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  إعداد التقرير على املستوى الوطين  -أوالً  

وُعمم املشروع  . قسم مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان    أعد املشروع األويل للتقرير       -١
على الوزارات والسلطات احلكومية املركزية واحملكمة الدستورية واحملكمة العليا واحملكمـة           

حلكومية واملنظمات األكادميية وأعضاء وجلـان      اإلدارية العليا وأمني املظامل واملنظمات غري ا      
اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان وهيئات استشارية حكومية أخرى معنية حبمايـة حقـوق             

واستعرض أعضاء احلكومة   . اإلنسان، وطُلب من هذه اجلهات اإلدالء بتعليقات واقتراحات       
  . هناية املطافالنص املوحد املنبثق عن ذلك يف عملية للتشاور وأقرته احلكومة يف

 يف جمـال تعزيـز ومحايـة    اجلمهورية التشيكية التطورات اليت شهدهتا      -ثانياً  
  ٢٠١٢-٢٠٠٨حقوق اإلنسان يف الفترة 

وميكّن التعديل  .  مرتني خالل الفترة املستعرضة    اجلمهورية التشيكية لقد ُعدل دستور      -٢
واب يف الربملان، شريطة     رئيس اجلمهورية من حل جملس الن      ٢٠٠٩األول الذي جرى يف عام      

 إلجراء انتخابات مبكرة   دستورياً ويتيح هذا التعديل أساساً   . موافقة ثالثة أمخاس مجيع النواب    
 للممارسة السابقة املتمثلة يف الدعوة إىل إجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون        ويضع حداً 

تعديل الدستوري اآلخـر    وينص ال .  لتقصري فترة االنتخابات احلالية    دستوري معتمد خصيصاً  
وجيـب أن ُينتخـب     .  على االنتخاب املباشر لرئيس اجلمهورية     ٢٠١٢الذي جرى يف عام     

 ١٨الرئيس يف انتخاب من جولتني من مجيع مواطين اجلمهورية التشيكية البالغني أكثر مـن               
وق وخالل الفترة املستعرضة مل جتر أي تغيريات على الضمانة الدستورية القصوى حلق           . عاماً

  . وهي ميثاق احلقوق واحلريات األساسية- اإلنسان وحرياته

اعتماد قانون مكافحة التمييز    يف  الفترة املستعرضة   أثناء   أحد التطورات املهمة     ومتثل  -٣
 توفري محاية أقوى للحقوق واحلريات الفردية وإعماهلا هـدف          وكان أيضاً . ٢٠٠٩يف عام   

الذي يقـضي   ) ٢٠٠٩(مثل القانون اجلنائي اجلديد     العديد من التغيريات التشريعية األخرى،      
) ٢٠٠٨(باحترام حقوق اإلنسان وحرياته على حنو أكرب، وقانون اإلجراءات املدنية املعدل            

الذي حيسن محاية حقوق الطفل والوضع اإلجرائي لألطفال، وتعديالت قانون اإلجـراءات            
وحـق  ) ٢٠٠٨(كاملات اهلاتفيـة    املاعتراض  اجلنائية اليت تتناول محاية اخلصوصية يف سياق        

). ٢٠١١(ضحايا اجلرائم يف املطالبة بالتعويض عن الضرر غري املادي يف الـدعاوى املدنيـة     
 من أجل إدراج بـدائل لالحتجـاز املؤقـت          ٢٠١٠وُعدل قانون إقامة األجانب يف عام       

 ميكـن أن    وميدد التعديل الفترة القصوى اليت    . لألجانب وحتسني احلماية اإلجرائية حلقوقهم    
يقضيها األجانب يف االحتجاز؛ بيد أن هذا ال يطبق إال على األجانب الذين يعترضون على               

وال ميكن احتجاز قاصر أجنيب إال إذا كانت هناك أسباب معقولـة            . تنفيذ أمر إداري بالطرد   
 اخلطري على األمن القومي أو أنه سيتسبب يف اإلخالل          تدعو إىل االعتقاد بأنه سيشكل خطراً     
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وعندما تكون أسرة بكاملها قيد االحتجاز، جيـب أن         . بالنظام العام يف حالة عدم احتجازه     
وال ميكن احتجاز ملتمـسي اللجـوء       . ُتوىل عناية خاصة لوضع األطفال يف مجيع األحوال       

  حقـوق املرضـى    ٢٠١٢وحتدد تشريعات الرعاية الصحية اجلديدة النافذة منذ عام         . القصر
  .متكافئني كاء ملوظفي الرعاية الصحيةومركزهم باعتبارهم شر

 خبـصوص    لقانون اإلجراءات اجلنائية   ٢٠٠٩وصاحبت بعض املشاكل تعديل عام        -٤
ويف املراحل األولية مـن     . الكشف عن معلومات بشأن أفراد مشاركني يف إجراءات جنائية        

ـ  كعملية الصياغة، كان التعديل حيمي خصوصية القصر وضحايا اجلرائم اليت تنته           سالمة  ال
والشهود، وُوسع نطـاق    املدعى عليهم   ووأُُضيف يف مرحلة الحقة املشتبه فيهم       . الشخصية

املكاملـات  اعتراض  التعديل بشكل أكرب ليحظر الكشف عن املعلومات اجملمعة من عمليات           
وكان ُيتوخى من العقوبات املتعلقة بالكشف عن هذه املعلومات أن تكـون أشـد              . اهلاتفية

، كانت حلماية اخلصوصية يف هذه املرحلة الغلبة        وعموماً. ملقترحة يف البداية  صرامة من تلك ا   
 أي جمال لتسوية حاالت التضارب احملتملة بـني         ومل ُيترك أيضاً  . على حرية التعبري واإلعالم   

 لذلك، اعُتمد تعديل جديد     ووفقاً. هذين احلقني بطريقة تراعي حيثيات كل قضية على حدة        
بالكشف عن تلك املعلومات يف القضايا اليت يغلب فيها الصاحل العام            للسماح   ٢٠١١يف عام   

. وجيب تسوية حاالت التضارب احملتملة بني احلقني يف احملكمـة         . على خصوصية الفرد املعين   
وُووجهت مشاكل مماثلة فيما يتعلق بتعديل قانون التجمعات العامة الـذي أدرج عقوبـات    

ويف هذا الصدد، أوضحت وزارة الداخلية يف هناية        . على وضع غطاء للوجه يف جتمعات عامة      
املطاف يف تعليقاهتا التفسريية أن العقوبات تستهدف من يغطون وجوههم لنيـة إجراميـة،              

  .وليس من يريدون إخفاء هويتهم عند إبداء أرائهم

وصدقت اجلمهورية التشيكية خالل الفترة املستعرضة على عدد من اتفاقيات حقوق             -٥
. وتقدَّم تفاصيل إضافية هبذا الشأن يف الفرع املناسب مـن اجلـزء جـيم             . لدوليةاإلنسان ا 

 تشريعات متعلقة باملسؤولية اجلنائيـة للـهيئات القانونيـة          ٢٠١١واعُتمدت يف أواخر عام     
وسيمكن هذا اجلمهورية التشيكية من التصديق على عدد من         . ومعاقبتها على بعض اجلرائم   

قة مبكافحة اجلرمية املنظمة ومحاية ضحاياها، إىل جانب االتفاقيـات          االتفاقيات الدولية املتعل  
  .املتعلقة باالجتار باألشخاص ومحاية حقوق الطفل

وخالل الفترة املستعرضة ألغت احملكمة الدستورية، بصفتها حارس الدستورية، مـن       -٦
ية املتعلقة باألجانب   بني مجلة أمور، القاعدة اليت متنع املراجعة القضائية لقرارات الطرد اإلدار          

املقيمني بصفة غري قانونية؛ واملهلة الزمنية القصرية بشكل غري معقول احملددة مللتمسي اللجوء             
من أجل رفع دعوى بشأن انتهاكات حقهم يف احلماية القضائية يف إجراءات اللجوء؛ واحلد              

راعـاة الـروابط    الزمين القصري بشكل غري معقول إلنكار األبوية، الذي ال يترك أي وقت مل            
البيولوجية واملصاحل املربرة جلميع األطراف املعنية مراعاة تامة؛ والتشريعات املتعلقة باالحتفاظ           
ببيانات حركة االتصاالت وحتديد موقعها واستخدام هذه البيانات مما ينتـهك بغـري حـق             
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ومن جهة أخرى، قضت احملكمة الدستورية بأن تتـاح للجمهـور           . اخلصوصية الشخصية 
. املعلومات اليت تتضمنها قرارات احملكمة املعلقة مبا أن احملاكم ختـضع إلشـراف اجلمهـور    

، وليس فقـط إىل  مبىن بأنه ال بد من إذن من احملكمة من أجل الدخول إىل أي             وقضت أيضاً 
 يف أحكام أخرى، على سبيل      وأكدت احملكمة الدستورية جمدداً   . البيوت، ومن أجل تفتيشها   

 عدم التقيد بالقرارات أو اإلجراءات غري القانونية للسلطات العامة؛ وعـززت   املثال، احلق يف  
مركز األفراد الذين ليست لديهم األهلية القانونية أو ذوي أهلية قانونية حمدودة؛ وحـددت              
حقوق األطراف يف إجراءات التنفيذ؛ وأكدت أن على احملاكم اختاذ القرارات مبا يتماشى مع              

  .عاًاألخالق والقانون م

وكان على نفس القدر من األمهية حكم احملكمة اإلدارية العليا الذي حـل حـزب               -٧
العمال اليميين املتطرف بسبب تشجيعه للعنف والتعصب إزاء جمموعات من السكان وإنكاره            

 للتدخل يف حـق     ويف حكم آخر وضعت احملكمة اإلدارية العليا حدوداً       . للمبادئ الدميقراطية 
يف العديد من القضايا املعروضة عليها احلق يف احلصول على املعلومـات؛            وعرَّفت  . التجمع

وأصدرت احملكمـة  .  يف تعزيز مركز أفراد متهمني مبخالفات إدارية    وساعدت أحكامها أيضاً  
، أراء موحـدة بـشأن   العليا، وهي أعلى هيئة قضائية فيما خيص القضايا املدنية واجلنائية معاً  

إذ ( األطفال من أسرهم بسبب العسر االقتصادي أو السكن الرديء           املمارسة املتمثلة يف نزع   
؛ وبشأن اإلجراءات املتعلقة مبقبوليـة اإليـداع        )أدانت احملكمة العليا بوضوح هذه املمارسة     

واالحتجاز يف مرفق من مرافق الرعاية الصحية؛ وقدر التعويض الذي يتعني منحه عن حاالت              
 مـع الـسوابق     حملكمة وعن االحتجاز غري القانوين، متاشياً     التأخري غري املعقول يف إجراءات ا     

  . القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

  تنفيذ التوصيات املقدمة خالل االستعراض األول  -ثالثاً  

 توصية يف اجملموع إىل اجلمهورية التشيكية خالل جلـسة التحـاور يف             ٣٠قُدمت    -٨
 توصية منـها؛    ٢٩وقبلت اجلمهورية التشيكية    . املالدورة األوىل لالستعراض الدوري الش    

االتفاقية الدولية حلمايـة     املتعلقة بالتصديق على     ٧وكان االستثناء الوحيد هو التوصية رقم       
وتنفذ اجلمهورية التشيكية مجيع التوصـيات      . حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم     

وكقاعدة، ُتجمع عدة توصيات    (ة أدناه   املتبقية مثلما يرد وصف ذلك يف الفروع ذات الصل        
 خيـص تنفيـذ     اوقُدمت معلومات عن التقدم احملرز فيم     ). حتت فرع واحد حسب املوضوع    

  .٢٠١٢-٢٠٠٩بعض التوصيات إىل جملس حقوق اإلنسان يف دوراته العادية يف الفترة 
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  )١٦ و٣ و٢ و١التوصيات أرقام (مكافحة العنصرية والنازية اجلديدة   -ألف  
. يشكل الترويج للنازية اجلديدة واهلجمات العنصرية جرائم يف اجلمهورية التشيكية           -٩

 ارتكاب العنف ضد جمموعة من السكان أو ضـد      ٢٠٠٩وجيرم القانون اجلنائي اجلديد لعام      
فرد هبدف تشويه مسعة أمة أو عرق أو إثنية أو جمموعة أخرى من األشخاص، والتحـريض                

أو التحريض على ارتكاب أفعال تنتهك حقوق جمموعة من         على كره جمموعة من األشخاص      
 دعم حركة مـن هـذا  األشخاص، وإنشاء حركة تسعى إىل قمع حقوق اإلنسان وحرياته و 

وفيما خيص العديد من اجلـرائم األخـرى،        . القبيل والترويج هلا، والتصريح بالتعاطف معها     
ويكفل نظـام العدالـة     . امة جييز فرض عقوبة أشد صر      مشدداً يشكل الدافع العنصري ظرفاً   

 لاللتزامـات   اجلنائية يف اجلمهورية التشيكية حماكمة عادلة تكون نتيجتها معاقبة اجلناة وفقاً          
يف ) عن الضرر غري املـادي واملـادي معـاً        (وللضحايا احلق يف املطالبة بالتعويض      . الدولية

  .الدعاوى اجلنائية

، لدى اجلمهورية التـشيكية اسـتراتيجية        التفاعلية وإىل جانب آلية القانون اجلنائي      -١٠
وتقدَّم تقارير بشأن تنفيذ االستراتيجية كل سـنة        . ملكافحة التطرف جيري استعراضها سنوياً    

 هذه التقارير معلومات بشأن التطورات احلاصلة فيما يتعلـق باحلركـات        وقوام. إىل الربملان 
بشأن مكافحة التطرف خاص بالعام املتطرفة خالل السنة املستعرضة، ومفهوم للسياسة العامة       

وهذه االستراتيجية وقائية وليست قمعية، وهي ذات تدابري مـصممة ملنـع ظهـور              . املقبل
وقد منعت االستراتيجية يف    . وتشمل أنشطة تستهدف األطفال والشباب    . التطرف وانتشاره 

وساعدت علـى   السنوات األخرية على سبيل املثال من تسلل املتطرفني إىل اهلياكل األمنية،            
لكن يظل احملتوى املتطـرف علـى اإلنترنـت         . خفض عدد احلفالت واملظاهرات املتطرفة    

 اإلجراءات الرامية إىل القـضاء      وتوجد أيضاً . واملمارسات التآمرية للمتطرفني مشكلة قائمة    
دينية يف صميم اسـتراتيجية منـع اجلرميـة،    القومية والعنصرية والدوافع العلى اجلرائم ذات  

وإىل جانب منع العنصرية وكره األجانب، تعزز استراتيجية        . ٢٠١٥-٢٠١٢صة بالفترة   اخلا
سلوب ملنع احلجج املعتادة    منع اجلرمية تعايش السواد األعظم من اجملتمع واألقليات اإلثنية كأ         

  .همظاهرالتطرف ومواقف لبعض 

ذي أصدرته وزارة   ال" دليل السلطات البلدية املتعلق بقانون التجمعات العامة      "ويقدم    -١١
الداخلية حملة عامة عن التشريعات التشيكية املتصلة باحلق يف التجمع ويوصي بطرق ملعاجلـة              

زوار غري مرغوب "ويصف كتيب بعنوان . حاالت صعبة قد تنجم يف سياق التجمعات العامة   
، احلركـات   ٢٠٠٩لربح يف عام    ال تتوخى ا  ، اشتركت يف نشره احلكومة ومنظمات       "فيهم
رفة والنازية اجلديدة والتجارب اليت حدثت مع جتمعات متطرفة ونازية جديدة وأحداث            املتط

وقد ُوزِّع الكتيبان على السلطات     . أخرى، ويعرض السبل املمكنة للتصدي ألنشطة املتطرفني      
  .اإلقليمية والبلدية وميكن االطالع عليها على اإلنترنت
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 اعتباراً لكـون  ،  إلدماج األجانب اجتماعياً   التشيكية أمهية متزايدة     ةوتويل اجلمهوري   -١٢
اإلدماج الناجح ضروري من أجل املسامهة اإلجيابية والفعالة اليت ميكن أن جيلبها املهـاجرون              

ومينع اإلدماج من نشأة مجاعات منغلقة مـن املهـاجرين وعزلـة            . إىل اجلمهورية التشيكية  
قامة روابط طبيعية بـني األجانـب       املهاجرين واستبعادهم من الناحية االجتماعية، ويعزز إ      

وبأخـذ هـذا يف     . واجملتمع التشيكي، ويساعد يف التغلب على التحامل والعداء املتبـادلني         
طويل األمد وتقـوم بتنقيحـه      لسياسة إدماج األجانب     احلسبان، وضعت احلكومة مفهوماً   

م يف اللغـة    واهلدف منه تسهيل وتشجيع املشاركة النشطة لألجانب وتطوير كفاءاهت        . بانتظام
       عن بنـاء عالقـات     ، فضالً  وتوجيههم اجتماعياً  التشيكية واعتمادهم على أنفسهم اقتصادياً    

وتتعاون احلكومة يف هذه العملية مـع       . بني األجانب واجملتمع التشيكي   ال تشوهبا املنازعات    
نب هـذا،  وإىل جا. السلطات البلدية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ومجعيات األجانب  

شاريع من قبيل دورات يف اللغة التشيكية وخدمات استشارية بشأن          ملإعانات  احلكومة  تقدم  
ة تعرف األجانب حبقوقهم    ثقافية و جتماعيقانون العمل، والعمل امليداين، ودورات توجيهية ا      

وتقدم مراكـز دعـم إدمـاج املـواطنني         . وواجباهتم وبنمط احلياة يف اجلمهورية التشيكية     
ب، اليت فُتحت يف عشر مناطق ويف براغ، خدمات إعالمية واستشارية وتنظم دورات             األجان

وتنشر السلطات احلكومية على مواقعها . وحلقات دراسية مصممة حسب االحتياجات احمللية
الشبكية معلومات لألجانب باللغة اإلنكليزية، وتصدر منشورات ونشرات بلغـات أجنبيـة            

  .لألجانبوتضع بوابات إلكترونية خاصة 

. وتدعم اجلمهورية التشيكية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف الـداخل واخلـارج             -١٣
 بالتشريعات  وبإمكان املدافعني عن حقوق اإلنسان العمل وأداء أنشطتهم حبرية يف البلد، رهناً           

 من ويف السياق الدويل، يشكل العمل الذي يدعم املدافعني عن حقوق اإلنسان جزءاً. الوطنية
  .امج اجلمهورية التشيكية للتعاون يف املرحلة االنتقاليةبر

التدابري املتعلقة مبكافحة التمييز ومحاية حقوق األقليات اإلثنية، ال سيما الروما             -باء  
  )٣٠ و٢٨ و٢٤ و٢١ و١٥ و٢التوصيات أرقام (

 من أجل حتسني حالة الروما وغريهم مـن          متواصالً تبذل اجلمهورية التشيكية جهداً     -١٤
ولتحقيق هذا اهلدف، فهي تشجع وتدعم ممارسـة األقليـات          . األقليات الوطنية يف اجملتمع   

ولألشخاص الـذين ينتمـون إىل   . حلقوقها ومشاركتها مشاركة كاملة يف احلياة االجتماعية  
األقليات الوطنية احلق يف االحتفاظ جبميع عناصر هويتهم وتطويرها، مبا فيها ثقافتهم اخلاصة             

ويف . تهم اخلاصة، والتجمع مع أشخاص آخرين من أجل الدفاع عن مصاحلهم          واستخدام لغ 
األقليات إىل حد معني، هلم احلق يف التعلم بلغتهم اخلاصة          أفراد  البلديات اليت يصل فيها عدد      

وعلى مستوى احلكومة املركزية، يضطلع     . متسهمواحلق يف املشاركة يف الشؤون العامة اليت        
ات الوطنية مبهمة رسم سياسات وطنية لألقليات وإسـداء املـشورة           اجمللس احلكومي لألقلي  
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ويضطلع اجمللس احلكومي املتخصص    . للحكومة بشأن الشؤون الوطنية لألقليات بصورة عامة      
املعين بطائفة الروما بتوحيد وتنسيق عمل الوزارات واملؤسسات احلكومية واحلكومات احمللية           

 احلكومة بيانات ومعلومات أساسية ومقترحات بـشأن      ويقدم إىل . فيما يتعلق بإدماج الروما   
وُتمثَّل األقليات  . تدابري ملساعدة الروما على احلياة بشكل كامل وبكرامة يف اجملتمع التشيكي          

؛ ويشغل الروما نصف مقاعد اجمللس احلكومي املعين بشؤون طائفـة           الوطنية يف اجمللسني معاً   
 بدور جوهري يف محاية حقـوق الرومـا         نسانمفوض احلكومة حلقوق اإل   ويضطلع  . الروما

  .وغريهم من األقليات الوطنية

والوثيقة الرئيسية للسياسة العامة احلكومية يف هذا اجملال هي مفهوم السياسة العامـة          -١٥
وتركز هذه الوثيقة على التحديات األساسية اليت قد        . ٢٠١٣-٢٠١٠إلدماج الروما للفترة    

 متكافئة والتعـويض عـن       لتحسني حالتهم، ومنحهم فرصاً    يواجهها الروما، وتقترح سبالً   
كما تراعي الوثيقة االحتياجات الثقافية جلماعات الروما، باقتراح سـبل          . يف البداية حرماهنم  

لدعم إجراء أحباث حول ثقافة طائفة الروما ولغتها وتارخيها ولدمج ثقافتها يف ثقافة اجملتمـع          
ويف سياق معاجلة حالة األشخاص املستبعدين      . لروماالتشيكي وإحياء ذكرى ضحايا حمرقة ا     

 املنتمني إىل طائفة الروما، تركز السياسة العامة إلدماج الروما علـى احتياجـاهتم              اجتماعياً
 يف  وتنظـر أيـضاً   . األساسية مثل الرعاية االجتماعية والتعليم والسكن والرعاية الـصحية        

ومن .  ملكافحة التطرف ومنع اجلرمية    قترح سبالً احتياجات الروما املتعلقة بالسالمة واألمن وت     
قليمـيني  اإلنـسقني   امل تدعم احلكومة شبكة من      أجل تنفيذ السياسة العامة إلدماج الروما،     

ومهمتهم هي اإلشراف وتقدمي    . لشؤون الروما ينسقون السياسة العامة على الصعيد اإلقليمي       
  .الرامية إىل اإلدماج يف البلدياتإرشادات للمستشارين من الروما الذين يقودون اجلهود 

وهذه الوكالة جزء من    . ٢٠٠٨وأنشئت الوكالة املعنية باإلدماج االجتماعي يف عام          -١٦
مفـوض احلكومـة حلقـوق       إىل   تقاريرها يف مكتب احلكومة وترفع      حقوق اإلنسان قسم  

ووقف انتـشار   ،  همة حتسني احلياة يف أحياء الروما املستبعدين اجتماعياً        وتضطلع مب  .اإلنسان
 هذه األحياء وتشجيع اإلدماج االجتماعي التام لسكاهنا، ومنح مجيـع األشـخاص فرصـاً             

متكافئة للحصول على التعليم والسكن والرعاية الصحية والعمالة واخلدمات االجتماعية إىل           
ويستحدث فريق خرباء الوكالة مناذج للعمل االجتماعي واإلدمـاج         . جانب السالمة واألمن  

 يعـزز   ، نفذت الوكالة مشروعاً   ٢٠١٢-٢٠١٠ويف الفترة   . اعي ويساعد يف تطبيقها   االجتم
وكجزء من هذا املـشروع، ميكـن       . اإلدماج االجتماعي يف أحياء خمتارة من أحياء الروما       

   للبلديات االستفادة من مشورة ومساعدة الوكالة فيما يتعلق بقضايا اإلدماج االجتمـاعي،            
التخطيط اجملتمعي وإسداء املشورة بشأن سـبل تلبيـة احتياجـات           مبا يف ذلك املساعدة يف      

ويف إطار هذه العمليـة ميكـن       . وكذلك تقدمي أمثلة على املمارسات اجليدة     السكان احملليني   
للبلدية أن تقيم شراكة حملية، تضم منظمات غري حكومية وسلطات عامة ومدارس وشـرطة             

 إىل جنب مع الوكالة بـشأن        للعمل جنباً  اجلمهورية التشيكية وغريها من أصحاب املصلحة     
 أن تساعد يف تقدمي طلبات للحـصول        وميكن للوكالة أيضاً  . مشاريع التنمية احمللية واإلدماج   
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 الوكالـة، منـذ   أبرمـت وقد .  هلذه املشاريعالصندوق االجتماعي األورويب على متويل من  
  . بلدية وحيا٣٣ًإنشائها، هذه الترتيبات التعاونية مع 

، اعتمدت اجلمهورية التشيكية استراتيجية جديدة      ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  و  -١٧
واهلدف منها حتسني اإلحساس العام بالـسالمة       . ٢٠١٥-٢٠١٢ملنع اجلرمية خاصة بالفترة     

وُتعاجلَ مسألة السالمة واألمـن يف األحيـاء        . اإلثنيةواألمن بني السكان واحلد من التوترات       
مشكلة شاملة تتطلب تعاون السلطات البلديـة وشـرطة اجلمهوريـة       ك املستبعدة اجتماعياً 

وأحد األمثلة العملية على هذا النهج هو برنـامج         . التشيكية واملنظمات واملؤسسات األخرى   
الذي يرمي إىل مكافحة القوالب النمطيـة املـستمرة         " الغجر"منع اجلرمية والتطرف املسمى     

ع حد لإلبعاد االجتماعي أو التخفيف من حدته،        القائمة على التمييز وكره األجانب، ووض     
هذا الربنامج، عينـت كـل   كجزء من و. وتعزيز تعايش اجملتمع مع األقليات اإلثنية والوطنية  

 مبنع اجلرمية تتمثل مهمته يف املساعدة على احلد من اجلرائم            معنياً وحدة شرطة بلدية مساعداً   
 عـن منـع املنازعـات        يف احلي، فضالً    تاماً اًواملخالفات والتأكد من أن القانون ينفذ إنفاذ      

واجلنوح يف احلي، واملساعدة يف تغيري موقف اجملتمع الـسليب إزاء األشـخاص املـستبعدين               
 أو امرأة من السكان احملليني، ممن لـديهم مكانـة           وجيب أن يكون املساعد رجالً    . اجتماعياً
، ٢٠١١ويف عـام    . الشواغل الداخلية  يف اجملتمع احمللي وفهم جيد للهياكل والتنمية و        مرموقة

 ١٧ مـساعدين يف     ١٠٤حصل املشروع على إعانة حكومية لتغطية التكاليف املتعلقة بعدد          
  .مدينة

وقد اعتمدت اجلمهورية التشيكية استراتيجية بشأن عمل الشرطة مـع األقليـات،              -١٨
 مبادئ عمـل  وحتدد االستراتيجية. ٢٠١٢-٢٠٠٨لصاحل شرطة اجلمهورية التشيكية للفترة    

الشرطة مع األقليات وتتطلب األخذ بنهج يقوم على املساواة وحيترم السمات املختلفة لكـل         
وكانت اخلطوة الرئيسية يف إطار هذه االستراتيجية هي تعـيني مـسؤول لالتـصال              . أقلية

باألقليات وإنشاء فريق عامل معين باالتصال باألقليات يف كل مقـر إقليمـي للـشرطة يف                
 يف عمل الشرطة مع األقليات      ويكون مسؤول االتصال باألقليات خبرياً    . ة التشيكية اجلمهوري

وتكون مهمته رصد هياكل األقليات واملساعدة على منع اجلرمية يف احلي، باستخدام اخلـربة              
وخيلق عمل الشرطة املنتظم مع األقليات الثقة املتبادلة بـني الـشرطة            . اجملمعة للفريق العامل  

نتمني إىل األقليات، ويساعد الشرطة يف التعرف علـى الـسمات اخلاصـة             واألشخاص امل 
باألقليات وفهمها، وينقل القانون والعدالة بنجاح إىل البيئة اخلاصـة لألحيـاء املـستبعدة              

، ويشجع األشخاص املنتمني إىل األقليات على حتمل املسؤولية بـشأن سـالمتهم             اجتماعياً
  .وأمنهم

تـدابري لـدعم    واختاذ  أدوات  باستحداث  لشؤون االجتماعية    وزارة العمل وا   وتقوم  -١٩
ويشمل هذا إعادة التدريب ووظائف يف املرافـق        . عمالة الروما وعمالة األقليات بصفة عامة     

العامة وحوافز استثمارية وإعانة متهيدية ومسامهات لسد ثغرة االنتقال إىل خط إنتاج جديد             
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ويضع مركز العمالة بالتعاون مع الشخص . لة عن برامج لدعم العماومشورة متخصصة فضالً
الباحث عن العمل خطة عمل فردية حتدد اخلطوات الالزمة لتحسني فرص الباحـث عـن               

وقد تشمل اخلطة   . وظيفة يف سوق العمل، مبا يف ذلك حتديد مهل زمنية وتقييم التقدم احملرز            
ت الباحـث عـن     لتدريب أو خطط أخرى لتحسني مـؤهال      ااالستشارة الوظيفية أو إعادة     

 لسياسة العمالة النشطة، قد تتطلب اخلطة من الباحث عن وظيفة قبول وظيفة             ووفقاً. وظيفة
وتصمم اخلطة حسب مـؤهالت     . يف مرفق عام أو أن يقضي فترات يف خدمة اجملتمع احمللي          

وجيب أن يضع مركز العمالة خطة عمل لكل        . الباحث عن وظيفة وصحته وقدراته وحدوده     
ويتيح هذا التخطـيط    . ذ أكثر من مخسة أشهر كشخص عاطل عن العمل        شخص ُسجل من  

الشخصي ما يكفي من املرونة ملراعاة اجلوانب االجتماعية والثقافية الـيت تـؤثر يف إدمـاج       
وُيدرج الباحثون عن العمل املعنيون يف      . األشخاص املنتمني إىل أقلية الروما يف غالبية اجملتمع       

جتماعي واخلدمات االجتماعية واالقتصاد االجتماعي واإلدمـاج  الربامج الداعمة لإلدماج اال   
  .االجتماعي لألشخاص الذين يعيشون يف أحياء الروما املستبعدة

 اسـتجابة   ٢٠١٠واعتمدت خطة العمل الوطنية اخلاصة بالتعليم الشامل يف عـام             -٢٠
ين ضـد   وآخـر . ح .د يف قـضية      األوروبية حلقوق اإلنسان   للحكم الذي أصدرته احملكمة   

     لألنشطة اليت تعزز احلصول علـى قـدم املـساواة          وتضع اخلطة إطاراً   .اجلمهورية التشيكية 
االسـتبعاد  ، هبدف جعل التعليم أكثر مشوليـة ومنـع          يف جماله على التعليم وتكافؤ الفرص     

وكنتيجة للتعديالت التشريعية اليت جـرت      . االجتماعي ألفراد وجمموعات اجتماعية بكاملها    
، أصبح نظام املشورة التعليمية والنفسية أكثر استجابة لالحتياجات اخلاصة يف           ٢٠١١ يف عام 

وينصب التركيز على جودة املشورة؛ وجيب أن جتري التقييمـات يف غـضون          . جمال التعليم 
وتـساعد التـشريعات يف     . احلدود الزمنية املقررة وأن تستعرض بانتظام لتعقب تقدم الطفل        

رنامج تعليمي وبيئة التعلم على تقييم مهـين الحتياجـات التلميـذ            ضمان أن يقوم اختيار ب    
وال ُيدّرس التالميذ الذين ليست     . التعليمية، شريطة املوافقة املستنرية ملمثلي التلميذ القانونيني      

وقد يوضـع   .  لربامج تعليمية مدرسية خاصة بالتالميذ ذوي اإلعاقة       لديهم أي إعاقات وفقاً   
لكن دون إعاقة يف صف للتالميذ ذوي       )  أو من الناحية الصحية    تماعياًاج( تلميذ حمروم    مؤقتاً

.  رغم مجيع التدابري وسبل الدعم املتاحـة اإلعاقة إذا ظل أداؤه العام يف الصف العادي ضعيفاً        
وطوال هـذه املـدة،   . لكن، جيب أال يدوم وضعه يف مثل هذا الصف أكثر من مخسة أشهر      

ويصلح تقييم .  لربنامج تعليمي للمدرسة االبتدائية العادية     جيب أن يستمر تدريس التلميذ وفقاً     
يوصي بتعليم تلميذ يف برنامج مدرسي للتالميذ ذوي اإلعاقة، ملدة عام واحد وجيب مراجعته              

 باالستناد إىل تقييم خبري، شريطة ويعين هذا أن اختيار الربامج التعليمية جيري دائماً   . بعد ذلك 
وتقدم وزارة التعليم والشباب والرياضة اإلرشـاد       .  التلميذ القانونيني  املوافقة املستنرية ملمثلي  

  .والدعم املنهجي، مبا فيه الدعم املايل، جلميع هذه اخلطوات

 الذين مل يبلغوا سن األطفال احملرومني اجتماعياً  وتركز خدمات التدخل املبكر لصاحل        -٢١
. ي بشكل أكرب للمجموعة املستهدفة    على طرق إتاحة التعليم ما قبل املدرس      الدراسة وأسرهم   
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مبا فيها املهـارات    (واهلدف من ذلك تسهيل وتشجيع النماء املنهجي للمهارات والكفاءات          
ويشمل هذا النهوض   . الضرورية من أجل دخول ناجح إىل املدرسة      ) املتعلقة باللغة والتواصل  

 األطفـال، وتـدريب      لزيادة القدرة االستيعابية لرياض    صفوف املرحلة التحضريية وخططاً   ب
مراكـز    إىلويقدَّم الدعم أيـضاً   . املدرسني للعمل مع أطفال ذوي احتياجات تعليمية خمتلفة       

  .على سبيل املثالاملساعدين املدرسني وذات مستويات منخفضة 

وقد قدم حىت اليوم    . ٢٠٠٩ومركز دعم التعليم الشامل هو مشروع انطلق يف عام            -٢٢
 مدرسة  ١٣٠وشاركت  .  مدرسة ابتدائية  ٢٠٠ماج يف أكثر من     الدعم خلطط االنفتاح واإلد   

ويف املرحلة املقبلة من املـشروع، سيـضع        . ٢٠١٠/٢٠١١يف املشروع يف العام الدراسي      
داخل املدرسـة  التدارك لتقدمي دروس املساعد  املدرس - املركز منهجية بشأن تعاون املدرس 

ال خمتلفة للتعاون مـع األسـر       وخارجها ووضع خطط تعليمية فردية، وكذلك بشأن أشك       
  .باالستناد إىل مبادئ العمل االجتماعي، وبشأن التعاون مع منظمات ومؤسسات أخرى

 كسلطة مـستقلة إلنفـاذ   ٢٠١٢ يف عام  هيئة التفتيش العام لقوات األمن    وأنشئت    -٢٣
صلحة القانون من أجل التحقيق يف اجلرائم اليت يرتكبها أفراد شرطة اجلمهورية التشيكية، وم            

وتقبل هيئة التفتيش الشكاوى املقدمة من أي شخص يعتقد أن         . السجون، ومصلحة اجلمارك  
وال توجد هيئة خاصة مكلفة بالتحقيق يف اجلرائم        .  من قوات األمن قد ارتكب جرمية ما       فرداً

املرتكبة ضد الروما، مبا أن بإمكان الروما رفع شكاواهم إىل اهليئـات نفـسها، واملطالبـة                
  . يف إطار اإلجراءات نفسها، شأهنم شأن األشخاص اآلخرينحبقوقهم

 حملرقة الروما وذكرى ضحايا معسكر عمل الروما يف لييت يو      وقد أويل االهتمام أيضاً     -٢٤
منظمة نـصب    وتضطلع بإدارة موقع لييت التذكاري حالياً     . هودونني يو كانستاتو  بيسكو و 

ذي قيمة  ذكاري للحرب العاملية الثانية وهي منظمة مسؤولة عن نصب ت     (ليديتشي التذكاري   
). راينهارد هيـدريش  حامي الرايخ    الغتيال   انتقاماًكبرية، يقع يف موقع بلدة دمرها النازيون        

 من ميزانية الدولة ولديها اخلـربة الـضرورية         ومتول منظمة نصب ليديتشي التذكاري جزئياً     
لنصب التذكاري حملرقـة الرومـا      وسيضطلع بإدارة ا  . لضمان مستوى عال من العناية املهنية     

.  التربويان الوطنيان كومنسكي. أ.، متحف ومكتبة ج   هودونني يو كانستاتو  املزمع إنشاؤه يف    
إذكـاء  األنشطة التربوية وأنـشطة     وسينظم املتحف املوجود يف براغ حماضرات وغريها من         

  .الوعي لصاحل اخلرباء وعامة اجلمهور

جيب التعامل مع   أنه  نات اإلثنية يف اجلمهورية التشيكية       مجع البيا  ومما يزيد من تعقيد     -٢٥
 للمعاهدات الدولية وقانون االحتاد األورويب، كبيانات حساسة وال ميكن          هذه البيانات، وفقاً  

وال يعتـرب  . معاجلتها إال مبوافقة اجلهة موضوع البيانات أو ألغراض مشروعة حيددها القانون         
ويعين هذا  ".  مشروعاً غرضاً"مها سلطات اإلدارة العامة     مجع البيانات اإلحصائية لكي تستخد    

أن املصادر املمكنة الوحيدة للحصول على املعلومات من أجل تقدير حجـم الرومـا أو أي         
جمموعة إثنية أخرى هي إما بيانات حتددها إثنية بنفسها أو بيانات إثنيـة ال ميكـن حتديـد                  
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وكنتيجـة لـذلك،    . ها اسم من أجنزهـا    أصحاهبا آتية من دراسات استقصائية ال ُيذكر في       
وألغراض عملية ُتحدد اإلثنية عن طريق مراقب يف أغلب األحيان، بغض النظر عن تعريـف               

  .وقد يؤدي هذا إىل اختالفات بني التصورات املوضوعية والذاتية لإلثنية. هذا الشخص لذاته

وقـد صـاحب    .  ذاتياً والتعداد السكاين هو املصدر الوحيد للبيانات اإلثنية احملددة         -٢٦
واضـطلع بـإدارة    .  مشروع يستهدف أحياء الروما املستبعدة     ٢٠١١التعداد السكاين لعام    

ومشل . املشروع مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان بالتعاون مع مكتب اإلحصائيات التشيكي         
محلة إلذكاء الوعي ترمي إىل تقدمي معلومات للروما عن عملية التعداد الـسكاين، ومحايـة               

نات التعداد السكاين، والطرق اليت ميكن أن ُتستخدم هبا البيانات ملساعدة الرومـا علـى               بيا
 من الروما    مساعداً  عداداً ١٣٩ونشرت املعلومات يف نشرات وعن طريق       . ممارسة حقوقهم 

زاروا األسر املعيشية للروما لتقدمي توضيحات هلم ومساعدهتم يف ملء اسـتمارات التعـداد              
إحاطات إعالمية بشأن عملية التعداد السكاين لصاحل العدادين املساعدين         وُنظمت  . السكاين

. ومستشاري الروما والعمال امليدانني التابعني للسلطات البلدية واملنظمات غـري احلكوميـة           
. وُنشر شعار يلفت االنتباه إىل التعداد السكاين على املواقع الشبكية لرابطات الرومـا املدنيـة              

    عـن نـشر    الوعي مؤمترات صحفية مع زعماء طائفة الرومـا، فـضالً  ومشلت أنشطة إذكاء  
 ١٨ ٣٤٩ ، عرف ٢٠١١ويف التعداد السكاين لعام     . مقاالت يف جمالت وجرائد خمتارة للروما     

 من بينهم أن لديهم هويـة إثنيـة واحـدة           ٥ ١٩٩وأفاد  .  أنفسهم كأفراد من الروما    جميباً
  ).الروما وإثنيات أخرى( هوية متعددة اإلثنيات  أن لديهم١٣ ١٥٠، يف حني أفاد )الروما(

 اسم من أجنزها إىل بيانـات إثنيـة         ُتغفل الدراسات االستقصائية اليت     وتستند غالباً   -٢٧
، كانت هناك عدة دراسات استقصائية لتقيـيم        ٢٠١٠-٢٠٠٨ويف الفترة   . يضعها باحثون 

مت مفتشية املدارس التشيكية    واستخد. حظوظ جناح أطفال الروما يف النظام التعليمي العادي       
وجيـري  .  هذه الطريقة لقياس التقدم احملرز يف تغيري املدارس اخلاصة السابقة          ٢٠١٠يف عام   

 دراسة استقصائية أخرى من أجل حساب عدد أطفال الروما يف مـدارس             أمني املظامل حالياً  
 التالميذ الرومـا    وسُيظهر هذا إن كانت حصة    . ابتدائية خمتارة خاصة بالتالميذ ذوي اإلعاقة     

واهلدف هو الكشف   . يف هذه املدارس متناسبة مع حاالت اإلعاقة الذهنية يف جمموع السكان          
وال تذكر الدراسـة    . عن أي ممارسات مستمرة للتمييز غري املباشر على أساس األصل اإلثين          

 يقوم هبا   االستقصائية أي أمساء، وتستند إىل استبيانات موجهة إىل املدرسني وزيارات ميدانية          
وحيدد املدرِّس أطفال الروما باالستناد إىل خلفياهتم األسرية، يف حـني           . موظفو أمني املظامل  

وسُتعرف نتائج هـذه الدراسـة      . حيددهم موظفو أمني املظامل على أساس الرصد يف الصف        
  .٢٠١٢االستقصائية يف عام 

، ٢٠٠٩ يف براغ يف عام      وُعقد االجتماع األول للمنرب املتكامل بشأن إدماج الروما         -٢٨
ويضم هذا املنرب ممثلني عن دول أعـضاء يف  . لس االحتاد األورويب   الرئاسة التشيكية جمل   يف ظلّ 

ويهدف باألساس إىل تنـسيق  . االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية ومنظمات غري حكومية     
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حتاد األورويب،  وتسهيل وضع سياسات اإلدماج على الصعيد الوطين يف كل بلد من بلدان اال            
 مهما يف    دوراً وأدت اجلمهورية التشيكية أيضاً   .  املمارسات اجليدة  التشارك يف وزيادة تسهيل   

ضمان املوافقة على استنتاجات جملـس االحتـاد األورويب املتعلقـة بإدمـاج الرومـا، يف                
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران

  )٣٠ و٢٠ و٩ و٦و ٤التوصيات أرقام  (التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز  -جيم  
تقوم التشريعات املتعلقة مبكافحة التمييز على املبادئ الدستورية للمساواة يف الكرامة             -٢٩

ف قانون مكافحة التمييز النافـذ      ويعّر. واحلقوق، وعلى حظر التمييز ألسباب غري مشروعة      
لقانون االحتاد   ووفقاً.  احلق يف املعاملة على قدم املساواة واحلماية من التمييز         ٢٠٠٩منذ عام   

  :األورويب، حيظر هذا القانون التمييز لألسباب التالية

 العرق؛ •

 األصل اإلثين؛ •

 اجلنسية؛ •

 نوع اجلنس؛ •

  جلنسي؛امليل •

 السن؛ •

 اإلعاقة؛ •

 .الدين أو املعتقد أو رؤية العامل •

  :يف اجملاالت التالية  

 احلق يف العمل واحلصول على العمل أو نشاط مستقل مدر للربح؛ •

  ترتيب بديل للعمل، بأجر؛العمل أو •

 الضمان االجتماعي واإلعانات والتسهيالت االجتماعية؛ •

 الرعاية الصحية؛ •

 التعليم؛ •

 .احلصول على السلع واخلدمات املتاحة للجمهور، مبا فيها السكن •

 عن قانون مكافحة التمييز، هناك قوانني ولوائح حتظر التمييز ألسباب غـري             وفضالً  -٣٠
وحيظر ميثـاق  ).  السياسي، واألصل االجتماعي، وامليالد، وغري ذلك  الرأي(مشروعة أخرى   

وإن قانون مكافحة التمييز حيظـر التمييـز        . احلقوق واحلريات األساسية التمييز بصفة عامة     
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على التمييـز والتحـريض      املباشر وغري املباشر على حد سواء واملضايقة واالضطهاد واحلث        
نون بأال ينظر إىل املعاملة املختلفة على أهنا متييزية إذا          ومن جهة أخرى، يقضي هذا القا     . عليه

كان هلا مربر موضوعي يتمثل يف هدف مشروع وإذا كانت الوسائل املستخدمة لبلوغ هذا              
  .اهلدف وسائل معقولة وضرورية

ومينح القانون لكل شخص احلق يف املعاملة على قدم املساواة واحلق يف عدم التعرض                -٣١
هذا السلطات العامة اليت يتمثل واجبها العام يف ضمان املعاملة على            أن حتترم وجيب  . للتمييز

 للتشريعات الدستورية والقواعد اإلجرائية،  قدم املساواة جلميع األطراف يف أي إجراءات وفقاً       
. واجباهتم يف قانون مكافحة التمييـز     احملددة  كما جيب أن حتترمه الكيانات اخلاصة واألفراد،        

احملكمـة وأن   إىل  التمييز أن يرفع دعـوى      جراء  قوقه من   مت املساس حب  شخص  وميكن ألي   
    وإذا. يطالب بوقف التمييز واجلرب عن نتائج الفعل القائم على التمييز ومنحه ترضية معقولـة             

 للجرب عن الضرر الواقع، فإن للضحية احلق يف التعويض املايل عن الـضرر              مل يكن هذا كافياً   
ويف املنازعـات املتعلقـة   .  ال بديل له يف احلماية من التمييز احملاكم دوراً وتؤدي  . املاديغري  
 عبء اإلثبات، ويعين هذا أنه بعدما يقدم املـدعي إىل           ييز، يتقاسم املدعي واملدعى عليه    بالتم

، جيب على املدعى عليه إثبـات عـدم         احملكمة وقائع تبني أن سلوك املدعى عليه كان متييزياً        
إىل جانب هذا، تشكل املعاملة على قدم املساواة موضوع عمليات التفتيش           و. وقوع أي متييز  

اليت جتريها سلطات التفتيش احلكومية مثل مفتشيات العمل ومفتشية املدارس التشيكية وهيئة            
وميكـن  . تفتيش التجارة التشيكية ووزارة الصحة ووزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة          

  .للمفتشني فرض غرامات

. والسلطة الوطنية اليت تضطلع بدور مركزي يف مكافحة التمييز هي أمـني املظـامل           -٣٢
وتتمثل مهمته يف املساعدة على إنفاذ احلق يف املعاملة على قدم املساواة، ومد يـد العـون                 
للضحايا يف املطالبة حبقوقهم، وإجراء أحباث، ونشر تقارير وتوصيات بشأن مسائل تتعلـق             

ويشمل املوقع الشبكي ألمني املظـامل      .  املشورة باألساس، ونشر معلومات    بالتمييز، وإسداء 
معلومات أساسية عن مشكلة التمييز، ويسدي نصائح بشأن طريقة التصدي هلا، كما يقـدم      

  .توصيات وآراء قانونية بشأن قضايا معينة للتمييز

التوصيتان  (حاالت نساء الروما اللوايت كانت عمليات تعقيمهن خمالفة للقانون          -دال  
  )٢٧ ورقم ٥رقم 
 تأسف فيـه للحـاالت       بياناً ٢٠٠٩أصدرت حكومة اجلمهورية التشيكية يف عام         -٣٣

. الفردية احملددة فيما يتعلق بالنساء اللوايت كانت إجراءات تعقيمهن خمالفة للوائح املعمول هبا            
ضمن القانون اجلديد   ويت. ر مثل هذه احلاالت   ا باعتماد تدابري ملنع تكر    وتعهدت احلكومة أيضاً  

   . ، قواعد شاملة تتعلـق بـالتعقيم  ٢٠١٢املتعلق باخلدمات الطبية اخلاصة، الذي سن يف عام    
وال بد من املوافقة املستنرية واخلطية للمريض يف مجيع احلاالت، مما يعين أن من غري املمكـن                 
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ملرضى الذين ليـست    وال ُيسمح بتعقيم القصر وا    . إجراء التعقيم إال يف حالة موافقة املريض      
لديهم أهلية قانونية إال ألسباب طبية قاهرة، شريطة موافقة املمثل القانوين للمريض وجلنـة              

وجيب أن تقدَّم للمريض معلومات عن طبيعة العملية اجلراحية، وآثارها طويلة . خرباء وحمكمة 
 األقل للتفكري   وجيب أن يكون لدى املريض مدة من سبعة أيام على         . األمد وأخطارها احملتملة  

وجيب أن تشرح استمارة املوافقة الغرض من العملية وطبيعتها ومنافعها          . يف املنافع واملخاطر  
وآثارها وخماطرها املتوقعة وبدائلها وما سيترتب عنها من إزعاجات يف املستقبل وضغط على             

 تقدم وصـفاً  اجلسد، وكذلك العالج بعد العملية اجلراحية وسبل الوقاية املناسبة، وجيب أن            
 يشهد فيه   وجيب أن تتضمن استمارة املوافقة فرعاً     .  لتشريح األعضاء اجلنسية الداخلية    مقتضباً

اجلراح بأنه قدم املعلومات للمريض، ويشهد فيه املريض بأنه تلقى املعلومات عـن العمليـة               
يض وشـاهد  وجيب أن يوقع على استمارة املوافقة اجلراح واملر       . اجلراحية والتعقيدات احملتملة  

وتدعم وزارة الـصحة التثقيـف      . وقد ترمجت االستمارة إىل لغة الروما     ). إذا اقتضى األمر  (
  .وإذكاء الوعي بشأن حقوق املرضى بني عامة اجلمهور ويف صفوف موظفي الرعاية الصحية

وقد خضع عدة جراحني أجروا عمليات تعقيم ملالحقات جنائية، لكن مجيع هـذه               -٣٤
وميكن للنساء  .  مع قانون اإلجراءات اجلنائية     أُوقفت يف هناية املطاف متاشياً     ُعلقت أو  القضايا

 احملكمة واملطالبة بـالتعويض  إىلاللوايت كانت إجراءات تعقيمهن خمالفة للقانون، رفع دعوى  
وجيري الفـصل  . عن الضرر، مبا فيه الضرر غري املادي الناجم عن انتهاك حقوقهن الشخصية        

ورغـم  . ، مبا فيها قانون التقادم     للقوانني واللوائح املعمول هبا عموماً     قاًيف هذه الدعاوى وف   
هذا، رأت احملكمة الدستورية يف بعض القضايا أن التطبيق الصارم لقانون التقادم يتعارض مع              
األخالق، وال سيما إذا مل تتقيد صاحبة الدعوى باحلد الزمين القانوين لسبب ال دخل هلا فيه،               

وعلى هذا . بشكل ال موجب له  قاسياًلقضية، فإن رفض دعواها سيكون أمراًيتعلق بظروف ا
 رفض دعوى متعلقة بالتعقيم باعتبارهـا        حكماً ٢٠١١األساس، ألغت احملكمة العليا يف عام       

لكن سيكون مـن الـسابق      . قد سقطت بالتقادم، وحصلت صاحبة الدعوى على التعويض       
  .ا أنه ما زالت بعض القضايا معلقةألوانه استخالص أي استنتاجات هنائية، مب

، أمرت احلكومة وزارة العدل بتحليل مشكلة قانون التقادم واقتراح          ٢٠١١ويف عام     -٣٥
اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان احلكومة بـدفع       ، أوصى   ٢٠١٢ويف مطلع عام    . حلول هلا 

ى اجمللس أنـه    وير. تعويضات جلميع النساء اللوايت كانت إجراءات تعقيمهن خمالفة للقانون        
عقب حـصوهلن علـى     ١٩٩١جيب دفع تعويضات للنساء اللوايت جرى تعقيمهن قبل عام          

حوافز أو تعرضهن للضغط من خدمات الرعاية االجتماعية اليت تديرها الدولـة، وكـذلك              
للنساء اللوايت يكون تعقيمهن بشكل غري قانوين من مسؤولية مرفق الرعاية الصحية، لكنهن             

حتليـل وزارة   وباإلحالة إىل نتائج    .  يف احملكمة بسبب قانون التقادم     نعاواهُيمنعن من رفع د   
اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان بأن تستحدث احلكومـة آليـة هلـذه           العدل، أوصى أيضاً  

  . يف توصيات اجمللسوتنظر احلكومة حالياً. التعويضات
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 ١٢ و ٧صيات أرقام   التو(اعتماد معاهدات دولية والتعاون مع اهليئات الدولية          -هاء  
  )٢٥ و٢٣ و١٩و

صادقت اجلمهورية التشيكية على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف             -٣٦
وصادقت يف العام نفسه على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة دون أي      . ٢٠٠٩عام  

 بصدد  الياً، قدمت تقريرها األول بشأن تنفيذ هذه االتفاقية، وهي ح         ٢٠١١ويف عام   . حتفظات
 يف األعمال   وُيحرز التقدم أيضاً  . التحضري لوضع آلية رصد مستقلة مثلما تقتضي ذلك االتفاقية        

، ٢٠١٢ ويف عـام  . التحضريية للتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق هبذه االتفاقيـة        
ي صادقت اجلمهورية التشيكية على الربوتوكول اإلضايف للميثاق االجتماعي األورويب الـذ          

وجيري النظر  . ينص على نظام الشكاوى اجلماعية، واالتفاقية املتعلقة باحلماية الدولية للبالغني         
ومـن  .  يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري   حالياً

جهة أخرى، ال تنوي اجلمهورية التشيكية التصديق على اتفاقية محاية حقوق مجيع العمـال              
املهاجرين وأفراد أسرهم، مبا أهنا ترى أن احلماية اليت توفرها التشريعات الوطنية القائمة كافية             
ومتماشية مع مجيع االلتزامات األخرى اليت تعهدت هبا اجلمهورية التشيكية يف جمال حقـوق           

  .وهلذا السبب، مل تقبل اجلمهورية التشيكية التوصية ذات الصلة. اإلنسان

 يف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية          التشيكية طرف أيضاً   واجلمهورية  -٣٧
واالجتماعية والثقافية، وتفي بالتزاماهتا الناشئة عن هذا الصك وتتعاون بشكل تام مع جلنـة              

 تقريرها الدوري   وقُدم مؤخراً . األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  . بانتظار أن تنظر فيه اللجنة بالتزاماهتا وهو حالياًالثاين بشأن وفائها

تدريب موظفي النظام القضائي يف جمال القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان               -واو  
  )٨التوصية  (استقالل القضاء والتدابري الرامية إىل تعزيز

ينص دستور اجلمهورية التشيكية على أن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان تطبـق              -٣٨
ويعين هذا أن على مجيع اهليئات اليت متـارس         . شكل مباشر وأهنا تعلو على القانون الوطين      ب

 وتشكل الدروس املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان جزءاً      . السلطة العامة االمتثال هلذه االتفاقيات    
 يف بـرامج    وُتدرج أيضاً . من دورات القانون الدستوري والقانون الدويل العام يف اجلامعات        

وينمي القضاة  . يبية خاصة موجهة إىل القضاة واملدعني العامني وموظفي السلطات العامة         تدر
املتدربون امللتحقون باألكادميية القضائية معارفهم بشأن حقوق اإلنسان يف دورات تدريبيـة            

 بشأن خمتلف جوانـب حقـوق       متخّصصةعامة ويف دورات وحلقات دراسية وحماضرات       
لعليا واحملكمة اإلدارة العليا واحملكمة الدستورية مـؤمترات ودورات         وتنظم احملكمة ا  . اإلنسان

  .بشأن حقوق اإلنسان لصاحل القضاة
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ويلتزم القـضاة   . ويشكل استقالل القضاء ونزاهته حجر أساس يف النظام القضائي          -٣٩
ا حسب أفضل ما لديهم من      وجيب عليهم تفسريمه  دون سوامها   بالقانون واملعاهدات الدولية    

وجيب عليهم اختاذ القرارات املتعلقة بالقـضايا يف        . ضمريهمما ميليه عليهم     وحسب   معارف
 غضون وقت معقول، بدون تأخري، وبرتاهة وعدل، باالستناد إىل األدلة اليت جرى احلـصول       

 أي عمل ينتـهك     لىل القضاء، هناك عقوبات جنائية ع     وحلماية استقال .  للقانون  وفقاً عليها
 وهناك أيـضاً  ). مبا يف ذلك الرشوة   (ثر خبالف ذلك يف مسار القضاء       استقالل القضاء أو يؤ   

إذ ُيعيَّن قاض لفترة غري حمددة وال ميكن فصله         : عدد من الضمانات العملية وإجراءات املراقبة     
وال ميكن نقل . إال إذا أمرت جلنة تأديبية بفصله أو إذا ألغي منصبه ألسباب يسمح هبا القانون     

 تويل مناصب أخرى معينة واملشاركة      اضيوال جيوز للق  . ن موافقته آخر دو قاض إىل منصب    
 خطط إلنشاء جملـس أعلـى       ولتعزيز استقالل القضاء، هناك حالياً    . يف أنشطة مدرة للربح   

  . الفرع التنفيذيبني آخرين ليست هلم صلة مباشرة للقضاء يتألف من قضاة ومهنيني قانوني

  )٢٦ و٢٢ و١٠رقام التوصيات أ(محاية الطفل واألسرة   -زاي  
، ٢٠١٠ويف عـام    .  حلماية حقوق الطفـل     كبرياً تويل اجلمهورية التشيكية اهتماماً     -٤٠

وبعد األحكام اليت أصدرهتا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وافقت احلكومة على ورقـة             
منـع   - تدابري عامة لتنفيذ أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان       "للسياسة العامة بشأن    

 أن متنع هذه التدابري العامة      ينبغيو". م ألسباب اجتماعية واقتصادية    األطفال من آبائه   انتزاع
. التدخل غري املعقول يف حق الطفل يف رعاية والديه واحلق يف محاية األسرة واحلياة اخلاصـة               

العـسر  فقـط بـسبب   األطفال من أسـرهم  انتزاع  واملبدأ األساسي هو أنه ال ميكن قبول        
يء، إال إذا كانت حياة الطفل أو صحته أو نشأته الصحية معرضة            رد ال تصادي أو السكن  االق

التغيريات التـشريعية  و. خلطر بالغ، وفقط يف حاالت ال ميكن فيها محاية الطفل بطرق أخرى     
  .اآلنعليها املوافقة يف سبيلها إىل ذات الصلة 

ترك على يد احملاكم والسلطات     وجيب أن ُتعاجل املشاكل املتعلقة باألطفال بشكل مش         -٤١
املسؤولة عن احلماية االجتماعية والقانونية لألطفال والسلطات البلدية واإلقليمية واملنظمات          

وينبغي حتديد اإلجراء الذي يتعني اختاذه يف حالة كل طفل يف           . غري احلكومية واآلباء أنفسهم   
شراف وتقدمي احلماية يف الوقـت  وينبغي أن يكون دور السياسة العامة اإل. خطة محاية فردية  

ويعين هذا أن   .  إليها نفسه الذي ُيسمح فيه للطفل بالبقاء مع أسرته الطبيعية أو بالعودة سريعاً           
إحالة األطفال إىل مراكز للحماية العاجلة ستخضع لقواعد أشد صرامة تقتضي التعاون بـني            

ف اجتمـاعي عـن طريـق       وسينَّظم عدد األطفال بالنسبة لكل موظ     . املركز وأسرة الطفل  
حصص عبء العمل، وسيكون استهداف متويل السلطات املسؤولة عن احلماية االجتماعيـة         

وستوضع معايري للجودة فيما خيص احلمايـة االجتماعيـة         . والقانونية لألطفال أكثر فعالية   
وسيكون هناك تعاون مكثف بشكل أكرب مع       . والقانونية لألطفال، وسيجري رصد التقيد هبا     
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مي خدمات التنشيط االجتماعي لألسر ذات أطفال، واملساعدة يف حـاالت الطـوارئ             مقد
سيتلقى املهنيون الذين يعملون مع األطفال الضعفاء واألسـر الـضعيفة           و. واملساكن املؤقتة 

وستقدم إحاطات  . دورات تدريبية بشأن العمل الوقائي مع األسر اليت تعيش حاالت عسرية          
 يف احملاكم بشأن السوابق القضائية ذات الصلة ونـصائح بـشأن            إعالمية للقضاة واملوظفني  

سرة وعـن   األطريقة التعاون بفعالية أكرب مع املهنيني اآلخرين عند مجع معلومات عن حالة             
  .أشكال املساعدة املالية واالجتماعية والنفسية املتاحة

. محاية األسـرة  وهناك جمموعة كبرية من السوابق القضائية املتعلقة حبقوق الطفل و           -٤٢
 أنه ال ميكن حملكمة أن تأمر بإيداع ٢٠١٠وجاء يف رأي موحد أصدرته احملكمة العليا يف عام     

وتدعم هذا الرأي أحكام احملكمـة      .  العسر االقتصادي لألسرة   فقط بسبب طفل يف مؤسسة    
األطفال من اآلباء بسبب العسر االقتصادي فقط أمـر غـري           انتزاع  الدستورية اليت تعلن أن     

 أن أي طفل قادر على تشكيل آرائه جيب أن ُيسمع           وتؤكد احملكمة الدستورية أيضاً   . مقبول
  .يف اإلجراءات اليت تؤثر فيه

، اعتمدت اجلمهورية التشيكية استراتيجية وطنية حلمايـة حقـوق     ٢٠١٠ويف عام     -٤٣
 فيها جلنـة    وتستند االستراتيجية إىل اتفاقيات دولية وإىل توصيات هيئات دولية، مبا         . الطفل

حقوق الطفل، وحتدد األهداف والسياسات العامة اليت ستشكل جوهر نظام حلماية حقـوق             
وحتترم االستراتيجية احتياجات   . األطفال وتلبية احتياجاهتم عند أسرة طبيعية أو أسرة حاضنة        

وتتعامل مع كل طفل كفرد فريد مـن        .  على األمد الطويل   هالطفل ومناءه، وتشجع اهتمامات   
وسيوىل اهتمام خاص   .  يف الوقت نفسه الذي تضمن فيه تكافؤ الفرص جلميع األطفال          نوعه

ويف هذه احلاالت، سُيستعان جبميع الـسلطات       . اصةاخلحتياجات  االلألطفال واألسر ذوي    
احلكومية املختصة واملنظمات غري احلكومية للعمل على حنو وثيق مع األسـرة واألصـدقاء              

: وتغطي األولويات الشاملة ما يلـي     . لضمان النماء الصحي للطفل   واملدرسة واجملتمع احمللي    
مشاركة الطفل، والقضاء على التمييز وعدم املساواة يف معاملة األطفال، واحلـق يف احليـاة               

حتديـد احتياجـات    : أما األهداف الثانوية فهـي    . األسرية، وجودة حياة األطفال واألسر    
فال، والسماح لألطفال باملشاركة يف األمور اليت       األطفال، وتوفري فرص متكافئة جلميع األط     

تؤثر فيهم، ودعم التنشئة اإلجيابية على يد األسر الطبيعية واحلاضنة، وإهناء إيداع األطفال يف              
مؤسسات، وتوفري خدمات لألسر ذات أطفال، وتوحيد نظام رعاية األطفال، وإذكاء وعي            

 وضعت من أجـل االسـتراتيجية يف     ويرد وصف خلطط العمل اليت    . اجلمهور حبقوق الطفل  
 يف صـميم    - وهو تيسري أمور األسر ذات أطفال      -  هدف مماثل  ويوجد أيضاً . الفصل الرابع 

وتـشجع هـذه التـشريعات      . التشريعات اجلديدة املتعلقة خبدمات الرعاية البديلة لألطفال      
ء اآلبـاء علـى     وتسهل بشكل أكرب بقا   . اجلديدة التوفيق بني العمل واألسرة واحلياة اخلاصة      

اتصال مبكان العمل خالل إجازة الوالدين وعودهتم إىل العمل وحصوهلم على وظيفة جديدة             
  .بعد هذه اإلجازة
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 لإلنـذار بـشأن     وتشكل آلية التنسيق الوطنية للبحث عن األطفال املفقودين نظاماً          -٤٤
ية التشيكية اليت   وتشغِّل هذا النظام شرطة اجلمهور    . ٢٠١٠األطفال املفقودين انطلق يف عام      

ويشرك النظام اجلمهـور  .  ببعض املعايري  األطفال املفقودين، رهناً  املتعلقة ب بيانات  التدخل فيه   
 مع هذا النظام عـشرة حمطـات إذاعيـة          وتتعاون حالياً . يف البحث عن األطفال املفقودين    

امـة  وتتلقى وسـائط اإلعـالم وع     . وتلفزيونية ووكاالت إخبارية وبوابات على اإلنترنت     
 خدمة لإلنذار   وستبدأ قريباً . www.pomoztemenajit.czاجلمهور إنذارات عرب املوقع الشبكي      
. وتشمل اآللية الدعم النفسي ألسر األطفال املفقودين      . بالرسائل القصرية على أساس جترييب    
وتتجلى اخلربة املتعلقة بتـسيريه العملـي يف        .  حالة ٦٩وحىت اآلن جرى تشغيل النظام يف       

  .اللوائح الداخلية لشرطة اجلمهورية التشيكية

وكـان  . وجيري تعزيز حقوق الطفل ومحايتها يف محالت احلكومة إلذكاء الـوعي            -٤٥
 إذكـاء   ٢٠١٠-٢٠٠٩مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان يف الفترة        اهلدف من محلة نظمها   

وأودعـت مجيـع    . ال واألشكال اليت ميكن أن يتخـذها      وعي اجلمهور بالعنف ضد األطف    
وكـان  . www.stopnasilinadetech.czمنشورات هذه احلملة على املوقع الشبكي املكرس هلا         

، وهو كتاب بالـصور يـصف أخطـر    "ألف باء العنف ضد األطفال"الرئيسي هو  املنشور  
يف " جدول زمين بشأن العنف ضـد األطفـال       "وُوزع منشور آخر،    .  الظاهرة أشكال هذه 

ومراكز االستشارة النفسية والتعليمية واسُتخدم خالل احللقات الدراسية للخرباء اليت          املدارس  
 جدول زمين مصمم بشكل خاص على مجيع تالميـذ          وُوزع أيضاً .  من احلملة  كانت جزءاً 

 للمدرسني بـشأن     موجهاً  كتيباً وتلقت املدارس أيضاً  . اسيالصف األول يف بداية العام الدر     
وتناولت كتيبات أخرى ُوزعت على اجلمهـور       "العنف بني األشخاص الذي يطال األطفال     "

 عشرة حلقـة   ثنتاوكانت هناك ا  . قضايا مثل التنشئة اإلجيابية وسالمة األطفال على اإلنترنت       
ة األطفال ضحايا العنف، وأشـكال      دراسية عن أشكال العنف ضد األطفال، وسبل مساعد       
وحضر هذه احللقات الدراسية اليت     . الوقاية من العنف، وأساليب بديلة من أجل تنشئة إجيابية        

ُنظمت يف براغ وغريها من املدن عرب اجلمهورية التشيكية، خرباء وموظفون مـن هيئـات               
التشيكية ومضات  ومشلت احلملة يف مجيع أحناء اجلمهورية       . حكومية ومنظمات غري حكومية   

  ".ألف باء العنف ضد األطفال"تلفزيونية وإذاعية ولوحات إعالنية بصور من كتيب 

، نظم مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان، بالتعاون مع جملس أوروبا،          ٢٠١١ويف عام     -٤٦
وكان اهلدف من هذه احلملة توجيه االنتباه       ". وقف العنف اجلنسي ضد األطفال    "محلة بشأن   
لعنف اجلنسي ضد األطفال، وتقدمي املواد اليت أصدرها جملس أوروبـا بـشأن             إىل مشكلة ا  

وكانت األداة الرئيسية يف احلملة كتاب بالصور لألطفال        . املشكلة وسبل منعها إىل اجلمهور    
 بإرشادات ونصائح أخرى للبالغني الذين يستعملون الكتاب       ، مصحوباً "كيكو وهاند "بعنوان  

وُوزعت مجيع مواد احلملة على املنظمات اليت تعمل مـع          . المن أجل شرح املشكلة لألطف    
 يف املكتبـات العامـة وعلـى املوقـع الـشبكي            وهي متاحـة أيـضاً    . األطفال الضعفاء 

www.tadysenedotykej.org .      ًكبرياً  وطنياً ومشلت احلملة حلقة دراسية متهيدية للخرباء ومؤمترا 
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 عن الُنهج الفعالة واملناسبة     ناقش أشكال العنف اجلنسي واإلحصائيات املتعلقة حبدوثه، فضالً       
للطفل من أجل منع هذا العنف واحلماية منه ومكافحته وتقدمي الرعاية واملساعدة للـضحايا              

  . وألسرهم، والسياسات العامة إلذكاء الوعي

  )١١التوصية رقم (بادئ باريس  ملإنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان وفقاً  -حاء  
 مـع   ليست لدى اجلمهورية التشيكية مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تتماشى متاماً           -٤٧

. هي مؤسسة أمني املظامل   االستفاء األوثق   هذه املبادئ   تستويف  واملؤسسة اليت   . مبادئ باريس 
للقانون ومبادئ احلكم    وتتمثل مهمة أمني املظامل يف التأكد من أن السلطة العامة متارس وفقاً           

وال ميكن ألمني املظامل التدخل مباشرة لدى السلطات اإلدارية وال ميكنه إلغـاء أو              . الرشيد
لكن بإمكانه أن جيري حتقيقات مستقلة، وأن يوصي باتباع سـبل لتـصليح             . تغيري قراراهتا 

ت مـع   وجيب أن تتعاون السلطا   . أخطاء وعيوب، وأن يطلب من السلطات التقيد بتوصياته       
وإذا مل تفعل   .  لتصحيح الوضع  تتخذهاأمني املظامل وأن ترفع إليه تقارير بشأن اخلطوات اليت          

 ويرصد أمني الظـامل أيـضاً     . ذلك، خيرب أمني املظامل اهليئة املشرفة أو احلكومة أو اجلمهور         
 للربوتوكـول االختيـاري     األماكن اليت حيتجز فيها األشخاص احملرومون من حريتهم وفقاً        

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               ال
سيما  ويزور هذه األماكن لتفقد معاملة األشخاص احملرومني من احلرية الشخصية، ال          .  املهينة

وجيـب أن   . فيما خيص محاية حقوقهم وحرياهتم األساسية، ويوصي بسبل لتحسني حالتهم         
 عن هذا، يؤدي أمني املظامل مهام       وفضالً. فق اليت ختضع للتفتيش مع أمني املظامل      تتعاون املرا 

ويرصد حالة األجانب الذين صدرت حبقهم أوامر       ) انظر أعاله (سلطة وطنية ملكافحة التمييز     
  .سيما فيما خيص محاية حقوقهم للطرد، ال

 من أجل    خصيصاً وإىل جانب أمني املظامل، هناك هيئات استشارية حكومية أنشئت          -٤٨
اجمللس احلكـومي   اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان، و    : معاجلة قضايا حقوق اإلنسان، وهي    

 واجمللس احلكومي لتكـافؤ     لألقليات الوطنية، واجمللس احلكومي املعين بشؤون طائفة الروما،       
ربح، الفرص بني الرجال والنساء، واجمللس احلكومي للمنظمات غري احلكومية وغري اهلادفة لل           

واجمللس احلكومي لألشخاص املسنني وشيخوخة السكان، واجمللس احلكومي لألشخاص ذوي 
وتعاجل هذه اهليئات قضايا حقوق اإلنسان واألقليات وحتلل الوضع يف اجلمهوريـة            . اإلعاقة

وُتقتسم املقاعد يف هذه اهليئات بني     . التشيكية وتقترح اختاذ تدابري على مستوى النظام بكامله       
ي السلطات احلكومية واجملتمع املدين من أجل تسهيل احلوار حول حقوق اإلنسان بـني              ممثل

  .احلكومة واجملتمع املدين

ومفوض احلكومة حلقوق اإلنسان هو السلطة التنفيذية األعلى رتبة املـسؤولة عـن      -٤٩
ويعمل املفوض يف اهليئات االستشارية املذكورة أعاله، ويرصـد احتـرام           . حقوق اإلنسان 

قوق اإلنسان يف نطاق عمل احلكومة وتنفيذ االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ويقتـرح          ح
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اختاذ تدابري للتقيد على حنو أفضل باالتفاقيات، ويعمل كهمزة وصل بني احلكومة ومنظمات             
ويضطلع النظام القضائي بدور أساسي يف نظام محايـة         . اجملتمع املدين املعنية حبقوق اإلنسان    

 على صـعيد سان، ال سيما فيما يتعلق حبماية حقوق األفراد إزاء الدولة، وكذلك   حقوق اإلن 
  .نازعات بني أطراف خاصةامل

  )١٣التوصية رقم (إدراج املنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض   -طاء  
تعترب اجلمهورية التشيكية املساواة بني الرجال والنساء كعنصر من العناصر األساسية             -٥٠
وتشكل املساواة بني الرجال    . لة دميقراطية وجمتمع حر يقوم على احترام حقوق اإلنسان        لدو

 للقواعد التشريعية والقواعـد     ووفقاً. والنساء مسألة تتخلل مجيع السياسات العامة احلكومية      
اإلجرائية للحكومة، جيب تقييم مجيع املواد اليت تصدرها احلكومة، التشريعية وغري التشريعية            

د سواء، من حيث تأثريها يف املساواة بني الرجال والنساء، ال سـيما فيمـا خيـص                 على ح 
ويعين هذا أن مجيع السياسات العامة احلكومية       . احتمال أن تتضمن أي اختالفات ال مربر هلا       

  .ُتقيَّم من منظور جنساين

كل وتكلف  .  خطة لتعزيز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء       وتعتمد احلكومة سنوياً    -٥١
وزارة مبهام ترتكز باألخص على منهاج عمل بيجني واستراتيجية املفوضية األوروبية بـشأن             

 عن تنفيذ السياسات العامة الـيت تعـزز         وتشمل اخلطة تقريراً  . املساواة بني النساء والرجال   
وإىل جانب هذا، جيب أن تضع كـل وزارة         . املساواة بني الرجال والنساء يف العام املنصرم      

 بتكافؤ   معنياً خلاصة بشأن تعزيز تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء وأن تعني منسقاً          خطتها ا 
واهليئة االستشارية احلكومية املتخصصة يف هذا اجملال هي اجمللس احلكومي لتكـافؤ            . الفرص

  . الفرص بني الرجال والنساء

      انمبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الـدويل حلقـوق اإلنـس          استخدام    -ياء  
  )١٤التوصية رقم  (فيما يتعلق بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية

تلتزم اجلمهورية التشيكية بدعم مجيع األقليات اليت تعيش يف إقليمهـا، مبـا فيهـا                 -٥٢
وتستخدم جلنة األقليات اجلنسية اليت أنشئت داخل اجمللس احلكومي حلقوق . األقليات اجلنسية
وُتقتسم املقاعد داخـل  . كوثيقة توجيهية لعملها دئ يوغياكارتا   مبا،  ٢٠٠٩اإلنسان يف عام    

وحتلل اللجنة حالة األقليـات اجلنـسية       . اللجنة بني ممثلي السلطات احلكومية واجملتمع املدين      
وحقوقها يف اجلمهورية التشيكية وميكنها، مثل غريها من جلان اجمللس احلكـومي حلقـوق              

س تتعلق بتعديالت تشريعية وتغيريات يف اإلجراءات اليت      اإلنسان، أن تقدم مقترحات إىل اجملل     
وعلى سـبيل   . تتبعها السلطات احلكومية وحلول ملشاكل أخرى تواجهها األقليات اجلنسية        

وتوصـيات  " رهاب املثليني يف الصف الدراسـي     "املثال، ساعدت اللجنة يف وضع دليل عن        
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ت جنسانية خمتلفـة وتقـدميها إىل       موجهة إىل وسائل اإلعالم بشأن طريقة التعامل مع هويا        
  .اجلمهور

استخدام املطارات يف اجلمهورية التشيكية من أجل الرحالت اجلوية الـسرية             -كاف  
  )١٧التوصية رقم ( املخابرات املركزيةلوكالة 

لقد جرت معاجلة مجيع حاالت األشخاص املنقولني إىل بلـد آخـر عـرب إقلـيم                  -٥٣
ت تسليم اجملرمني من اجلمهورية التـشيكية، علـى حنـو           اجلمهورية التشيكية، ومجيع حاال   

 مع التشريعات املعمول هبا اليت حتترم االلتزامات الدولية للجمهورية التشيكية يف            يتماشى متاماً 
 ووفقـاً . جمال حقوق اإلنسان والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان          

أشخاص حمكوم عليهم ختضع لشرط احلصول      للتشريعات التشيكية، فإن مجيع عمليات عبور       
وال يسمح بالعبور إذا كانت هناك أسباب معقولـة تـدعو إىل            . على إذن من احملكمة العليا    

االعتقاد بأن اإلجراءات اجلنائية يف بلد املقصد ستكون متعارضة مع التزامـات اجلمهوريـة              
مهورية التشيكية منح إذن    ويعين هذا أنه إذا طُلب من اجل      . التشيكية يف جمال حقوق اإلنسان    
 إىل بلد آخر قد يتعرض فيه للتعذيب أو غريه من ضـروب             لتوقف رحلة جوية تنقل شخصاً    
  . متنح اإلذنهينة، فإن اجلمهورية التشيكية الإنسانية أو املالاملعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

وب املعاملـة أو    ومتتثل اجلمهورية التشيكية للحظر املطلق للتعذيب وغريه من ضـر           -٥٤
 يف املوضوع وتبيَّن هلا أنه لـيس        وقد أجرت حتقيقاً  . إنسانية أو املهينة  الالعقوبة القاسية أو ال   

هناك أي تورط لسلطة عامة أو موظف عام، سواء بشكل صريح أو ضمين، يف تقييد احلرية                
و العقوبـة   الشخصية ألفراد أو نقل أفراد إىل بلدان سيواجهون فيها التعذيب أو املعاملـة أ             

 عن أي حاالت    كما أن اجلمهورية التشيكية مل تكشف أبداً      . إنسانية أو املهينة  الالقاسية أو ال  
ألشخاص ُنقلوا يف عملية عبور عرب إقليمها أو ُسلِّموا من إقليمها إىل بلدان سيواجهون فيها               

ويف مثل هذه . هينةإنسانية أو املالالتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال
لجمهورية التشيكية حق التـدخل يف احلقـوق        ليكون  احلاالت وحلماية هؤالء األشخاص،     

  .املمنوحة للطائرة املدنية مبوجب القانون الدويل

استخدام األسّرة القفصية واألسّرة الشبكية يف مرافق الرعاية الصحية والرعاية            -الم  
  )١٨التوصية رقم (االجتماعية 

 استخدام األسّرة القفـصية واألسـّرة       ٢٠٠٦ر قانون الرعاية االجتماعية لعام      حيظ  -٥٥
وُيسمح بضبط الزبون فقط عن طريق تقييده،    . الشبكية يف املرافق السكنية للرعاية االجتماعية     

وميكن تقييد  . وعزله يف غرفة آمنة، وبواسطة األدوية اليت يصفها طبيب وُتستعمل يف حضوره           
 على حياة أشخاص وصحتهم، مـا مل يكـن           حمدقاً لوكهم يشكل خطراً  الزبائن إذا كان س   

وجيب أال يطبق التقييد ملدة أطـول مـن املـدة           . باإلمكان التحكم يف احلالة بطرق أخرى     
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وجيب تنبيه الزبون إىل أنه سـوف       . الضرورية بشكل دقيق من أجل التصدي للخطر احملدق       
تماعية كل استخدام للتقييد وأن خيرب بـه        وجيب أن يسجل مقدم الرعاية االج     . خيضع للتقييد 

وهناك إجراءات لتفقـد االمتثـال هلـذه        . ال موجب له  املمثل القانوين للزبون دون تأخري      
  . القواعد، وعقوبات ملن ينتهكها

ويسمح قانون خدمات   . وُيحظر استخدام األسرة القفصية يف مرافق الرعاية الصحية         -٥٦
 باستخدام األسرة الشبكية فقط، وذلك يف احلاالت اليت         ٢٠١٠الرعاية الصحية اجلديد لعام     

 ملنع خطر حمدق على حياة أشـخاص أو صـحتهم أو            يكون فيها التقييد اجلسدي ضرورياً    
وجيب أن يكون احلجز يف سرير شبكي بأمر من طبيب، أو مبوافقة فورية منـه يف                . سالمتهم

وجيب . ثله القانوين بأسباب ذلك   وجيب دائما إخبار املريض ومم    . حالة وجود خطر يف التأخري    
وجيب أال يدوم احلجـز يف      . تسجيل كل استخدام لسرير شبكي يف السجل الطيب للمريض        

وإذا كان يتعني حجز املريض يف سرير       . القصوىسرير شبكي مدة أطول من املدة الضرورية        
ع وجيـب أن خيـض    .  ساعة دون إذنه، فال بد من موافقة من احملكمة         ٢٤شبكي ألكثر من    

  .املريض لإلشراف الطيب يف مجيع األوقات

  )٢٩التوصية رقم (باألشخاص ومساعدة الضحايا مكافحة االجتار   -ميم  
 مبكافحة االجتار باألشخاص، وجيرم القـانون        شديداً تلتزم اجلمهورية التشيكية التزاماً     -٥٧

 ،ية أو تقييـدها  إىل جانب احلرمان من احلرية الشخص     ، االجتار باألشخاص  ٢٠٠٩اجلنائي لعام   
  وتوظيـف األجانـب    القوادة   و ، واالعتداء اجلنسي  ، واإلكراه اجلنسي  ،واالختطاف يف اخلارج  

  ولدى اجلمهورية التشيكية استراتيجية وطنية ملكافحـة االجتـار باألشـخاص           . دون ترخيص 
 وتقدم االستراتيجية حملة عامة عن احلالـة وحتـدد املـشاكل            .٢٠١٥-٢٠٠٨خاصة بالفترة   

. ساسية، من قبيل تطبيق التشريعات اجلنائية وتنسيق أعمال الوقاية والبحث ومحاية الضحايا           األ
 على  ٢٠١٥-٢٠١٢وبعد استعراض للحالة، شددت سياسات عامة جديدة خاصة بالسنوات          

ضرورة تثقيف اجملموعات املهنية املناسبة وتدريبها، وإذكاء الوعي بني اجملموعات الـضعيفة،            
. عاون مع مؤسسات ومنظمات أخرى، ال سيما فيما خيص استغالل العمال          وإقامة عالقات ت  

وقد وضعت وزارة الداخلية هذه السياسات العامة بالتعاون مـع غريهـا مـن الـوزارات                
  .والسلطات احلكومية ومع منظمات غري حكومية تساعد ضحايا االجتار باألشخاص

ويتلقـى  . هنيني وعامة اجلمهوروتستهدف أنشطة التثقيف والتدريب وإذكاء الوعي امل   -٥٨
ويقدم . أفراد الشرطة التدريب من أجل حتديد ضحايا االجتار باألشخاص وتقدمي املساعدة هلم           

      التثقيف والتدريب للمدعني العامني والقضاة واألطباء وأفراد الـشرطة البلديـة ومؤسـسات            
ه االجتماعي التابعة للـسلطات   وسفارات اجلمهورية التشيكية وإدارات الرفا العمالةمثل مراكز   

، ٢٠١٠-٢٠٠٧ ويف الفتـرة  . التابعة لوزارة الداخليـة   اللجوء  احلكومية احمللية، وإدارة مرافق     
نظمت املنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع املنظمتني غري احلكوميتني السترادا وكاريتـاس            
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افحة االجتار باألشخاص يف ملك" قل ذلك من أجلها"أسقفية براغ، محلة إلذكاء الوعي بعنوان 
 وأنشأت املنظمات املشاركة منرباً   . وتستهدف احلملة زبائن العاهرات وعامة اجلمهور     . براغ
 لإلبالغ دون الكشف عن اهلوية عن  مباشراًوفتحت خطاً"  ضد االجتار باألشخاصمعاً"مسي  

ـ   شبكياً ومشلت احلملة موقعاً  . حاالت االجتار باألشخاص املشتبه فيها     باللغـات   (صاً خمص
، نشرت  ٢٠٠٩ويف عام   . ونشر مواد عن االجتار باألشخاص    ) التشيكية واإلنكليزية واألملانية  

 ثنائي اللغة ونشرة لصاحل ضحايا االجتار باألشخاص، يتضمنان معلومات وزارة الداخلية كتيباً
ت بلدان  ، ُترمجت النشرة إىل لغا    ٢٠١١ويف عام   . أساسية عن املنظمات اليت تقدم املساعدة     

  . ٢٠١٢ للضحايا وسيجري توزيعها يف عام األصل األكثر شيوعاً

الكـشف عـن حـاالت      " مشروع ثالثي السنوات بشأن      ٢٠١٠وانطلق يف عام      -٥٩
وتدير هذا املـشروع    ". األشخاص املتجر هبم ألغراض االستغالل يف العمل أو العمل اجلربي         

واهلدف منه  . ة السترادا واألكادميية القضائية   وزارة الداخلية بالتعاون مع املنظمة غري احلكومي      
إذكاء وعي اجلمهور مبسألة االجتار باألشخاص ومنح الضحايا إمكانية أفضل للحصول على            

ويبني املشروع باألخص اخلربة املكتسبة من هنـج القـانون          . متثيل قانوين وخدمات أخرى   
اص ألغراض العمل اجلربي أو غـريه  اجلنائي املتبع يف احلاالت اليت جيري فيها االجتار باألشخ      

" العمل اجلربي "وإحدى غايات املشروع احملددة وضع تعريف بشأن        . من أشكال االستغالل  
تتجلى فيه اخلربة التشيكية واألجنبية على حد سواء، وتشجيع االستخدام          " استغالل العمال "و

  .النشط للتعريف يف احملاكم التشيكية

 لدعم كية، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، برناجماًوقد وضعت اجلمهورية التشي  -٦٠
ويقدم الربنامج املساعدة للضحايا، مبا فيهـا الرعايـة         . ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم   

الصحية النفسية واالجتماعية، واملأوى واخلدمات ذات الصلة، ويشجع الضحايا على التعاون           
  إىل دعم إعادة تأهيل الضحايا اجتماعيـاً       ج أيضاً ويهدف الربنام . مع سلطات إنفاذ القانون   

ويف إطار الربنامج، تنـسق     . وتسوية أوضاع الضحايا الذين ليسوا من مواطين االحتاد األورويب        
، ٢٠٠٣ ومنذ عام . ومتول وزارة الداخلية العودة الطوعية واآلمنة للضحايا إىل بلداهنم األصلية         

 حالة تتعلق بـضحايا عـادوا إىل اجلمهوريـة          ١٤ حالة للعودة الطوعية، منها      ٥٠ُسجلت  
  .التشيكية

 اإلجراءات  - االجتار باألطفال " وثيقة للسياسة العامة بشأن      ٢٠١١ونشرت يف عام      -٦١
وقد اشـترك يف    . كجزء من إجراء ملنع االجتار باألطفال     " املوصى هبا لصاحل السلطات العامة    

وينبغـي أن   . ومنظمات غري حكومية  هذه اإلجراءات املوصى هبا السلطات احلكومية       وضع  
. تتبعها السلطات العامة عند التصدي للجرائم اليت يرتكبها أجانب قصر ضـد املمتلكـات             

وتشدد هذه اإلجراءات على أن الطفل اجلاين قد يكون يف الواقع ضحية لالجتار باألطفـال               
ات الـصلة   ووزعت الوثيقة على مجيع السلطات واملؤسسات ذ      . أُجرب على ارتكاب اجلرمية   

  .وهي متاحة على املوقع الشبكي لوزارة الداخلية
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الرامية ذات التوّجه املستقبلي و    الوطنية الرئيسية     واملبادرات األولويات  -رابعاً  
  إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان

استراتيجية ملكافحة  " يف مكتب احلكومة حقوق اإلنسان قسم  ، وضع   ٢٠١١يف عام     -٦٢
وقد حظيت االستراتيجية مبوافقة احلكومـة      ". ٢٠١٥-٢٠١٢فترة  لل االجتماعي   االستبعاد

واهلـدف  . وسينفذها مفوض احلكومة حلقوق اإلنسان والوكالة املعنية باإلدماج االجتماعي        
.  االجتماعي والفقر يف األحياء املستبعدة اجتماعيـاً       االستبعادالرئيسي منها هو القضاء على      

فراد واألسر املستبعدين يف سلك طريقهم من جديد إىل         وهلذا الغرض، تساعد االستراتيجية األ    
وتتمثل الشواغل الرئيسية يف رعاية األطفال الضعفاء، . اهلياكل االجتماعية واالقتصادية العادية

وختطيط اخلدمات االجتماعية وتطويرها، والتعليم ما قبل املدرسي واملدرسـي، والـسياسة            
وتقتـرح  . ن لذوي الدخل املنخفض، وغري ذلـك      العامة للعمالة النشطة، ودعم توفري السك     

 يف سياق أحيائهـا األوسـع،       االستراتيجية تدابري ملعاجلة حالة اجلماعات املستبعدة اجتماعياً      
  .ومنع نشأة أحياء مستبعدة اجتماعياً

، وافقت احلكومة على مفهـوم الـسياسة العامـة لإلسـكان يف         ٢٠١١ويف عام     -٦٣
  يكمـن يف   وأحد أهداف هذا املفهـوم    . ٢٠٢٠ملنتهية يف عام    اجلمهورية التشيكية، للفترة ا   

االجتماعي االستبعاد  حتسني إمكانية احلصول على مسكن بالنسبة لألشخاص املعرضني خلطر          
 اقتـراح   ٢٠١٢يف عام   ومن املهام املتوخاة    . واألشخاص احملرومني من احلصول على مسكن     

، أي علـى    "احلاجة إىل مـسكن   "ر  سياسة عامة شاملة للسكن االجتماعي على أساس معيا       
وسيحدَّد املعيـار   . السكنتقض حاجاهتم إىل    أساس احلالة االجتماعية لألشخاص الذين مل       

  . مقبلةووضع األشخاص املعترف حباجتهم إىل السكن باالستناد إىل تشريعات 

        يفطويـل األمـد      النظام التربـوي واملدرسـي ال      وتتطلب السياسة العامة لتطوير     -٦٤
 يف  ، من بني مجلة أمور، دعم مشاركة األطفال احملرومني اجتماعيـاً          ٢٠١٥-٢٠١٢ الفترة

التعليم ما قبل املدرسي، ودعم املدارس االبتدائية اليت تستحدث صفوف املرحلة التحضريية،            
وتقييم مسامهة صفوف املرحلة التحضريية يف التعليم الشامل، واختاذ تدابري لضمان التحـاق             

 بانتظام طوال العام الدراسي، ودعم املدارس االبتدائيـة         باملدارس حملرومني اجتماعياً التالميذ ا 
، والتفاعل بشكل وثيق بني اخلدمات التعليمية      اليت حتضر الستقبال التالميذ احملرومني اجتماعياً     

  .وخدمات التدخل االجتماعي هبدف حتديد االحتياجات التعليمية اخلاصة يف الوقت املناسب

انظـر   (ستراتيجية الوطنية حلماية حقوق الطفل    تغطي خطة العمل األوىل لتنفيذ اال     و  -٦٥
وتتضمن قائمة مبهام كـل سـلطة       . ٢٠١٥-٢٠١٢السنوات  ) ٤٣الفصل الثالث، الفقرة    

واهلدف منها حتسني نوعية حياة األطفال واألسر والقضاء على التمييز وعدم املساواة            . حكومية
 وتعزيـز   اء الطفل بشكل تام سواء يف أسرة طبيعية أو أسرة حاضنة          يف معاملة األطفال ودعم من    

  .متّسهم بصورة مباشرةاملشاركة النشطة لألطفال والشباب يف عمليات صنع القرارات اليت 
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 ستباشر اجلمهورية التشيكية بناء نظام لتقـدمي املـساعدة          ٢٠١٣وابتداء من عام      -٦٦
تكاليف اخلدمات القانونية العادية عند الـدفاع       القانونية لألشخاص الذين ال يستطيعون دفع       

املـساعدة األساسـية واملـساعدة      : وسيكون هذا النظام على مستويني، مها     . عن حقوقهم 
وستقتصر املساعدة القانونية األساسية على املشورة القانونية، بينما ستشمل املساعدة . املوسعة

وسـيتخذ مقـدم    . يف اإلجراءات اإلدارية  القانونية املوسعة التمثيل يف إجراءات احملكمة أو        
املساعدة القرارات املتعلقة حبق املدعي يف املساعدة القانونية األساسية يف حني ستتخذ السلطة             

ملدعون وسيتلقى ا . اليت تسري اإلجراءات القرارات املتعلقة باحلق يف املساعدة القانونية املوسعة         
وسُيسجَّل مقـدمو   . أو مقابل رسم رمزي   نية  جماقانونية  ساعدة  مالذين يعانون حاالت عسر     

  .املساعدة يف سجل عام يتضمن معلومات عن خدماهتم

 مركـز   ٢٠١٤وسيحسن القانون املدين اجلديد الذي سيدخل حيز التنفيذ يف عام             -٦٧
 أكرب للتعبري عن إرادة الفـرد ومحايـة احلقـوق           الفرد داخل النظام القانوين وسيفسح جماالً     

  ينـشئ نظامـاً     جديداً قبلة، على سبيل املثال، قانوناً    املخرى  األتشريعات  الوتشمل  . الفردية
  شـامالً ومساعدهتم، وقانونا بشأن خدمات الوساطة وقانونـاً      حلماية ضحايا اجلرائم   شامالً

  .بشأن إقامة األجانب

        


