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 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 اجلمهورية التشيكية

 يف جلستيها   (CCPR/C/CZE/2)نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثاين املقدم من اجلمهورية التشيكية            -١
الحظات ، واعتمدت امل٢٠٠٧يوليه / متوز١٧ و١٦املعقودتني يف ) 2465 و(CCPR/C/SR.2464 ٢٤٦٥ و٢٤٦٤

 .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٥، املعقودة يف (CCPR/C/SR.2480) ٢٤٧٨اخلتامية التالية يف جلستها 

  مقدمة-ألف 

ترحـب اللجـنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الثاين الذي يتضمن معلومات قانونية ووقائعية                -٢
 اللجنة بالردود اخلطية على قائمة القضايا، اليت كما ترحب. مفصلة، ويشري للفائدة إىل املالحظات اخلتامية السابقة

وتقدر اللجنة حضور وفد مؤلف من خرباء يف شىت اجملاالت املتصلة بالعهد، وباجلدية        . يّسـرت احلوار مع اللجنة    
 . اليت اتسمت هبا ردودها الشفهية واخلطية

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

 إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة ٢٠٠٦يف عام تالحظ اللجنة أن اجلمهورية التشيكية انضمت  -٣
 التعذيـب وغـريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهو ما يؤكد حتسن مراعاة                   

 . من العهد٧املادة 
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دات الدولية   حيث أعطيت األولوية جلميع املعاه     ٢٠٠٢وترحب اللجنة بتعديل الدستور املعتمد يف عام         -٤
 .املعتمدة من الربملان

 ٩١/٢٠٠٤وتالحظ اللجنة التقدم احملرز يف مكافحة العنف املرتيل بطرق، من بينها اعتماد القانون رقم                -٥
 الذي أوجد مؤسسة    ١٣٥/٢٠٠٦، والقانون رقم    "القسوة مع أي شخص يعيش يف مسكن مشترك       "الذي ّجيرم   

 .جديدة حلماية الضحايا

 .٤٢/٢٠٠٧ باعتماد لوائح بشأن زنزانات الشرطة، من قبل رئيس الشرطة، برقم وترحب اللجنة -٦

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات-جيم 

تعـرب اللجـنة عـن قلقهـا إزاء تفسري الدولة الطرف املقيد وعجزها عن الوفاء، بالتزاماهتا مبوجب                   -٧
لطرف صعوبات تعترض تنفيذ آراء اللجنة، من       وقد ذكرت الدولة ا   . الربوتوكول االختياري للعهد، وللعهد ذاته    

 املتعلقة برد املمتلكات أو التعويض عنها       ١٩٩١ لسنة   ٨٧/٩١بيـنها القضـايا العديـدة مبوجب القانون رقم          
وتشري اللجنة إىل أنه بانضمام . لألشخاص الذين أجربوا على اهلرب من الدولة الطرف ومنحوا جنسية بلد اللجوء  

وتوكول االختياري تكون قد سلمت باختصاص اللجنة بتلقي وفحص الشكاوى من األفراد الدولة الطرف إىل الرب
 .اخلاضعني للوالية القضائية للدولة الطرف

 لسنة  ٨٧/٩١واللجـنة حتث الدولة الطرف على تنفيذ مجيع آرائها مبا فيها ما ورد يف القانون رقم                 
 .ها، كي تعاد ممتلكات األشخاص املعنيني أو يعوضوا عن١٩٩١

وتعـرب اللجنة عن قلقها إزاء االدعاءات، وإن مل تكن مدعومة، بأن املطارات التشيكية تستخدم نقاط               -٨
عـبور لنقل أشخاص إىل بلدان يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء املعاملة، وتالحظ أن الدولة الطرف تنكر علمها            

 )١٤ و٧ و٢املواد . (بتلك احلوادث

يف االدعاءات املتعلقة حبدوث حاالت مرور عابر يف املطارات التشيكية          فينبغي أن حتقق الدولة الطرف      
 .لرحالت جوية من هذا القبيل، وأن تضع نظام تفتيش لضمان أال تستخدم مطاراهتا لتلك األغراض

وتأسـف اللجـنة للـتقارير املستمرة عن سوء سلوك الشرطة، وخاصة مع مجاعات الروما وغريها من                  -٩
وال سيما عند االعتقال أو االحتجاز، وألن الدولة الطرف عجزت عن إنشاء هيئة مستقلة هلا اجلماعات الضعيفة، 

سلطة تلقّي وفحص مجيع الشكاوى عن االستخدام املفرط للقوة وغري ذلك من سوء استخدام الشرطة لصالحياهتا، 
ذا التقصري ميكن أن يسهم يف      وتالحظ اللجنة أن ه   . األمـر الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         

 )٢٦ و٩ و٧ و٢املواد . (اإلفالت الواقعي ملسؤويل الشرطة املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان، من العقاب
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ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري صارمة للقضاء على مجيع أشكال إساءة الشرطة للمعاملة، وأن 
 :تقوم بوجه خاص مبا يلي

لتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بإجراءات مسؤويل إنفاذ القوانني تكون مستقلة          إنشاء آلية ل   )أ( 
 ؛٢٠٠٦متاماً عن وزارة الداخلية، حسبما أوصى به اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان يف عام 

استهالل إجراءات تأديبية وجنائية ضد املدعى بارتكاهبم هذه األفعال، ومنح التعويضات            )ب( 
 للضحايا؛

 . التدريب لقوة الشرطة فيما يتعلق بالطابع اإلجرامي لإلفراط يف استخدام القوةتوفري )ج( 

تالحـظ اللجـنة مع القلق أن نساء الروما وغريهن يتعرضن للتعقيم دون موافقتهن وأن التوصيات هبذا                  -١٠
بري املعطى  وبوجه خاص تأسف اللجنة للمدى الك     .  مل تنفذ  ٢٠٠٥اخلصوص الصادرة يف تقرير أمني املظامل لعام        

كذلك تعرب اللجنة عن قلقها لعدم إنشاء       . لألطباء يف هذا الصدد وألنه مل تتخذ أي إجراءات جنائية ضد اجلناة           
 )٢٦ و٧ و٣ و٢املواد . (أي آلية للتعويض وأن الضحايا ال يتلقون أي تعويض

 :ينبغي للدولة الطرف القيام مبا يلي

 ؛٢٠٠٥ املظامل لسنة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير أمني )أ( 

توفـري تدريـب إلـزامي بشـأن حقوق اإلنسان للمرضى، للمهنيني الطبيني والعاملني               )ب( 
 االجتماعيني؛

منح التعويضات وتقدمي املساعدة للضحايا مبا يف ذلك املساعدة القانونية ملن يزمع التقدم              )ج( 
 مبطالبة أمام احملاكم؛

 ى بارتكاهبم تلك األفعال؛اختاذ إجراءات جنائية ضد املدع )د( 

التأكد من املوافقة الكاملة العليمة يف مجيع حاالت التعقيم املقترحة واختاذ التدابري الالزمة               )ه( 
ملـنع التعقيم غري الطوعي أو القسري يف املستقبل، مبا يف ذلك مناذج املوافقة اخلطية املطبوعة بلغة الروما،                  

 .بوساطة شخص خمتص بلغة املريضوشرح طبيعة اإلجراء الطيب املقترح 

. وحتيط اللجنة علماً مع القلق بأنه مل حيرز أي تقدم يذكر بصدد تدين مشاركة املرأة يف احلياة السياسية                  -١١
وتشـري اللجنة إىل أن إذكاء الوعي العام حبقوق املرأة ال يكفي لضمان مساواة الرجل باملرأة يف احلقوق مبوجب                   

 )٢٦ و٢٥ و٣املواد . (العهد
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 لزيادة مشاركة املرأة يف     ٢٦ و ٣ينـبغي أن تـتخذ الدولة الطرف تدابري إجيابية ومنسقة بناء على املادتني              
 .القطاع العام

وإذا كانت اللجنة تسلّم باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتصدي لالجتار بالبشر ومكافحته ولالستغالل  -١٢
 املواد . ( قلقة إزاء هذه الظاهرة وعدم وجود نظام منسق لالستجابة         اجلنسـي التجاري للمرأة والطفل، فإهنا تظل      

 )٢٦ و٢٤ و٥ و٣

ينـبغي أن تواصـل الدولة الطرف تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء واألطفال واستغالهلم                
ينبغي وضع كذلك . اجلنسي التجاري، وذلك عن طريق وضع نظام استجابة منسق، وحماكمة ومعاقبة اجلناة

 .برامج للوقاية والتأهيل لضحايا هذه األفعال

وسيلة لتقييد ) أقفاص أو أّسرة شبكية(وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار استخدام أّسرة مغلقة مقيدة  -١٣
 وتشري اللجنة إىل. املرضى النفسيني، وعزم الدولة الطرف الصريح على عدم وقف استخدام األّسرة الشبكية هنائياً           

. أن هذه املمارسة تعترب معاملة ال إنسانية ومهينة للمرضى املعزولني يف املؤسسات النفسية واملؤسسات املتصلة هبا               
 )١٠ و٩ و٧املواد (

ينـبغي للدولـة الطرف أن تتخذ تدابري صارم لإللغاء التام الستخدام األّسرة املغلقة املقيدة يف املؤسسات                 
وينبغي أن تضع نظماً للتفتيش تراعي مبادئ األمم املتحدة حلماية          . النفسـية واملؤسسـات املتصـلة هبـا       

وينبغي أن تضمن الدولة الطرف احترام      . األشـخاص املصابني مبرض عقلي وحتسني العناية بالصحة العقلية        
 .الكرامة وحقوق اإلنسان لكل مريض يف مؤسسة للعالج النفسي أو ما يتصل به

عالمات املرض  "زل يف مستشفيات نفسيه ميكن أن يستند إىل جمرد          وتعـرب اللجـنة عن قلقها ألن الع        -١٤
وهي تأسف ألن احملاكم اليت تعيد النظر يف القبول باملؤسسات النفسية ال تضمن بصورة كاملة احترام          ". العقـلي 

 )١٦ و٩املادتان . (آراء املرضى وتوكل الوصاية أحياناً إىل حمامني ال يقابلون املرضى

لدولـة الطرف عدم عزل املريض النفسي بال ضرورة طبية وأن يوضع مجيع             ينـبغي أن تضـمن ا      
األشخاص الفاقدين للقدرة القانونية الكاملة حتت وصاية متثل متثيالً حقيقياً رغبات ومصاحل هؤالء             
األشـخاص وتدافع عنها، وأن يعاد النظر القضائي الفعلي يف مشروعية قبول واحتجاز أي شخص     

 .ؤسسات الصحية يف كل حالة على حدةمن هذا القبيل يف امل

 من قانون األجانب فإن أي شخص أجنيب يقل         ١٢٥وتعرب اللجنة عن قلقها إذ تالحظ أنه وفقاً للباب           -١٥
 )٢٤ و١٠املادتان . ( يوما٩٠ً عاماً وينتظر الترحيل ميكن احتجازه ملدة تصل إىل ١٨عمره عن 
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ألجانب الذين ينتظرون ترحيلهم وتقل أعمارهم عن ينـبغي أن حتد الدولة الطرف من فترة احتجاز ا         
 . من العهد بأن تتخذ تدابري حلماية األطفال دون متييز٢٤ عاماً، مع مراعاة التزامها مبوجب املادة ١٨

وتظل قلقة ألنه على الرغم     . وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تعتمد لآلن أي قانون ملكافحة التمييز            -١٦
يف هذا الصدد يظل التمييز ضد الروما مطبقاً عملياً، ويشمل ذلك جماالت العمل واحلصول على من اعتماد برامج   

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تقابله الروما يف احلصول على            . الوظـائف والرعاية الصحية والتعليم    
 )٢٧ و٢٦ و٢املواد . ( أمراً واقعاً"الغيتو"املساكن وكذلك استمرار عمليات اإلخالء التمييزية واستمرار وجود 

 :وينبغي بوجه خاص. ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابري ملكافحة التمييز 

أن تسـن تشـريعاً شـامالً ملكافحة التمييز، يكفل احلماية الفعلية لضحايا التمييز               )أ(  
 العنصري وما يتصل به يف كل اجملاالت والسياسات والربامج املتصلة هبا؛

 أن تقدم املساعدة القانونية لضحايا التمييز؛ )ب( 

أن تنشـىء آلـيات للرصد الفعلي وتعتمد مؤشرات ومعلمات حتدد ما إذا كانت               )ج( 
 األهداف املتعلقة مبكافحة التمييز قد حتققت؛

 أن توفر تدريباً إضافياً للروما لتأهيلهم للعمل املناسب ولتعزيز فرص عملهم؛ )د( 

 اإلخـالء غـري املربرة، وتفكك عزل جمتمعات الروما يف جمال            أن متـنع عملـيات      )ه( 
 اإلسكان؛

 .أن تشن محالت إعالمية للتغلب على التحيز ضد الروما )و( 

فإهنا تظل على قلقها ألن أعداداً كبرية بشكل غري " املدارس اخلاصة"وبينما تسلم اللجنة بالقضاء على فئة  -١٧
 مبناهج تعليمية مميزة تبدو وكأهنا تفتقر إىل اإلحساس باهلوية الثقافية           متناسـب من أطفال الروما حيضرون فصوالً      

كذلك يسـاور اللجنـة قلق إزاء التقارير اليت تفيد بأن أعداداً          . والصعوبات اخلاص اليت تواجه أطفال الرومـا     
  ٢٤املواد  (. مـن أطفـال الروما يبعدون بنسب متفاوتة عن أسرهم ويوضعون يف مؤسسات الرعاية االجتماعية              

 )٢٧ و٢٦و

ينـبغي أن جتـري الدولة الطرف تقديراً لالحتياجات التعليمية اخلاصة للروما وأن تراعي هويتهم                
وينبغي أن تزيد الدولة الطرف ضمان . الثقافية وتضع برامج ترمي إىل إهناء العزل للروما يف املدارس

 .عدم حرمان أبناء الروما من حقهم يف احلياة األسرية

ويساور اللجنة قلق إزاء التقارير عن أن غري املواطنني الذين يعيشون يف الدولة الطرف يعانون من التمييز          -١٨
ويواجهـون صـعوبات مجـة فيما يتصل باندماجهم يف اجملتمع التشيكي، وكثرياً ما يفتقرون إىل املعلومات عن                  

 )٢٦املادة . (حقوقهم
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العقبات اليت تعترض التمتع العملي باحلقوق اليت   ينـبغي أن تنشـىء الدولة الطرف آليات إلزالة          
وينبغي أن تتخذ تدابري فعالة    . يضـمنها العهد لغري املواطنني الذين يعيشون يف اجلمهورية التشيكية         

لـتعزيز املسـاواة بـني غـري املواطنني واملواطنني مبوجب العهد، مبا يف ذلك تزويد غري املواطنني                  
 .احلقوق واخلدمات اليت يستحقون التمتع هباباملعلومات بلغة يفهموهنا، عن 

وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف ليس لديها إطار وبرنامج لتعزيز املعرفة بالعهد والربوتوكول االختياري  -١٩
 )٢املادة . (بني سكاهنا

ينبغي أن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد خطة شاملة لثقافة حقوق اإلنسان تشمل عناصر ألنشطة                
 املسؤولني العامني واملعلمني والقضاة واحملامني ورجال الشرطة عن احلقوق احملمية مبوجب            تدريـب 

 .العهد والربوتوكول االختياري

وتطلب .  موعداً لتقدمي التقرير الدوري الثالث للجمهورية التشيكية      ٢٠١١أغسطس  / آب ١حتدد اللجنة    -٢٠
حظات اخلتامية على اجلمهور العام وعلى اهليئة القضائية        نشـر الـتقرير الدوري الثاين للدولة الطرف وهذه املال         

وينبغي توزيع نسخ ورقية من تلك الوثائق يف اجلامعات واملكتبات العامة واملكتبة  . والتشريعية والسلطات اإلدارية  
ى اجملتمع كما تطلب توزيع التقرير الدوري الثالث وهذه املالحظات اخلتامية عل. الـربملانية وسائر األماكن املعنية   

ويستصوب توزيع ملخص للتقرير واملالحظات اخلتامية على جمتمع . املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد
 .الروما وبلغة الروما

 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف خالل عام واحد             ٧١ من املادة    ٥ووفقاً للفقرة    -٢١
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف .  أعاله١٦ و١٤ و٩توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات معلومات عن متابعتها ل

 .أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن توصياهتا املتبقية وعن تنفيذ العهد ككل

 ـ ـ ـ ـ ـ


