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 اإلطار الدستوري والقانوين لتنفيذ العهد
 )٢املادة (

 ُيـرجى بـيان اإلجـراءات الـيت اختذهتـا الدولة الطرف لتنفيذ آراء اللجنة فيما يتصل بالبالغات رقم                   -١
 ، ماريك؛ ورقم  ٩٤٥/٢٠٠٠ن؛ ورقـم    ، بالزيـك وآخـرو    ٨٥٧/١٩٩٩، تشـرينني؛ ورقـم      ٨٢٣/١٩٩٨
وُيرجى أيضاً تقدمي حتديث عن متابعة البالغات الواردة أدناه         . ، كرَيز ١٠٥٤/٢٠٠٢ب؛ ورقم   . ، ل ٩٤٦/٢٠٠٠

، سيمونيك وآخرون؛ والبالغ رقم ٥١٦/١٩٩٢البالغ رقم : فـيما يـتعلق بسبل االنتصاف اليت أُتيحت للضحايا   
، ديس فورس والديرودي؛    ٧٤٧/١٩٩٧، فابريوفا؛ والبالغ رقم     ٧٦٥/١٩٩٧، آدم؛ والبالغ رقم     ٥٨٦/١٩٩٤

 .، بيزولدوفا٧٥٧/١٩٩٧والبالغ رقم 

وكانـت حكومة اجلمهورية التشيكية قد قدمت آخر مرة تعليقات خطية على تنفيذ آراء اللجنة يف مالحظاهتا                  
 .)١(، واليت نشري إليها هنا٢٠٠٧مارس /  آذار٢٠املؤرخة 

ى املعلومات املعروضة على اللجنة بشأن وجود حاالت تأخري كبرية يف معاجلة القضاء             ُيـرجى التعلـيق عل     -٢
وما هي التطورات . وُيرجى تقدمي إحصاءات مصنفة يف هذا اخلصوص      . للقضـايا املدنـية واجلنائـية على حد سواء        

ا هي املرحلة اليت وصل     الطارئـة فيما خيص اإلصالحات القضائية، وخصوصاً املتعلقة منها بإدارة شؤون احملاكم؟ وم            
  من التقرير؟٤٣١إليها إصالح احملكمة اإلدارية املذكور يف الفقرة 

 طول فترة اإلجراءات

تأثر متوسط طول فترة إجراءات احملاكم للبت يف الدعاوى املدنية بإصالح القضاء التجاري الذي أوقف، اعتباراً                 
م التجارية املتخصصة ودمج جدول الدعاوى املدنية ضمن نظام ، العمل بنظام احملاك   ٢٠٠٢يناير  /  كـانون الثاين   ١مـن   

 متوسط طول فترة    ٢٠٠٢وبالنظر إىل التعقد الذي تتسم به الدعاوى التجارية عادةً، فقد ازداد يف عام              . احملـاكم العادية  
ل فترة إجراءات   ومثلما هو مبني يف اجلدول والرسم البياين املرفقني، فقد سجل متوسط طو           . إجـراءات الدعاوى املدنية   

، كانت القيم املسجلة أدىن حىت مما كانت عليه يف الفترة           ٢٠٠٦؛ ويف عام    ٢٠٠٢الدعاوى املدنية اجتاهاً هابطاً منذ عام       
 .اليت سبقت اإلصالح املذكور أعاله

ة ، سجل أدىن قيم   ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٢واختـذ طول فترة اإلجراءات اجلنائية مساراً هابطاً باعتدال منذ عام             
 .١٩٩٨لـه منذ عام 

 

 
                                                      

، ٢٠٠٧مارس  /  آذار ٢٧نظراً ألن قضايا اللجنة املطروحة للنقاش فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاين مؤرخة              )١(
تها يف النصف الثاين من الشهر املذكور مل ُتراع على األرجح يف فإن حكومة اجلمهورية التشيكية تفترض أن املواد الكتابية اليت قدم

 .واملالحظات ملحقة كمرفق هبذه الوثيقة. هذه القضايا
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 متوسط طول فترة اإلجراءات حمسوبة باأليام

 حماكم املقاطعات واحملاكم اإلقليمية ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ *٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

 مدينة براغ ١٩٦ ٢١٧ ٢٣٧ ٢٦٢ ٢٤٦ ٢٣٩ ٢٣٩ ٢٢٩ ٢٤٠ ٢٣١ ٢٠٧ ٢١١

 بوهيميا الوسطى ١٦٦ ١٨٥ ٢٠٣ ٢٣٢ ٢٠٤ ١٦٨ ١٨٥ ١٨٩ ١٨٨ ١٨٣ ١٧٨ ١٥٧

 جنوب بوهيميا ١٨٧ ٢٠٢ ٢٥٤ ٢٤٠ ١٩٨ ١٩٤ ٢١٠ ٢٠٣ ٢٠٩ ١٩٨ ٢٠٢ ١٦٤

 غرب بوهيميا ٢٥٩ ٢٦٧ ٣٠٨ ٣٧٨ ٣٤٨ ٣٦٦ ٣٧٠ ٣٨٦ ٣٧٠ ٣٤٨ ٣٢٥ ٢٨٢

 مشال بوهيميا ٢٢٣ ٢٤٧ ٣٢١ ٤٦٩ ٤٣٧ ٣٩٣ ٤٤١ ٤٣٤ ٤١٢ ٤٠٠ ٣٩٩ ٣٩٤

 شرق بوهيميا ١٢٣ ١٤٨ ١٩٦ ٢٢١ ١٩٤ ١٦٠ ١٧٨ ١٦٧ ١٦٧ ١٧٣ ١٥٧ ١٥٦

 جنوب مورافيا ١٥٨ ١٦٩ ٢٠١ ٢٤٩ ٢١٤ ٢٢٣ ٢٢٧ ٢٦٧ ٢٦٢ ٢٦٩ ٢٧٨ ٢٧٦

 مشال مورافيا ١٦٨ ١٩٩ ٢٣٧ ٢٥٧ ٢٣٠ ٢٣٤ ٢٥٤ ٢٨٢ ٢٧٤ ٢٧٩ ٢٥١ ٢٢٨

 جدول الدعاوى اجلنائية ١٨٤ ٢٠٣ ٢٤٣ ٢٩٦ ٢٦٨ ٢٥٦ ٢٧٢ ٢٨٤ ٢٧٨ ٢٧٥ ٢٦٣ ٢٥٠

 مدينة براغ ٤١٠ ٤٦٥ ٥٢٥ ٤٤٢ ٤١٦ ٦٢٣ ٦١٥ ٧٤٠ ٦٩٥ ٧٥٢ ٤٥٤ ٤٤٨

 بوهيميا الوسطى ٣٠٥ ٣٤٨ ٤٢٤ ٤٠٠ ٣٧٥ ٣٨٣ ٤٠٧ ٣٤١ ٣٥٦ ٣٦٥ ٣٥٤ ٣٥٨

 جنوب بوهيميا ٣٢٦ ٣٦٤ ٣٨٦ ٣٦٥ ٣٦٧ ٣٢٥ ٣٠٥ ٣٤٥ ٣٢٠ ٢٩٥ ٢٨٨ ٢٥٤

 غرب بوهيميا ٣٠٤ ٣٤٦ ٣٤٨ ٣٢٩ ٣٥٧ ٣٤٥ ٣٥٣ ٥٤٤ ٤٦٠ ٤٣١ ٣٩٠ ٣٦٥

 ل بوهيميامشا ٤٦٤ ٥٥٦ ٦٧٩ ٧٢٤ ٧٨٧ ٨٠٦ ٨١٨ ٩٨٢ ١٠٦٢ ٩٢٨ ٩٢٠ ٨٨٦

 شرق بوهيميا ٣١٨ ٣٣٣ ٣٥٣ ٣٤٥ ٣٦٨ ٣٨٣ ٣٩١ ٤٨٤ ٤٤٧ ٤٧٨ ٥١٥ ٤٢٢

 جنوب مورافيا ٣٨٠ ٤٠٨ ٤٤٨ ٤٧٨ ٥٤٧ ٥٥٣ ٥٥٠ ٧٣٤ ٧٧٠ ٧٤٨ ٧٢٥ ٧١٠

 مشال مورافيا ٣٤٠ ٣٩٦ ٤٢٠ ٣٩٧ ٤٥١ ٤٤٠ ٤٥٥ ٥٩٤ ٥٨٣ ٥٥٧ ٥٢٨ ٥١٨

  املدنيةجدول الدعاوى ٣٦٥ ٤١٦ ٤٦٩ ٤٤٨ ٤٧١ ٥٤١ ٥٤٥ ٦٦٨ ٦٦٧ ٦٥١ ٥٥٤ ٥٣١

 . الدعاوى القضائية التجارية املعروضة على احملاكم اإلقليمية يف برنامج العمل املدين٢٠٠٢أدِرجت منذ عام  * 
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 آخر التطورات يف إصالح القضاء

د وميثل تعديل القواعد اإلجرائية تدرجيياً أح     . إن اجلمهوريـة التشيكية ملتزمة متاماً بتبسيط إدارة شؤون القضاء          
وقد أدِخلت تعديالت كبرية على قواعد اإلجراءات املدنية مبوجب القانون رقم           . اجملـاالت اليت ُتوجه حنوها هذه اجلهود      

وكانت التشريعات القائمة حىت ذلك احلني تتضمن نظام        .  الـذي عـّدل إجراءات االستئناف بشكل كبري        ٥٩/٢٠٠٥
ند إعادة النظر يف األحكام واإلجراءات املطعون فيها قبل إصدار          اسـتئناف غري كامل، ال تتمتع فيه حمكمة االستئناف، ع         

مع بعض احلاالت االستثنائية املُحددة على      (حكمها، بسلطة مراعاة الظروف اجلديدة للقضية واألدلة املقدمة حديثاً بشأهنا           
ض ويف ظهور حالة تكرر فيها      ومتثل التأثري العملي هلذا القانون يف حدوث زيادة كبرية يف عدد قرارات النق            ). نطاق ضيق 

 تنقض حمكمة االستئناف    -إخضـاع الدعاوى القضائية يف كثري من األحيان إلجراءات فرادى احملاكم بدرجاهتا املختلفة              
ويف حال تقدمي استئناف بشأن نقطة قانونية معينة يف قضية ما،           . حكـم احملكمة االبتدائية مرة أو مرتني قبل تأكيد احلكم         

ام يف القضية ثالث أو أربع مرات ونقض هذه األحكام فيما بعد هو أمر مألوف، وكان هذا يؤدي إىل                   فـإن إصدار أحك   
 .تطويل فترة اإلجراءات يف العديد من القضايا دون مربر

واملبدأ األساسي هلذا .  لتقومي هذه احلالة بقصد تقصري طول فترة اإلجراءات      ٢٠٠٥/ ٥٩وقد اعُتِمد القانون رقم      
أن القضية اليت ُيبت فيها ينبغي، من حيث املبدأ، أال تكون موضع نظر كل حمكمة من حماكم النظام القضائي                   القانون هو   

وعليه، فإن ما تقوم به حمكمة      ). مع جمموعة حمدودة جداً من احلاالت االستثنائية      (مبخـتلف درجاهتا إال مرة واحدة فقط        
إال (تقّر أو تعّدل حكم احملكمة االبتدائية ولكنها ال ميكن أن تنقضه            االستئناف عموماً، أثناء إجراءات االستئناف، هو أن        

ويف هذا الصدد، تعترب حمكمة االستئناف هيئة قضائية قائمة بذاهتا متارس اختصاصات كاملة             ). يف عدد من احلاالت احملددة    
 تتخذ، إذا رأت أن هذه احملكمة حبيـث ال يقتصر عملها على النظر يف سالمة إجراءات احملكمة االبتدائية فحسب، بل إهنا  

. قد طبقت إجراءات غري صحيحة لسبب أو آلخر، الترتيبات الالزمة لتقدمي أدلة متكنها من إصدار حكم هنائي يف القضية                  
واملبدأ القائل إن األطراف يف الدعوى القضائية ال ميكن أن يعرضوا وقائع جديدة على حمكمة االستئناف أو يقدموا هلا أدلة    

إال أنه مت توسيع نطاق جمموعة احلاالت االستثنائية هلذه القاعدة لتشمل احلاالت اليت ال . ، هو مبدأً ال يزال سارياً     جديـدة 
 .ميكن عرض وقائع وأدلة جديدة على احملكمة االبتدائية نتيجة تطبيقها إجراءات غري صحيحة

، "رف اإلجراءات اجلنائية عن مسارها    ح"ومـن الضروري، يف إطار إدارة شؤون القضاء اجلنائي، ذكر ممارسة             
وهـي ممارسة تفسح اجملال يف واقع األمر أمام تسوية أي قضية جنائية خارج احملكمة قبل أن تصدر احملكمة حكماً بتجرمي        

 الفردية وتتزايد بسرعة أمهية واستخدام األشكال. املتهم ومعاقبته، األمر الذي يتيح للقضاة بالتايل جماالً أكرب الختاذ قراراهتم
فعلى الصعيد الوطين، صدرت أوامر . حسبما يتبني من اإلحصاءات الواردة أدناه  " حرف اإلجراءات عن مسارها   "ملمارسة  

 شخصاً يف عام ٥٥ ٢١٣، و٢٠٠٥ شخصاً يف عام    ٥٠ ٦٥٢، و ٢٠٠٤ شخصاً يف عام     ٤٨ ٨٨١جنائـية خبصـوص     
، مما يعين أن نسبة املدانني  ٢٠٠٦ شخصاً يف عام     ٦٩ ٤٤٥ مـن األشخاص املالحقني قضائياً، وأِدين ما جمموعه          ٢٠٠٦

 .  يف املائة٧٩,٥ بلغت ٢٠٠٦الذين صدرت حبقهم أوامر جنائية يف عام 

والعمـل جار حالياً لوضع قواعد جديدة لإلجراءات املدنية ولإلجراءات اجلنائية، وهي قواعد ستراعى فيها متاماً         
ومن املُتوقع أن تؤدي هذه القوانني اإلجرائية . ما تتجلى يف الدميقراطيات املستقرةاالجتاهات احلديثة يف القانون اإلجرائي ك 

 .اجلديدة إىل تعزيز االجتاه حنو تقصري طول فترة اإلجراءات القضائية
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ويف الوقت احلاضر، يركز إصالح   . ويف السنوات السابقة، زيد عدد القضاة كوسيلة لتبسيط إدارة شؤون القضاء           
وينهض الكتبة ومساعدو القضاة والقضاة املتدربون،      . فيف أعباء الشؤون اإلدارية امللقاة على عاتق القضاة       القضاء على خت  

ممـن اجتازوا امتحاناً مهنياً ومت متديد فترة عملهم ألجل غري مسمى، بأعمال اخلرباء، سواء كانت تستند إىل صالحيات                   
وتتوىل كيانات أخرى، وخاصةً إدارة اإلفراج املشروط       . ئيةيـنص علـيها القانون أو إىل تعليمات رؤساء الغرف القضا          

، االضطالع بالعديد من املهام املوكلة إىل احملاكم، وال سيما املندرج منها ضمن      )بروباتشين آميدياتشين سلوزبا  (والوساطة  
كتبة ُيقترح فيه أن ُتنقل    ومن اجلدير بالذكر أيضاً أنه جيري إعداد قانون جديد خاص بال          . نطـاق إجراءات اإلنفاذ اجلنائية    

وميثل هذا القانون اجلديد الذي ال يزال العمل        . إىل املكتـبة مجـيع أعباء الشؤون اإلدارية تقريباً امللقاة على عاتق القضاة            
وهناك أيضاً خطط لنقل املسؤولية عن جدول       . جارياً على إعداده تتوجياً لعملية توسيع تدرجيي لنطاق اختصاصات الكتبة         

ثـبات الوصايا إىل كّتاب العدل وإلعادة توزيع املهام املُضطلع بتنفيذها، يف إطار إجراءات اإلنفاذ، من جانب                 قضـايا إ  
وجيري العمل على إعداد قانون جديد بشأن الوساطة يف الدعاوى غري اجلنائية وإعمال هذه الوساطة               . احملاكم وُمحضريها 

 .قبل الشروع يف اإلجراءات

زامن مع اختاذ هذه اخلطوات، على حتديث اجلهاز القضائي من حيث املعدات التقنية اليت كمـا جيري العمل، بالت     
ويتوخى مشروع القضاء اإللكتروين إنشاء سجل قضائي إلكتروين  . تسـتخدمها احملاكم وإدخال التكنولوجيا احلديثة فيها      

كترونياً، وتقدمي خدمات الوثائق    وإتاحـة إمكانـية االتصـال إلكترونـياً باألطراف يف الدعاوى، وحفظ السجالت إل             
 .اإللكترونية، وحتويل السجلّ التجاري إىل سجل إلكتروين

ويف جمال إدارة شؤون احملاكم، جيري إعداد تعديل للقانون اخلاص باحملاكم والقضاة، وهو تعديل ينبغي أن يفسح               
وسُتوضع هذه السلطة بني يدي     .  من وظائفهم  اجملـال، بغية تعزيز كفاءة اإلجراءات القضائية، أمام إقالة موظفي احملاكم          

وينبغي . وزيـر العدل، إال أن أي قرار من هذا القبيل سيخضع الستعراض من قبل الفريق التأدييب التابع للمحكمة العليا                  
 .أيضاً أن يسّهل القانون اجلديد تعيني القضاة املبتدئني يف احملاكم اليت ليس لديها عدد كاٍف من القضاة

 قضاء اإلداريإصالح ال

 من التقرير الدوري الثاين يف قائمة املسائل   ٤٣١تـرد، فـيما يتعلق بإصالح القضاء اإلداري، إشارة إىل الفقرة             
 ٤٥٠واإلشارة الوحيدة إىل هذا اإلصالح ترد يف الفقرة         . بيد أن هذه الفقرة ال تذكر إصالح القضاء اإلداري        . املطروحة

وترد هذه اإلشارة يف حاشية أُدرجت على سبيل اإلحالة         . مسألة تنظيم احلق يف التجمع    مـن التقرير املذكور، اليت تناقش       
يناير / كانون الثاين  ١، اليت تورد وصفاً مفصالً لنظام القضاء اإلداري اجلديد املُطّبق اعتباراً من             ٢٥ إىل   ٢٠إىل الفقـرات    

وترد يف مواضع خمتلفة من     . داري على صعيد عام    القضاء اإل  ٢٥٩كمـا يناقش التقرير الدوري الثاين يف الفقرة         . ٢٠٠٣
 .التقرير كله إشارات عديدة إىل أحكام صادرة عن احملكمة اإلدارية العليا

وبالنظر إىل هذه الظروف، فإن كل ما جيب علينا أن نذكره هو أن إصالح القضاء اإلداري قد اكتمل من حيث                     
، بشأن قواعد اإلجراءات اإلدارية، نظام جديد للقضاء اإلداري  ١٥٠/٢٠٠٢وقد اسُتحدث مبوجب القانون رقم      . املفهوم

يف اجلمهورية التشيكية تستعرض بواسطته احملاكم اإلدارية القرارات والتدابري األخرى للهيئات اإلدارية ضمن نطاق كامل               
من احملاكم اإلدارية أيضاً وتؤ. اختصاصاهتا القضائية، أي أن استعراضها ال يقتصر على مدى شرعية تلك القرارات والتدابري
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احلماية من تقاعس السلطات اإلدارية عن اختاذ اإلجراءات الالزمة، وتتمتع بسلطة قضائية يف املسائل املتصلة باالنتخابات                
 .وقد ُشكِّلت جمالس إدارية يف احملاكم اإلقليمية وأنِشئت احملكمة اإلدارية العليا. واألحزاب واحلركات السياسية

وماً إىل القضاء اإلداري يف اجلمهورية التشيكية على أنه نظام فعال األداء ومل ُتدَخل عليه إال تعديالت                 وُينظر عم  
 النافذ ١٢٧/٢٠٠٥ مبوجب القانون رقم -ونشري مثالً يف هذا الصدد إىل توسيع نطاق عملية املراجعة القضائية           . طفـيفة 

ابري العامة للسلطات اإلدارية، وتشديد الشروط املتعلقة مبدى         ليشمل التد  - ٢٠٠٥مايو  /  أيار ١املفعـول اعتـباراً من      
الساري  (٢٠٠٥/ ٣٥٠مقبولية االستئناف بالنقض يف قضايا تتصل مبنح احلماية الدولية، والذي ُنفِّذ مبوجب القانون رقم               

 اإلدارية العليا يف معاجلة     بسبب زيادة األعباء اليت واجهتها احملكمة     ) ٢٠٠٥أكتوبر  /  تشرين األول  ١٣املفعول اعتباراً من    
 .أعداد كبرية من الشكاوى غري املربرة

 تدابري مكافحة اإلرهاب ومراعاة ضمانات العهد

ُيـرجى تقـدمي معلومات عن مدى اتساق القوانني املتصلة مبكافحة اإلرهاب القائمة أو املُقترحة يف الدولة                  -٣
ن ما تشمله، تعريف اإلرهاب، إىل جانب أي خروج عن          وينبغي أن تشمل املعلومات، ضم    . الطرف مع أحكام العهد   

 .أحكام القوانني العادية منصوص عليه يف إطار التشريعات القائمة أو املُقترحة ملكافحة اإلرهاب

تشـارك اجلمهوريـة التشـيكية بفعالية يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب، وهي طرف يف مجيع                   
أحد صكوك  (ت العاملية الثالث عشرة ملكافحة اإلرهاب، ويف االتفاقية األوروبية لقمع اإلرهاب            االتفاقيات والربوتوكوال 

واجلمهورية التشيكية دولة طرف أيضاً يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة               ). جملـس أوروبا  
 ).٧٨/٢٠٠٦( االختياري لالتفاقية ويف الربوتوكول) ١٤٣/١٩٨٨(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

، ولذلك فإهنا تفي أيضاً بااللتزامات اليت تفرضها ٢٠٠٤واجلمهورية التشيكية عضو يف االحتاد األورويب منذ عام  
تنفيذ الوثائق املعتمدة سعياً إىل مكافحة اإلرهاب ومناقشة وقبول املقترحات اجلديدة املقدمة يف هذا              (علـيها عضـويتها     

 ).امليدان

ووفقاً ملا يرد حتديداً يف     . ويفسح القانون التشيكي اجملال حالياً أمام مالحقة املتورطني يف مجيع األنشطة اإلرهابية            
 من القانون اجلنائي الذي ينظم مضمون االعتداء اإلرهايب، فإن العمل اإلرهايب         ١٤٠/١٩٦١ من القانون رقم     ٩٥املـادة   

 تقدمي أي دعم لوجسيت لتنفيذ أنشطة       - وبوضوح   -ية، وإمنا يشمل أيضاً     لـيس مقصوراً على شن هجمات إرهابية فعل       
وتتوافق صيغة هذا التعريف والعقوبات اجلنائية املفروضة على اإلرهاب توافقاً تاماً مع متطلبات   . إرهابـية، مبا فيها متويلها    

وهناك أحكام  .  على تعريف مستقل لإلرهاب    وال ينص القانون التشيكي   ). مبا فيها وثائق االحتاد األورويب    (الوثائق الدولية   
وتنظم القوانني ذات الصلة، على حنو صارم،       . أخـرى من القانون اجلنائي قد تتطرق إىل مسائل تتصل مبكافحة اإلرهاب           
 اخلاص بقوات شرطة اجلمهورية     ٢٨٣/١٩٩١إجـراءات السلطات احلكومية املسؤولة عن األمن، وخاصةً القانون رقم           

 اخلاص بدائرة املخابرات    ١٥٣/١٩٩٤ اخلاص باإلجراءات اجلنائية، والقانون رقم       ١٤١/١٩٦١انون رقم   التشيكية، والق 
 .يف اجلمهورية التشيكية، وغري ذلك من القوانني

وعالوة على ذلك، ينظم القانون التشيكي حسب األصول مسائل محاية ضحايا اإلرهاب وتقدمي التعويضات هلم                
 .وغريهم من األشخاص املشمولني باإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك القضايا املتصلة باإلرهابومساعدهتم، ومحاية الشهود 
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وُترصد باستمرار احلالة املتعلقة بإمكانية إدخال املزيد من التعديالت التشريعية اليت من شأهنا أن تزيد فعالية عملية   
ويتواصل ). اليت حتدث واألنظمة اليت توضع يف اخلارج      مبا يف ذلك األمثلة املستندة إىل التطورات        (مكافحـة اإلرهـاب     

اسـتعراض تفويـض األجهزة األمنية ليتسىن هلا التصدي للتهديدات اإلرهابية ال على الصعيد الوطين فحسب، وإمنا على                
ع يف  وال جيري حالياً إعداد أي قانون خاص ملكافحة اإلرهاب؛ وأي تغيريات يف التشريعات ُتوض             . الصـعيد الدويل أيضاً   

 .والتعديالت احملتملة هي موضوع مناقشات داخلية. شكل تعديالت ُتدخل على قوانني حمّددة

ويـتوافق التشريع احلايل املتعلق مبكافحة اإلرهاب توافقاً تاماً مع التزامات اجلمهورية التشيكية املقطوعة مبوجب                
 منه  ٧واملادة  ) مساواة الرجل واملرأة يف احلقوق    ( منه   ٣العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وخصوصاً املادة         

 ).منع التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، أو إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر(

رسته صالحيات  ويـنظم القانون اجلنائي أيضاً العقوبات اجلنائية اليت ُتفرض على أي شخص يقوم، يف إطار مما                
إحـدى السـلطات احلكومـية أو احمللية أو صالحيات احملكمة، بإخضاع شخص آخر ملعاناة بدنية أو نفسية بتعذيبه أو                    

 ). أ من القانون اجلنائي٢٥٩املادة (إخضاعه ملعاملة أخرى الإنسانية وقاسية 

 باملبادئ املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وعدم التمييز والتحرر من التعذي
 )٧ و٣املادتان (واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

ُيـرجى تقدمي معلومات عن التدابري املُتخذة لتحسني متثيل املرأة يف الوظائف احلكومية الرفيعة املستوى ويف                 -٤
 ). من التقرير٥٩-٤٥ من املالحظات اخلتامية السابقة، والفقرات ١٢الفقرة (الربملان 

 خطة عمل وطنية لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل، ُسميت ١٩٨٨مة اجلمهورية التشيكية يف عام اعتمدت حكو  
 تدبرياً تقّيم   ٤٥وتتضمن هذه الوثيقة الربناجمية     ". أولويـات احلكومـة وإجـراءاهتا يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة           "

 .احلكومة إجنازها كل عام؛ وُتحّدث سنوياً

تقدمي دعم فعال من خالل     " حصة املرأة يف شغل املناصب الرفيعة، اعُتِمد تدبري حتت عنوان            ومـن أجـل زيادة     
تدابـري خاصة الختيار املرشحات املناسبات لشغل وظائف يف هيئات حكومية ومناصب رفيعة يف الوزارات، ويف اهليئات               

مثيل املتوازن بني املرأة والرجل يف شغل املناصب الرفيعة         وتقييم التدابري املُعتمدة لتحقيق الت    . واملؤسسات اإلدارية التابعة هلا   
 .وخيضع شغل املناصب الرفيعة يف إدارة الدولة لرصد وتقييم إحصائيني". وأفرقة العمل

ومـن الضـروري تثقيف مجهور الناخبني ال األحزاب السياسية من أجل زيادة نسبة النساء يف شغل املناصب                   
مواصلة املناقشة العامة حول حتقيق  "وقد اعُتِمد يف هذا اخلصوص تدبري حتت عنوان         . نواباحلكومـية الرفيعة ويف جملس ال     

تكـافؤ فـرص املـرأة والـرجل هبدف تعريف اجلمهور التشيكي بالسياسة الوطنية املتعلقة بتكافؤ فرص املرأة والرجل                   
 وحماضرات وحلقات دراسية    ومثـة مناقشة عامة جارية، تتخذ على وجه اخلصوص شكل محالت إعالمية           ". وأهدافهـا 
 .وباإلضافة إىل ذلك، جيري نشر مطبوعات توضح سياسة احلكومة يف حتقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل. ومؤمترات
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فهل أجرت الدولة الطرف أية حتقيقات      . أبِلغ عن حاالت تتعرض فيها املرأة للتعقيم القسري دون موافقتها          -٥
ما هي نتائجها؟ وهل حصل الضحايا على تعويضات؟ وهل نفذت الدولة الطرف أية             نـزيهة وفعالة يف هذا الشأن، و      

 تدابري من أجل تعديل القوانني واإلجراءات القائمة للحيلولة دون تكرار هذه املمارسات؟

 حالة تعرضت فيها نسوة للتعقيم القسري دون موافقتهن، وحقق فيها باالشتراك مع             ٨٦سـجل أمـني املظامل       
وصّرحت اهليئة االستشارية لوزارة الصحة املنشأ للتحقيق يف الشكاوى أن مثة أخطاء ارُتِكبت يف التعقيم،               . ةوزارة الصح 

ولكـن ذلك ال ميثل بأي حال من األحول سياسة وطنية أو سياسة تقوم على اعتبارات عرقية أو إثنية، بل إن ذلك قد مت                    
 املتعلقة بتعقيم النساء والرجال على حد سواء، يف األغلبية          ومتثلت املشكلة األساسية  . عـلى أسـاس كل حالة على حدة       

السـاحقة من احلاالت، يف األخطاء املرتكبة فيما يتصل بالطريقة املُستخدمة يف احلصول على موافقة املريض عن علم قبل                   
 .إخضاعه للعملية

 من القانون رقم    ٧٨ملادة  وال ميكن تسوية القضايا خارج احملكمة مبوجب ا       . وال حيصل الضحايا على تعويضات     
 - اخلـاص بـرعاية الضـحايا، بصيغته املعدلة، إال يف حاالت استثنائية تستحق االهتمام هبا اهتماماً خاصاً                   ٢٠/١٩٦٦

 .اإلجراءات الزائفة يف إطار تنفيذ عملية التعقيم ليست واحدة من هذه احلاالت

 حية، بصيغته املُعدلة مبوجب املرسوم رقم املـتعلق بوثـائق الرعاية الص  ٣٨٥/٢٠٠٦وحيـدد املرسـوم رقـم        
التفاصيل املُسجلة يف وثائق الرعاية الصحية، مبا فيها        ) ٢٠٠٧أبريل  /  نيسان ١الساري املفعول اعتباراً من      (٤٧٩/٢٠٠٧

 .تفاصيل املوافقة عن علم على التعقيم اليت جيب أن تتقيد اآلن باملتطلبات املنصوص عليها يف املرسوم

 الصحة حالياً على إعداد املبدأ العام ملشروع قانون جديد خاص باخلدمات الصحية اليت يندرج               وتعكـف وزارة   
 اخلاص بتقدمي الرعاية الصحية ١٩٦٦/ ٢٠وقد ُعدِّل مؤخراً القانون رقم    . التعقـيم يف نطاقها نظراً للطابع الذي يتسم به        

 .لألفراد ليشمل ضرورة احلصول على موافقة املريض عن علم

 ر من التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛ ومعاملـة السجناءالتحر
 وغريهم من احملتجزين، وحرية الفرد وأمنه، وإبعاد األجانب، واحلق يف احلصول على

 )١٤ و١٣ و١٠ و٩ و٧املواد (حماكمة عادلة 

كاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية    ُيرجى تقدمي معلومات عن جترمي العنف املرتيل، مبا يف ذلك عدد الش            -٦
والعقوبات املوقعة، ومعلومات عن املساعدة املقدمة أو سبل االنتصاف املتاحة للضحايا أثناء الفترة املشمولة بالتقرير               

 ). من التقرير٧٤-٧٢ من املالحظات اخلتامية السابقة، والفقرات ١٤الفقرة (
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، مسألة جوهرية جديدة ٢٠٠٤يونيه /  حزيران١عول اعتباراً من   ، الساري املف  ٩١/٢٠٠٤أدخـل القانون رقم      
 :ويتضمن اجلدول التايل البيانات املرصودة. )٢( ممارسة القسوة ضد شخص يعيش يف مسكن مشترك-يف القانون اجلنائي 

 السنة عدد املالحقني قضائياً عدد املتهمني عدد املدانني

 ٢٠٠٤ صفر صفر   صفر

  ٢٠٠٥ ٣٩٦ ٣٦٨ ١٣٤ 
  ٢٠٠٦ ٤٧٦ ٤٣٧ ٢٢٥ 
 ٢٠٠٧الربع األول من  ٩٥ ٩٠ ٤٩  

ومثة وسيلة مهمة ملكافحة العنف املرتيل تتمثل يف املمارسة القانونية اجلديدة املتصلة بتوجيه أمر إىل اجلاين مبغادرة                  
لقة باحلماية من    الذي يعدل بعض القوانني املتع     ١٣٥/٢٠٠٦مرتلـه، حيث بدأ العمل هبذه املمارسة مبوجب القانون رقم           

، إىل توسيع نطاق    ٢٠٠٧يناير  /  كانون الثاين  ١وأدى هـذا القانون، الذي سرى مفعوله اعتباراً من          . العـنف املـرتيل   
وضباط الشرطة خمولون بتوجيه أمر إىل أي شخص    . الصالحيات املمنوحة لقوات الشرطة التشيكية يف قضايا العنف املرتيل        

وال حاجة للحصول على    . ملدة عشرة أيام  ) شقة مشتركة أو مرتل مشترك    ( مسكنه املشترك    ميارس العنف املرتيل بأن يغادر    
. موافقـة الشخص املعرض للخطر لتطبيق هذا اإلجراء؛ وتتصرف الشرطة يف هذه القضايا مبا يتفق وأدائها واجبها الرمسي                 

 وال ُيسمح هلم بدخوله خالل فترة إبعادهم       واألشخاص الذين ميارسون العنف املرتيل ملزمون مبغادرة املسكن املشترك فوراً         
ويف حال  . وجتري الشرطة يف غضون ثالثة أيام فحصاً للتأكد من التزام الشخص العنيف بالقرار الصادر حبقه              . املُحـددة 

ري عـدم تقـّيده باحلظر املفروض عليه، ُتعامل خمالفته القانونية هذه معاملة اجلنحة؛ أما يف حال انتهاكه احلظر بشكل خط         
وختطر الشرطة أحد مراكز التدخل بإجراءاهتا؛ وجيب أن يتصل مركز التدخل           . ومـتكرر، فإنـه ُيحاكم حماكمة جنائية      

وهذه املمارسة القانونية   .  ساعة لتزويدهم باملساعدة النفسية واالجتماعية واملشورة القانونية       ٤٨بالضـحايا يف غضـون      
كة هي تدبري وقائي وليست عقوبة جنائية، وهي هتدف إىل منع الشخص            املتمـثلة يف إبعاد األشخاص عن املساكن املشتر       

 العنـيف مـن ارتكـاب املـزيد من االعتداءات وضمان متتع الشخص املعرض للخطر بفترة راحة حيصل خالهلا على                    
 .مساعدة مهنية

للخطر تقدمي  ، أصبح من حق األشخاص املعرضني       ٢٠٠٧يناير  / ويف الوقت نفسه، ومنذ األول من كانون الثاين        
الـتماس إىل احملكمـة يف إطـار اإلجراءات املدنية من أجل احلصول على أمر قضائي ملنع األشخاص العنيفني من دخول        

وإذا قدم األشخاص املعرضون للخطر     .  يوماً هذه املرة   ٣٠مسـكنهم املشـترك ومن االتصال هبم أو لقائهم ولكن ملدة            
                                                      

 .ممارسة القسوة ضد شخص يعيش يف مسكن مشترك: أ٢١٥املادة  )٢(

ُيعاقب بالسجن ملدة تصل إىل ثالث سنوات كل شخص يتصرف بقسوة مع شخص تربطه به صلة محيمة أو                   )١(
 .ص آخر يعيش معه يف نفس الشقة أو املرتلشخ

 :ُتفرض عقوبة بالسجن ملدة تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات على أي جاين يقوم مبا يلي )٢(
 بصورة وحشية بصفة خاصة أو حبق أكثر من شخص واحد) ١(يرتكب الفعل املشار إليه يف الفقرة  )أ(
 .يواصل ارتكاب هذا الفعل لفترة طويلة )ب(
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لفترة الزمنية املُحددة، أي، إذا طلبوا الطالق، أو التوصل إىل تسوية بشأن ترتيبات             التماساً يف القضية ذاهتا يف غضون هذه ا       
 .حضانة األطفال، وما إىل ذلك، فيجوز عندها متديد فترة احلظر املفروض بأمر احملكمة ملدة أقصاها سنة واحدة

 شخصاً  ٢٥٣، أوامر إىل    وقد وجهت الشرطة، يف األشهر الثالثة األول عقب دخول القانون اجلديد حيز النفاذ             
 .وقد أثبتت هذه الوسيلة اجلديدة ملكافحة العنف املرتيل جدواها. مبغادرة مساكنهم املشتركة

ُيرجى إبداء تعليقات على املعلومات اليت مفادها أن التحقيق يف مزاعم هيئة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية                 -٧
وما هي احلالة الراهنة إلصالح القانون اخلاص جبهاز        .  فعال بشـأن سـوء سلوك الشرطة هو حتقيق غري مستقل وال          

 الشرطة؟

تعمـل اجلمهورية التشيكية، يف إطار إصالح جهاز الشرطة، على التعجيل بإدخال تعديالت على نظام عمليات                 
لتابعة لوزير  تفتـيش الشـرطة، أي فـيما يتعلق بكل من عمليات التفتيش الداخلية واخلارجية اليت جتريها هيئة التفتيش ا                  

 .الداخلية

ونظـراً للشـكوك اليت ختامر بعض الكيانات إزاء استقاللية اهليئة املذكورة، وكجزء من املناقشات العامة حول                  
إصـالح جهاز الشرطة واملعقودة، يف إطار هيئات منها اللجنة الربملانية املختصة، فقد ُنوِقشت حلول فردية تتعلق باحلالة                  

 .ش لضمان حتقيق قدر أكرب من االستقاللية يف إجراء عمليات التفتيش اخلارجية جلهاز الشرطةاجلديدة هليئة التفتي

وبالنظر إىل . ٢٠٠٧يناير /  كانون الثاين١وقد دخل القانون اخلاص خبدمة أعضاء األجهزة األمنية حيز النفاذ يف          
تقوم اجلمهورية التشيكية، عقب دراسة     احـتواء هـذا القـانون على العديد من اجملاالت اليت تنطوي على مشاكل، فس              

 ).عند اللزوم(انعكاسات اآلثار املترتبة على ذلك، بإعداد مشروع لتعديل القانون 

وسـُيعد يف إطـار اإلصالح، القانون اجلديد اخلاص بقوات شرطة اجلمهورية التشيكية، ومن املُتوقع أن يدخل                  
، وينبغي أن يكون ذلك أحد الوسائل التشريعية اليت تكمن          ٢٠٠٩يناير  /  كانون الثاين  ١القـانون حيز النفاذ اعتباراً من       

 .خلف تنفيذ عملية اإلصالح

ُيـرجى تقـدمي معلومات عن حالة التعديالت املُدخلة على املبادئ التوجيهية امللزمة لرئيس الشرطة بشأن                 -٨
ين حبقوقهم، مبا فيها حقهم يف تقدمي       زنـزانات الشرطة، واليت جيب مبقتضاها أن يبلغ مبوجبها ضابط الشرطة احملتجز           

 ). من التقرير١٦١الفقرة (بالغ خطي إىل إحدى اهليئات احلكومية 

 امللزم لرئيس الشرطة بشأن زنزانات      ٤٢/٢٠٠٧ املبدأ التوجيهي اجلديد رقم      ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠صـدر يف     
دأ التوجيهي قدر املستطاع للنتائج اليت      ويستجيب هذا املب  . ٢٠٠٧أغسطس  /  آب ١الشرطة وسيسري مفعوله اعتباراً من      

؛ واالستنتاجات  )اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان   (خلص إليها أمني املظامل من حتقيقاته؛ وحتفيزات جلنة مناهضة التعذيب           
 وغريها  اليت خلص إليها التقرير اخلاص بالزيارة اليت قامت هبا اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب إىل اجلمهورية التشيكية؛               

ملحق كمرفق هبذا املبدأ    " إسداء النصح إىل احملتجزين يف زنزانات     "ومثة نص بعنوان    . مـن التوصيات والتحفيزات الدولية    
من هذا النص احلق يف تقدمي شكوى من سلوك الشرطة أو إجراءاهتا، وتصف              ) ه(وتوضـح النقطة األوىل     . التوجـيهي 
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واعتباراً من تاريخ سريان مفعول املبدأ التوجيهي، سُتتاح املشورة بعدة     . وىبالتفصـيل السـبل اليت ميكن هبا تقدمي الشك        
 .لغات يف مراكز الشرطة

ُيـرجى تقـدمي املـزيد من املعلومات عن حالة وتنفيذ التعديالت املُدخلة على قانون األجانب الصادر يف                   -٩
 املتعلقة بالشروط والنظم املُطبقة على   ، الذي ينص على جمموعة جديدة من اللوائح التنظيمية        ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلـول 

وُيرجى تقدمي إحصاءات عن األحداث املتعلقة حباالت       . مـرافق احتجاز األجانب، هبدف مواءمتها مع املعايري الدولية        
 .االحتجاز املتصلة باللجوء

  مرافق احتجاز  حالـة تنفـيذ قانون األجانب اجلديد الذي يتضمن جمموعة قواعد تتعلق بالشروط والنظم املطبقة يف               
 الرعايا األجانب

تسـتند املعلومـات اإلضـافية املقدمة خبصوص كل نقطة من النقاط الواردة يف نص التقرير الدوري الثاين إىل                    
 :التشريعات السارية املفعول يف اجلمهورية التشيكية، وذلك كاآليت

 اخلاص بإقامة الرعايا    ٣٢٦/١٩٩٩قانون رقم   نسـترعي االنتباه إىل حقيقة أنه عمالً بالتعديالت املدخلة على ال           -١٣٣
 ١٨٦، أدخِلت تعديالت على النحو الوارد وصفه يف النقطة          )قانون األجانب (األجانب على أراضي اجلمهورية التشيكية      

 ).انظر ما يرد أدناه(

جانب ممن يقل عمرهم  من قانون األجانب، جيب أال تتجاوز فترة احتجاز الرعايا األ       ١٢٥ووفقاً ملا يرد يف املادة       -١٣٤
وُيعّين وصي على الرعايا األجانب القاصرين غري املصحوبني وُتخطر بذلك إحدى السلطات            .  يوماً ٩٠ عاماً،   ١٨عـن   

 .املعنية حبماية حقوق الطفل االجتماعية

بيق نظام صارم   وُتقـدم املزيد من املعلومات املتعلقة بآخر الشروط املتعلقة باحتجاز الرعايا األجانب يف إطار تط               -١٨٠
وتوجد حاالت يكون فيها األجنيب عدوانياً أو يلزم فيها إخضاع األجنيب ملراقبة            .  من قانون األجانب   ١٣٥وفقـاً للمادة    

مشددة ألسباب خطرية أخرى، أو ينتهك فيها األجنيب القواعد الداخلية ملرفق االحتجاز مراراً وتكراراً وبشكل خطري، أو                 
 .لتزاماً أو حظراً مفروضاً مبوجب قانون األجانبخيرق بشكل متكرر وجسيم ا

وجيـوز إيداع الرعايا األجانب يف قسم احتجاز يطبق فيه نظام صارم ما دام ذلك ضرورياً، ولكن لفترة أقصاها               
ذا وإ. وتبت الشرطة خالل هذه املدة يف ما إذا كانت األسباب الداعية إىل إيداعه القسم املذكور ال تزال قائمة                 .  يوماً ٣٠

 ٣٠كانـت األسباب اليت استدعت إخضاع األجنيب احملتجز لرقابة مشددة ما زالت قائمة، جيوز متديد فترة إيداعه هذه                   
 .يوماً؛ وإال توجب إيداعه قسم االحتجاز غري املتشدد دون تأخري ال مربر لـه

تجاز األجانب حبيث أصبح املرافق وبـناًء على تعديل لقانون األجانب، فقد ُعدِّلت الشروط املطبقة يف مرافق اح        -١٨٦
 .اآلن نظام داخلي مماثل للنظام املطبق يف مرافق استقبال الالجئني

جيوز مبوجب قانون األجانب املُطبق حالياً أن يقدم الرعايا األجانب طلباً للحصول على إقامة دائمة بعد           -٢١٨+٢١٧
ما إذا كانوا من مواطين االحتاد األورويب أو رعايا بلدان          بصرف النظر ع  (إقامتهم يف البلد ملدة مخس سنوات دون انقطاع         
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) ز(٨٧انظر املادة   ( وذلك يف حاالت حمّددة      -وبإمكان مواطين االحتاد األورويب أن يقدموا الطلب يف وقت أبكر           ). ثالثة
استيفاء شرط اإلقامة وقد ُيسمح للرعايا األجانب باإلقامة الدائمة يف اجلمهورية التشيكية من دون    ). مـن قانون األجانب   

 من قانون   ٦٦املادة  (فـيها سابقاً دون انقطاع، وذلك ألسباب إنسانية أو أسباب أخرى تستدعي االهتمام بصفة خاصة                
 ).األجانب

 من قانون األجانب، يغادر الرعايا األجانب عموماً اجلمهورية التشيكية طواعية، ولكن جيوز             ٩٢ومبوجب املادة    -٢٢٨
جيوز يف حاالت اإلبعاد أن يغادروا البلد مبحض إرادهتم بعد حصوهلم على شهادة  مغادرة، أو جيوز أن                  و. أيضـاً إبعادهم  

 .وجيوز يف حاالت معينة أن متنعهم الشرطة من املغادرة. يكونوا مصحوبني

اد ونسـترعي االنتـباه إىل أن احـتجاز الرعايا األجانب يف مرافق احتجاز األجانب املخصصة ألغراض اإلبع                 -٢٣٢
 .اإلداري، يعين حرماهنم من حريتهم الشخصية ومن حرية التنقل

 الذي يعّدل قانون    ١٦٥/٢٠٠٦ومقارنـة باحلالة يف املاضي، جتدر اإلشارة إىل أنه وفقاً ملا يرد يف القانون رقم                 -٢٥١
من إجراءات اإلبعاد اإلداري  الـلجوء وبعض القوانني األخرى، ُيعترب وجود أي عقبة أمام مغادرة الفرد للبلد جزءاً إلزامياً                

جيب أن تطلب قوات الشرطة، يف إطار عملية اختاذ قرار بشأن اإلبعاد         : "اليت تنص على ما يلي    ) أ(١٢٠مبوجـب املـادة     
 ، رأياً ملزماً من وزارة الداخلية بشأن ما إذا كان بإمكان األجنيب أن يغادر البلد               ١٢٠ و ١١٩اإلداري وفقـاً لـلمادتني      

 .)"١٧٩املادة (

 إحصاءات بشأن األحداث املتصلة حباالت االحتجاز اخلاصة باللجوء

 .تستند هذه اإلحصاءات إىل معلومات مقدمة من هيئة مرافق الالجئني التابعة لوزارة داخلية اجلمهورية التشيكية 

ع هذه  ، مل ُيمّيز بني مدى جسامة االنتهاكات املرتكبة من قبل نزالء مراكز االحتجاز ونو             ٢٠٠٦ففـي عـام      
ومل ُيحـتفظ مبعلومات إال عن احملتجزين يف مرافق احتجاز تطبق نظاماً صارماً، أي حاالت ترحيل الرتالء               . االنـتهاكات 

 .الذين يرتكبون أخطر األفعال عدوانية وإخالالً بالقواعد

 مرفق احتجاز الرعايا األجانب ٢٠٠٦عدد احلاالت يف عام 
 فيلكي بريلييب ٤
  ميستيك-فريديك ١٥
 جيزوفا/بيال ١٣
 بوشتورنا ٣٨
 اجملموع ٧٠

 :، احُتِفظ بإحصاءات أكثر تفصيالً، وُصنفت انتهاكات القواعد يف الفئات الثالث التالية٢٠٠٧وبالنسبة لعام  

 )كحاالت اهلروب واإلضراب عن الطعام اجلماعية( أخطر االنتهاكات -الفئة األوىل  - 
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كإضراب أحد األفراد عن الطعام، واالعتداءات املادية       (سطة اخلطورة    االنتهاكات املتو  -الفـئة الثانية     -
 )على املوظفني أو الرتالء اآلخرين

 ).قذف املوظفني أو املوكلني اآلخرين بعبارات نابية( االنتهاكات األقل خطورة -الفئة الثالثة  - 

ة؛ واحلدث االستثنائي الرئيسي    كمـا تتضمن اإلحصاءات، عالوة على هذا التصنيف، أحداثاً استثنائية مصاحب           
 .مهم يف التصنيف، وحيصل أي حدث استثنائي متواز بالتزامن مع احلدث االستثنائي الرئيسي ويصاحبه

ــن  ــثة م ــئة الثال الف
 األحداث االستثنائية

ــن  ــية م ــئة الثان الف
 األحداث االستثنائية

ــن   ــئة األوىل م الف
 األحداث االستثنائية

 ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة اجملموع

  جيزوفا-مرفق بيال    ٢  ٣  ٦

 مرفق بوشتورنا   ١١ ٤ ٤  ٢٠
  ميستيك-مرفق فريديك    ٢    ٣
 مرفق فيلكي بريلييب ١      ١

 اجملموع ١ صفر ١٥ ٤ ٧ صفر ٢٧
 

ــن  ــثة م ــئة الثال الف
 األحداث االستثنائية

ــئة الثا ــن الف ــية م ن
 األحداث االستثنائية

ــن   ــئة األوىل م الف
 األحداث االستثنائية

 
 
 رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة جملموعا

 
 

 ٢٠٠٧فرباير /شباط
  جيزوفا-مرفق بيال    ٤  ٣  ٧

 مرفق بوشتورنا   ٦ ٤ ٣  ١٣
  ميستيك-مرفق فريديك    ١  ١  ٢

 مرفق فيلكي بريلييب       صفر
 اجملموع صفر صفر ١١ ٤ ٧ صفر ٢٢

 

ــن  ــثة م ــئة الثال الف
 األحداث االستثنائية

ــن  ــية م ــئة الثان الف
 األحداث االستثنائية

ــن   ــئة األوىل م الف
 األحداث االستثنائية

 
 
 رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة جملموعا

 
 

 ٢٠٠٧مارس /آذار
  جيزوفا-مرفق بيال  ١  ٣  ٦  ١٠
 تورنامرفق بوش   ٢  ٤  ٦

  ميستيك-مرفق فريديك    ١  ١١  ١٢
 مرفق فيلكي بريلييب       صفر
 اجملموع ١ صفر ٦ صفر ٢١ صفر ٢٨
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ــن  ــثة م ــئة الثال الف
 األحداث االستثنائية

ــن  ــية م ــئة الثان الف
 األحداث االستثنائية

ــن   ــئة األوىل م الف
 األحداث االستثنائية

 
 
 رئيسية مصاحبة رئيسية مصاحبة ةرئيسي مصاحبة جملموعا

 
 

 ٢٠٠٧أبريل /نيسان
  جيزوفا-مرفق بيال    ٦ ٢ ٤  ١٢
 مرفق بوشتورنا   ١ ١ ٧  ٩

  ميستيك-مرفق فريديك      ٢٨  ٢٨
 مرفق فيلكي بريلييب   ١    ١

 اجملموع صفر صفر ٨ ٣ ٣٩ صفر ٥٠

الفقرة ( السجون بالرتالء    ُيرجى توضيح ما إذا كان تعديل قواعد احلبس قد أسهم يف التخفيف من اكتظاظ              -١٠
 ). من التقرير١٧٩ من املالحظات اخلتامية السابقة، والفقرة ١٩

لقـد كـان لتعديل قواعد احلبس وقواعد احلبس االحتياطي الذي أسفر عن تقليص احلد األدىن ملساحة اإلقامة                   
ثر إجيايب على القدرة االستيعابية  أمتار مربعة أ٤ إىل ٤,٥املخصصـة لكـل سجني يف أي غرفة معدة لإلقامة الدائمة من           

 .ملرافق السجون

 سجيناً،  ٢١ ٣٥٧، بلغ عدد السجناء احملتجزين يف سجون اجلمهورية التشيكية          ٢٠٠١يوليه  /  متوز ٣١ففـي    
وخالل الفترة املتبقية من العام     .  سجناء حمكومني باحلبس   ١٥ ٦٠٨ سـجيناً مـن احملبوسني احتياطياً و       ٥ ٧٦٩مـنهم   

، متثلت التطورات   ٢٠٠١ديسمرب  /  كانون األول  ٣١ومنذ  .  سجيناً ١٩ ٣٢٠فض عدد السجناء تدرجيياً إىل      املذكور، اخن 
 :الطارئة على أعداد السجناء يف ما يلي

 التاريخ سجناء احلبس االحتياطي السجناء احملكوم عليهم اجملموع

 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ ٤ ٥٨٣ ١٤ ٧٣٧ ١٩ ٣٢٠

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ ٣ ٣٨٤ ١٢ ٨٢٩ ١٦ ٢١٣

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ ٣ ٤٠٩ ١٣ ٨٦٨ ١٧ ٢٧٧

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ ٣ ٢٦٩ ١٥ ٠٧٤ ١٨ ٣٤٣

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ ٢ ٨٦٠ ١٦ ٠٧٧ ١٨ ٩٣٧

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ ٢ ٣٩٩ ١٦ ١٧٩ ١٨ ٥٧٨

 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ ٢ ٤٤١ ١٦ ٧٠٧ ١٩ ١٤٨

/  متوز ٣١ويتضـح من اجلدول أن عدد السجناء املوجودين حالياً يف اجلمهورية التشيكية أقل مما كان عليه يف                   
 . سجناء٢ ٢٠٩، ب  ٢٠٠١يوليه 
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 :وقد تطورت القدرة االستيعابية ملرافق السجون على النحو التايل 

 التاريخ املساحة األرضية القدرة االستيعابية

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١ لكل شخص/ربع متر م٣,٥ ٢٠ ٢٤٤
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ لكل شخص/ متر مربع٣,٥ ٢٠ ١٢٢
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ لكل شخص/ متر مربع٤,٠ ١٧ ٦٢٥
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ لكل شخص/ متر مربع٤,٥ ١٥ ٤٠٧
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٣١ لكل شخص/ متر مربع٤,٠ ١٨ ٤٠٥
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ لكل شخص/ متر مربع٤,٠ ١٨ ٧٨٤
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ لكل شخص/ متر مربع٤,٠ ١٨ ٨٩٦
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ لكل شخص/ متر مربع٤,٠ ١٨ ٨٨٩

 :وتطور مستوى شغل مرافق السجون على النحو التايل 

 التاريخ مستوى شغل مرافق السجون
 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٣١ ٪ ٩٦,٠١
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٣١ ٪ ٩١,٩٩
 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٣١ ٪ ١١٢,١٤
 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣١ ٪ ٩٩,٦٦
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١ ٪ ١٠٠,٨١
 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١ ٪ ٩٨,٣٢
 ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ ٪ ١٠١,٣٧

 ). يف املائة فقط١,٣٧( على تدين مستوى اكتظاظ السجون بالرتالء وتدل هذه اإلحصاءات 

واألسّرة الشبكية كوسيلة   " القفصية"ُيـرجى بـيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد ألغت استخدام األسّرة               -١١
وسة وما هي اإلجراءات امللم   . للسيطرة على املرضى الذين يعانون من حاالت اهتياج يف مستشفيات العالج النفسي           

  من التقرير؟٨٦املُتخذة، أو املُقترحة، ملعاجلة املشاكل املُحددة يف الفقرة 

يف مرافق الرعاية الصحية، وُتستخدم يف هذه املرافق األسّرة الشبكية حلماية " القفصية"ال ُتستخدم األسّرة  
ناك خطط لوقف استخدام املرضى املتهيجني واملضطربني، وخصوصاً يف مرافق العالج النفسي للمسنني، وليست ه

 .هذه األسّرة هنائياً
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كما . وال ميكن استخدام وسائل احلجر إال كمالذ أخري، وجيري العمل بصورة تدرجيية على احلد من استخدامها               
 . وليس ألسباب تثقيفية-ال جيوز استخدامها إال عند الضرورة القصوى وباالستناد حصراً إىل أسباب طبية وجيهة 

ى املشوشون جداً أو املعتوهون على وجه التحديد يف أسّرة شبكية أثناء الليل، ألن ذلك               وُيوضـع املرض   
ونتيجة لذلك، ال توجد تعقيدات .  وال داعي الستخدام وسائل احلجر األخرى  -أكـثر أمناً ومراعاة هلم إنسانياً       

 .نامجة حتديداً عن كسور الرقبة أو عظم الفخذ اليت ميكن أن تكون قاتلة

تعذر عملياً إلغاء استخدام وسائل احلجر بشكل مطلق، ألن بعض حاالت اإلصابة بالذهان املتصلة ومن امل 
بالتهيج، والعدوانية، وامليول االنتحارية، والسلوك غري املُتوقع حتت تأثري األوهام وحاالت اهللوسة، ميكن أن تشكل 

 . ض نفسه أيضاًخطراً ال على املرضى اآلخرين واملوظفني فحسب، وإمنا على املري

ويتعني أن تتقّيد مستشفيات    . وجيـب تسجيل استخدام وسائل احلجر وتربيره يف وثائق الرعاية الصحية           
استخدام وسائل احلجر مع "العالج النفسي، لدى استخدامها الوسائل املذكورة، باملبدأ التوجيهي املنهجي املعنون 

 الذي ُنِشر يف صحيفة وزارة الصحة      " مهورية التشيكية املرضـى الـراقدين يف مستشـفيات العالج النفسي باجل         
 .١/٢٠٠٥رقم 

ُيـرجى اإلسـهاب يف توضـيح التدابري الرامية إىل إزالة الصعوبات اليت يواجهها ضحايا التمييز يف             -١٢
 ). من املالحظات اخلتامية السابقة٢١الفقرة (احلصول على املساعدة القانونية 

 القانونية منصوص عليه بشكل مباشر يف أحكام دستور اجلمهورية          احلـق يف احلصـول عـلى املساعدة        
من ميثاق احلقوق واحلريات األساسية احلق الدستوري لكل شخص يف احلصول           ) ٢(٣٧وتكفل املادة   . التشيكية

عـلى املساعدة القانونية يف اإلجراءات املعروضة على احملاكم، واملؤسسات احلكومية األخرى، وسلطات اإلدارة              
من امليثاق املذكور حيق جلميع املتهمني ) ٣(٤٠ومبوجب املادة . امة وذلك من اللحظة اليت تبدأ فيها اإلجراءات   الع

وإذا مل خيتاروا هم حمامي     . بارتكاب فعل جنائي أن يدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم أو أن يدافع عنهم حمامي دفاع             
وحيدد القانون احلاالت اليت حيق فيها   . كمة حمامياً هلم  دفـاع، رغم أهنم مطالبون بذلك مبوجب القانون، تعّين احمل         

 .للمتهم احلصول على مساعدة قانونية جمانية؛ وهي حاالت تنظمها أساساً قواعد اإلجراءات اجلنائية

ويقدم احملامون املساعدة القانونية جماناً طبقاً للتشريعات السارية املفعول عقب تعيينهم من جانب حمكمة               
خص معني أو الدفاع عنه يف اإلجراءات ذات الصلة، أو إذا عّينتهم نقابة احملامني التشيكيني لتقدمي هذه ما لتمثيل ش

ويتساوى اجلميع يف احلصول على هذه املساعدة، إذا كان باستطاعتهم أن يثبتوا استيفاءهم             . اخلدمـات القانونية  
 .الشروط الالزمة للحصول على املساعدة القانونية

 املتصلة بالتمثيل القانوين اجملاين أو بتعيني حمامي الدفاع أو التمثيل جماناً، أو توكيل حمامي دفاع                أما املسائل  
، ٣٠وخباصة املواد   (بأجور خمفضة من قبل احملكمة فتنظمها أساساً القواعد اإلجرائية، أي، قواعد اإلجراءات املدنية              

وقواعد اإلجرائية  )) ٣(٣٦وخباصة املادة   (رية  وقواعـد اإلجـراءات اإلدا    )) ٢(١٤٩، و )٢(١٤٠، و ١٣٨، و ٣١و
وتتحمل الدولة يف هذه احلاالت أتعاب      ). ١٥١أ و ٥١ واملادتان   ٣٣من املادة   ) ٣(و) ٢(وخباصة الفقرتان   (اجلنائية  

 اخلاص  ١٨٢/١٩٩٣وتغطية الدولة للتكاليف املتصلة بالتمثيل هي أمر ُيسهله أيضاً القانون رقم            . احملـامي ونفقاته  
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وعالوة على ). ٨٣املادة (كمة الدستورية فيما خيص القضايا اليت تنطوي على إجراءات تتعلق بشكوى دستورية         باحمل
 اخلاص بالفصل يف قضايا الصغار األتعاب والنفقات ٢١٨/٢٠٠٣ذلـك، تـتحمل الدولـة، مبوجب القانون رقم          

 .والتعويضات عن الوقت الذي يضيعه احملامي املُعّين كوصي على الطفل

ما ترد مباشرة يف قانون املمارسات القانونية األحكام املتعلقة باخلدمات القانونية املُقدمة جماناً أو بأجور ك 
من هذا القانون،   ) ٢(١٨ومبوجب الصيغة احلالية للمادة     . ُمخفّضة من جانب حمام تعّينه نقابة احملامني التشيكيني       

 حمام لـه من جانب احملكمة وفقاً للوائح قانونية مستقلة حيـق لكل من يعجز عن استيفاء الشروط الالزمة لتعيني     
وعـن حتمل نفقات توفري اخلدمات القانونية بوسائل أخرى، احلصول على خدمات حمام تعّينه لـه نقابة احملامني                 

 .التشيكيني، شريطة أن يقدم طلباً بذلك يف الوقت املناسب

 يساعد أمني املظامل ضحايا التمييز وذلك مبوجب قانون         ويف القضـايا املتصلة بالتمييز حتديداً، ينبغي أن        
 ). من التقرير٥٤٣ والنقطة ١٥انظر الرد على املسألة (مكافحة التمييز 

ويوجـد يف اجلمهوريـة التشيكية العديد من املنظمات غري احلكومية اليت تقدم جماناً إرشادات لضحايا                 
ويوجد اآلن يف القانون التشيكي عدد ال ُيحصى من األحكام اليت . التمييز، بل وميثل بعضها الضحايا أمام احملاكم  

 :ميكن أن يشري إليها الضحايا أمام احملكمة، وهي تشمل ما يلي

 االلتزام بضمان )٣(الذي يفرض على األطراف يف العالقات القانونية) ٤٣٥/٢٠٠٤(قانون العمل  )أ( 
ون احلق يف العمل، وهو حيظر التمييز املباشر وغري املباشر القائم  حتقيق املساواة يف معاملة مجيع األفراد الذين ميارس       

وُيعترب متييزاً أيضاً السلوك الذي ينطوي على احلض، أو املساعدة          . عـلى عـدة أسـس، مبـا فيها نوع اجلنس          
 والتحريض، أو اإلكراه الذي يهدف إىل التمييز؛

الذي حيظر مباشرة التمييز يف عالقات      ) ٣٦١/٢٠٠٣(القانون اخلاص خبدمة أفراد األجهزة األمنية        )ب( 
اخلدمـة وحيـدد شروطاً ذات صلة بالتمييز؛ كما حيظر على األجهزة األمنية أن تسلك سلوكاً ال مييز مباشرة وإمنا                    

وال جيوز لألجهزة األمنية وال ألفرادها      . وُيعترب سلوكاً من هذا القبيل أية تعليمات ُتعطى للتمييز        . ضمنياً ضد األفراد  
ساءة استخدام ممارسة احلقوق والواجبات يف إطار أي عالقة خدمة إلحلاق الضرر بشخص آخر أو احلط من كرامته إ

كما ُيحظر يف إطار العالقة املذكورة التمييز املباشر وغري املباشر القائم على عدة             . يف أي عالقة من عالقات اخلدمة     
رشات اجلنسية شكالً من أشكال التمييز؛ وُيعترب متييزاً أيضاً وُتعترب املضايقات والتح. أسـس، مبـا فيها نوع اجلنس     

 السلوك الذي ينطوي على احلض، أو املساعدة والتحريض، أو اإلكراه الذي يهدف إىل التمييز؛

                                                      

 أيضـاً اعتبار اجلمهورية التشيكية ممثلة بالوزارة ومكاتب العمل؛ وأرباب العمل؛ والوحدات           يـتعني  )٣(
التنظيمية إلحدى الشخصيات االعتبارية األجنبية أو الشخصيات الطبيعية األجنبية املخولة مبزاولة أنشطة جتارية على أرض 

عمل؛ والشخصيات االعتبارية والطبيعية والكيانات األخرى اجلمهورية وفقاً للوائح قانونية مستقلة، على أهنا من أرباب ال
 .احملددة مبوجب لوائح مستقلة واليت تزاول أنشطة معينة وفقاً هلذا القانون



CCPR/C/CZE/Q/2/Add.1 
Page 18 

 

 العالقات القانونية فيما بني املوظفني الذين يؤدون مهام         )٤()٢١٨/٢٠٠٢(ينظم قانون اخلدمة     )ج( 
ويرسي هذا القانون مبدأ    . يئات إدارية كخدمة تقدمها اجلمهورية التشيكية إىل اجلمهور       إدارة شؤون الدولة يف ه    

املساواة يف معاملة مجيع املوظفني احلكوميني فيما خيص ظروف اخلدمة، واألجور، وغريها من االعتبارات العينية،               
على عدة أسس، مبا فيها نوع      وحيظر القانون التمييز يف عالقات اخلدمة       . والتدريـب وفـرص الترقية يف اخلدمة      

وال جيوز ألي شخص إساءة     . كما حيظر السلوك الذي ال مييز بشكل مباشر، وإمنا بالتبعات املترتبة عليه           . اجلنس
استخدام ممارسة احلقوق والواجبات يف إطار أي عالقة خدمة إلحلاق الضرر مبوظف حكومي آخر، أو احلط من                 

ُينظر إىل أي سلوك جنسي غري مقبول أو غري الئق أو مهني، أو ميكن أن               و. كرامـته، أو إحلاق الضرر باآلخرين     
يفهمه موظف حكومي آخر على حنو مربر كحالة تؤثر على ممارسة احلقوق والواجبات يف إطار أي عالقة خدمة، 

 ومل يدخل هذا القانون حيز النفاذ بعد؛. على أنه سلوك حيط من كرامة املوظف احلكومي كإنسان

خدمة هؤالء اجلنود   حتديد عالقات   ) ٢٢١/١٩٩٩( القـانون اخلـاص باجلنود احملترفني        يـنظم  )د( 
وينص على التزام سلطات اخلدمة بضمان اتباع هنج متساٍو وحتقيق املساواة يف            . وتعديـلها وإلغائهـا ومضموهنا    

خصوصاً فيما يتعلق   معاملة مجيع املرشحني ممن يطلبون جتنيدهم، ومجيع اجلنود من حيث شروط أداء واجباهتم، و             
وحيظر القانون التمييز ضد املرشحني     . بالتدريـب املهين والترقية واألجور وغريها من االعتبارات النقدية والعينية         

، كما حيظر أي سلوك من جانب )٥(لاللتحاق باخلدمة والتمييز ضد اجلنود على أسس خمتلفة، مبا فيها نوع اجلنس          
واحلط من كرامة أي جندي ال يعين أن السلوك غري املقبول           . رة بل بالتبعية  سـلطات اخلدمة ال مييز بطريقة مباش      

يقتصر على السلوك ذي الطابع اجلنسي فحسب، بل أيضاً مجيع أشكال التحرش غري اجلنسي اليت تستهدف احلط                 
أو غري من كرامة اجلندي، وخلق جو هتديدي، أو عدائي، أو مهني، أو مذل، أو عدواين، وهي أشكال غري مقبولة 

. الئقة أو قد يعتربها جنود آخرون بشكل مربر أهنا تؤثر على ممارسة احلقوق والواجبات الناشئة عن عالقة اخلدمة
 .ُتعترب سلوكاً من هذا القبيل أيضاً أية تعليمات تنطوي على التمييزكما 

 وواجباهتم  حقوق األشخاص الطبيعيني واالعتباريني    )٦()٥٦١/٢٠٠٤(وُيعّرف قانون املدارس      )ه( 
فيما يتعلق بالتعليم وحيدد اختصاصات اهليئات اليت تنهض مبهام إدارة شؤون الدولة واحلكم الذايت يف إطار نظام                 

وحيق للتالميذ والطلبة احلصول على التعليم على قدم املساواة دون أي متييز ألي سبب من األسباب، مبا يف . التعليم
اماً خاصة تتعلق بتعليم األقليات احمللية، وتدريس مادة الدين، وتعليم          ويتضمن القانون أحك  . ذلـك نوع اجلنس   

وباإلضافة إىل القانون   . التالميذ من ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة، والتالميذ من ذوي املواهب غري العادية           
 ؛"لياتتعليم األق"، فإن هذا القانون ينظم شروط )٢٧٣/٢٠٠١(اخلاص حبقوق أفراد األقليات احمللية 

                                                      

القانون اخلاص خبدمة موظفي اخلدمة املدنية يف اهليئات اإلدارية وبتحديد أجور هؤالء املوظفني وغريهم  )٤(
 .من املوظفني يف اهليئات املذكورة

ـ  )٥( ر القانون التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو نوع اجلنس، أو التوجه اجلنسي، أو املعتقد                حيظ
والدين، أو اجلنسية، أو األصل اإلثين أو االجتماعي، أو امللكية، أو احلالة الزوجية واألسرية وااللتزامات جتاه األسرة،                 

 .أو احلمل، أو األمومة، أو بسبب إرضاع اجلندية طفلها
 .ن يتعلق بالتعليم قبل املدرسي، واالبتدائي، والثانوي، واملهين العايل وغريه من أشكال التعليمقانو )٦(
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على هيئات اإلذاعة االلتزام    ) ٢٣١/٢٠٠١(ويفرض القانون اخلاص بالبث اإلذاعي والتلفزيوين        )و( 
د، أية انتهاكات حلرمة املعتقدات واألديان أو       سوق عن بع  بعـدم تضمني إعالناهتا التجارية وبراجمها اخلاصة بالت       

 تنطوي على التمييز على     تسوق عن بعد  ث برامج   املذاهب السياسية أو غريها من املذاهب، أو حيظر عليها أن تب          
أساس نوع اجلنس أو العرق أو اللون أو اللغة الوطنية أو األصل القومي أو االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية قومية                    

 أو إثنية؛

وجيب . اإلعالنات املنافية لألخالق احلميدة   )٤٠/١٩٩٥(وحيظر القانون اخلاص بتنظيم اإلعالن       )ز( 
 أال تنطوي اإلعالنات على أي متييز على أساس نوع اجلنس أو العرق أو اجلنسية، أو تنتهك حرمة الشعور                حتديداً

الديـين أو الوطين، أو متس األخالق على حنو غري مقبول بصفة عامة، أو هتني كرامة اإلنسان، أو تتضمن عناصر                    
  حرية املعتقدات السياسية؛إباحية أو عنيفة أو عناصر تستخدم دافع اخلوف كما جيب أال تنتهك

 وميكـن عمومـاً طلـب احلماية من التمييز من خالل رفع دعوى تشهري وفقاً للقانون املدين                  )ح( 
، غـري أن دعـاوى التشهري هذه ال تؤمن محاية احملكمة من انتهاك احلق يف املساواة يف املعاملة                   )٧()٤٠/١٩٦٤(

 مة من تلك املظاهر اليت ميكن ربطها باحلماية الشخصية حصراً؛واحلماية من التمييز، ولكنها تؤمن محاية احملك

١، الذي بدأ سريانه اعتباراً من       )٢٥١/٢٠٠٥(وحيـدد القانون اخلاص بالتفتيش على العمل         )ط( 
 ويرتكب أي شخص طبيعي جنحة . ، آلـية ملراقبة انتهاكات اللوائح اخلاصة بقانون العمل    ٢٠٠٥يولـيه   /متـوز 

 من القانون اخلاص بالتفتيش على العمل، ويرتكبها شخص         ١١ املعاملة مبوجب املادة     فـيما خيـص املساواة يف     
 :  من القانون املذكور، إذا٢٤اعتباري مبوجب املادة 

تقاعسـا عن ضمان حتقيق املساواة يف معاملة مجيع املوظفني من حيث ظروف العمل واألجور                `١`
رى واملزايا ذات القيمة النقدية، وتوفري التدريب       املدفوعـة لقاء العمل ومنح املزايا النقدية األخ       

 املهين وإتاحة فرص الترقية أو غريها من أشكال التقدم املهين؛

 ؛) من قانون العمل١٦املادة (مّيزا ضد املوظفني  `٢`

عاقـبا املوظفـني أو أحلقـا هبم الضرر بسبب مطالبتهم، بالطرق القانونية، مبمارسة حقوقهم                `٣`
 تحقاهتم الناشئة عن العالقات املنظمة مبوجب قانون العمل؛واحلصول على مس

امتـنعا عن إجراء مناقشة مع موظف معني، أو مع ممثليه بناًء على طلبه، حول شكوى املوظف                  `٤`
 .خبصوص ممارسة احلقوق وأداء الواجبات الناشئة عن العالقات املنظمة مبوجب قانون العمل

 .كورونا تشيكية على كل من ينتهك أحكام القانون هذه ٤٠٠ ٠٠٠وميكن فرض غرامة تصل إىل  

                                                      

 . من القانون املدين١٣ إىل ١١انظر املواد  )٧(
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 مبدأ عبء اإلثبات املعكوس يف مسائل العمل فيما خيص          )٩٩/١٩٦٣(وتنظم قواعد اإلجراءات املدنية      
وُيقصد هبذا املبدأ أن يتحمل املدعى عليه عبء        . حـاالت التمييز القائم على أسس خمتلفة، مبا فيها نوع اجلنس          

ويرد هذا . جيب على الطرف الذي ُيزعم أنه قد مارس التمييز أن يثبت عدم ارتكابه هذا السلوكاإلثبات، أي أنه 
 .املبدأ أيضاً يف بعض قوانني اخلدمة املذكورة أعاله

 )٢٤ و٨املادتان (القضاء على الرق واالسترقاق 

ى تقدمي معلومات إذا كان األمر كذلك، يرج هل دخل القانون اخلاص بتنظيم الدعارة حيز التنفيذ؟ -١٣
 ذلك معلومات عن دوره يف التعرف على         العملية، مبا يف   عـن النطاق القانوين هلذا القانون وأثره يف املمارسة        

 ). من التقرير١٠٦ و٩٩املالحظات اخلتامية السابقة، والفقرتان  من ١٣الفقرة (ضحايا االجتار باألشخاص 

 املؤرخ  ٣٨٧فقد وافقت احلكومة، مبوجب القرار رقم        .مل يدخل قانون تنظيم الدعارة حيز التنفيذ بعد        
فت وزير الداخلية بوضع مشروع قانون بشأن       ، على املبدأ العام لتنظيم الدعارة وكلّ      ٢٠٠٤أبريل  / نيسـان  ٢٨

وملا كانت اجلمهورية التشيكية ملزمة      .٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٩ وعرضه على احلكومة حبلول      تنظـيم الدعـارة   
الغري، اليت يتعارض معها هذا املبدأ العام، فقد مشل          دعارة واستغالل باألشخاص االجتارلقمع   ١٩٥١باتفاقية عام   

ويف . للتذكري هبذه االتفاقية   ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ٣٠القـرار التكليف بوضع اقتراح وتقدميه إىل احلكومة حبلول          
مشفوعاً باقتراح  رية التشيكية   النواب يف برملان اجلمهو   جملس   مشروع القانون على     ُعرض،  ٢٠٠٦مطلـع عـام     
 .وبالتايل مل تكن هناك حاجة ملناقشة مشروع القانونورفض جملس النواب االقتراح . التذكري باالتفاقية

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذت ملكافحة االعتداءات اجلنسية على األطفال، مبا يف ذلك  -١٤
املعتدى واالجتار باألطفال، والتدابري اليت اختذت إلعادة تأهيل األطفال         اسـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

ـ  ضحايا االجتار  حقوق اإلنسان جلميع    كفالة احترام   إىل   ،بوجه عام ،   الـتدابري الرامية   فضـالً عـن    ،يهمع
 ).املالحظات اخلتامية السابقة من ٢٣ميكن الرجوع يف جزء من هذه املسائل إىل الفقرة (باألشخاص 

ابري املتخذة يف جمال مكافحة االعتداءات اجلنسية على األطفال، مبا يف ذلك استغالل األطفال يف املواد                الـتد 
 املعتدى عليهماإلباحية واالجتار باألطفال، والتدابري اليت اختذت إلعادة تأهيل األطفال 

ألطفال تغالل اجلنسي ل  س، على وضع خطة وطنية كل سنتني ملكافحة اال        ٢٠٠٠دأبت وزارة الداخلية، منذ عام       
ألطفال ألغراض جتارية ستغالل اجلنسي ل هي اخلطة الوطنية ملكافحة االواخلطة اليت جيري تنفيذها حالياً    .ألغـراض جتارية  

 .٢٠٠٦أغسطس / آب١٦ املؤرخ ٩٤٩، اليت وافقت عليها احلكومة مبوجب القرار رقم ٢٠٠٨-٢٠٠٦

خلطة الوطنية ملكافحة العنف ضد األطفال، اليت ستتصدى ، سيستعاض عن اخلطة احلالية با٢٠٠٨ويف عام  
جتارية، ومعاملة األطفال   بدون دوافع   جلميع أشكال العنف ضد األطفال، مبا فيها االعتداء اجلنسي على األطفال            

 .اإلساءة هلمن أشكال وغري ذلك مقسوة ب
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املوضوع، أي عقد   اً هبذا   خاص للمناقشة   أنشأت قبل عامني منتدى دائماً    قد  وكانـت وزارة الداخلـية       
موائـد مستديرة حيضرها بانتظام ممثلون عن منظمات ومؤسسات حكومية وممثلون عن القطاع غري    اجـتماعات   

 .احلكومي واألوساط األكادميية

 :يف سبيل إعمال اخلطة الوطنيةُتنفّذ يلي األنشطة اليت وترد يف ما  

ضع الئحة تشريعية لتنظيم ظروف العمل مع       تعمـل وزارة التعلـيم والشباب والرياضة على و         )أ( 
 تدابري ملنع أي شخص أدين بارتكاب جرمية مع سبق اإلصرار           ، يف مجلة أمور   ،األطفال والشباب ينبغي أن تتضمن    

األشخاص أن خيضع من العمل مع األطفال والشباب، واشتراط ) قدمي شهادة من السجل العديلتمع إثبات ذلك ب(
متطلبات  مثل هذه األعمال الختبارات نفسية لتحديد أية خصائص شخصية تتناىف و           الذين يسعون للحصول على   
 ؛العمل مع األطفال والشباب

 مشروع القانون اجلنائي اجلديد جرمية حيازة مواد إباحية متعلقة باألطفال؛درجت يف أُ )ب( 

اليت  خيصص لألنشطة  منفصالًيف هذا العام، فرعاًاإلنترنت،  اإلدارة العامة على  "بوابة"ستضـم    )ج( 
 ألنشطة أوقات الفراغ اليت تديرها  استعراضاً،يف مجلة أمورهذا الفرع، ينبغي أن يشمل ويف أوقات الفراغ، متارس 

 للمنح والربامج اليت ميكن أن تستقى منها ، واستعراضاً.)مدارس ومنظمات غري حكومية، إخل(هيئات بصفة منفردة 
واستمارات منوذجية ملشاريع مع شرح     ميكن ترتيلها من املوقع     استمارات  (ة  مـوارد مالـية لتنفـيذ هذه األنشط       

هذا استحداث  وسيكون   .).مقتضـب عن كيفية تعبئتها، وشروط صرف املوارد، وفئة األشخاص املؤهلني، إخل           
 ؛اجلمهور العام هبذا التطور اجلديدتوعية ىل إ بإطالق محلة ترمي الفرع املنفصل مصحوباً

 هذا العام، بالتعاون مع شركاء آخرين، محلة إعالمية يف مناطق أن تطلق يفرة الداخلية  وزاتنوي )د( 
وجتري  .وال تزال املناقشات جارية بشأن شكل هذه احلملة        . بالدعارة التقليدية  تأثراًهي من أكثر املناطق     خمتارة  
خصص يف املقام األول للرجال     ُي رنتاإلنتموقع على   نشاء   مناقشات، يف نطاق هذه احلملة، تتناول إمكانية إ        أيضاً

أمناط تفكريهم ميول جنسية حنو األطفال، مع عرض إمكانية عالجهم ملرضى           يف سلوكياهتم أو    ُتـلمس   الذيـن   
 دون الكشف عن هوياهتم وعلى أساس طوعي وجماين، وميكن توفري هذه      -خارجـيني، فـرادى أو جمموعـات        

 ؛أملانياوقد أقيمت آلية مماثلة يف  .لكتروينعرب اهلاتف أو بالربيد اإلاخلدمات العالجية 

طلبـت وزارة الداخلـية إعـداد دراسة لتحديد جدوى إقامة مركز يعىن باألطفال املفقودين                )ه ( 
وجد يف اجلمهورية   توال   .أن يساهم يف زيادة احلماية لألطفال من مجيع أشكال العنف         ، من شأنه    واملعتدى عليهم 
أسباب مجيع  بتحديد  ) سواء على املستوى الوطين أو اإلقليمي     (القيام  ية متخصصة يف     منظمة مركز  التشيكية حالياً 

لشركاء املهتمني واملنظمات غري احلكومية إىل اوستقدم هذه الدراسة . ومالبساهتاأشـكال العـنف ضد األطفال     
وب، على وجه   االختصاصات والوضع املطل  تقدمي اقتراحات بشأهنا ومن أجل حتديد       املعنـية للتعلـيق علـيها و      

 ؛ يف إقامة املركزاخلصوص، لتحديد كيفية املضي قدماً

جلنة حقوق الطفل التابعة جمللس احلكومة التشيكية حلقوق        أشارت  ،  ٢٠٠٦أبـريل   /يف نيسـان   )و( 
نع نشر املعلومات اليت قد مت أن اتشريعية واضحة لألطفال ضحايا اإلجرام من شأهنتوفري محاية ضرورة إىل اإلنسان 
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 ٢١٨/٢٠٠٣، على غرار احلماية املتاحة لألحداث اجلاحنني مبوجب القانون رقم            هوياهتم عمل للكشف عن  سـت ُت
 ؛بصيغته املعدلةالقضائية يف قضايا الشباب، اخلاص بعمل السلطة 

نظام لتقدمي خدمات جمانية ملساعدة األطفال      استحداث   على   اجلمهورية التشيكية أيضاً  تعكـف    )ز( 
شأن هذه اخلدمات أن    ومن   . جنائية كشهود أو كضحايا    دعاوىالذين ميثلون يف    )  واجتماعياً  وقانونياً نفسـياً (

 .متطلبات الدعاوى اجلنائية وتوعيتهم باإلمكانيات املتاحة هلم ملمارسة حقوقهم        تسـاعد األطفال على مواجهة      
وسُيفرغ من وضع هذه     .لرعايةمؤسسات ا ألطفال الذين يغادرون    اوجيـري إعـداد مشروع نظام ملتابعة رعاية         

 الوثيقة حبلول هناية العام؛

 عن تكوين شبكة من      يفترض أن يسفر تدرجيياً    يف هذا العام، مشروعاً   ،  وضعت وزارة الداخلية   )ح( 
 ؛)وال سيما األطفال والنساء(لضحايا املصابني بصدمات املخصصة لملقابالت اغرف 

مؤسسة يف اجلمهورية   إنشاء  تها، من الضروري    لتحسـني احلماية املتاحة لألطفال وزيادة فعالي       )ط( 
وهذا االختصاص موزع يف الوقت احلاضر بني        .التشـيكية تعاجل بشمولية القضايا املتعلقة باألطفال املستضعفني       

وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية، ووزارة التعليم والشباب والرياضة، ووزارة الصحة، وإىل حد ما وزاريت                
دور رعاية  ضع و وزارة الصحة هي اهليئة املنسقة املسؤولة عن ضمان تشغيل مرافق رعاية الرُّ           ف .الداخلـية والعدل  

دور رعاية األطفال ومؤسسات    األطفـال حـىت سن الثالثة؛ أما وزارة التعليم والشباب والرياضة فمسؤولة عن              
ا تعىن وزارة العمل    ؛ بينم  سنة ١٨ سنوات و  ٣التشخيص ومؤسسات رعاية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني         

 حيث تتوزع االختصاصات على     ،وهذا النظام القائم حالياً    .والشؤون االجتماعية بتنسيق شؤون حضانة األطفال     
ميكنها من اإلملام بشكل بالنسبة لفرادى السلطات اإلدارية املركزية للدولة، فهو ال ، ليس مرضياً أيضاً نطاق واسع

القانونية لألطفال فيما خيص احلضانة والرعاية املؤسسية، وال يسمح هلا سوى           و احلماية االجتماعية    شامل بقضايا 
وحيول هذا التوزيع    .اختصاص كل منها  ندرج ضمن   االضـطالع مبهـام فرعـية ومعاجلة أوجه القصور اليت ت          ب

 .لالختصاصات دون إحداث تغيري يف نظام الرعاية البديلة ككل

  الضحايا حقوقالدفاع عن تدابري �االجتار بالبشر 

 من  ١٤٠/١٩٦١رقم  من القانون   ) أ(٢٣٢يـنظم القانون التشيكي مسألة االجتار بالبشر يف إطار املادة            
 على مجيع أشكال االجتار بالبشر، مبا فيها حاالت األحكاموتسري هذه  . بصيغته املعدلةمدونة اإلجراءات اجلنائية

 تتعلقوبالتايل،   .املعتمدة مجيع أشكال االجتار بالبشر    ويستهدف عدد من التدابري      .السـخرة واالستغالل اجلنسي   
 . معاًاالجتار بالبشر وأعمال السخرةباملعلومات الواردة أدناه 

وضع مواد مفاهيمية أساسية تعاجل مسألة االجتار    إىل  لقد اعتمدت اجلمهورية التشيكية خطة مهام ترمي        و 
 إعداد التحديث وجيري حالياً ).٢٠٠٧-٢٠٠٥(ر بالبشر  تشكل االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتا    -بالبشـر   

وفيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان، مثة قدر كبري من الدعم واحلماية والرعاية لضحايا              .الثالث هلذه االستراتيجية  
 .كما هو مفصل أدناه) الربنامج(االجتار بالبشر، كما هو مبني يف برنامج دعم ومحاية ضحايا االجتار بالبشر 
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من  ركيزة ؛ وهو أيضا٢٠٠٧ً-٢٠٠٤اجلرمية منع   يف إطار استراتيجية     هذينفجيري ت الربنامج و أُقّر  وقـد    
ويتيح الربنامج املساعدة لضحايا االجتار      . أعاله املشار إليها االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر      ركائـز   

أجل املساعدة على معاقبة مرتكيب هذه اجلرمية اخلطرية بالبشر وحيفزهم على التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون من 
االجتماعية أو الصحية والسكن والدعم على سبيل        - لضحايا االجتار بالبشر الرعاية النفسية        وهو يقدم  .للغايـة 

 .متهمتغيري وضع إقاإىل   أيضاًُيصارلرعايا األجانب، با  وفيما يتعلق.دماجهم يف احلياة العاديةإاالستعجال يف سبيل 
هي اليت تتكفل ) فرع براغ( املنظمة الدولية للهجرة فإنفإذا قرر ضحايا االجتار بالبشر العودة إىل بلداهنم األصلية، 

 .بترتيبات هذه العودة

دولية وكذلك منظمات غري حكومية تأيت منظمات حكومية ومنظمات حكومية وتشترك يف آلية التنسيق  
سبق هلم أن تعرضوا للدعارة، األشخاص الذين  مع وزارة الداخلية؛ فهي تساعد مشاركتها بناًء على اتفاق تعاوين

 .تم التعرف عليهم، وتضطلع بأنشطة وقائية ذات صلة باملوضوعيوتدعم ضحايا االجتار باألشخاص الذين 

 ٣٢٦/١٩٩٩أدخل تعديل على القانون رقم      قد  و .وميوَّل الربنامج بتقدمي منح للمنظمات غري احلكومية       
اإلقامة طويلة األجل   باستحداث أنواع من    شـأن إقامـة الرعايا األجانب يف أراضي اجلمهورية التشيكية قضى            ب

ألغـراض احلماية تتيح العديد من احلقوق اجلديدة لضحايا االجتار باألشخاص الذين يتعاونون مع وكاالت إنفاذ                
نب الضحية األجنيب، بناًء على طلبه، إقامة       يف احلاالت اجلديرة باهتمام خاص، قد متنح شرطة األجا        و. القـانون 

 .دائمة العتبارات إنسانية

 ضحية يف عام ١٤( من ضحايا االجتار باألشخاص ٥٦ل  ويف الفترة منذ إطالق الربنامج، قُدِّمت مساعدة  
معظم و .، معظمهم من أوكرانيا وبلغاريا واجلمهورية التشيكية ومولدوفا ورومانيا وسلوفاكيا وفييت نام)٢٠٠٦
 الربنامج هم من ضحايا االجتار باألشخاص ألغراض االستغالل اجلنسي؛ ومت التعرف على أربعة منهم مشلهمالذين 

 .أعمال السخرةألغراض الجتار لفقط كضحايا 

شأهنم شأن أصحاب املطالبات يف الدعاوى (ويف الدعاوى اجلنائية، حيق للضحايا احلصول على تعويضات  
 يف أما إذا كانوا شهوداً . طلب مساعدة ماليةوميكنهم أيضاً .عدة قانونية والتمثيل أمام احملكمةوعلى مسا) اجلنائية

 .١٣٧/٢٠٠١ للقانون رقم  االستفادة من محاية خاصة وفقاًدعاوى جنائية، فيحق هلم أيضاً

على موقع ياً املعتمدة حالوميكن االطالع على ملف إعالمي مفصل عن ظاهرة االجتار بالبشر وعن التدابري  
 ). اخلاص بالسالمة والوقاية، االجتار بالبشرالفرعيف ( cz.mvcr.wwwوزارة الداخلية على العنوان 

 مبدأ املساواة وعدم التمييز، وحقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات، وحقوق الطفل
 )٢٧ و٢٦ و٢٤ و٢املواد (

 إىل  ٥١٧الفقرات من   (زيد من املعلومات عن الوضع الراهن لقانون مكافحة التمييز          يرجى تقدمي امل   -١٥
 ؟ فعاالًما هي التدابري اليت اختذت لضمان تنفيذه تنفيذاًو. )التقرير من ٥٢٣
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وقد وافقت احلكومة على مشروع قانون مكافحة التمييز      . ٢٠٠٤يصـف التقرير الوضع حىت هناية عام         
 النواب يف   جملسم مشروع القانون إىل     ّدوقُ. ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤرخ   ١١٩٣مبوجب القرار رقم    

وناقش . ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٧ النواب مشروع القانون يف      جملسوأقر  . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢١
مايو /ار أي ٢٣ويف   .٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٦جملـس الشـيوخ مشروع قانون مكافحة التمييز ورفضه يف           

 مشروع صلوبالتايل مل حي . نائبا٤٥ً وعارضه  نائبا٨٣ً فأيده ،النواب على مشروع القانونجملس  صّوت، ٢٠٠٦
من قبل جملس   رفض مشروع القانون    قرار  إللغاء  ) أي األغلبية املطلقة  ( املطلوبة   ١٠١ل    األصوات ا على  القـانون   

 .يف الربملان التشيكيالشيوخ 

وع قانون مكافحة التمييز مع مراعاة التطورات التشريعية اليت طرأت منذ تقدمي            أعيدت صياغة مشر  قد  و 
يف قد قُّدمت   الصـيغة األوىل مـن مشـروع القانون، وبعض املقترحات بإدخال تعديالت جوهرية عليه كانت                

 مشروع  وناقش اجمللس التشريعي للحكومة    .الربملانجملسي  مشروع القانون األويل يف     تناولت  املناقشـات الـيت     
 .القانون اجلديد الذي من املنتظر أن تناقشه احلكومة التشيكية يف األسابيع القليلة القادمة

عدة أسباب جوهرية مستمدة من قانون      أساس  وتقصر الصيغة احلالية ملشروع القانون حظر التمييز على          
نس وامليل اجلنسي والعجز والدين     هذه األسباب هي األصل العرقي أو اإلثين واجلنسية واجل        و. اجلماعـة األوروبية  
تعريف مصطلحات من قبيل التمييز املباشر وغري املباشر واملضايقة والتحرش خيص أما فيما  .والعقـيدة والسـن  
 .يف التقرير على النحو املشار إليه     نفس املشروع السابق    أساساً  ، فمشروع القانون هو     . إخل ،اجلنسـي واإليـذاء   

 مسألة السلطات اليت  أما.ضمان محاية املعاملة على قدم املساواةعن   اهليئة املسؤولة    وينـبغي أن يظل أمني املظامل     
وال يشمل مشروع القانون احلايل التوسط  .بالتفصيل يف التقريرفقد سبق أن نوقشت ينبغي أن ميارسها أمني املظامل 

التمييز من استخدام هذه اآللية     على أن ذلك ال يعين عدم متكن ضحايا          .بـني أشكال املساعدة املتاحة للضحايا     
 .مبعزل عن أمني املظامل

احلد من  هـل أثبتـت االستراتيجية الوطنية لعمل الشرطة مع األقليات القومية واإلثنية فعاليتها يف                -١٦
حاالت سوء معاملة أفراد األقليات القومية واإلثنية على أيدي الشرطة، مبا يف ذلك تلك احلاالت اليت أدت                 

دمت أية تعويضات   هل جرت مالحقة مرتكيب هذه األفعال، وهل قُ        و ؟حملـتجزين أثناء احتجازهم   اوفـاة   إىل  
 ؟) من التقرير٩٥ إىل ٩٢ من املالحظات اخلتامية السابقة، والفقرات من ١٥الفقرة (للضحايا أو ألسرهم 

يجية عمل  استرات،  ٤٩مبوجب القرار رقم     ،٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١١يف  ،  اعتمدت احلكومة لقـد    
وتأيت هذه االستراتيجية يف إطار املتابعة      . ٢٠٠٧-٢٠٠٦قوات شرطة اجلمهورية التشيكية مع األقليات يف الفترة         

لوثيقة سابقة هي االستراتيجية الوطنية لعمل قوات الشرطة التشيكية مع األقليات القومية واإلثنية، اليت أُقرت يف                
ة مع أفراد األقليات القومية واإلثنية، وجاليات الرعايا األجانب،         ، وهي هتدف إىل تفعيل عمل الشرط      ٢٠٠٣عام  

 .احملرومة اجتماعياًالسكان وفئات 

فرقتها ن لدى سلطات الشرطة اإلقليمية وأو، واصل ضباط االتصال لشؤون األقليات املعين٢٠٠٦ويف عام  
 هاعملد الشرطة مبساعدين لكي يشمل تزويوجرى توسيع املشروع املتمثل يف  .العاملة العمل على تطوير أنشطتهم

اإلقصاء حالة  املناطق اليت تتعرض لإلقصاء االجتماعي؛ واهلدف من هذا املشروع هو دعم ضحايا اإلجرام يف ظل                
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األول من محلة الدعاية اليت اجلزء وجرى تنفيذ  .االجـتماعي وتفعيل الكشف عن اجلرائم الكامنة يف هذه املناطق         
املنتمني إىل األقليات بإمكانيات وظروف     تعريف  ن األقليات يف صفوف الشرطة، هبدف       تركز على قبول أفراد م    

استخدام بلدية برنو، هبدف دراسة إمكانية يف وأطلق مشروع رائد للمراقبة يف مديرية الشرطة  .العمل يف الشرطة
جرد حبثوها الرامية إىل    ة  وتواصل وزارة الداخلي   .املراقـبة كأداة يف العمل املرتبط حبقوق اإلنسان ضمن الشرطة         

حنو األنشطة املوجهة    وتتواصل يف هذا اجملال      .اجلـرائم الـيت ترتكب يف املناطق اليت تتعرض لإلقصاء االجتماعي          
 .الشرطةيف صفوف لتدريب وحتسني الوعي ا

 آثار التدابري اعُتربت  وقد   .استراتيجية عمل الشرطة مع األقليات    جيـري بصورة منتظمة تقييم وحتديث       و 
املتخذة إجيابية من قبل ضباط الشرطة الذين يسامهون يف تنفيذها ومن قبل ممثلي املنظمات غري احلكومية املتخصصة 

 .يف محاية حقوق األقليات يف اجلمهورية التشيكية

، وال  )الروما (يـرجى ذكر التدابري امللموسة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة التمييز ضد الغجر             -١٧
يرجى إعطاء املزيد من التفاصيل عن تطور       و.  جمـاالت العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن       سـيما يف  

 هذه وعن تنفيذ) الروما(ممارسات التمييز ضد أقلية الغجر إىل احلّد من محالت التوعية األخرية واحلالية الرامية 
  ).املالحظات اخلتامية السابقة من ٨الفقرة ( وآثارها احلمالت

 لةالعما

 ٤٣٥/٢٠٠٤ عندما أصبح القانون رقم      ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١ من    اعتباراً ت مكاتب العمل،  لقد متكن  
 من هذا   ١٢٠املادة  ألحكام   ، من معاجلة حالة سوق العمل يف منطقة بعينها، وفقاً         بشـأن العمالـة بصيغته املعدلة نافذاً      

عبارة هو  وبرنامج العمالة اهلادف     .ل يف جمال العمالة   القانون، وذلك عن طريق برامج هادفة مصممة إلجياد حلو        
وقد تكون مثل هذه     .ة أفراد عومجم الترقي الوظيفي ألفراد أو      احتماالتزيادة  حنو  عـن جمموعـة تدابري موجهة       

وهذه مبادرة   .، عبارة عن باحثني عن العمل ينتمون إىل خلفيات اجتماعية وثقافية متباينة           االقتضاءاجملموعة، عند   
 .ءت لتستكمل سياسة الصندوق االجتماعي األورويب وبراجمه املفّعلة يف جمال العمالةجا

 التعليم

قـد أدرجـت مسألة منع مظاهر العنصرية وكره األجانب والتعصب يف اخلطة الوقائية لدور احلضانة                ل 
يم والشباب والرياضة بعنوان وزارة التعلأعدهتا واملدارس االبتدائية واملؤسسات التعليمية، وهي ترد أيضاً يف وثيقة 

استراتيجية الوقاية من املظاهر االجتماعية املرضية لدى األطفال والشباب الذين يشملهم اختصاص وزارة التعليم         "
املستهدفة للربح الرامية وتدعم اجلمهورية التشيكية مشاريع املنظمات غري     ".٢٠٠٨-٢٠٠٥والشباب والرياضة،   

 .العنصرية والتطرف وكراهية األجانب وكراهية اإلسالمدعم التعليم يف مواجهة إىل 

ويقوم املعلمون  . وثقافياًدراء املدارس إنشاء وظيفة مساعد معلم يعىن باألطفال احملرومني اجتماعياًجيوز ملو 
مساعدة هيئة التدريس يف أنشطتها التثقيفية      البيئة املدرسية و  املسـاعدون مبسـاعدة التالمـيذ على التكيف مع          

وقـد يقومـون أيضاً بدور يف التواصل مع التالميذ والتعاون مع األوصياء القانونيني ومع اجملموعة                 .تعليمـية وال
 .السكانية اليت ينتمي إليها التلميذ
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فتح فصول متهيدية للتعليم ) البلديات ورابطات البلديات واألقاليم(مة احمللية ا العة سلطات اإلداربإمكانو 
الدوام الكامل،  بدء التعليم اإلجباري على أساس       قبل   ة األخري املرحلة يف   رومني اجتماعياً االبـتدائي لألطفال احمل   

وقد كشف مشروع  .ؤهلهم لبلوغ مستوى النمو املطلوبما يإحلاقهم بصفوف متهيدية يكون يف عندما يتوقع أن   
هنا أطفال الغجر عالقة اليت يكّو يف ال كبرياًحدث حتسناًلرصـد فعالية الصفوف التمهيدية أن السنوات التمهيدية تُ     

 .حصة دراسية  ٤٠ إىل   ٢٠الغياب من   معدل  قلص  تفاملشاركة يف السنوات التمهيدية      .مـع املدرسة  ) الـروما (
وبالـتايل يشـعر أطفال الغجر الذين يتابعون السنة التمهيدية بقدر أكرب من االطمئنان يف املدرسة وال جيدون يف    

 .مالتعليم ذلك الضغط الذي يرهقه

 الرعاية الصحية

املساعدون الصحيون واالجتماعيون يف املناطق     "ُيسّمى  ، تنفيذ مشروع    ٢٠٠٥سبتمرب  /جيري، منذ أيلول   
من الربنامج موَّل  للغجر على تنفيذ هذا املشروع الذي ُيDrom ويسهر مركز دروم ".الـيت تـتعرض لإلقصـاء   

ويهدف املشروع إىل إجياد شبكة من       .تماعي األورويب التشـغيلي لتنمـية املوارد البشرية التابع للصندوق االج        
املساعدين الصحيني واالجتماعيني للغجر املعرضني خلطر اإلقصاء االجتماعي، ال سيما يف جمال صحتهم، ووضع              

 ٢٠٠٦يناير  /وقد بدأت أنشطة املساعدين الصحيني واالجتماعيني يف كانون الثاين         .هذه الشبكة موضع التجربة   
وميكن تقسيم هذه األنشطة إىل عدة جمموعات       . ٢٠٠٧مايو  / يف أيار  ، ما نص عليه املشروع     حسب ،وسـتنتهي 

؛ واملساعدة على مواجهة املشاكل .)التدخني، إخلاحلّد من األكل الصحي، و( بأسلوب العيش الصحي  التوعية:هي
 الترتيبات إلجراء الفحوص    التمنيع، والفحوص الوقائية، وزيارة الطبيب، واملساعدة يف      (الصـحية والوقاية منها     

 معلومات من امليدان    وحتصيل؛  .)على طلب العالج، إخل   التشجيع على   الالزمـة، واملرافقة، وشرح املعلومات، و     
التسجيل لدى الطبيب، والقضايا املرتبطة بشركات التأمني       (ؤسسات الرعاية الصحية    عنوان االتصال مل  الصحي و 

السكن (؛ واملساعدة يف التصدي للمشاكل االجتماعية       .)يا املساعدة، إخل  الصحي، واملساعدة يف توفري التكنولوج    
 .).واملساعدة يف إجياد األثاث أو املالبس، إخل

 السكن

االجتماعي يف  االندماج  دعم   (٢-٣ اإلجراء   تنفيذ ، الربنامج التشغيلي اإلقليمي املشترك    إطاريف  ،  جيري 
 وتقوم ،إحدى اجملموعات املستهدفة) الروما( أقلية الغجر عّدوُت .رويبالصندوق االجتماعي األو الذي ميّوله )املناطق

 برصد املشاريع ذات الصلة بالغجر املقدمة       ، بصورة منتظمة  ،سـلطة إدارة الـربنامج التشغيلي اإلقليمي املشترك       
  .واملنفذة يف إطار هذا اإلجراء

، ٢٠١٣-٢٠٠٧ه للفترة الربناجمية    الربنامج التشغيلي املتكامل، الذي جيري إعداد     إطار  ويوجـد ضمن     
 :، ومهاجماالن من جماالت التدخل ملعاجلة مسألة اندماج جمموعات الغجر اليت تتعرض لإلقصاء االجتماعي

أحد األهداف يف   ويتمثل  . ياخلدمات يف ميدان االندماج االجتماع     تقدمي   :١-٢جمـال التدخل     )أ( 
الغجر وجمموعاهتم السكانية اليت تتعرض     ملناطق سكن    من حتليل    قاً، انطال التصدي ملشاكل املناطق األكثر حرماناً    

وستوجه املساعدة صوب إجياد خدمات ومراكز اجتماعية كفيلة مبساعدة البلديات واألقاليم  .االجتماعيلإلقصاء 
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ا، تم حتديده يالغجر املعرضة لإلقصاء االجتماعي اليت      سكن  أماكن  أوضاع  عـلى معاجلة املشاكل بنجاح وحتليل       
 .هذه اخلدمات من العودة إىل سوق العمل وإىل اجملتمعاملستفيدين من ومن مث متكني 

يف (أحد األنشطة ويتمثل .  السكنية اليت تعاين من مشاكلاملناطقحتسني بيئة  :٣-٣جمال التدخل  )ب( 
طق السكنية اليت تعاين يف استكشاف إمكانية ربط مسألة استئناف تشغيل املباين يف املنا) جتريبيةشكل عدة مشاريع 

 منها أسر من الغجر املعرضني لإلقصاء االجتماعي، بأنشطة يف ميدان االندماج            اًقطن جزء تاليت  ومـن مشاكل،    
 .االجتماعي، واملوارد البشرية، والعمالة

 احلمالت الدعائية

جحاف يف احلمالت الدعائية الرامية إىل القضاء على العنصرية واإل        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥اسـتمرت يف عامي      
، قدمت احلكومة التشيكية الدعم ملشاريع هتدف إىل تعزيز التسامح   ٢٠٠٦ويف عام   . العالقـة مـع جمتمع الغجر     

كما و . كرونة تشيكية هلذا الغرض    ٤ ٠٠٠ ٠٠٠ص مبلغ قدره    ّصوُخ .والـتفاهم بني األقليات اإلثنية واألغلبية     
 :لع باألنشطة التاليةالسنوات السابقة، اضطُحدث يف 

 األقليات اإلثنية والثقافات األخرى عن      إزاءمشـروع تروجيي للتشجيع على التفاهم والتسامح         )أ( 
 لعالقات العامة؛تواصل يف جمال اطريق استراتيجية 

 ؛يركز على بث روح التسامح جتاه األقليات اإلثنية والثقافات األخرىوالتثقيف للتوعية فنون مشروع  )ب( 

 .كافؤ الفرص للجميع يف اجلمهورية التشيكيةمحلة أوروبية للنهوض بت )ج( 

ما هي اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز املساواة بني غري املواطنني واملواطنني، مبا يف ذلك يف  -١٨
وما هي التدابري اليت جيري العمل هبا بوجه عام لضمان عدم            ؟جمـاالت السكن والعمالة والضمان االجتماعي     

 نني للتمييز يف متتعهم حبقوقهم اليت نص عليها العهد؟تعرض غري املواط

اللجوء على أراضي   حق  نحوا  تعاين منها فئات معينة من الرعايا األجانب الذين مُ        بات السكن اليت    إزالـة عق  
 اجلمهورية التشيكية

 )االدماج(، عن طريق برنامج املساعدة      ١٩٩٤ عام    يف كل عام، منذ     حكومة اجلمهورية التشيكية   تفرج 
، )الجئني( موارد مالية لتوفري السكن باإلجيار ألشخاص منحوا اللجوء          ن يف جمال إسكان الالجئني، ع     احلكومـي 

 .باعتبار ذلك أحد الشروط األساسية لنجاح اندماجهم يف اجملتمع

وتتصدى هذه التدابري للمشاكل . ترمي إىل دعم إسكان الالجئنيوتقـوم وزارة الداخلـية بتنفيذ تدابري       
 وال سيما بسبب املوانع اللغوية -وائـق الـيت يواجههـا الالجئون وهم يسعون إلجياد أماكن يعيشون فيها          والع

 .والثقافية واجلهل بسوق العقارات وشحة مواردهم املالية
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 : ثالث طرق ممكنة لدعم إسكان الالجئنيوجد حالياًتو 

 لالجئ،  اًلوطنية للبلدية اليت توفر سكن    تقدم وزارة الداخلية مسامهة من امليزانية ا       :الصيغة األوىل  -
 ؛لتغطية مصاريف ترميم املسكن، وعلى سبيل املسامهة يف تطوير البنية األساسية للبلدية

أو لتغطية تكاليف   (ميكن تقدمي مسامهة مالية لالجئني لتغطية تكاليف إجياراهتم          :لصـيغة الثانية  ا -
 بلدية مسامهة لتطوير بنيتها األساسية؛وتتلقى ال) اإلقامة يف مرفق للخدمات االجتماعية

وهو بناء شقق لإلجيار،    دعم  قد حيصل الالجئون على السكن يف إطار برنامج         : الصـيغة الثالثة   -
 لبناء شقق لإلجيار ملزمة     البلديات اليت تتلقى منحاً   تكون  و. ٢٠٠٥املعلن عنه منذ عام     الربنامج  

وتقدم وزارة الداخلية مسامهة للبلدية  .جارهابوضع بعض هذه الشقق يف متناول الالجئني الستئ
 .لتطوير بنيتها األساسية

 ٥٥فيما خيص لالجئني قُّدم دعم ، و٢٠٠٥ شقة يف عام ٤٠، و٢٠٠٤ شقة يف عام ٣٨وقُّدمت لالجئني  
 .٢٠٠٦يف عام شقة 

ية خمتارة بعد العودة  أفراد أقليات تشيك-تعاين منها فئات معينة من الرعايا األجانب بات السكن اليت إزالة عق
 :إىل الوطن من اخلارج

تدير اجلمهورية التشيكية برناجما تقدم يف إطاره مساعدة ألفراد أقليات تشيكية خمتارة تعيش خارج الوطن  
على األقلية التشيكية   حصرياً   اً تركيز  هذا الربنامج حالياً   زكروي .اجلمهورية التشيكية إىل   للعودة   ملـدى سـعيه   

 ).أبناء الوطن(زاخستان من كاالعائدة 

مساعدة ألبناء الوطن يف  ،)عن طريق وزارة الداخلية(تقـدم اجلمهورية التشيكية، يف إطار هذا الربنامج       
وبالتعاون مع السلطات احمللية، مينح      .ومتطلبات السكن ) رخص اإلقامة (الـتعامل مع اإلجراءات اإلدارية للعودة       

لنفس هبذه الشقق  خيضع االنتفاع   و .تابعة للبلدية باإلجيار   التشيكية شققاً ن إىل اجلمهورية    وأبـناء الوطـن العائد    
 .القواعد املطبقة على املواطنني التشيكيني

القائم على أساس تقدمي التمويل من الدولة       يهـدف نظام متكني أبناء الوطن من احلصول على سكن،           و 
لحصول لذكر أبناء الوطن الذين ال تتاح هلم فرص ُتها يواجهىل إزالة العقبات اليت إللبلديات مقابل توفري السكن، 

أما فيما يتعلق بشروط عقد إجيار وشغل هذه  .عـلى سـكن يف اجلمهورية التشيكية أثناء وجودهم خارج البلد  
 .الشقق، فيستوي أبناء الوطن مع املواطنني التشيكيني

الطريقة اليت تسري على املواطنني     وعـلى العموم، يستطيع الرعايا األجانب إبرام عقود استئجار بنفس            
 وفقاً قشقالد إجيار   و محاية عق  يف جمال بني املستأجر التشيكي واملستأجر األجنيب      كذلك  وال فـرق     .التشـيكيني 

فالرعايا األجانب، مثلهم مثل املواطنني التشيكيني، ميكنهم اللجوء إىل حمكمة مستقلة ونزيهة لطلب  .لقانون املدينل
 .إعمال حقوقهم
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يستطيع الرعايا األجانب املقيمني بصفة دائمة يف اجلمهورية التشيكية ورعايا االحتاد األورويب املسموح             و 
 .هلم باإلقامة شراء شقق ومساكن مثلهم مثل املواطنني التشيكيني

 توظيف الرعايا األجانب

القانون رقم  شروط توظيف الرعايا األجانب يف اجلمهورية التشيكية منصوص عليها بشكل خاص يف             إن   
وال حيتاج رعايا الدول األخرى األعضاء يف االحتاد  ).قانون العمالة( اخلاص بالعمالة، بصيغته املعدلة ٤٣٥/٢٠٠٤

وميكن توظيف رعايا أجانب     .يف اجلمهورية التشيكية  رخصة عمل لكي جيدوا عمالً      األورويب وأفراد أسرهم إىل     
 :لشروط التاليةيف مناصب ووظائف إذا توفرت اأخرى من بلدان 

وتأشرية إقامة يف البلد، صادرة لغرض العمل، أو رخصة    رخصة عمل   كـون حبوزة األجنيب     تأن   )أ( 
 لإلقامة ملدة طويلة ألغراض العمل؛

 .مواطن أجنيبأن يعرض عمالً على توظيف عمال من اخلارج قبل ب رب العمل على تصريح أن حيصل )ب( 

. إذا كانوا حائزين على رخصة عمل سارية املفعولرية التشيكية إال جانب يف اجلمهواألوال ميكن توظيف  
أي (لتوظيف يف حاالت الشواغر املعلن عنها االعمل من مكتب رخصة وميكن إصدار  .العملوميكن إصدار رخصة 

 ).وظائف املستحدثة أو الشاغرة اليت يكون رب العمل قد أعلن عنها ملكتب التوظيفال

؛ )الة من قانون العم   ٩٨ و ٩٧املذكور يف املادتني    (جراء العام املشار إليه أعاله      اإلمن  ومثـة استثناءات     
اإلقامة بصفة  حق  نحوا   على الرعايا األجانب الذين مُ     ة خاص بصفةعمل ال يسري    رخصة  فشـرط احلصول على     

رخص إقامة ملدد   احلائزين على   دائمـة، وال على الالجئني، والرعايا األجانب املوجودين يف اجلمهورية التشيكية            
كما أن احلصول على . احلائزين على حق اإلقامة الدائمة أو اللجوءجانب األرعايا الطويلـة يف إطار مل مشل أسر       

رخص إقامة إذا كانوا حائزين على  يف اجلمهورية التشيكية نيقيماملجانب األرعايا الغري مطلوب من رخصة عمل 
األورويب ألغرض العمل، بشرط أن تكون هذه الرخصة صادرة قبل          ملـدد طويلة يف دولة أخرى عضو يف االحتاد          

 . شهرا١٢ًأكثر من 

من الرعايا األجانب بغض النظر عن الوضع السائد يف رخص عمل لفئات معينة  ويصدر مكتب التوظيف     
 . املتدربني الداخليني واملدرسني واألكادمييني يف اجلامعات، إخلمثلسوق العمل، 

ميع املوظفني على قدم املساواة فيما      جلعلى مبدأ معاملة أرباب العمل      ) ٢٦٢/٢٠٠٦(وينص قانون العمل     
وحيظر قانون   .خيـص ظـروف العمل وأجور العمل والتدريب املهين والترقيات أو غريها من أشكال التقدم املهين               

العمل يف  ق  احلممارسة  ون  اليت تندرج يف إطار قان    عالقات  الالتمييز املباشر وغري املباشر يف      ) ٤٣٥/٢٠٠٤ (الـة العم
املواطنة، أو  وأعلى أساس اجلنس، أو امليل اجلنسي، أو االنتماء العرقي أو اإلثين، أو اجلنسية، سواء كان ذلك التمييز 
 .إخلأو الثروة، آخر، رأي السياسي أو أي لرأي ، أو اللغة، أو الدين أو املعتقد، أو االّنسباالنتماء االجتماعي، أو 
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عملون بدون رخصة عمل أو الذين يزاولون أعماالً على حنو خيالف شروط األجانـب الذين ي والـرعايا    
أما .  تشيكيةة كرون١٠ ٠٠٠هلم إمنا يرتكبون جنحة تقع حتت طائلة التغرمي مببلغ يصل إىل رخصة العمل الصادرة 

قد فصفة غري قانونية    الذين يسمحون لرعايا أجانب بالعمل ب     ) أشخاص اعتباريون أو طبيعيون   (أربـاب العمـل     
 . تشيكيةة كرون٢ ٠٠٠ ٠٠٠مون مببلغ يصل إىل غّرُي

اختصاص مكاتب ضمن نطاق  ةلا لقانون العم الرعايا األجانب طبقاًتوظيفوتقع أنشطة التفتيش يف جمال  
للوائح التقيد بأحكام قانون العمل، وا(أما أنشطة التفتيش يف جمال محاية عالقات العمل وظروف العمل  .التوظيف

اخلاصـة بضمان سالمة العمل، واللوائح اليت تندرج يف إطار قانون األجور واملكافآت، واللوائح املتعلقة بأوقات                
 اخلاص ٢٥١/٢٠٠٥فتضطلع هبا مفتشية العمل اليت ُحددت سلطاهتا يف القانون رقم .) العمل وأوقات الراحة، إخل

 . العمليف جمالبالتفتيش 

 الضمان االجتماعي

لضروري التمييز، يف جمال الضمان االجتماعي، بني ما إذا كان املواطن املعين من رعايا دولة عضو                من ا  
 .يا دولة عضو يف االحتاد األورويبا غري رعته، وما إذا كان هذا املواطن منيف االحتاد األورويب أو من أفراد أسر

االحتاد األورويب وأفراد أسرهم،     حقوق الرعايا األجانب، أي رعايا دول        حتكـم فـي احلالـة األوىل،      ف 
وأهم قانون يف    .تشـريعات االحتـاد األورويب الـيت تـنظم مبدأ عدم التمييز على أساس اجلنسية ضمن االحتاد                

 بشأن تطبيق نظم الضمان االجتماعي على       ١٤٠٨/٧١ الصلة هو الئحة اجمللس األورويب رقم        ات ذ اتالتشـريع 
ن بلدان اجلماعة األوروبية، واليت تنص على أن األشخاص الذين تنطبق  األفـراد املوظفـني وأسرهم املتنقلني ضم      

 نفس الواجبات املنصوص عليها يف تشريع أي دولة عضو مثلهم م بنفس احلقوق وعليهونعليهم هذه الالئحة يتمتع
والغرض من ذلك هو ضمان االعتراف للعمال املهاجرين وأفراد أسرهم من أصحاب             .مـثل مواطين تلك الدولة    

) واحلسابات املتعلقة هبا  (يهاواحلفاظ عل  احلقـوق جبميع الفترات املسجلة ألغراض إثبات حقوقهم يف املستحقات         
  . لقوانني الدول األعضاء، وأن تدفع املستحقات لألشخاص املقيمني يف الدول األعضاءوفقاً

 حقوق  صون، فإن   ورويب يف االحتاد األ   أمـا فـيما خيص الرعايا األجانب من غري رعايا الدول األعضاء            
وقد أبرمت اجلمهورية  .الضمان االجتماعي مكفول جملموعة حمددة من األجانب على أساس معاهدات دولية ثنائية

متطلبات مكتسبات اجلماعة األوروبية    تراعي فيها   التشـيكية معاهدات دولية ثنائية بشأن الضمان االجتماعي،         
 ، وأوكرانيا، وإسرائيل،االحتاد الروسي :مع البلدان التالية وذلك  عي،  واملـبادئ املعاصرة لتنسيق الضمان االجتما     

 ، وشيلي، وسويسرا، ومجهورية مولدوفا ، ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    ، وتركيا ،والبوسـنة واهلرسك  
 . والواليات املتحدة األمريكية، وكندا، وكرواتيا،وصربيا واجلبل األسود

نظم الضمان من ملواطنني التشيكيني والرعايا األجانب ثالثة ا متـناول  ويضـع التشـريع التشـيكي يف      
 وتشكل هذه النظم كالً . والرعاية االجتماعية، واملساعدة االجتماعية من الدولة، التأمني االجتماعي-االجتماعي 

 .ومتكامالً مترابطاً
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ميكن و . ضد املرض  أمني الصحي التخطط   االشتراك يف    ،هتما أيا كانت جنسي   ،املوظَفنيويشترط من مجيع     
 بشأن ٥٤/١٩٥٦القانون رقم ( على أساس طوعي ضد املرضالتأمني للعاملني حلساهبم اخلاص االشتراك يف خطط 

 ).ال يفرق بني املواطنني التشيكيني والرعايا األجانب هبذا اخلصوصضد املرض ملوظَفني  اتأمني

 .النشطني اقتصادياً التشيكية وهو يغطي مجيع األشخاص إجباري يف اجلمهوريةفهو التأمني التقاعدي أما  

وهي (وتقـدم مستحقات املساعدة االجتماعية من الدولة للمقيمني إقامة دائمة يف اجلمهورية التشيكية               
ن ووالرعايا األجانب املسجل   ). املعيشية الواحدة  ةتشمل املستحقات املرتبطة مبستوى إمكانيات الشخص واألسر      

باستثناء طاليب اللجوء الساكنني يف مراكز إيواء        ( يوماً ٣٦٥مهورية التشيكية لفترة تزيد على      يف اجل كمقـيمني   
 بشأن املساعدة ١١٧/١٩٩٥القانون رقم مبوجب ون هم أيضاً مقيمني إقامة دائمة    عّدُي) الداخليةتديـرها وزارة    

العالوة األبوية، ومستحقات    :منمستحقات املساعدة االجتماعية احلكومية     تـتألف   و .االجتماعـية احلكومـية   
تكميلية، الجتماعية  االعالوة  الاحلضـانة، ومستحقات الوالدة، ومستحقات الدفن، ومستحقات إعالة الطفل، و         

 .األدوات املدرسيةبدل  السكن، ولوبد

اشرة وتشمل الرعاية االجتماعية يف املقام األول عالوة املعيشة، والعالوة التكميلية للسكن، واملساعدة املب        
وحيق لألشخاص املذكورين فيما يلي احلصول على عالوة معيشة وعالوة تكميلية . اخلاصة، واخلدمات االجتماعية
مقيمني بصفة دائمة يف اجلمهورية التشيكية؛ واألشخاص       كن  واألشخاص املسجل  :للسـكن وخدمات اجتماعية   

ـ  يـن الذ ن مل حيصلوا على إقامة دائمة يف اجلمهورية        اللجوء أو محاية إضافية؛ والرعايا األجانب الذي      حق  نحوا   ُم
مبوجب معاهدة دولية؛ ورعايا الدول األعضاء ولكنه حيق هلم احلصول على مثل تلك العالوة أو اخلدمات التشيكية 

يف االحتاد األورويب وأفراد أسرهم، شرط أن يكونوا مسجلني لإلقامة يف اجلمهورية التشيكية لفترة أطول من ثالثة 
 بشكل  واجبة التطبيق احلصول على مستحقات اجتماعية مبوجب الئحة أوروبية        إذا كان من حقهم       أشـهر، إال  

 يف االحتاد األورويب نيوضع قانوين كمقيمعلى مباشـر؛ والرعايا األجانب احلائزين على رخصة لإلقامة الدائمة و  
 .قيمني يف اجلمهورية التشيكية   لفـترة طويلـة يف دولة أخرى عضو يف االحتاد وأفراد أسرهم، على أن يكونوا م               

ألشخاص آخرين يقيمون يف     مساعدة مباشرة خاصة  باإلضـافة إىل األشـخاص املذكوريـن أعـاله، قد متنح            و
 .اجلمهورية التشيكية

 للتمييز يف ممارسة حقوقهم مبوجب االتفاقية) الرعايا األجانب(التدابري اليت تكفل عدم تعرض غري املواطنني 

 مفهوم اندماج الرعايا    إعمالشـطة اليت تنتهجها احلكومة التشيكية يف هذا اجملال          تشـمل السياسـة الن     
 آخر مرة يف عام ديثهجرى حتالذي  و٢٠٠٠، املعتمد يف عام ")املفهوم("األجانب املوجودين يف األراضي التشيكية 

 إلدارات للتدابري وتقع مهمة التنسيق بني ا     ).٢٠٠٦فرباير  / شباط ٨ املؤرخ   ١٢٦قـرار احلكومـة رقم       (٢٠٠٦
 ضـمن هذا املفهوم على عاتق وزارة العمل والشؤون االجتماعية اليت أنشئت فيها اللجنة املشتركة بني         املـتخذة 

هذا املفهوم، تقدم وزارة الداخلية مسامهات مالية  ويف إطار .األجانب والتابعة هلذه الوزارةإدماج اإلدارات املعنية ب
 : على القضايا التالية   ، على سبيل املثال   ،ضطلع هبا منظمات غري حكومية تركز     ملشاريع ت ) منحيف شكل   (سـنوية   
 للرعايا األجانب يف املسائل املرتبطة بإقامتهم يف اجلمهورية التشيكية          املشـورة القانونية جماناً   خدمـات   تقـدمي   

صد أهم املشاكل اليت    واحلصول على املواطنة التشيكية؛ وتقدمي املساعدة يف املفاوضات مع السلطات؛ وحتليل ور           
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منع كراهية إىل يالقيها الرعايا األجانب فيما خيص وضعهم القانوين يف اجلمهورية التشيكية؛ ودعم األنشطة الرامية 
اندماج لتعزيز  األجانـب والعنصـرية؛ والربامج اإلعالمية للرعايا األجانب؛ واألنشطة ومشاريع وسائط اإلعالم             

 .األجانب، إخلتشمل جاليات الرعايا جلاليات؛ وإجراء دراسات وحبوث األجانب وتنمية العالقات بني ا

 كالذي نحوا اإلقامة الدائمة يف اجلمهورية التشيكية بنفس الوضع متاماً   ويتمـتع الرعايا األجانب الذين مُ      
نب املقيمون بصفة وبالتايل يتمتع الرعايا األجا .يتمتع به املواطنون التشيكيون يف الغالبية العظمى من جماالت احلياة

دائمـة بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا املواطنون التشيكيون، ومن ذلك على سبيل املثال يف جماالت العمل والتجارة           
 .والضمان االجتماعي والتأمني الصحي والرعاية الصحية والتعليم

 اليت قدمتها   يـرجى التعلـيق على أوجه التفاوت بني اإلحصائيات اليت قدمتها مصادر رمسية وتلك              -١٩
 .الذين يعيشون يف الدولة الطرف) الروما(مصادر من اجملتمع املدين عن أعداد الغجر 

مسألة مها  تعتـرب املعلومات عن األصل القومي من البيانات احلساسة، لذا فإن مجع هذه املعلومات ومعاجلتها                 
فاملعلومات عن النسيج القومي للسكان ال  . اخلاص حبماية البيانات الشخصية١٠١/٢٠٠٠دة مبوجب القانون رقم مقّي

، حيث يقرر األشخاص املشاركون يف التعداد       )٢٠٠١أجري آخرها يف عام      (عمليات التعداد السكاين  جتّمع إال أثناء    
 - لتوصيات ومنهجية األمم املتحدة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية هبذا اخلصوص             طبقاً -من تلقاء أنفسهم    

 تفظوحي .القيام بذلك ، ويكون هلم حق اختيار كيفية       ملء خانة املعلومات املتعلقة جبنسيتهم أم ال      ا يريدون   كانوما إذا   
وبالتايل، ليس هناك مصدر     .كن نسبتها ألي شخص بعينه    دون الكشف عن هوية أصحاهبا حبيث ال مي       ذه املعلومات   هب

 ).فيهم الغجرمبن (رمسي للمعلومات عن جنسية األشخاص الذين يغادرون البلد 

إىل أوروبا الغربية وكندا، ُنفّذت عدة برامج       ) الروما( جمتمعات الغجر    ألفراد الكربى   اتويف حقبة اهلجر   
لتحقق من اجلو الذي يكتنف هجرة الغجر وتوجهاهتا يف اجلمهورية          احبثـية نوعـية اضـطلع هبا خرباء من أجل           

من العاملني يف امليدان    وذلك   يتعلق بأعداد املهاجرين     التشـيكية وسلوفاكيا؛ وقد مت احلصول على تقديرات فيما        
وهذه االستقصاءات مل يقم هبا املكتب التشيكي        .جمتمعات الغجر أنفسهم  فراد من   أوومسـؤويل السلطات احمللية     

 . السلطة املركزية احلكومية املسؤولة عن اإلحصائيات يف اجلمهورية التشيكيةعّدلإلحصاء الذي ُي

ومن مث فإن األرقام اليت أوردهتا شىت  .وجد أرقام رمسية عن أعداد الغجر الذين يغادرون البلدوبالتايل، ال ت 
اجلمهورية ال يسع   و .من تباينات األمر الذي ُيفّسر عموماً ما يوجد       مصـادر املعلومات ليست سوى تقديرات،       

 اليت تعترب مصادر    ةلوثائق احملدد التشـيكية تـناول هذه املسألة مبزيد من التفصيل لعدم وجود أي تعريف ملاهية ا              
 .دنية من جهة أخرىاملجلمعيات ارمسية من جهة، ومصادر البيانات لل

 مع انضمام اجلمهورية التشيكية إىل       جذرياً شهد حتوالً قد   أن الوضع    ، هبذا الصدد  ، املالحظة أيضاً  ردوجت 
  .االحتاد األورويب من حيث حرية حركة األفراد يف هذه املنطقة
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  .املوجودة يف أراضي الدولة الطرف" غري القومية"يرجى تقدمي معلومات عن وضع وحالة األقليات  -٢٠

 اخلاص حبقوق أفراد    ٢٧٣/٢٠٠١رقم  يف القانون   من الناحية التشريعية    ف األقليات القومية    يعريـرد ت   
يت يستند إليها تعريف األقليات     والركائز األساسية ال   .األقلـيات القومية واملعّدل لبعض القوانني، بصيغته املعدلة       

القومية أو أفراد األقليات هي املواطنة التشيكية، واإلعالن الطوعي عن حيازة جنسية أخرى غري اجلنسية التشيكية، 
واخلصائص الثقافية احملددة، واللغة، وأماكن اإلقامة التقليدية يف البلد، وإعراب األقلية عن رغبتها يف أن تعترب أقلية 

 جمموعة من األقليات ١٢ويف الوقت احلاضر، تستويف هذه املعايري مبا فيه الكفاية يف اجلمهورية التشيكية       .قومـية 
األملانية واألوكرانية والبلغارية والبولندية والروثينية والروسية والسلوفاكية والصربية والغجرية          :القومـية هـي   

 . واليونانيةهلنغاريةوالكرواتية وا) الروما(

املشار إليه أعاله األقلية    القومية ضمن معىن القانون     قلـيات اإلثنية األخرى من غري األقليات        وتشـمل األ   
الـيهودية الـيت يشارك أفرادها ومجعياهتا املدنية يف الربامج اليت تدعم أنشطة األقليات القومية رغم أهنا ال تعلن عن                   

ن وجانب املهاجرين، وهم على وجه التحديد األرمنيومثة أيضاً جمموعات أخرى من الرعايا األ .نفسها كأقلية قومية
 على إنشاء    فشيئاً وتعمل هذه اجلاليات شيئاً   . ن، إخل يوتنامين والفي ون والشيشان والصيني  ون والبوسـني  ووالـبلغاري 

 فقد بلغ   -يتنامية  يوأكرب هذه اجملموعات هي اجلالية الف      .مجعيات رمسية وغري رمسية وتسعى جاهدة لتطوير أنشطتها       
 يعيش بصفة قانونية يف اجلمهورية      تنامياًي في  مواطناً ٤٠ ٨٣٥،  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ ىتعدد أفرادها ح  

وال يدخل يف هذا الرقم أولئك الذين حصلوا على املواطنة          (التشـيكية إمـا بإقامـة طويلة األمد أو بإقامة دائمة            
فعلى سبيل املثال، كان يعيش يف اجلمهورية  .اليات صغرية إليها فهي جأشرناأما اجلاليات األخرى اليت  ).التشيكية

 . صينيا٤ً ١٦٥التشيكية يف نفس التاريخ 

والسلطة املركزية اليت تعىن باندماج هذه األقليات اجلديدة يف اجملتمع التشيكي هي وزارة العمل والشؤون  
ته احلكومة فيما يتعلق باندماج الرعايا       للمفهوم الذي أقر   وتعمل الوزارة وغريها من السلطات وفقاً      .االجتماعية

  املؤرخ  ١٢٦قرار احلكومة رقم     (٢٠٠٦األجانـب، وهـو املفهـوم الـذي جـرى حتديثه آخر مرة يف عام                
 ).٢٠٠٦فرباير / شباط٨

وتتمتع السلطات املعنية، أي وزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة التعليم والشباب والرياضة ووزارة  
رة الداخلية والسلطات اإلقليمية واحمللية، وال سيما سلطات املدن القائمة بذاهتا، بنظم املنح املنفصلة              الثقافة ووزا 

وتدعم هذه الربامج مشاريع تركز على نشر التعليم وإقامة مناسبات           .اخلاصة هبا لتعزيز اندماج الرعايا األجانب     
ه اجلاليات يف أنشطة األقليات القومية ومشاركة       ويتم االتصال بفضل مشاركة ممثلي هذ     . مـتعددة الثقافات، إخل   

 .).جمالس املنح، إخل(موظفني من أمانة اجمللس احلكومي لألقليات القومية يف هيئات العمل املشتركة بني اإلدارات 

؛ ٢٧٣/٢٠٠١وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن األقليات القومية ليست مذكورة على وجه التحديد يف القانون رقم                 
فصل بني األقليات القومية وغريها من      ت ة وحمكم ة صارم ود هناك حد  توبالتايل، ليس  .سوى تعريف عام  يتضمن  فهـو ال    

 .منح وضع األقليات القوميةاألقليات، بل ميكننا االفتراض على املدى البعيد أن األقليات األخرى قد ُت
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العميق للجنة فيما يتعلق بالعدد الكبري ما هي التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة دواعي القلق        -٢١
الذين يعانون من إعاقات عقلية     الذين أُحلقوا مبدارس خاصة مهيأة لألطفال       ) الروما( من أطفال الغجر     جـداً 

 ؟)املالحظات اخلتامية السابقة من ٩الفقرة (

إعانات عقلية  الذين يعانون من    نظـام مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة واملدارس اخلاصة باألطفال          إن   
فمدارس ذوي االحتياجات اخلاصة مل تكن  .من الناحية العرقية يف اجلمهورية التشيكيةكـان دائماً نظاماً حيادياً     

ومل  .أو أية جمموعة إثنية أخرى) الروما( ألفراد الغجر  خصيصاًةمن املؤسسات املنشأنوعاً بأي حال من األحوال    
فمدارس ذوي االحتياجات اخلاصة     .لى اإلطالق فصل أطفال الغجر    يكـن الغرض من هذا النوع من املدارس ع        

الشكل األمثل من التعليم لتالميذ يعانون من قصور فكري وفري ىل تإ هتدف  اليت من املدارس اخلاصة   كانـت نوعاً  
  للتعليم وبالتايل، فهو أسلوب بديل للتعليم، وليس أسلوباً       .التعليم يف املدارس االبتدائية بنجاح    تلقي  ميـنعهم من    
يف مدارس ذوي صل عليه التالميذ أن التعليم الذي حي  يف  ويتجلى الدليل على ذلك، يف مجلة أمور،         .ألدىن مستوى 

فاملعايري اليت يتقرر وفقها إحلاق      .ةاالبتدائي من الناحية القانونية للتعليم يف املدارس        االحتـياجات اخلاصـة مساوٍ    
بل إن أسباب إحلاق أي طفل      .اإلثينالعرقي أو   األصل  بال عالقة هلا    األطفـال مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة       

الطفل من الناحية العقلية ولالحتياجات التعليمية اخلاصة       ملدى استعداد   مبدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة تعزى      
 .متاماًحتقيق هدف مشروع حنو  ةوهذه املعايري معقولة وموضوعية وموجه .هب

وهو تعديل ، ٢٠٠٠ يف عام وأصبح نافذاً) ١٩/٢٠٠٠رقم (قانون املدارس   تعديل على   أُدخـل   قـد   ول 
مجيع املتخرجني من مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة طلب االلتحاق باملدرسة الثانوية بنفس     يسـتطيع مبوجـبه     

 .الشروط اليت خيضع هلا املتخرجون من املدارس االبتدائية العادية

 مؤسسة مدارس   ،)٥٦١/٢٠٠٥رقم  (ب قانون املدارس اجلديد     قـد ألغت اجلمهورية التشيكية، مبوج     و 
ذوي االحتـياجات اخلاصـة واستعاضت عنها بنظام وحيد للمدارس االبتدائية يغطي بشكل كامل االحتياجات               

 بوجود أي شكل من أشكال التمييز ضد أطفال          ضمنياً ومل تكن هذه اخلطوة إقراراً     .التعليمـية لعمـوم التالميذ    
أجراها مناقشات  على أساس   إجراء اعتمد على أساس مناقشات سياسية وباألخص        بل كانت   ،  )الروما (الغجـر 

فيما خيص زيادة فعالية النظام اجلديد يف        ببحوث علمية،    فاألساس هو حسن النية، مدعوماً     .اخلـرباء هبذا الصدد   
 .عاقات عقليةالذين يعانون من إتلبية االحتياجات التعليمية جلميع األطفال، مبن فيهم األطفال 

) وزارة التعليم (وزارة التعليم والشباب والرياضة     درست  ولدى وضع القانون اجلديد اخلاص باملدارس،        
املفاهـيم املعمول هبا يف بلدان االحتاد األورويب فيما يتعلق بتدريس األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم                 

ورغم أن هذا    ".املدرسة االبتدائية العملية  "احللول املمكنة يف    يتمثل أحد   و .شىت اجملموعات اإلثنية  من  طفـال   األ
 .عةوشربصورة م ، إال أنه أحد األساليب املقبولة       )أسلوب أمثل أي  ورمبا ال يوجد    (احلـل ليس األسلوب األمثل      
 جيري ويف هذه احلالة أيضاً، .يف العديد من البلدان األخرى يف عموم أوروباأو آخر فهذه املدارس موجودة بشكل 

 من التصـدي ملشـكلة مماثلة تتمثل يف النسبة الكبرية من أطفال أقليات اجملموعات اإلثنية املوجودين يف مدارس                  
 .خاصنوع 
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 مل يتغري يف نظام تعليم أطفال لقول بأن شيئاًتوافق على ا للحالة املبينة أعاله، فإن اجلمهورية التشيكية ال ونظراً 
ن إبل إن عكس ذلك هو الصحيح، إذ         .ون يعانون من التمييز العنصري يف النظام التعليمي       وأهنم ال يزال  ) الروما(الغجر  

 . األغلبيةدماج األقليات يف جمتمعإاحلكومة التشيكية تدرك أن التعليم هو أحد أهم األدوات يف سبيل 

بدوافع ذي ميارس الالعنف احلد من  القانون اجلنائي اجلديد من الناحية العملية يف يساهمإىل أي مدى  -٢٢
 من املالحظات اخلتامية    ١١الفقرة  ( من أشكال التعصب؟      ذلك عرقـية، والـتحريض على الكراهية، وغري      

 ). من التقرير٤٢٤ � ٤٢٠السابقة، والفقرات 

، يستحيل دراسة آثاره العملية      إال مؤخراً   ألن القانون اجلنائي اجلديد مل يأخذ شكل مشروع قانون         نظراً 
ن مشروع القانون اجلنائي الذي جيري إعداده يكاد يرد بنفس صيغة           إعلى أنه ميكن القول بإجياز       .بالقدر الكايف 

ويتناول مشروع القانون  .وجرائم الكراهيةنصرية افع العوالنص احلايل للقانون اجلنائي فيما يتعلق باجلرائم ذات الد
اجلرائم (، اجلزء اخلامس )لنظام يف الشأن العاماجلرائم ضد ا(اجلـنائي هذا النوع من اجلرائم ضمن الفصل العاشر        

اجلرائم ضد اإلنسانية وضد السلم     ( والفصل الثالث عشر     ٣٢٩-٣٢٥املواد  ) املخلـة بالتعايش بني أفراد الشعب     
ريات طفيفة على   يوقد أدخلت تغ  . ٣٧٨-٣٧٦، املواد   )اجلرائم ضد اإلنسانية  (اجلزء األول   ،  )وجـرائم احلـرب   

، سلب احلقوق على أساس ٣٢٩ كما أضيفت إىل القانون اجلنائي اجلرمية املذكورة يف املادة اجلرائم،توصيف هذه 
ومن جمموع عدد اجلرائم املسجلة، فإن اجلرائم اجلنائية .  من اجملموعات ذلكاالنتماء جملموعة عرقية أو إثنية أو غري

 يف املائة   ٠,٠٧ و ٢٠٠٥ارتكبت يف عام     يف املائة من اجلرائم اليت       ٠,١تشكل ما نسبته    تطرف  تنطوي على   اليت  
 .٢٠٠٦من اجلرائم اليت ارتكبت يف عام 

 جرائم التطرف يف اجلمهورية التشيكية على املدى األبعد، استناداً إىل إحصائيات الشرطة

األشخاص الذين 
 متت مقاضاهتم

اجلرائم اليت 
 سويت

احلصة من جمموع اجلرائم 
 سنةال اجلرائم املسجلة )النسبة املئوية(

١٩٩٦ ١٣١ ٠,٠٣ ٥٨ ١٥٢ 
١٩٩٧ ١٥٩ ٠,٠٤ ١٣٢ ٢٢٩ 
١٩٩٨ ١٣٣ ٠,٠٣ ١٠٠ ١٨٤ 
١٩٩٩ ٣١٦ ٠,٠٧ ٢٧٣ ٤٣٤ 
٢٠٠٠ ٣٦٤ ٠,٠٩ ٣٢٧ ٤٤٩ 
٢٠٠١ ٤٥٢ ٠,١ ٤٠٦ ٥٠٦ 
٢٠٠٢ ٤٧٣ ٠,١ ٣٧٤ ٤٨٣ 
٢٠٠٣ ٣٣٥ ٠,٠٩ ٢٦٥ ٣٣٤ 
٢٠٠٤ ٣٦٦ ٠,١ ٢٨٩ ٤٠١ 
٢٠٠٥ ٢٥٣ ٠,١ ١٩١ ٢٦٩ 
٢٠٠٦ ٢٤٨ ٠,٠٧ ١٩٦ ٢٤٢ 
اجملموع يف اجلمهورية التشيكية ٣ ٢٣٠ - ٢ ٥١١ ٣ ٧٨٣
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 نشر املعلومات املتعلقة بالعهد والربوتوكول االختياري
 )٢املادة (

يرجى تقدمي معلومات عن أنشطة التدريب املتاحة للمسؤولني العموميني، مبن فيهم املعلمون والقضاة              -٢٣
 .ب العهدالشرطة، يف جمال محاية احلقوق مبوجأفراد واحملامون و

 لقضاة واحملامنياأنشطة تدريب 

 ٢٥أكثر من (يف السنوات املاضية، العديد من احللقات الدراسية ، األكادميية القضائية يف كرومرييزنظمت  
احللقات الدراسية على حقوق اإلنسان     هذه  وركزت   .تناولت مسألة محاية احلقوق مبوجب العهد     ) حلقة دراسية 

ومساواة الرجال والنساء يف احلقوق؛ واحلق يف احلياة؛ وحظر عقوبة اإلعدام؛   بوجـه عـام؛ وحظـر التميـيز؛         
والتعذيـب؛ والسـخرة؛ وضمان السالمة الشخصية؛ وتنظيم إجراءات االحتجاز االحترازي وأسبابه؛ والقضايا             

املتصلة بطاليب اللجوء مثل حلقة دراسية عن املشاكل (إزاء الشباب ة املتبعة املتعلقة باللجوء واإلبعاد؛ والُنُهج اخلاص
؛ واحلق يف االستئناف؛ وحرية التعبري والتفكري والدين؛ ومحاية األسرة          )ممن ال مرافق هلم   القُصَّر  والرعايا األجانب   

مثل احللقة الدراسية عن اجلرائم األخالقية، ال سيما الربا واالجتار بالبشر، وحلقة (واألطفال؛ وحظر االجتار بالبشر 
مثل حلقة دراسية بشأن عملية صنع القرار (؛ ومحاية شخصية األفراد )ار بالبشر ألغراض السخرة دراسية عن االجت  

 خاص للقضاة واملدعني العامني؛     بشكلهذه احللقات الدراسية موجهة     كانت  و .؛ والتطرف )يف قضـايا التشهري   
 . ألعضاء املهن القانونية األخرىوبعضها كان مفتوحاً

، كانت القضايا املتعلقة باحلقوق اليت يكفلها العهد مشمولة          اخلاصة لدراسيةوإىل جانب هذه احللقات ا     
ربة تصل إىل ثالث سنوات وللمتدربني      ممن تتوفر لديهم خ   أيضاً حبلقات دراسية موجهة للقضاة واملدعني العامني        

دات الدولية، مبا فيها العهد وتناقش هذه احللقات الدراسية العامة املعاه .عمل احملاكمجمال القانونيني واملتدربني يف 
 ١٠٠للقضاة املبتدئني عادة مرتني يف السنة على األقل لنحو  تعقدهي و الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛

 .شخص

 األنشطة التدريبية املوجهة للعاملني يف املنظومة التربوية

تدريب املساعدين التربويني    "، قدمت وزارة التعليم والشباب والرياضة الدعم ملشروع       ٢٠٠٥يف عـام     
وحبث هذا  .النفسيةالتربوية و، الذي نفذه معهد املشورة "ألطفال والتالميذ والطلبة احملرومني اجتماعياًالعاملني مع ا

لألخصائيني تدريب  ب، جرت متابعة هذا املشروع      ٢٠٠٦ويف عام    .وأثر املساعدين التربويني  مكانة  املشـروع يف    
 إثنية تنظيم دورات تدريبية عن ٢٠٠٦الربامج التدريبية لعام  كما مشلت جمموعة .ي الغجراالجتماعيني ومستشار

 .الغجر، وكذلك دورات تدريبية أخرى

التطرف باعتباره  "النفسية للمعلمني حلقة دراسية بعنوان      التربوية و ، قدم معهد املشورة     ٢٠٠٦ويف عام    
كلية التعليم التابعة جلامعة باالكي يف أولوموك، يف إطار         ت  د، كما أع  " الوقاية واملساعدة  - على التعليم    خطـراً 
املواطنة ضمن املنهج الدراسي، مع التركيز      جمال   حلقة دراسية عن تثقيف الطلبة يف        ها التدريسي الصيفي،  بـرناجم 

كلية املنشور الذي أصدرته    ، دعمت وزارة التعليم     ٢٠٠٦ويف عام    .عـلى مكافحـة التعصب العرقي والقومي      
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ـ  التعليم املتعدد الثقافات يف تدريب املعلمني اجلدد وزيادة تدريب    "لز، بعنوان   رب املعلمني التابعة جلامعة شا    تدري
 ".املعلمني احلاليني

  الشرطةألفراداألنشطة التدريبية 

ووزارة الداخلية ألفراد وموظفي الشرطة يعد موضوع حقوق اإلنسان جزءاً من مفهوم التعلم مدى احلياة  
 . املوظفني يف مدارس الشرطة الثانوية التابعة لوزارة الداخليةولتعليم

لوزارة الداخلية يف براغ دورة جتريبية عن       التابعة  ، ُعقدت يف مدرسة الشرطة الثانوية       ٢٠٠٦ويف عـام     
نواتج وقد أُِعّد الربنامج على أساس  . يف قوات الشرطة التشيكيةمن املستوى األدىناآلداب املهنية ملوظفي اإلدارة 

إدراج حقوق اإلنسان، واحترام األقليات ومحايتها، "املعنون واستنتاجات اجتماعات األفرقة العاملة بشأن املشروع 
 ".جلمهورية التشيكية ويف عمل الشرطة التشيكيةيف اواآلداب املهنية يف التدريب املهين لعناصر قوات الشرطة 

الشرطة، تندرج يف إطار متابعة نظام      ألفراد  أنشطة تدريبية    تطوير تعاون الدويل،  يف جمال ال   أيضاً،وجيري   
 .واملنهجيالتوجيهي ، واحللقات الدراسية، والتوظيف البتكاريةالتدريب املهين األساسي، والدورات املتخصصة وا

العنف املرتيل  قضايا   بالدرجة األوىل على     ٢٠٠٥وكانـت نواتج احللقات الدراسية الدولية، اليت ركزت يف عام           
 قد استخدمت بعد مرور وقت عليها يف التدريب املهين ، ألغراض جتاريةواالجتار بالبشر واستغالل األطفال جنسياً

 .والدورات األخرى

 املعّدل لبعض القوانني يف جمال احلماية من العنف املرتيل، جرى           ١٣٥/٢٠٠٦وعلى إثر اعتماد القانون رقم       
أيضاً وتعقد . ٢٠٠٧إجراء املزيد من التدريب املستمر يف عام ُيعتزم و ٢٠٠٦الشرطة يف عام أفراد  من ٤٢٢تدريب 

 .قضايا املساواة يف املعاملة والتمييز واجلرائم بدافع التعصب العرقيبشأن دورات تدريبية وحلقات دراسية 

يرجى و .يرجى ذكر اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر املعلومات عن تقدمي هذا التقرير الدوري -٢٤
أيضـاً ذكـر اخلطوات اليت اختذت لزيادة الوعي بإجراءات العهد والربوتوكول االختياري وحسن تفهمها يف                

 ). من املالحظات اخلتامية السابقة٢٥الفقرة (أوساط اجلمهور العام، وال سيما يف أوساط األقليات اإلثنية 

احلكومة على االنترنت، يف اجلزء اخلاص      بعـد تقدمي هذا التقرير إىل اللجنة، مت نشره على موقع ديوان              
 على هذا املوقع مجيع التقارير الدورية اليت نشروت . اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان-باهليئات االستشارية والعاملة 

على وتنشر   . حبقوق اإلنسان  املتعلقةحقوق اإلنسان عن تنفيذ االتفاقيات الدولية       مفوض احلكومة لشؤون    ضعها  ي
وجيري استكمال املوقع  .التوصيات اخلتامية اليت تصدرها اللجان املعنية بعد مناقشتها هذه التقارير أيضاً هذا املوقع
 . بنصوص موحدة هلذه االتفاقيات الدولية، وتنشر معظم الوثائق باللغة اإلنكليزية أيضاًتدرجيياً

 ـ ـ ـ ـ ـ


