا(

  .هلذه احلكومات يف األماكن اليت يعيش فيها الروما الذين يعانون من اإلقصاء االجتماعي

كما أن إحدى أولويات النظـام      . وتدعم احلكومة تنمية ثقافة الروما والتعليم وطبع الكتب بلغة الروما           - ٤
  ). من التقرير الوطين١٧ظر الصفحة نا(التعليمي يف البلد هي إدماج جمتمع الروما 

، مشروع قانون جديد ينظم سلطات الشرطة قضى بإدخال         ٢٠٠٨فرباير  /وقد أقرت احلكومة، يف شباط      - ٥
وباإلضافة إىل ذلك، من املنتظر     . عناصر جديدة تزيد من استقاللية نظام معاجلة الشكاوى اليت تقّدم ضد الشرطة           

وينبغي أن تكـون هـذه      . ع قانون بشأن املفتشية العامة لقوات األمن      ، مشرو ٢٠٠٨أن يصاغ، قبل هناية عام      
  .املفتشية العامة مؤسسة مستقلة تنظر يف الشكاوى املقّدمة ضد قوات األمن، مبا فيها الشرطة

قانون مكافحة التمييز   أحكام مكافحة التمييز ومشروع       - ثانياً
  )٢٠ و٩ و٦ و٤التوصيات رقم (

  . على الربملانأما مشروع القانون فمعروض حالياً. قرير الوطين من الت١١نظر الصفحة ا  - ٦
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تابعـة  إدراج املنظور اجلنساين يف عملية م      -  ثالثاً
  )١٣التوصية رقم (االستعراض 

، على خطة العمل الوطنية للنهوض باملساواة بني اجلنسني تقوم علـى            ١٩٩٨وافقت احلكومة، يف عام       - ٧
  .ابري الواردة يف هذه اخلطة وتقّيم وحتّدث سنوياًوُتنفَّذ التد. منهاج عمل بيجني

، من مجيع الوزارات إعداد خطط عملها ٢٠٠١ولزيادة تعميم املنظور اجلنساين، طلبت احلكومة، يف عام   - ٨
  .للنهوض باملساواة بني اجلنسني وتعيني منسقني فنيني للمسائل اجلنسانية

 وملنـهاج   التمييز ضد املرأة  مجيع أشكال   القضاء على     التفاقية ، وضعت احلكومة، وفقاً   ٢٠٠٤ويف عام     - ٩
وضـع  "وقد أصبح الدليل بعنوان     . عمل بيجني، منهجية إعالمية بشأن وضع امليزانية فيما يتعلق بقضايا اجلنسني          

بـني النـساء    لألموال العامـة    ، الذي يقّدم التوجيه يف جمال التوزيع العادل         "امليزانية فيما يتعلق بقضايا اجلنسني    
  . جلميع السلطات، ال سيما على املستويني احمللي واإلقليميالرجال، متاحاًو

جلنة : ، أُنشئت جلنتان تابعتان للمجلس احلكومي لتكافؤ الفرص بني النساء والرجال، مها٢٠٠٨ويف عام   - ١٠
  .تكافؤ الفرص يف العمل واحلياة األسرية، وجلنة الوقاية من العنف املرتيل

  )١٤التوصية رقم  (ياكارتايوغ مبادئ -  رابعاً
وقـد  . ، فريق عمل ُيعىن مبسائل األقليات اجلنسية      ٢٠٠٧أنشأ اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان، يف عام          - ١١

ويتضمن هذا التحليل . السحاقيات واملثليني جنسياً وثنائيي اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسيةأُجري حتليل حلالة أقلية 
، يف إطار اجمللس    وجيري حالياً . لحكومة، ومعظمها يتماشى مع مبادئ يوغياكارتا      من التوصيات املوجهة ل    عدداً

وستعمل هذه اللجنة على تنفيذ التوصيات      . احلكومي حلقوق اإلنسان، إنشاء جلنة ُتعىن بقضايا األقليات اجلنسية        
  .حد سواءاليت يفرزها هذا التحليل وتلك اليت تستمد من مبادئ يوغياكارتا على 

  )٢٧ و٥التوصيتان رقم ( تعقيم النساء -  خامساً
 واملبادئ التوجيهية لوزارة الصحة بعدم جواز ممارسة التعقيم ١٩٦٦لقد قضى قانون الرعاية الصحية لعام   - ١٢

 فيها اإلجراء املتبع    راع لوقوع حاالت فردية ومعزولة يف املاضي مل يُ        ونظراً. دون موافقة الشخص املعين عن دراية     
، فقد اختذت تدابري إضافية لزيادة فعالية الضمانات القانونية القائمة          )امل مخسني من هذه احلاالت    حدد أمني املظ  (

  ). من التقرير الوطين١١نظر الصفحة ا(للحيلولة دون حدوث عمليات التعقيم اليت ال تستند إىل موافقة عن دراية 

 جديد متعلق باخلدمات الطبية اخلاصة وسُتدرج قواعد مفصلة عن التعقيم لتصبح جزءاً من مشروع قانون  - ١٣
ومبوجب مشروع القانون هذا، ال جيوز ممارسة التعقيم . ٢٠٠٩جيري إعداده ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يف عام 

هذه املوافقة ميكن أن إعطاء واملريض العاجز عن . املريض موافقته اخلطيةإعطاء إال إذا توافرت أسباب صحية وبعد 
عملية ألسباب صحية فقط بعد موافقة خطية من الكفيل القانوين، ورأي إجيايب من جلنـة مـن                 ُتجرى له هذه ال   

  .اخلرباء، وموافقة كاملة من احملكمة
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، حكمت احملاكم التشيكية، يف قضية مل حيترم فيها اإلجراء املتعلق بالتعقيم املنصوص عليه ٢٠٠٧ويف عام   - ١٤
  . يورو وباالعتذار للمرأة املعنية٢٠ ٠٠٠يف القانون، مبنح تعويض مايل مببلغ 

وستنظر احلكومة يف االقتراح الذي قّدمه اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان بإنشاء جلنة عاملة مشتركة بـني              - ١٥
  ).  من التقرير الوطين١٢نظر الصفحة ا (١٩٦٦يوليه / متوز١ من الوزارات للنظر يف ممارسات التعقيم السابقة اعتباراً

ة القفصية يف مرافق الرعاية الصحية      رَّاألِس  - سادساً 
  )١٨التوصية رقم  (والرعاية االجتماعية

 ُيعد وضع مستخدم خدمة من اخلدمات االجتماعية يف سرير قفصي أو سـرير              -  مرافق اخلدمات االجتماعية    - ١٦
  ).رير الوطين من التق٧نظر الصفحة ا (٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١ مبوجب القانون منذ  حمظوراًمشبوك أمراً

، وافقت احلكومة على عريضة من اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان بشأن ٢٠٠٧نوفمرب /ويف تشرين الثاين  - ١٧
استخدام وسائل التقييد يف مرافق اخلدمات االجتماعية هتدف إىل تعزيز محاية حقوق اإلنسان للمستفيدين مـن                

 االجتماعية بإعداد تعديالت علـى القـانون املتعلـق          وقد كُلّفت وزارة العمل والشؤون    . اخلدمات االجتماعية 
وينبغي أن ُتقّدم للمـستفيدين مـن   . باخلدمات االجتماعية وقواعد اإلجراءات املدنية، بالتعاون مع وزارة العدل    

 للعالج يف مرافق    اخلدمات االجتماعية محاية مماثلة للحماية اليت يتمتع هبا املرضى الذين يدخلون املستشفى طوعاً            
يف مجيـع األحـوال     وهو ما يعين ضرورة متتع املستفيد من اخلدمة االجتماعية أو وصيه القانوين             . لطب النفسي ا

  .بإمكانية رفع دعوى قضائية إذا رأى أنه خيضع لتقييد صارم

وخيضع استخدام وسائل التقييد يف حق املستفيدين من اخلدمات االجتماعية للرقابة بعمليات تفتيش جتريها   - ١٨
وأثناء عمليات  . لطات اإلقليمية أو وزارة العمل والشؤون االجتماعية للتثبت من نوعية اخلدمات االجتماعية           الس

.  خطة لعمليات التفتيش لفترة زمنية معينـة       التفتيش هذه، تتبع السلطات قواعد اإلجراءات اإلدارية وتضع دائماً        
 مـع اإلسـهامات   تتجاوب هذه املؤسسات أيـضاً  يف خطة التفتيش، وإىل جانب عمليات التفتيش احملددة سلفاً     

وإذا مل ميتثل مقدم اخلدمات االجتماعية للقانون، .  املقدمة وجتري عمليات تفتيش متخصصة ىوتستجيب للشكاو 
وبوسع أي شخص لديه    .  يورو ١٠ ٠٠٠وقد يتعرض لغرامة تصل إىل      . فإن الترخيص له بصفته تلك قد ُيسحب      

وقـد  .  إال وينظر فيها   ىوما من شكو  .  االتصال باملؤسسات املخّولة بإجراء عمليات التفتيش      ىاقتراح أو شكو  
  . منهجية بشأن تنفيذ عمليات التفتيش٢٠٠٧أعدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف عام 

داخلية  جيري يف الوقت احلاضر تنظيم استخدام وسائل التقييد مببادئ توجيهية            -  الرعاية الصحية مرافق    - ١٩
أكتـوبر  /وكانت للمجلس احلكومي حلقوق اإلنسان ردة فعل إزاء هذا الوضع يف تشرين األول            . وليس بالقانون 

لة اللجوء إىل وسائل التقييد يف مرافـق الرعايـة          أ عندما اعتمد عريضة تدعو إىل وضع تنظيم قانوين ملس         ٢٠٠٧
بت من وزارة الصحة إدراج أحكام يف قانون وطل. ٢٠٠٨مارس /وأقرت احلكومة هذه العريضة يف آذار. الصحية

 ومن املنتظر أن يكون هذا التنظيم القانوين اجلديد متماشياً. خدمات الرعاية الصحية بشأن استخدام وسائل التقييد
  .مع توصيات اجمللس وأن يتضمن جمموعة من القواعد املفصلة
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تنفيذ العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية            -  سابعاً
اللجنة املعنية باحلقوق التعاون مع جتماعية والثقافية وواال

  )١٩التوصية رقم  (االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 جزءاً من النظام القانوين التشيكي، ويتوىل       العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ُيعد    - ٢٠
وتظل احلكومة ملتزمـة بـاحلوار   ).  من التقرير الوطين٦ظر الصفحة نا(اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان رصد تنفيذه       

  ). من التقرير الوطين٨نظر الصفحة ا (اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالصريح والبناء مع 

  )١٦ و٣ و١التوصيات رقم ( النازية والتطرف -  ثامناً
طار سياسة احلكومة ملكافحة التطرف اليت تشمل سـن أحكـام           جيري تنفيذ التوصيات ذات الصلة يف إ        - ٢١

ملكافحة التطرف والنازية اجلديـدة والعنـصرية       ) ذات طابع قمعي ووقائي معاً    (للمدى املتوسط وللمدى البعيد     
  . األجانبوكره ومعادة السامية 

 أعمال عنف ضد مجاعات ومما ُيعد خمالفات جنائية مبوجب القانون التشيكي مجيع األنشطة اليت تؤدي إىل  - ٢٢
أو أفراد، وكذلك التحريض على الكراهية ضد أمة من األمم أو جمموعة إثنية أو عرق أو معتقد، ودعم احلركات                

  . وحرياهتماليت تسعى إىل قمع حقوق الناس

حلقوق وتقدِّر احلكومة التشيكية املسامهة اليت يقّدمها املدافعون عن حقوق اإلنسان يف جمال محاية هذه ا                - ٢٣
وتظل احلكومة ملتزمة . كما تدعم هبمة التدابري الفعالة الرامية إىل حتسني محايتهم وتعزيز أنشطتهم يف العامل بأسره

ن األفراد واجلماعات واجلمعيات من االضـطالع       بتهيئة مناخ مواٍت لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا ميكّ         
ويعد اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان، . نسان والسعي يف سبيل ذلكحبرية بأنشطة ترمي إىل تعزيز محاية حقوق اإل

  .حوار مفتوح بني احلكومة وممثلي اجملتمع املدين، أحد األمثلة على مثل هذا املناخفيه يدور الذي 

  )٢٩التوصية رقم ( االجتار بالبشر -  تاسعاً
   ٢٠٠٣جتار بالبشر نافـذة منـذ عـام         ستراتيجية وطنية ملكافحة اال   افهناك  . هذه التوصية قيد التنفيذ     - ٢٤

ستراتيجية كل سنتني وهي تتيح تنفيذ عـدد مـن       االوُتحدَّث هذه   ).  من التقرير الوطين   ١٦نظر الصفحة رقم    ا(
 لربوتوكول بالريمو لألمم املتحدة وغريه من التدابري يف جمال قمع االجتار بالبشر والوقاية منه ورعاية الضحايا، وفقاً

  .وصيات الدوليةاالتفاقات والت

الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان        -  عاشراً
  )٢٥ و٢٣ و١٢ و٧التوصيات رقم (

يعكف الربملان يف الوقت احلاضر على حبث اقتراح احلكومة الداعي إىل التصديق على نظام روما األساسي   - ٢٥
  ). من مشروع التقرير١٠نظر الصفحة ا(للمحكمة اجلنائية الدولية 
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االتفاقيـة   مشاورات بني الوزارات هبدف إعداد مقترح يدعو إىل التوقيع على            ٢٠٠٨م  وستجري يف عا    - ٢٦
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

اتفاقية حقوق  يدعو إىل التصديق على  مقترحا٢٠٠٨ًوستقدم وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف عام   - ٢٧
  .االختياري وعلى بروتوكوهلا األشخاص ذوي اإلعاقة

  ، اليت  ١٩٩٠ لعام   االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        أما التوقيع على      - ٢٨
وجتدر اإلشارة إىل أن حقوق العمال .  يف الوقت احلاضر دولة، فليس مطروحا٣٧ًمل يصّدق عليها حىت اآلن سوى 

جب التشريع الوطين القائم ومبوجب االلتزامات الدولية الـيت         املهاجرين وأفراد أسرهم مكفولة بشكل شامل مبو      
  .قطعتها اجلمهورية التشيكية على نفسها

التدريب يف جمال القـانون الـدويل حلقـوق           - حادي عشر 
  )٨التوصية رقم  (اإلنسان لفائدة سلك القضاء

. نون الدويل حلقوق اإلنـسان     من احللقات الدراسية تتناول موضوع القا      تنظّم األكادميية القضائية عدداً     - ٢٩
ة بني النساء والرجال ا، وعلى حظر التمييز، واملساو     عام وتركز هذه احللقات الدراسية على حقوق اإلنسان بوجه       

يف احلقوق، واحلق يف احلياة، وحظر عقوبة اإلعدام، والتعذيب، والعمل القسري، والتنظيم املتعلـق بـإجراءات                
وقيف رهن التحقيق، وقضايا متعلقة باللجوء واإلبعاد، والنهج اخلـاص جتـاه            التوقيف رهن التحقيق وأسباب الت    

الشباب، واحلق يف االستئناف، وحرية التعبري والفكر والدين، ومحاية األسرة واألطفال، واالجتار بالبشر، ومحاية              
ملهن القانونيـة   وحيضر احللقات الدراسية قضاة ومّدعون عامون؛ وبعضها مفتوح ألفراد ا         . اخلصوصية، والتطرف 

 موضوع حلقات دراسية لفائدة القضاة واملـدعني  وستكون قضايا القانون الدويل حلقوق اإلنسان أيضاً     . األخرى
العامني الذين ال تتجاوز خربهتم ثالث سنوات، وموضوع حلقات دراسية تعقد مرتني يف السنة على األقل لفائدة                 

  . احملاكماملتدربني القانونيني واملتدربني يف جمال عمل

  )٢٦ و٢٢ و١٠التوصيات رقم (واألسرة الطفل  حقوق - ثاين عشر 
   يف جمال محاية األطفال منـسجمة مـع هـذه التوصـيات     واخلطط اليت تنفذها احلكومة حالياً   األنشطة    - ٣٠

  ). من التقرير الوطين١٨ و١٧ نينظر الصفحتا(

ملفهوم احلكومة لرعاية األطفال املعرضني للخطر الـذين         ويف هذا العام، سُيقيَّم أثر التدابري املعتمدة وفقاً         - ٣١
، كما سيعكف فريق عمل للخرباء، حتت إشـراف وزارة العمـل        ٢٠٠٨- ٢٠٠٦يعيشون خارج أسرهم للفترة     

  .والشؤون االجتماعية، على وضع مبادئ توجيهية معقدة ومستكَملة بشأن املساعدة املقدمة لألسر املعرضة للخطر

بدراسة حتليلية ملسؤوليات شىت املؤسسات العمومية يف       "، أحاطت احلكومة علماً     ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار   - ٣٢
 وكلَّفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية بإعداد مقترح بشأن التدابري الالزمة لتحويل هذا          "جمال محاية األطفال  

دف البعيد املـدى لعمليـة      ويتمثل اهل . ٢٠٠٨النظام، وهو املقترح الذي سُيعرض على احلكومة قبل هناية عام           
 عن حتسني ظروف التحويل هذه يف تعزيز أنشطة الوقاية واملساعدة االجتماعية لفائدة األسر املعرضة للخطر فضالً   

  .إحلاقهم مبؤسساتكفالة األطفال يف أسر غري أسرهم لتفادي احلاجة إىل 
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  /وقد أُدرج يف كانون الثـاين     . م األسرية وتدرك احلكومة ضرورة متكني اآلباء من التوفيق بني عملهم وحياهت           - ٣٣
 خيارات لسحب إعانة    ةوحيق لآلباء االختيار بني ثالث    .  نظام جديد من ثالث مراحل لسحب إعانة األبوة        ٢٠٠٨يناير  

ن وبالتايل يتيح هذا النظام لألسر أ     . ستراتيجية اليت اعتمدوها يف جمال التوفيق بني العمل واحلياة األسرية         لال األبوة وفقاً 
  .ختتار حبرية مدة الفترة اليت تتكفل فيها برعاية األطفال وتقاسم املسؤوليات هبذا اخلصوص ضمن األسرة

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان        - ثالث عشر 
  )١١التوصية رقم ( ملبادئ باريس وفقاً

وتقوم هيئات  . لقد أُخذت مبادئ باريس بعني االعتبار لدى إقامة جمموعة من مؤسسات حقوق اإلنسان              - ٣٤
استشارية لدى احلكومة واحملاكم ومكاتب العمل ومفتشيات العمل واملنظمات غري احلكومية بدور أساسي يف هذا 

وُتعّد اهليئات االستشارية وثائق مفاهيميـة للحكومـة وتـساهم          ).  من التقرير الوطين   ٤نظر الصفحة   ا(الصدد  
يقوم أمني املظامل، مبجرد أن يصبح مشروع القانون املتعلق         وس. بأنشطتها يف زيادة مستوى محاية حقوق اإلنسان      

  .، بتيسري املساعدة املقدمة لضحايا التمييزمبكافحة التمييز نافذاً

وية اجلرحالت  موضوع ال تحقيق يف   ال  - رابع عشر 
  )١٧التوصية رقم  (سريةال

 . من مشروع التقرير١٠نظر الصفحة الالطالع على الرد على هذه التوصية،   -٣٥

 -  -  -  -  - 


