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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

 مـن   ٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة         موجز      
  ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اجلمهورية التشيكية    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من تسع جهات معنيـة            
ا جملس حقـوق    وهو يتَّبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمده      . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من           . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا يتـصل                

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات            . بادعاءات حمدَّدة 
وعلـى  .  التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري            الواردة يف 

، وحسب االقتضاء، يرد فـرع      ١٦/٢١النحو املنصوص عليه يف قرار جملس حقوق اإلنسان         
مستقل خمصص إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان التابعـة للدولـة موضـوع              

وتتـاح علـى املوقـع الـشبكي        . ام ملبادئ باريس  االستعراض واملعتمدة بناء على امتثال ت     
. للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الـواردة           

  .روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض وما شهدته تلك الفترة من تطورات وقد
  

__________ 

 .ثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل حترَّر هذه الو  *  
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يـة املعتمـدة    املعلومات املقدمة من مؤسسات حقوق اإلنسان الوطن        -أوالً  
  األخرى ومن أصحاب املصلحة اآلخرين

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
 بأن تصدق اجلمهورية التـشيكية علـى الربوتوكـول          ١أوصت الورقة املشتركة      -١

ويف االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء             
املواد اإلباحية؛ وبروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة 

  .)٢(عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
 كذلك بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٢

الستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، واتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحـة          األطفال من ا  
كما أوصت بالتعـاون مـع      . االجتار بالبشر، واتفاقية جملس أوروبا بشأن اجلرائم احلاسوبية       

جملس أوروبا من أجل ترسيخ أحكام صكوك حقوق اإلنسان يف اجلمهورية التشيكية وغريها             
  .)٣( أوروبامن الدول األعضاء يف جملس

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن الربملان اعتمد قـانون مكافحـة التمييـز يف                 -٣
، وأعربت عن قلقها من وجود أوجه قصور بالقانون ميكن أن تؤثر على فعاليته               ٢٠٠٩ عام

. )٤(سـبل االنتـصاف   يف ضمان إمكانية حصول عائالت الروما اليت تعاين من التمييز على            
بشأن التطبيق العملي لقـانون مكافحـة         مماثالًاً  وأبدت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح قلق      

 بتعزيز تشريعات مكافحة التمييز من أجل إتاحة اختاذ         ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٥(التمييز
 ألطفال جمتمعات   إجراءات إجيابية تؤدي إىل إلغاء ظروف الفصل وحتقيق نتائج تربوية أفضل          

الروما واألطفال ذوي اإلعاقة، وكذلك بتعريف الفصل على حنو واضح يف القانون على أنه              
  .)٦(شكل من أشكال التمييز

حمـددة ترتكـب       إىل أن القانون اجلنائي يعّرف أفعاالً      ٣وأشارت الورقة املشتركة      -٤
ها اعتبـار دوافـع العنـصرية       ميكن مبوجب اً  بدافع التحيز على أهنا جرائم بذاهتا، ويضم بنود       

إال أن تلـك    . حمددة مشددة عند ارتكاب جرائم معينـة      اً  غريها من دوافع التحيز ظروف     أو
، ُتنظَر يف مقابل الظروف املخففـة وتعـد        ٣للورقة املشتركة   اً  الظروف العامة املشددة، وفق   

وال سيما بشأن     اثالًمماً   قلق ٤كما أبدت الورقة املشتركة     . )٧(حمدودة األثر يف احلكم النهائي    
  . )٨(اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية مليل الضحية اجلنسي احلقيقي أو املزعوم
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 ، فإن تطبيق األحكام القانونية املتعلقة جبـرائم الكراهيـة         ٣للورقة املشتركة   اً  ووفق  -٥
م جلـرائ اً  لوجود عقبات وحتديات كبرية أمام تعزيز التصدي عموم       اً  يزال غري كاف نظر    ال

الكراهية، من بينها عدم اإلبالغ عن تلك اجلرائم يف كثري من احلاالت، وتقييد آليات مجـع                
البيانات، واخنفاض معدالت املالحقات اجلنائية اليت تطبق فيها القـوانني املتعلقـة جبـرائم              

  .)٩(الكراهية
 لالجتـار بالبـشر اسـُتحدث يف   اً جديداً  إىل أن تعريف١وأشارت الورقة املشتركة    -٦

 وينص على تعريف لالجتار باألطفال، ومـع        ٢٠٠٤من القانون اجلنائي لعام     ) أ(٢٣٢ املادة
 "االسـتغالل "يفي باملعايري الدولية يف تعريف االجتار باألطفال حيث إن تعـبري              ال ذلك فإنه 

  .)١٠(يشمل البغاء وغريه من أشكال االستغالل اجلنسي لألطفال ال
ىل أن القانون اجلنائي التشيكي ينقصه تعريف واضـح       إ ١وأشارت الورقة املشتركة      -٧

مع أحكـام املعـايري القانونيـة الدوليـة     اً الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية يكون متسق  
وأشارت كذلك أن هذا يشكل ثغرة قانونية رئيسية تشجع على إنتاج  . واإلقليمية ذات الصلة  

  .)١١(ك البلداملواد اليت تتضمن االعتداء على األطفال يف ذل
وأشارت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح إىل أن مرسومني إداريني معدلني قد دخال               -٨

 بشأن توفري خدمات ومرافق املشورة يف املـدارس،         ٧٢/٢٠٠٥املرسوم  : حيز النفاذ، ومها  
 بشأن تعليم األطفال والتالميذ والطالب ذوي االحتياجات التربويـة          ٧٣/٢٠٠٥واملرسوم  

وأشارت مبادرة العدالة كذلك إىل أن      . ة وال سيما أصحاب املواهب االستثنائية منهم      اخلاص
يف فصول  اً  تزال تسمح بوضع األطفال احملرومني اجتماعي       ال ٧٣/٢٠٠٥ من املرسوم    ٣املادة  

دراسية منفصلة لألطفال ذوي اإلعاقة ملدة أقصاها مخسة أشهر إن مل يتمكن هؤالء األطفال              
  .)١٢(بيئة املدرسية العادية لفترة مطولةمن التكيف يف ال

يوفر أي دعم عام ملساعدة األطفـال         ال ومع مالحظة أن النظام املدرسي التشيكي       -٩
يف البيئات املدرسية العادية، ذكرت مبادرة العدالة أنه بقدر ما ميكـن أن             اً  احملرومني اجتماعي 

وقد جيدون بالتايل   اً  رومة اجتماعي يندرج عدد غري متناسب من أطفال الروما يف هذه الفئة احمل          
صعوبة يف البيئة املدرسية العادية مع غياب أي دعم إضايف، فإن وضعهم يف فصول دراسـية                
منفصلة ذات منهج دراسي حمدود ميكن أن يزيد من اإلضرار بدراستهم ومن إعاقة قـدرهتم               

  .)١٣(فصول الدراسية العاديةعلى اللحاق بأقراهنم يف البيئة املدرسية العادية عند عودهتم إىل ال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 بإنشاء منصب أمني مظامل معين باألطفال، مع مالحظـة          ١أوصت الورقة املشتركة      -١٠

ـ  ) أمني املظامل(اً أن املدافع العام عن احلقوق حالي     ص ليس لديه سوى رقابة حمدودة فيمـا خي
  .)١٤(قضايا حقوق الطفل
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 بإدماج مسألة االجتار باألطفال يف خطة العمل الوطنية         ١وأوصت الورقة املشتركة      -١١
  .)١٥(وأي سياسة وطنية تستهدف االجتار بالبشر

 إىل أن خطط العمل اليت تتصدى لالستغالل اجلنـسي          ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٢
ري متاحة بالقدر الكايف ليستفيد منها كل األطفال        التجاري لألطفال موجهة للخرباء وهي غ     

  . )١٦(وآبائهم وعامة اجلمهور
 خطة  ٢٠١٠مارس  /وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن احلكومة اعتمدت يف آذار           -١٣

العمل الوطنية للتعليم الشامل اليت هتدف إىل معاجلة أوجه القصور يف إمكانية حصول أطفال              
ورحـب  . )١٨(، موصية بأن تؤكد وزارة التربية على االلتزام بتطبيقها        )١٧(الروما على التعليم  

مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا باعتماد خطة العمل الوطنية املذكورة مع اإلشـارة إىل              
من أقراهنم من غري    اً   ضعف ١٢يزالون معرضني مبقدار      ال لإلحصاءات،اً  أن أطفال الروما، وفق   

م يف مدارس خاصة تقدم خدمة تعليمية متدنية، مع احتماالت أكثر           الروما يف أحناء البلد للتعل    
كما ذكرت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح أن خطـة          . )١٩(من ذلك بكثري يف مناطق معينة     

وإمنا نية لوضع خطة بدون أيـة         تشكل برنامج عمل شامالً     ال العمل الوطنية للتعليم الشامل   
عروف وذلك يف إطار زمين طويل بشكل غـري مقبـول           أهداف حمددة وال متويل حمدد أو م      

باإلضافة إىل ذلك، أشارت مبادرة العدالة إىل أن خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل             . للتنفيذ
. )٢٠(يف صيغتها الراهنة مل حتقق سوى القليل إلهناء التمييز ضد أطفـال الرومـا وفـصلهم               

الفعال بطرق من بينها إتاحة ما يلـزم        وأوصت منظمة العفو الدولية كذلك بضمان تنفيذها        
من املوارد البشرية وغريها وتوفري التمويل الكايف من وزارة التربية والوكاالت احلكومية املعنية 

  .)٢١(األخرى
 إىل اسـتراتيجية مكافحـة اإلقـصاء االجتمـاعي          ٢وأشارت الورقة املـشتركة       -١٤

ـ     ، حيث رفض مسؤو   ٢٠١١ املعتمدة عام    ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة اً لو وزارة التربيـة الحق
كما أشارت الورقة إىل    . العديد من أحكامها الرئيسية مثل ضرورة إلغاء نظام املدارس العملية         

  . )٢٢(عدم ختصيص ميزانية لوضع االستراتيجية موضع التنفيذ

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -١  
 يف اجملتمع املفتوح بأن تطلب اجلمهورية التشيكية مـساعدة          أوصت مبادرة العدالة    -١٥

أو زيارات قطرية من املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم واخلبري املـستقل املعـين               /تقنية و 
  . )٢٣(بقضايا األقليات للمساعدة يف التصدي للتمييز املستمر ضد الروما يف جمال التعليم
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  املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات الدولية   -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أعربت منظمة العفو الدولية عن بالغ قلقها ألن اجلمهوريـة التـشيكية مل تتخـذ                 -١٦

. )٢٤(الالزمة للتصدي بفعالية ملشكلة التمييز ضد تالميذ الروما وفصلهم داخل املدارس        التدابري
 وزارة التربية حىت اآلن، وال سيما التعديالت على         كما اعتربت املنظمة أن التدابري اليت اختذهتا      

 بـشأن   ٧٣/٢٠٠٥ بشأن توفري خدمات املشورة يف املدارس واملرسوم         ٧٢/٢٠٠٥املرسوم  
تعليم األطفال والتالميذ والطالب ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة، هي تدابري غري كافيـة             

وب متسق وفعال لألسباب الرئيسية     للقضاء على املمارسات غري القانونية، وال تتصدى بأسل       
  .)٢٥(للتمييز يف إمكانية احلصول على التعليم

يوجد تغيري علـى أرض      الاً  وأشار مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا إىل أنه تقريب          -١٧
 ٢٠٠٧الواقع يف اجلمهورية التشيكية منذ أن قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام              

. د أطفال الروما من خالل تعليمهم يف مدارس األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية           أن البلد قد مّيز ض    
 )وآخرون ضد اجلمهوريـة التـشيكية     . ه. د(كما أشار املفوض إىل أن تنفيذ احلكم املرجعي         

اً تأخر بشكل مثري للقلق وأنه من غري الواضح ما إذا كان املستقبل القريب سيـشهد تغـري                 قد
  .)٢٦(هذا األمر يف
يزالون اهلـدف     ال شار مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا إىل أن أفراد الروما         وأ  -١٨

بقـدر أكـرب يف     اً  استباقياً  الرئيسي جلرائم الكراهية، وأن السلطات التشيكية قد اختذت هنج        
وأشار كذلك إىل ضرورة    . أعمال التحقيق واملقاضاة وإصدار األحكام يف السنوات األخرية       

للمعايري اإلقليمية األوروبية املتعلقة بتسجيل احلوادث اً  واستمرارها وفقالبناء على تلك اجلهود 
وشدد على أمهية ضمان أال تقتصر اجلهود املبذولـة         . العنصرية والتصدي للجرائم العنصرية   

  .)٢٧(ملكافحة جرائم الكراهية على اجلرائم اليت ترتكبها اجلماعات املتطرفة
للصف الثاين حيمـل اسـم      اً  مدرسياً  ىل أن كتاب  وأشارت مجعية الشعوب املهددة إ      -١٩

للرومـا حيـث ختـرب    اً مناهضاً  ، يضم نص  ٢٠٠٥ ويستخدم منذ عام     )Citanka" (القارئ"
وقـذرون وتفـوح منـهم      لصوص  "ابنتها بأهنا جيب أال تتحدث مع أطفال الروما ألهنم           أم

  .)٢٨("سيئة رائحة
ية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات     وأشارت اللجنة االستشارية جمللس أوروبا املعن       -٢٠

القومية إىل أن اجلمهورية التشيكية يتعني عليها زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة كل أشـكال              
التعصب والعنصرية وكراهية األجانب؛ واختاذ املزيد من التدابري التشريعية ووضع املزيد مـن             

 ضد الروما، مبا يف ذلك يف وسائط        السياسات من أجل مكافحة مظاهر العنصرية، وال سيما       
  .)٢٩(اإلعالم وعلى الساحة السياسية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
واردة يف الدورة األوىل لالسـتعراض الـدوري الـشامل،           )٣٠(باإلشارة إىل توصية    -٢١

ملـسريات   إىل تزايد عدد اهلجمات العنيفة ضد الروما وكـذلك ا     ٢أشارت الورقة املشتركة    
املنتظمة املناهضة هلم واليت تنظمها إحدى حركات النازيني اجلدد اليت استعادت نـشاطها يف         

 إىل أن العنف وأعمـال التحـرش        ٣كما أشارت الورقة املشتركة     . )٣١(اجلمهورية التشيكية 
بدوافع التحيز تعد مشكلة خطرية، وهلا آثار مدمرة بوجه اخلصوص على جمتمعات الرومـا              

ات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية وحـاملي صـفات             واملثلي
  .)٣٢(اجلنسني، وعلى الطائفة اليهودية وأقليات ضعيفة أخرى

 ٣وفيما يتعلق جبرائم الكراهية يف اجلمهورية التشيكية، أوصت الورقـة املـشتركة               -٢٢
ن رفض احلوادث املنطوية على     أن يعرب كبار مسؤويل احلكومة بصراحة ع      : بأمور من بينها  

جرائم الكراهية وأن يضمنوا وجود رد سريع من جانب سلطات إنفاذ القـانون والعدالـة               
اجلنائية؛ وأن تسعى احلكومة إىل وضع مبادئ توجيهية وممارسات فضلى للموظفني العموميني 

د مـن متتـع     على املستويات كافة ملنع البيانات اليت حترض على العنف أو تروج ألفعال تقي            
اآلخرين حبقوقهم؛ وأن تنهض وزارة الداخلية باجلهود املبذولة جلمع بيانات شاملة ومـصنفة       
عن هجمات جرائم الكراهية؛ وأن تضمن السلطات إجراء حتقيقات دقيقة يف أية بالغات عن       
سوء سلوك أو سوء معاملة من أفراد الشرطة ومقاضاة اجلناة؛ وأن تتلقى وكـاالت إنفـاذ                

يف مراعاة االعتبارات الثقافية وأن يتجنب النهج الذي تتبعه اإليذاء أو تكـرار             اً  ن تدريب القانو
اإليذاء؛ وأن تدرب سلطات وزارة العدل أعضاء النيابة العامة والقضاة يف جمال التعرف على              
اجلرائم اليت ترتكب بدافع التحيز ومقاضاة مرتكبيها من أجل ضمان االسـتعمال املنـهجي              

  .)٣٣(زيز العقوبات يف القضايا املناسبةألحكام تع
وأشار مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا إىل أن مسألة تعقيم النساء يف املاضـي                -٢٣

ـ اً  دون موافقة واعية، حيث كان معظمهن من الروما، قد شهدت تطور           يف تـشرين   اً  إجيابي
الت التعقيم غـري     عندما أعربت احلكومة التشيكية عن أسفها بشأن حا        ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

ولكن املفوض أشار إىل عدم متكن أولئك النساء يف الواقع مـن احلـصول علـى                . القانونية
التعويض ملا حدث هلن، وال سيما بسبب وجود عوائق قانونية وصعوبات يف احلصول علـى               

 ٢باإلضافة إىل ذلك، أشارت الورقة املشتركة       . )٣٤(األدلة وغياب آلية للتسوية غري القضائية     
إىل استمرار وجود عقبات ضخمة أمام إمكانية جلوء ضحايا التعقيم القسري إىل القـضاء،              

ويتمثل التحدي الرئيسي يف أن التقادم بعد مرور ثالث سنوات          . ومعظمهن من نساء الروما   
  .)٣٥(من تاريخ التعقيم مينع معظم الضحايا من إقامة دعاوى مدنية للحصول على التعويض

 كذلك إىل أنه حىت تارخيه، مل يقدم تعويض مايل لنساء           ٢ املشتركة   وأشارت الورقة   -٢٤
نظرت احملكمة األوروبية حلقوق    . تعرضن للتعقيم القسري أو باإلكراه سوى يف ثالث قضايا        
وكانت النساء الـاليت تعرضـن      . اإلنسان يف اثنتني منها، وواحدة نظرت فيها حمكمة حملية        
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 قد مت تعويضهن بالفعل إما بقرار من احملكمة أو          ٢٠٠٣ و ٢٠٠١ و ١٩٩٧للتعقيم يف أعوام    
 بتقـدمي تعـويض     ٢ويف هذا الصدد، أوصت الورقة املشتركة       . )٣٦(يف تسويات غري قضائية   

جلميع ضحايا التعقيم القسري يف اجلمهورية التشيكية بصرف النظر عن تـاريخ التعقـيم أو       
  .)٣٧(العرق أو اجلنسية أو السن

نسان جمللس أوروبا إىل أنه أُخرب أثناء بعثة إىل اجلمهوريـة           وأشار مفوض حقوق اإل     -٢٥
 بأن التغيريات القانونية اليت طال انتظارها لتـشريع         ٢٠١٠نوفمرب  /التشيكية يف تشرين الثاين   

الرعاية الصحية فيما خيص التعقيم واملوافقة الواعية يتوقع اعتمادها يف النـصف األول مـن               
  . )٣٨(٢٠١١ عام
جلنة منع التعذيب التابعة جمللس أوروبا أن االستئصال اجلراحي للغدد          ومع مالحظة     -٢٦

التناسلية كان جيرى على األشخاص الذين ارتكبوا جرائم غري عنيفة مثل االستعراء ولـيس              
فقط مرتكيب جرائم العنف اجلنسي، ذكرت اللجنة أن االستئصال اجلراحي للغدد التناسـلية             

ين يصل إىل درجة املعاملة املهينة، ودعت السلطات التشيكية         ملرتكيب اجلرائم اجلنسية احملتجز   
 أن حالة التعقيم قبل تغـيري       ٤كما ذكرت الورقة املشتركة     . )٣٩(إىل إهناء هذه املمارسة فوراً    

هي احلالة الوحيدة للتعقيم القسري اليت يقضي هبا القـانون التـشيكي يف             اً  نوع اجلنس رمسي  
  .)٤٠(الوقت احلايل

يوجد حظر صريح يف القانون للعقوبة البدنية يف املرتل           ال لس أوروبا، فإنه  جملاً  ووفق  -٢٧
وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب        . )٤١(واملدرسة ومؤسسات أخرى  

إىل أن العقاب البدين قانوين يف املرتل ولكنه غري قانوين يف           اً  البدين لألطفال بشكل أكثر حتديد    
االعتداء اللفظي غري املهذب    " من قانون التعليم اليت تنص على أن         ٣١ب املادة   املدرسة مبوج 

اً خطـري اً  متعمـد اً  بشكل خاص أو االعتداء البدين املتعمد على تلميذ أو طالب يعترب انتهاك           
ويف النظام اجلنائي، يعد العقاب البدين غري قانوين كعقوبة على اجلرائم مبوجـب   ". للواجبات

ويف أوساط الرعايـة البديلـة،      . ٢١٨/٢٠٠٣ي وقانون قضاء األحداث رقم      القانون اجلنائ 
القـانون  (العقاب البدين غري قانوين يف املؤسسات مبوجب قانون الرعايـة املؤسـسية              يعد
. الذي حيدد وسائل التأديب املسموح هبـا      ) ٢٠٠٥، بصيغته املعدلة عام     ١٠٢/٢٠٠٢ رقم

ومن ناحية أخرى، يعد العقاب البـدين       .  صراحة حيظر العقاب البدين    ال ولكن ذلك القانون  
ويف هذا الصدد، أوصت املبادرة العامليـة       . )٤٢(يف سياق أشكال الرعاية غري املؤسسية     اً  قانوني

للقضاء على مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بسن تشريع حيظر صراحة العقاب البـدين              
  . )٤٣(بيل األولويةلألطفال يف مجيع األوساط مبا يف ذلك املرتل، على س

ينص على تعريف واضـح       ال  إىل أن القانون اجلنائي    ١ومع إشارة الورقة املشتركة       -٢٨
وشامل الستغالل األطفال يف البغاء، فقد ذكرت أن أي شكل آخر من أشـكال الترضـية                

وأعربت الورقة  . إدراجه يف القانون اجلنائي   اً  مقابل ممارسة نشاط جنسي مع طفل يتعني أيض       
ـ  ١٨ و ١٥عن قلقها من أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم بـني           اً   أيض ١شتركة  امل اً  عام

  .)٤٤(العمل يف البغاءاً ميكنهم قانون
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عدم وجود نظام تفصيلي وموحد ومنسق للتدخل       اً   أيض ١وذكرت الورقة املشتركة      -٢٩
 يوجد يف تلـك     وال. يف حالة األزمات وتقدمي الرعاية الطويلة األمد للضحايا وإعادة التأهيل         

املؤسسات برنامج خاص للدعم أو إعادة التأهيل لضحايا االسـتغالل اجلنـسي التجـاري              
ويف .  كما يتمكن العديد من األطفال من اهلرب حيث يصبحون ضحايا مرة أخرى         ،لألطفال

 بوضع برامج دعم إلعادة التأهيل وإعادة اإلدمـاج         ١هذا الصدد، أوصت الورقة املشتركة      
حسب االحتياجات  اً  يا االجتار، وإنشاء املزيد من مراكز الرعاية اليت تقدم دعم         لألطفال ضحا 

  .)٤٥(لألطفال ضحايا االستغالل يف البغاء واملواد اإلباحية
 ببناء قدرات املسؤولني والعـاملني يف ميـدان إنفـاذ           ١وأوصت الورقة املشتركة      -٣٠

تغالل اجلنسي التجاري وتـدابري     القانون، وذلك يف جمال التعرف على األطفال ضحايا االس        
  .)٤٦(محاية األطفال من هذا االستغالل، مثل اإلجراءات املراعية للطفل يف نظام العدالة

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 إليـه   ملا ذكرته منظمة العفو الدولية، فإن قدرة قانون مكافحة التمييز املـشار           اً  وفق  -٣١

أعاله على توفري سبل االنتصاف الفعالة للضحايا تعد ضعيفة بسبب عدم نصه على إمكانيـة       
فاستثناء إمكانية قيام املنظمات غري احلكومية وغريها مـن         . التقاضي حلماية املصلحة العامة   

اجلهات الفاعلة برفع تلك الدعاوى من دون إذن الضحية يقوض إىل حد كبري مـن فعاليـة              
يف محاية الفئات واألفراد املهمشني والضعفاء ممن يواجهون صـعوبات يف ضـمان             القانون  

ويف هذا الصدد، أوصت منظمة العفو الدولية بتعزيز إنفـاذ          . )٤٧(إمكانية اللجوء إىل القضاء   
مكافحة التمييز يف إمكانية جلوء الضحايا إىل القضاء من خالل السماح للمنظمـات غـري               

ت الفاعلة برفع دعاوى التمييز أمام احملاكم من خالل التقاضـي           احلكومية وغريها من اجلها   
  .)٤٨()احلسبة(ماية املصلحة العامة حل
يوجد فيها نظـام قـضائي        ال  أن اجلمهورية التشيكية   ١وذكرت الورقة املشتركة      -٣٢

 وذكرت الورقـة    .اً عام ١٨تقل أعمارهم عن    اً  منفصل للبت يف القضايا اليت تشمل أشخاص      
مييـز بوضـوح بـني      الما، حيث اً  قانون يف جمال قضاء األحداث غامض نوع      كذلك أن ال  

العقابية املفروضة على األطفال اجلاحنني وتدابري احلماية املنطبقـة علـى األطفـال              التدابري
  .)٤٩(الضحايا

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، ٢٠٠٦لشراكات املسجلة لعام     إىل أنه مبوجب قانون ا     ٤أشارت الورقة املشتركة      -٣٣

حيق هلم تبين األطفـال، وال حـىت الطفـل        ال فإن الشركاء املسجلني من نفس نوع اجلنس      
 ٢٠١٢وأشارت الورقة كذلك إىل أن القانون املدين اجلديد لعام          . البيولوجي للشريك اآلخر  

ـ      ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١املقرر أن يدخل حيز النفاذ يف        شراكات  قد حذف إقامـة ال
  .)٥٠(حيق للشركاء املسجلني اعتبارهم أسرة  الاملسجلة، وبالتايل
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بشأن القانون الدويل اخلاص    اً  جديداً  إىل أن قانون  اً   أيض ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٣٤
إىل جانب القانون املدين لن يعترف بالتبين الذي جيريه القرناء املثليون التشيك يف اخلـارج،               

  .)٥١(انوين فيما يتعلق بالوضع القانوين للطفل املتبىنيسفر عن فراغ ق مما

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٥  
 ساعة يف مهن ١٦أشار جملس أوروبا إىل أن ساعات العمل اليومية ميكن أن متتد إىل           -٣٥

االسـتخبارات  للمجلس املذكور، مل يثبت أن حرمان أفراد دائرة األمن و         اً  ووفق. )٥٢(خمتلفة
احلق يف تشكيل نقابات ومنعهم من تكوين أي نوع من اجلمعيات حلمايـة مـصاحلهم                من

  .)٥٣(مربراًاً االقتصادية واالجتماعية يعد أمر
وأشار جملس أوروبا كذلك إىل أن مجيع اإلضرابات حمظورة يف حمطـات الطاقـة                -٣٦

  .)٥٤(راقيب احلركة اجلويةالنووية، وخطوط النفط أو الغاز، ودوائر اإلطفاء، وعلى م

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٦  
أشار جملس أوروبا إىل أن مستويات احلد األدىن للمعاشات التقاعدية يف حـاالت               -٣٧

الشيخوخة والعجز ولزوج املتوىف، وكذلك مستوى إعانة البطالة، تعد غري كافيـة بـشكل              
 إىل أنه مل َيثُبت أن التطورات يف جمال التأمني الصحي وجمال برامج             ويشري كذلك . )٥٥(واضح

املعاشات التقاعدية يف حالة الشيخوخة قد حافظت على نظام ضـمان اجتمـاعي إلزامـي             
باإلضافة إىل ذلك، ذكـر اجمللـس أن مـنح          . )٥٦(أساسي يتسم بالقدر الكايف من الشمول     

  . )٥٧(ع لشرط طول فترة اإلقامة بشكل بالغاملساعدة االجتماعية للمواطنني األجانب خيض
وحثت بشدة جلنة مكافحة العنصرية والتعصب التابعة جمللس أوروبـا الـسلطات              -٣٨

التشيكية على وضع وتنفيذ نظام متسق لإلسكان االجتماعي، على سبيل األولوية العاليـة،             
 االجتماعية الـيت    يف ذلك وضع تعريف واضح ملفهوم اإلسكان االجتماعي ذاته وللمعايري          مبا

  .)٥٨(يتعني تطبيقها عند ختصيصه للمحتاجني

  احلق يف الصحة  -٧  
  إىل أن األطفال ضحايا االستغالل اجلنـسي التجـاري         ٢أشارت الورقة املشتركة      -٣٩
مينحون مساعدة قانونية وال نفسية، وال حيظـون بنظـام مناسـب إلعـادة التأهيـل                 ال

 بتعزيز توفري الـدعم النفـسي       ٢ت الورقة املشتركة    ويف هذا الصدد، أوص   . )٥٩(االجتماعي
  .)٦٠(الشامل طويل األجل لألطفال ضحايا االعتداء اجلنسي

  احلق يف التعليم  -٨  
 أن خطة العمل الوطنيـة للتعلـيم الـشامل املعتمـدة            ٢ذكرت الورقة املشتركة      -٤٠
ضي بتعلـيم كـل      مل تضم املبدأ اجلوهري املتمثل يف التعليم الشامل والذي يق          ٢٠١٠ عام
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 سواء من الغجر أو من غري الغجر، وسواء من ذوي اإلعاقة أو من غريهم، يف                اً،األطفال مع 
ظروف املدرسة العادية مع توفري الدعم املالئم وعدم فصلهم يف مدارس أو فصول دراسـية               

لعليـا  وأشارت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح إىل حكم الدائرة ا         . )٦١(تتسم بوصمة الدونية  
، الذي وآخرون ضد اجلمهورية التشيكية.  ه.دان يف قضية   للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنس   

يقضي بأن قيام احلكومة التشيكية بوضع أطفال الروما على حنو غري متناسـب يف مـدارس                
وفصول دراسية منفصلة ومتدنية املستوى ينتهك حقوقهم يف التعليم وينتهك حظر التمييـز             

وذكرت مبادرة العدالة كذلك أنه على الرغم من النصر         .  االتفاقية األوروبية  الذي تنص عليه  
  .)٦٢(يزال التمييز والفصل حبق أطفال الروما مستمرين  الالقانوين املذكور أعاله،

وهكذا، ذكرت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح أن الواقع مل يشهد سـوى تغـيري              -٤١
 الدورة األوىل لالستعراض الدوري الـشامل يف هـذا          )٦٣(طفيف، يف إشارهتا إىل توصيات    

وحددت مبادرة العدالة كذلك أنه منذ االستعراض الدوري الشامل األخـري يف            . )٦٤(الصدد
يزال أطفال الروما يعانون بشكل غري متناسب يف مدارس عمليـة متدنيـة               ال ،٢٠٠٨عام  

رغم من حتقق بعـض التغـيري،       وعلى ال . اجلودة وفصول دراسية منفصلة يف املدارس العادية      
ومل تقم احلكومة بعد باقتراح، ناهيك عن تنفيذ، التغـيريات          . إىل حد كبري  اً  كان شكلي  فقد

اهليكلية األساسية للنظام املدرسي التشيكي والالزمة لوقف انتهاك حقوق أطفال الرومـا يف             
ة، وجرب الضرر الناتج عن     التعليم ويف التحرر من التمييز يف السياسة العامة والقانون واملمارس         

  .)٦٥(ذلك االنتهاك
 وذكرت منظمة العفو الدولية أن خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل املذكورة أعاله             -٤٢
جيري تنفيذها، وأن وزارة التربية تفتقر إىل القدرة واإلرادة السياسية لوضع حد للتمييز يف               ال

 مة كذلك عن القلق من أن أطفـال الرومـا       وأعربت املنظ . )٦٦(إمكانية احلصول على التعليم   
  .)٦٧(يزالون يعانون من التمييز الواسع النطاق واملنهجي يف إمكانية حصوهلم على التعليم ال

وأشارت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح إىل أن احلكومة التشيكية مل تنفـق كـل               -٤٣
. اد األورويب ألغراض التعليم الشامل    األموال املخصصة هلا من الصناديق اهليكلية التابعة لالحت       

، قامت وزارة التربية وبشكل منـهجي       ٢٠١٠وذكرت مبادرة العدالة كذلك أنه منذ عام        
يتـرك    ال خبفض مستوى املوارد واخلربات يف إدارهتا املنشأة ملعاجلة مسألة التعليم الشامل، مما           

ل على أرض الواقع لـسياسات      سوى القليل من اخلربات التقنية لضمان إمكانية التنفيذ الفعا        
  .)٦٨(مكافحة التمييز

وذكرت منظمة العفو الدولية كذلك أنه نتيجة لعدم اختاذ احلكومة إجراءات هبـذا               -٤٤
" العمليـة "يزال أطفال الروما ممثلني بشكل غري متناسب يف املدارس االبتدائيـة              ال الشأن،

وأشارت . تدرس مناهج متدنية املستوى ويف الفصول الدراسية اليت )اًسابق" املدارس اخلاصة("
املنظمة إىل أن تغيري االسم من املدارس اخلاصة إىل العملية مل تصاحبه أية تدابري لضمان نقـل          
األطفال الذين وضعوا بغري حق يف املدارس اخلاصة إىل املدارس املناظرة لقدراهتم ومهـاراهتم              
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ر إىل البيانات املتعلقة بوضع أطفال الروما        أن االفتقا  ٢وذكرت الورقة املشتركة    . )٦٩(احلقيقية
يف املدارس العملية هي مسألة مستمرة تعوق صناعة القرارات ورسم السياسات علـى حنـو    

واقتبست مجعية الشعوب املهددة التقدير الرمسي للهيئة التعليمية التشيكية ومفـاده           . )٧٠(فعال
هنية طفيفة ينتمون إىل فئـة الرومـا         يف املائة من األطفال املشخصة حالتهم بإعاقة ذ        ٣٥ أن

للجمعية، فإن أسلوب التقييم الذي يتبعه علماء النفس يف مراكـز املـشورة             اً  ووفق. اإلثنية
التعليمية يسفر عن استثناء أطفال الروما من الفصول الدراسية العادية وحرماهنم من االلتحاق             

  .)٧١(بالتعليم العايل
توفري املوارد الالزمة لضمان اإلتاحة الفوريـة       : ا يلي وأوصت منظمة العفو الدولية مب      -٤٥

للدعم اإلضايف ملن حيتاجه من األطفال لتتسىن هلم املشاركة الفعالة يف النظام املدرسي االبتدائي              
العادي وتنمية إمكاناهتم الكاملة من خالله؛ ووضع جدول زمين حمدد لنقـل كـل أطفـال                

من اً  دارس العملية إىل املدارس العادية اليت تضم مزجي       الذين وضعوا على حنو خاطئ يف امل       الغجر
تالميذ الروما وغري الروما؛ ووضع خطة شاملة وجدول زمين شامل بأهداف سنوية واضـحة              
وطموحة وقابلة للتنفيذ من أجل القضاء على فصل أطفال الروما داخل النظام التعليمي العادي؛              

 العام عن احلقوق من أجل مراقبـة عمليـة إهنـاء            وضمان توفري املوارد الكافية ملكتب املدافع     
يف املدارس وإدماج األطفال من املدارس االبتدائيـة العمليـة إىل املـدارس االبتدائيـة            الفصل
  .)٧٣(وقدمت مبادرة العدالة يف اجملتمع املفتوح توصيات مماثلة يف هذا الصدد. )٧٢(العادية
رية والتعصب التابعة جمللـس أوروبـا   باإلضافة إىل ذلك، حثت جلنة مكافحة العنص        -٤٦

كبرية من أطفال الروما من املدارس االبتدائيـة        اً  السلطات على الُصُعد املعنية بأن تنقل أعداد      
كما يتعني رصد تنفيذ    . إىل أهداف واضحة وطموحة   اً  املتخصصة إىل املدارس العادية استناد    

ات املعنية عما يتحقق مـن      تلك األهداف ووضع آلية إشراف وطنية لضمان مساءلة السلط        
ووردت توصية مماثلة من مفوض حقوق اإلنسان جمللس أوروبا واللجنة االستشارية       . )٧٤(نتائج

  .)٧٥(جمللس أوروبا املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية
 ٢٠١٣لالختبار ُيقترح تنفيذه يف عام      اً  جديداً   أن نظام  ٢وذكرت الورقة املشتركة      -٤٧

تقيم سوى النتائج الدراسية اإلمجالية       ال أن يشجع الفصل، حيث إن االختبارات     اً  ميكن أيض 
للورقة، فإن منهجيـة    اً  ووفق. من كل مدرسة، دون مراعاة صعوبات التعلم لفرادى األطفال        

بل ورمبـا   . االختبار العامة تلك ميكن أن يكون هلا أثر على جهود املدرسة لتحقيق اإلدماج            
ارس أكثر عن قبول أطفال من خلفيات اجتماعية حمرومة خشية فقدان التمويل إن             تعزف املد 

  .)٧٦(مل حيرزوا درجات جيدة يف االختبارات

  احلقوق الثقافية  -٩  
 اجلمهورية التـشيكية إىل     ٢٠٠٩دعت اللجنة الوزارية التابعة جمللس أوروبا يف عام           -٤٨

يتجـزأ   الاً  أو لغات األقليات باعتبارها جـزء     تعزيز التوعية والتسامح إزاء اللغات اإلقليمية       
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. التراث الثقايف للبلد، وذلك يف املنهج العام لكل مستويات التعليم ويف وسائط اإلعـالم              من
كما حثت اجلمهورية التشيكية على اعتماد سياسة منظمة حلماية وتعزيز اللغـتني الغجريـة              

اة العامة، وضمان عدم حظر التحدث باللغة واألملانية وهتيئة ظروف مواتية الستعماهلما يف احلي
  .)٧٧(الغجرية يف املدارس أو التثبيط عنه

  األشخاص ذوي اإلعاقة  -١٠  
أشار جملس أوروبا إىل عدم وجود تشريع حيظر صراحة التمييز يف العمالة بـسبب                -٤٩

  .)٧٨(اإلعاقة

  األقليات  -١١  
س أوروبا اجلمهورية التشيكية إىل     عن ذلك، دعت اللجنة الوزارية التابعة جملل        وفضالً  -٥٠

النهوض بالتشريعات املتعلقة بتشكيل وصالحيات اللجان املعنية باألقليات القوميـة، مبـا يف       
ذلك إنشاء مدارس للغات اإلقليمية أو لغات األقليات واستعمال أمسـاء األمـاكن باللغـة               

ة إىل اختاذ تدابري إلتاحـة      كما دعت اجلمهورية التشيكي   . البولندية على الالفتات الطبوغرافية   
  .)٧٩(تدريس اللغات السلوفاكية والغجرية واألملانية والتدريس هبا، بالتعاون مع متحدثيها
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