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تتضمن هذه الوثيقة ردود اجلمهورية التشيكية علـى التوصـيات املقدمـة أثنـاء                -١
وفقـاً  مرتَّبة  توصيات  الو. ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢االستعراض الدوري الشامل يف     

مشفوعة يف بعض احلاالت بتعليق وجيز على موقف اجلمهوريـة          وللمجاالت ذات االهتمام    
إىل الـدورة   املقدم  وُيشار يف هذا السياق إىل التقرير الوطين للجمهورية التشيكية          . التشيكية

وتقرير ) A/HRC/WG.6/14/CZE/1،  "التقرير الوطين ("الستعراض الدوري الشامل    من ا الثانية  
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل بشأن اسـتعراض اجلمهوريـة التـشيكية             

  ).A/HRC/22/3، "تقرير الفريق العامل("

 ١ اجلمهورية التشيكية باستثناء التوصيات      بتأييدحتظى مجيع التوصيات      -أوالً  
وترد فيما يلي األسباب الكامنة     . ١٣٦ و ٩٠ و ٨٩ و ١٦ و ١٥ و ٧و

  ء موقف اجلمهورية التشيكيةورا

  )١٦ و١٥ و٧ و١التوصيات (االلتزامات الدولية   -ألف  
 بشأن التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد        ١ال حتظى التوصية رقم       -٢

 اجلمهورية التشيكية نظراً إىل     بتأييدالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
 اجلمهورية التـشيكية    تؤمنورغم ذلك،   . ة ألن تصبح طرفاً موقِّعاً عليه حالياً      أهنا غري مستعدّ  

 وكذلك احلقـوق االقتـصادية       للتجزئة، احلقوق املدنية والسياسية  قابلية   بعدم   إمياناً راسخاً 
 على الربوتوكول اإلضايف للميثـاق  ٢٠١٢واالجتماعية والثقافية، حيث إهنا صّدقت يف عام       

وسـتقيِّم اجلمهوريـة    . يب الذي يتضمن نظاماً لتقدمي الشكاوى اجلماعية      االجتماعي األورو 
 الشكاوى هذا يف النظام الوطين الذي حيمي ويكفـل احلقـوق             تقدمي التشيكية فعالية نظام  

 عدم كفايـة هـذه      توإذا ثبت . االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقاً للتشريعات التشيكية     
  .ورية التشيكية يف التصديق على الربوتوكول االختيارياحلماية مستقبالً، ستنظر اجلمه

 بـشأن التـصديق علـى       ٧ اجلمهورية التشيكية التوصية رقم      بتأييدكما ال حتظى      -٣
ويف هذا الصدد، تشري    . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        

 ١٥وال حتظى التوصيتان رقـم      . )١(فاقيةاجلمهورية التشيكية إىل اتساق موقفها من هذه االت       
 اجلمهوريـة التـشيكية     بتأييد ١٨٩ و ١٦٩ بشأن اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم        ١٦و

 بشأن العمل الالئق خلـدم املنـازل        ١٨٩فاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      . ألسباب مماثلة 
يع العمال املهـاجرين وأفـراد      تتناول مسائل مماثلة لالتفاقية الدولية املعنية حبماية حقوق مج        

أسرهم، وترى اجلمهورية التشيكية يف هذا الصدد أن تشريعاهتا الوطنية كافية حلماية حقوق             

__________ 

 .١٦انظر التقرير الوطين، الصفحة  )١(
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وباملثل، ال تزمع اجلمهورية التشيكية حالياً التصديق على اتفاقية منظمة العمل           . خدم املنازل 
ستقلة بسبب عدم وجود مثل      بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان امل       ١٦٩الدولية رقم   

وإذا تغّيرت األوضاع،   . هذه الشعوب باملعىن الوارد يف االتفاقية يف إقليم اجلمهورية التشيكية         
وباملقابل، . فإن اجلمهورية التشيكية مستعّدة للنظر يف التصديق على االتفاقيتني سالفيت الذكر          

  .و قريباًتستعد اجلمهورية التشيكية للتصديق على بروتوكويل بالريم

  )٩٠ و٨٩التوصيتان (حقوق الطفل   -باء  
ألطفـال يف   اعلى  العقاب البدين   تسليط   بشأن حظر    ٩٠ و ٨٩ال حتظى التوصيتان      -٤

وفيما يتعلّق هبذه املسألة، ترى اجلمهورية التشيكية       . اجلمهورية التشيكية بتأييد  مجيع األوساط   
، وهي تلتزم مبكافحة هذه الظاهرة يف       أن العنف الذي ميارس ضد األطفال غري مقبول إطالقاً        

على العقاب البدين   تسليط  وُيحظر حالياً   . مجيع األوساط باستخدام الوسائل واألساليب كافة     
ويف مجيـع هـذه     . ألطفال يف مجيع املؤسسات العامة، مثل املدارس ومرافق رعاية األطفال         ا

ويف إطـار   . امتهم البـشرية  األوساط، حيقُّ لألطفال أن يعاملوا معاملة حتترم حقوقهم وكر        
         استخدام أساليب التنشئة الـيت ال هتـدِّد كرامـة األطفـال      ب إالُّيسَمح لألبوين   ال   األسرة،

وبالتايل حيظر العقاب البـدين  . أو منائهم البدين أو العقلي أو العاطفي واليت تتماشى مع احلالة    
ميارسان ويتعرض األبوان اللذان    ،  غري املناسب وسائر أشكال العقاب األخرى داخل األسرة       

يودع الطفل يف   ويف مثل هذه احلاالت ميكن أن       . اخلطريةيف احلاالت   للعقاب واملقاضاة   ذلك  
وفضالً عـن ذلـك، تتخـذ    . وينطبق ذلك أيضاً على رعاية األسر احلاضنة  . مؤسسة رعاية 

طريـق تنظـيم    احلكومة التشيكية إجراءات لتثقيف السكان مبسألة العنف ضد األطفال عن           
محالت لتحسني محاية األطفال من العنف وزيادة توعية اجلمهور هبذه املسألة، مبا يف ذلـك               

  .األطفال بطرائق ختلو من العنفوتربية  اإلجيابية للتنشئةباألساليب البديلة 

  )١٣٦التوصية (حقوق األشخاص احملتجزين   -جيم  
 يف التورُّط املزعوم يف الربامج      يضبشكل مستف تفيد اجلمهورية التشيكية بأهنا حققت        -٥

ومل حيـدث أي    . )٢(السرية لوكالة املخابرات املركزية، واستنتجت أن الشكوك ال أساس هلا         
واجلمهورية التشيكية مستعّدة للتعاون تعاوناً كامالً مـع اإلجـراءات          . تطوُّر جديد منذئذٍ  

مـع  و. ٢٠٠٠ دائمة يف عـام      اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان اليت ُوجِّهت إليها دعوة        
بالنظر إىل تقييم اجلمهورية التشيكية للحالة، فإهنا لن تبادر بنفسها إىل هذه الزيارات             ذلك، و 

 اجلمهوريـة  بتأييـد لذلك، ال حتظى التوصية السالفة الذكر . ولن جتري أي حتقيقات أخرى    
  .التشيكية

__________ 

 .٢٢لوطين، الصفحة انظر التقرير ا )٢(
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كية إىل جانب التعليقات     اجلمهورية التشي  بتأييدحتظى التوصيات املتبقية      -ثانياً  
   املتصلة هباالتالية

  )٢٩ و٢٢-١٧و١٤-٨و ٦-٢التوصيات (االلتزامات الدولية   -ألف  
سيمكِّن اعتماُد التشريعات، اليت ال تتعلّق باملسؤولية اجلنائية للكيانـات القانونيـة،              -٦

وليـة املعنيـة    التصديق على عدد من االتفاقيات الد     وريةَ التشيكية من املضي قُدماً يف       اجلمه
حبماية حقوق اإلنسان، وستكون قد حققت بذلك اهلدف املنشود مـن التوصـيات ذات              

. )٤(وستصدق اجلمهورية التشيكية تدرجيياً على هذه االتفاقيات يف السنوات القادمة   . )٣(الصلة
وفضالً عن ذلك، تواصل اجلمهورية التشيكية إعداد التصديق على الربوتوكول االختيـاري            

ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وستواصل النظر بعناية يف التصديق على الربوتوكول            التفاق
االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات واالتفاقيـة الدوليـة             

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ــز   -باء   ــة التميي ــيات (مكافح  ٧٦ و٧٣ و٧١ و٥٩ و٥٧ و٢٤ و٢٣التوص
  )١٢٥-١٢٢و
تنفذ اجلمهورية التشيكية باّتساق مجيع قوانني مناهضة التمييز، مبا يف ذلك القـانون               -٧

  .للتمييزمكافحة  كذلك تدابري ترمي إىل وستستنبط )٥(املتعلق مبكافحة التمييز

 )٩١ و٨٨-٨٥ و٣٩-٣٤ و٣٢ و٢٥التوصيات (حقوق الطفل   -جيم  

؛ )٦(استراتيجياهتا الوطنية حلماية حقوق الطفـل     ستواصل اجلمهورية التشيكية تنفيذ       -٨
وستراعي بذلك التوصيات املقدَّمة أثناء مناقشات اخلرباء على املستويني الوطين والدويل على            

__________ 

 .١١ و٤، وتقرير الفريق العامل، الصفحتان ٤انظر التقرير الوطين، الصفحة  )٣(
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال            : املعاهدات املعنية هي   )٤(

جلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة        واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة ا          
وبروتوكوالهتا االختيارية، مبا يف ذلك ما يسمى بربوتوكويل بالريمو، واتفاقيـة جملـس أوروبـا املتعلِّقـة                 

ل من االستغالل واإليـذاء     بإجراءات مكافحة االّتجار بالبشر، واتفاقية جملس أوروبا املتعلِّقة حبماية األطفا         
 .اجلنسيني

 .١٢ و١١ و٤، وتقرير الفريق العامل، الصفحات ١٤ و١٣ الصفحتان انظر التقرير الوطين، )٥(
 .٢٧ و٢٦ و١٨، وتقرير الفريق العامل، الصفحات ٢٠ إىل ١٧انظر التقرير الوطين، الصفحات  )٦(
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لدعم املادي واملنهجي املقدَّم    لوالوسط العائلي   وسُتوىل عناية خاصة لتنشئة الطفل يف       . السواء
  .إىل األسر هلذا الغرض

  )٨٧-٨٣ و٢٥التوصيات ( بالبشر االّتجار  -دال  
وستركِّز . )٧(ال تزال مكافحة االّتجار بالبشر تتصدر اهتمامات اجلمهورية التشيكية          -٩

على الصلة بني االّتجار بالبشر واالستبعاد االجتماعي ومحاية الضحايا، مبن فيهم            األخرية   هذه
للـسلطات العامـة بـشأن       وتنظيم دورات تدريبية     ،الرعايا األجانب، وعلى مقاضاة اجلناة    

وقّنن تشريع اجلمهورية التشيكية منذ أمـد بعيـد اسـتدراج           . الكشف عن االّتجار بالبشر   
وتـنص أحكـام    . األحداث ملمارسة اجلنس واالّتجار باألطفال بصفتيهما جرميتني جنائيتني       

مبـا يف   القانون ذات الصلة على مقاضاة هاتني اجلرميتني فيما يتعلّق بإيذاء أي طفل جنسياً،              
وفضالً عن ذلك، يتضمَّن القـانون      .  عاماً ١٨ذلك دعارة األطفال، حىت بلوغ الضحية سن        

 األطفال يف سياق إنتاج مواد      واستغاللالتشيكي تعريفاً الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        
ظـى  وحي. إباحية، حيث يندرج إنتاج هذه املواد وحيازهتا على السواء يف فئة اجلرائم اجلنائية            

  .خاصة ويتلقّون رعاية مركزةحبماية مجيع الضحايا القُصر 

  )٣١-٢٧التوصيات (اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان   -هاء  
وتعّد، . )٨( اجلمهورية التشيكية يف تقريرها الوطين نظام محاية حقوق اإلنسانوصفت  -١٠
يتسق مع مبادئ باريس، وسَتستخدم نتائج التحليل عنـد          حتليالً ألداء هذا النظام مبا       ،حالياً

  .االقتضاء كأساس لتحسني نظام محاية حقوق اإلنسان

          ١٠٥ و ٩٣ و ٤٤ و ٤٢ و ٣٣التوصـيات   (إدماج أفـراد أقليـة الرومـا          -واو  
  )١٣٥-١٢٩ و١٢٧ و١٢٣-١٢١و

ثنيـة يـشكِّل    ال يزال حتسني األوضاع االجتماعية للروما وغريها من األقليات اإل           -١١
وستواصل اجلمهورية التشيكية إيـالء عنايـة   . )٩(إحدى أوكد أولويات اجلمهورية التشيكية 

 العملخاصة لضمان تطوُّر مجيع األقليات يف إقليمها تطوراً شامالً وإدماجها يف جماالت مثل              
ا من  والسكن والرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية والتعليم وما سواها، فضالً عن محايته          

وحيمي القانون املتعلق مبناهضة التمييز حقوق أفراد األقليـات اإلثنيـة           . مجيع أشكال التمييز  

__________ 

 .١١ و٤، وتقرير الفريق العامل، الصفحتان ٢٤ و٢٣انظر التقرير الوطين، الصفحتان  )٧(
 .٢١ و٢٠انظر التقرير الوطين، الصفحتان  )٨(
 .١٦ و١٥، وتقرير الفريق العامل، الصفحتان ٢٥ و١٣-٧نظر التقرير الوطين، الصفحات ا )٩(
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ويف هذا الصدد، يضطلع بدور أساسي اجمللس احلكومي لشؤون أقلية الروما ومفوض            . بالفعل
وتعّد هذه السلطات   . التابعة لديوان احلكومة  احلكومة حلقوق اإلنسان ودائرة حقوق اإلنسان       

  .مجيع التدابري اليت تنفِّذها احلكومة يف هذا اجملال وتتابع احترامها وأثرها يف أقلية الروماتنّسق و

  )٨٨ و٤٧-٤٢ و٣٤التوصيات (اة بني اجلنسني املساو  -زاي  
، وستواصـل   )١٠(تعترب اجلمهورية التشيكية املساواة بني اجلنسني أولوية من أولوياهتا          -١٢

. ضاع النساء والرجال يف مجيع جماالت احليـاة االجتماعيـة         اّتخاذ خطوات تعزز تكافؤ أو    
وستركز أساساً على دعم املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل وحتقيق التوازن بـني نـسبة                
الرجال والنساء يف الوظائف اإلدارية وحتقيق التوازن بني احلياة اخلاصة واحلياة املهنية بـأمور              

ما قبـل   يف سن   وير خدمات لرعاية األطفال يف التعليم       منها تشجيع أشكال العمل املرنة وتط     
 ومكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس ومنع العنف املرتيل واالّتجار بالبشر وغـري            الدراسة  

  . من أشكال العنف اجلنساينذلك

  )١٢٨ و١٢٦ و٧٢-٤٨ و٤٢ و٤٠التوصيات (مكافحة العنصرية   -حاء  
تصّدى جلميع أشكال العنصرية وفقاً الستراتيجيات      ما انفكَّت اجلمهورية التشيكية ت      -١٣

وحتقّق السلطات التشيكية يف اجلرائم املرتكبة بـدوافع عنـصرية       . )١١(حكومية منذ أمد بعيد   
لضحايا عناية مناسبة أثناء عملية اوتوىل . وتقاضي مرتكبيها وُترتل حبق اجلناة عقوبات صارمة      

 فيها األحزاب السياسية، خطر حلّها، كمـا تثبـت          وتواجه املنظمات املتطرِّفة، مبا   . املقاضاة
وستواصل اجلمهورية التشيكية حتسني التدابري     . )١٢(٢٠١٠ذلك قضية حزب العمال يف عام       

. يف هذا اجملال، مبا يف ذلك الوقاية وتدريب السلطات العامة واملتابعـة وتثقيـف اجلمهـور               
  . الستراتيجيات شاملةوستنسِّق مجيع هذه اإلجراءات وفقاً

  )٧٩-٧٧ و٤١التوصيات (حقوق األشخاص احملتجزين   -طاء  
، إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة التابعـة       ٢٠٠٠وّجهت السلطات التشيكية، منذ عام        -١٤

وهي مستعدة للتعاون التـام     . زيارة اجلمهورية التشيكية  لجمللس حقوق اإلنسان دعوةً دائمةً      
للجمهورية التشيكية آليات مستقلة لتجهيز     وفضالً عن ذلك، فإن     . معها على الوفاء مبهامها   

الشكاوى بشأن ادعاءات التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               
وتتولّى التحقيق يف اجلرائم اجلنائية اليت . وُتعَترب مجيعها جرائم جنائية مبقتضى التشريع التشيكي

__________ 

 .١٨، وتقرير الفريق العامل، الصفحة ٢٢ و٢١انظر التقرير الوطين، الصفحتان  )١٠(
 .١٨-١٦انظر تقرير الفريق العامل، الصفحات  )١١(
 .٥انظر التقرير الوطين، الصفحة  )١٢(
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، وهـي مؤسـسة     )١٣(وانني املفتشية العامة لقوات األمن    ترتكبها السلطات املكلَّفة بإنفاذ الق    
وفضالً عن ذلك، يرصد أمني املظـامل       . أُنِشئت مؤّخراً للسهر على موضوعية عملية التحقيق      

 هذه الفئة املطالبة أمام     يندرجون يف وحيقُّ لضحايا اجلرائم اجلنائية الذين      . )١٤(معاملة السجناء 
  .ا اجلرائم اجلنائية األخرىاحملاكم بتلقي تعويضات على غرار ضحاي

 )١١٥ -٩٥ و٧٣التوصيات (التعليم الشامل   -ياء  

. )١٦(وأثناء احلوار التفـاعلي    )١٥(نوقش تعليم أطفال طائفة الروما يف التقرير الوطين         -١٥
 تعليمهم خارج املرافـق     يتلقون عدد الطالب الروما الذين      رصدوتزمع اجلمهورية التشيكية    

تتابع مفتشية املدارس التشيكية تقدمي املشورة البيداغوجية والنفـسية،         وس. التعليمية الرئيسية 
ولن يودع  . من وجهة النظر الثقافية    مبا يضمن حياد منهجيته      التشخيصوستستعرض أدوات   

الذين الطالب الذين يعانون من إعاقة طبية أو حرمان اجتماعي يف صفوف الطالب              بعد اآلن 
وستـساهم  . ، ولو كان ذلك ألغراض الكشف املؤقـت       درجة أدىن من التخلّف الذهين    هلم  

الفرص أحد املواضـيع    تساوي  وستكون مسألة   . املنظمات غري احلكومية يف التعليم الشامل     
  .الرئيسية لالستراتيجيات اجلديدة لتطوير التعليم

  )٧٥ و٧٤التوصيتان (حقوق األقليات اجلنسية   -كاف  
املـسجَّلة   الشراكة القانونية    ٢٠٠٦ نذ عام ضّمنت اجلمهورية التشيكية تشريعاهتا م      -١٦

وستواصل .  الزواج يف جوانب عديدة    مركزبني شخصني من نفس اجلنس، اليت حتظى بنفس         
اجلمهورية التشيكية إيالء العناية املناسبة حلقوق األقليات اجلنسية والتصدي للتمييـز القـائم    

  .)١٧(على امليل اجلنسي

  )٩٤، و٨٢-٨٠صيات التو(التعقيم غري القانوين   -الم  
يقضي القانون اجلديد املتعلق باخلدمات الطبية بأن تـوفَّر ألي مـريض يف مجيـع                 -١٧

الظروف معلومات شاملة عن الرعاية الصحية متكّنه من اختاذ قرار مستقل ومـستنري بـشأن        

__________ 

 .١١انظر التقرير الوطين، الصفحة  )١٣(
 .٢١ و٢٠ التقرير الوطين، الصفحتان انظر )١٤(
 .٢٥ و١١ و١٠انظر التقرير الوطين، الصفحات  )١٥(
 .١١ و١٠انظر تقرير الفريق العامل، الصفحتان  )١٦(
 .٢٢ و٢١انظر التقرير الوطين، الصفحتان  )١٧(
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  ويف احلاالت اخلطرية، مثل التعقيم، يقضي القانون بأن ُيتاح للمـريض          . املوافقة على العالج  
  .تبعات القرار ذي الصلةللتفكري يف ما يكفي من الوقت 

  )١٢٠-١١٥ و٩٣ و٩٢التوصيات (حقوق الرعايا األجانب   -ميم  
تويل اجلمهورية التشيكية عناية متزايدة ملسألة الرعايا األجانب الـذين يقيمـون يف               -١٨

وتركّـز  . وليـة إقليمها، مبا يكفل اتساق التشريع الوطين التشيكي مع التزامات البلـد الد           
      اجلمهورية التشيكية بذلك على مجيع الرعايا األجانب املقيمني يف إقليمها بـصورة قانونيـة              

ونفَّذت اجلمهورية التـشيكية    .  الذين يلتمسون احلماية الدولية    ،الجئنيكأو غري قانونية أو     
ن أجنيب أن يطلب   وبإمكان أي مواط  . العديد من التوصيات وأدرجتها عملياً يف القانون النافذ       

.  يوما٦٠ًإىل حمكمة مراجعة أمر ترحيله، ويتعّين على هذه احملكمة أن ُتصدر قراراً يف غضون 
وفضالً عن ذلك، ُيحتجز ملتمسو اللجوء للفترة الزمنية الضرورية فقط ألغـراض حتديـد              

وعلـى غـرار احلـاالت      .  خطراً على األمن الوطين    من أهنم ال يشكلون   هويتهم والتحقّق   
 على يتعّيناألخرى، حيق للرعايا األجانب يف هذه احلالة احلصول على احلماية القضائية حيث             

وال ُيحتجز األحداث ملتمسو    .  االحتجاز بشأناحملكمة أن ُتصدر يف غضون أيام قليلة قراراً         
  .)١٨(احلماية الدولية وال اُألسر املصحوبة بأطفال

  )٢٦التوصية (مكافحة الفساد   -نون  
مـع  متـشياً    ،تزال مكافحة الفساد ُتشكّل إحدى أولويات احلكومـة احلاليـة         ال    -١٩

  . اليت تتابع تنفيذها دون هوادة" استراتيجية مكافحة الفساد"

        

__________ 

 .٤ و٣انظر التقرير الوطين، الصفحتان  )١٨(


