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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 جتميع بشأن تشيكيا  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع  مراععاد روريع  ١٦/٢١و 5/١أُعدَّ هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

ملضاهعععدار هيئعععار ا جتميععع  للمضلومعععار العععواررد   تقعععارير االسعععتضرال العععدوري الشعععامير والتقريعععر
مععوج   م   شعع يواإلجععراتار اصا عع  و مهععا مععن و اععح ا معع  املتةععدد  ار ال ععل ، وهععو مقععد  

  تقيداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لمارر

نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق  -اثنياا  
 (٢()١)اإلنسان

حثعععل الل اععع  املضايععع  ابلقلعععات علعععى التمييععع  ىعععد املعععرأد تشعععي يا علعععى التض يعععي بضمليععع   -٢
االي لضاعععع  الضععععالت ععععديح علععععى اتساقيعععع  جملععععس أورواب بشعععع ن ماعععع  وم افةعععع  الضاعععع  ىععععد املععععرأد وا

وق لدولي  حلمايع  حقعر وحثل الل ا  تشي يا على الت ديح على االتساقي  ا(3)سطابول(ا)اتساقي  
 ر(4)الضمال املهاجرين وأفرار أسره مجي  

وشععع ضل  اععع  القلعععات علعععى التمييععع  الضا عععري تشعععي يا علعععى الت عععديح علعععى االتساقيععع   -3
لضمععي الدوليعع  ماظمعع  ا الدوليعع  حلمايعع  حقععوق مجيعع  الضمععال املهععاجرين وأفععرار أسععره  وعلععى اتساقيعع 

 ر(5)(١89)رق   ٢٠١١املتضلق  ابلضمال املا ليني، 
ورععععععل الل اععععع  املضايععععع   قعععععوق ا شعععععاات  وي اإلعاقععععع  تشعععععي يا    الت عععععديح علعععععى  -4

الربوتوكول االختياري لالتساقي ، على حنو ما تضهدر به   ا ول  الثانيع  معن االسعتضرال العدوري 
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، ومبععععا يتماشععععى معععع  اصطعععع  الوؤايعععع  لتةقيععععح ت ععععاف  السععععرت ل ععععا  ا شععععاات  وي (٦)الشععععامي
ر وش ضل الل اُ  على الت ديح على مضاهعدد معراكل لتيسعم الاسعا  (٧)٢٠٢٠-٢٠١5اإلعاق  

   امل اسار املاشعورد لسااعدد ا شعاات امل سعوفني أو مضعاقي الب عر أو  وي  عاقعار أخعر    
  ر(8)قراتد املطبوعار

وش ضل الل اع  املضايع  ابحلقعوق االقت عاري  واالجتماعيع  والثقافيع  علعى الت عديح علعى  -5
 ر(9)االختياري امللةح ابلضهدالربوتوكول 

وأكععدر الل اعع  املضايعع   قععوق اإلنسععان مععن جديععد قلقهععا  يات اسععتمرار تشععي يا   عععدم  -٦
تاسيععععذ  رات الل اعععع  مبوجععععا الربوتوكععععول االختيععععاري امللةععععح ابلضهععععد، وال سععععيما احلععععاالر الضديععععدد 

 ر(١٠)املتضلق  برر املمتل ار
تاسيذ التو عيار املابثقع  معن جولع  االسعتضرال  وقدمل تشي يا تقرير مات   املدد عن -٧

 ر(١١)٢٠١٢الثاني    عام 
وتقعععدم تشعععي يا مسعععا ار سعععاوي     مسوىعععي  ا مععع  املتةعععدد السعععامي  حلقعععوق اإلنسعععان  -8

 ر(١٢)٢٠١٢)املسوىي  السامي ( أثاات فرتد االستضرال ماذ عام 

 (١3)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اثلثاا  
اعع  املضايعع  ابلقلععات علععى التمييعع  ىععد املععرأد ابعتمععار القععانون املتضلععح  ععدمار رحبععل الل  -9

الرعايعع  ال ععةي ، ب ععيعته املضدلعع ، واعتمععار اسععرتاتي ي  لتةقيععح املسععاواد بععني املععرأد والرجععي تشععمي 
  ر(١4)٢٠٢٠-٢٠١4السرتد 
مععععععا اسععععععرتاتي ي   رمععععععا  الرو  ورحبععععععل  اعععععع  القلععععععات علععععععى التمييعععععع  الضا ععععععري ابعتمععععععار -١٠
، ٢٠١8-٢٠١٦، وخط  الضمي من أجي التضلي  الشامي لل مي  للسعرتد ٢٠٢٠-٢٠١4 للسرتد

  ر(١5)وتضديي قانون املدارس، واالسرتاتي ي  املتضلق  بسياس  اهل رد
ورحبل الل ا  املضاي   قوق ا شاات  وي اإلعاق   ظر التميي  املباشر و عم املباشعر  -١١

لقعانون املتضلعح ابملسعاواد   املضاملع  والوسعااي القانونيع  للةمايع  ىد ا شاات  وي اإلعاق    ا
مععن التمييعع  )قععانون م افةعع  التمييعع (، وبقععرار ا  معع  اإلراريعع  الضليععا الععذي يضععرت   ععح ا ؤسععال 

  ر(١٦) وي اإلعاق    الضيل راخي اجملتم 
يععععع  ابعتمعععععار قعععععانون ورحبعععععل الل اععععع  املضايععععع  ابحلقعععععوق االقت عععععاري  واالجتماعيععععع  والثقاف -١٢

الذي يعا  علعى املضاقبع  علعى ا عراا  العك تُرت عا بعدواف  عا عري   ورفع   ٢٠٠9الضقوابر لضام 
  ر(١٧)احلد ا رىن لألجر  واعتمار االسرتاتي ي  ا و  بش ن الوقاي  من التشرر و جيار حلول له

مييعع ، والقععانون املععدين ورحبععل الل اعع  املضايعع   قععوق اإلنسععان ابعتمععار قععانون م افةعع  الت -١3
  ر(١8)٢٠١4ا ديد الذي ألعى احلرمان التام من ا هلي  القانوني  ابتداًت من عام 

وأو ل الل اُ  إبنشات م سس  وؤاي  حلقعوق اإلنسعان ُتسعاد  ليهعا واليع  واسعض  الاطعاق  -١4
املبععععارت املتضلقعععع  مبركعععع    جمععععال حقععععوق اإلنسععععان، وتُعععع وَّر مبععععوارر ماليعععع  وبشععععري  كافيعععع ،  شععععياً معععع  

وقدمل هيئار مضاهدار  ر(١9)امل سسار الوؤاي  لتض ي  ومحاي  حقوق اإلنسان )مبارت ابريس(
  ر(٢٠)أخر  تو يار مماثل 
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تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة -ألف 
 (٢١)املساواة و دم التمييز -١ 

أو ل الل ا  املضاي  ابحلقوق االقت اري  واالجتماعيع  والثقافيع  بتضعديي قعانون م افةع   -١5
التمييععع   عععد  توسععععي  نطعععاق أسعععس التمييعععع  ا ظعععورد  عععراح  مبوجععععا القعععانون، و ررا  احلقععععوق 

جلنة خرباء منظمةة مماثل  عن ر و درر تو يار (٢٢)الواررد   الضهد الك مل يشملها هذا القانون
  ر(٢3)العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات

والحظععععل الل اعععع  املضايعععع   قععععوق اإلنسععععان بقلععععح أن مجاععععع  الرومععععا ال تعععع ال تضععععاين مععععن  -١٦
التمييعععع ، وانتشععععار البطالعععع ، ونقعععع  فععععرت احل ععععول علععععى املسععععاكن البلديعععع  املدعومعععع ، وعمليععععار 

ر وأعربل الل ا  املضاي  ابحلقوق االقت اري  واالجتماعيع  (٢4)ري، والس ي اإلقليمياإلخالت القس
 تشععععي يا تلعععع  أبن اإلنسععععان  قععععوق املضايعععع  الل اعععع  وأو ععععل ر(٢5)والثقافيعععع  عععععن شععععوا ي مماثلعععع 

 علععععى واصععععدمار السععععرت خمتلعععع  مععععن الرومععععا مجاععععع  أفععععرار اسععععتسارد لعععع  رد موحععععدد اسععععرتاتي ي 
 ر(٢٦)ت اختا  تدابم خا   م قت االقتلا عاد تشمي بوسااي والبلدي، اإلقليمي ال ضيدين

وأعربععل  اعع  القلععات علععى التمييعع  الضا ععري عععن قلقهععا  يات اسععتمرار ال راهيعع  الضا ععري   -١٧
والضاععع  املرت عععا بعععدواف  عا عععري  ىعععد الرومعععا، ونشعععر مظعععاهر التةيععع  والقوالعععا الامطيععع  بشععع ن 

املواقعع  الشععب ي  ووسععااا التوا ععي االجتمععاعي، وت ععاعد  ععاهرد الالجئععني وملتمسععي الل ععوت عععرب 
التضبععععم عععععن كراهيعععع  اإلسععععالم و فععععراا، وسععععااا اإلعععععالم    بععععراي ا  ععععي اإلثعععع  لعععععم املععععواؤاني 

ر وأ رر الل اععع  املضايععع   قعععوق اإلنسعععان شعععوا ي (٢٧)وجاسعععيته  أثاعععات تعطيععع  ا فضعععال اإلجراميععع 
اخ يتسعع  مبضععاراد الرومععا  وتععداُول مالحظععار  يي يعع  ىععد الرومععا مماثلعع ، يتضلععح بضلععها ابنتشععار ماعع

علععى ألسععا  السياسععيني و  وسععااا اإلعععالم  ومظععاهرار املتطععرفني ومسععماة  وه مععاة  املوجهعع  
ر وقععد أععرد ععدر معن امل لسععني بعوال ر    ؤعار اإلجعراتار اصا عع  (٢8)ىعد أفعرار مجاعع  الرومعا

، (٢9)٢٠١3بضياهعععا مضاريععع  للرومعععا نُظمعععل   أ ر/معععايو ععععن نسعععس الشعععوا ي   عععوت مظعععاهرد 
ر وأو ل الل ا  املضايع  ابلقلعات علعى التمييع  (3٠)وهي شوا ي أرسلل تشي يا رراً مس اًل عليها

الضا ري أبن تدين تشي يا بشدد خطاد ال راهي  ال ارر عن املو سني الضمعوميني والسياسعيني، 
ل راهيعع  الضا ععري  والضاعع  بععدواف  عا ععري ، وُتالحععح وحتقععح بسضاليعع    خطععاد التةععري  علععى ا

ا ااد، وتضتمد تشريضار مااسب  لوسااا اإلعالم، من أجي تض ي  وسااا  عالم مسعتامد ومراعيع  
للمبععععارت ا خالقيعععع  و ار موىععععوعي ، وتشعععع   وسععععااا اإلعععععالم علععععى اعتمععععار مععععدو ر  راد 

ر وقععدمل الل اعع  املضايعع   قععوق اإلنسععان (3١)السععلوا املهعع  الععك تتلععمن مضععايم حقععوق اإلنسععان
 ر(3٢)تو يار مماثل 

 (33)التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
شععع ضل الل اععع  املضايععع  ابحلقعععوق االقت عععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  تشعععي يا علعععى اعتمعععار  -١8

  املااعع  مععن رخلهععا القععومي اإلمجععا  للمسععاعدد  ٠.٧جععدول يمعع  لتاسيععذ التضهععد الععدو  بتا ععي  
 ر(34)اإلمنااي  الرمسي ، واتباع هنج يقوم على حقوق اإلنسان   سياستها   جمال التضاون اإلمنااي
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وحثععل الل اعع  املضايعع   قععوق ا شععاات  وي اإلعاقعع  تشععي يا علععى ىععمان أن ت ععون  -١9
 ليعععار احلعععد معععن خمعععاؤر ال عععوارب و ليعععار االسعععت اب  حلعععاالر الطعععوارت شعععامل  لل ميععع  ويسعععهي 

 ر(35)و ول مجي  ا شاات  وي اإلعاق   ليها

 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (3٦)واحلرية واألمان  لى شخصهحق الفرد يف احلياة  -١ 

القلات على التميي  الضا ري عن قلقها  يات ععدم  نشعات أي  ليع  للتضعوي  أعربل  ا   -٢٠
 سععت تشععي يا مبععدد  يات جاععاد    الضدالعع ، و ري، وعععدم تقععد  أي السضععال للععةا  التضقععي  القسعع

قسعععري، واسعععتمرار اسعععتادام التقعععارم ا عععدرد بعععثالب سعععاوار للمطالبععع  ابلتضعععوي  ععععن التضقعععي  ال
ر وأ ر عععدر مععن هيئععار (3٧)ابعتبععارأ أحععد التععدابم الرايسععي  ملاعع  احلمععي لععد  نسععات الرومععاالتضقععي  

ر والحظععل الل اعع  املضايعع  ابلقلععات علععى التمييعع  ىععد املععرأد بقلععح أن (38)املضاهععدار شععوا ي مماثلعع 
ر وأبععد  عععدر مععن (39)ار القلععاتالربملععان رفعع  مشععروع القععانون املتضلععح إبنشععات  ليععار خععار   ؤعع

قعدمل تشععي يا  (4٠)امل لسعني بعوال ر    ؤعار اإلجعراتار اصا ع  شعوا ي مماثلع    رسعال  ارععات
ر وأكدر الل ا  من جديد رعوةعا     ععارد الاظعر   معدد التقعارم ا عدرد (4١)رراً مس اًل عليها

التضقعي  القسععري أو التضقعي  مععن رون بعثالب سعاوار لرفعع  رععاو  املطالبعع  بتضويلعار   حععاالر 
موافقعع  بعععرل  ديععدها وىععمان بععدت هععذأ املهلعع ، علععى أقععي تقععدير، اعتبععاراً مععن وقععل اكتشععا  
اللعةي  املععع   احلقيقععي مععن التضقععي  ومجيعع  تداعياتععه عليهععا  وتطبيععح  جععرات ُ ععا  مبقتلععاأ تضععوي  

  ِّععاهن مععن االؤععالع علععى سعع الةن علععى سععبيي اهلبعع   وتقععد  املسععاعدد    مجيعع  اللععةا  مبععا  ُ 
الطبي   ومقاىاد من مارسوا بش ي  م قانوين التضقي  القسري أو التضقي  من رون موافق  وتوقي  

ر وأو ععل الل اعع  املضايعع   قععوق اإلنسععان تشععي يا بتقععد  املسععاعدد (4٢)الضقععوابر املااسععب  علععيه 
يعععذ القعععانون املتضلعععح  عععدمار الرعايععع  ال عععةي  واملشعععورد القانونيععع  اجملانيععع     اللعععةا ، ور عععد تاس

ا ععععدرد مععععن أجععععي ىععععمان اتبععععاع كععععي اإلجععععراتار الاليمعععع  للة ععععول علععععى موافقعععع  الاسععععات التامعععع  
ر (43)واملستامد، وال سيما نسات الروما، عادما يسضني     جرات عمليار تضقي    املرافح ال ةي 

 ر(44)وقدمل هيئار مضاهدار أخر  تو يار مماثل 
وحثععل الل اعع  املضايعع   قععوق ا شععاات  وي اإلعاقعع  تشععي يا علععى  لعععات ممارسعع  تضقععي   -٢١

ا شععاات  وي اإلعاقعع  مععن رون مععوافقته  احلععرد واملسععتامد، وعلععى تضععديي القععانون املععدين وقععانون 
 اإلخ عات فعرل ملمارسع  حعد وىع  علعى تشعي يا الل اع  وحثل ر(45)الرعاي  ال ةي  وفقاً لذلت

  وي ا شعاات على الضقاد، أش ال من كش ي  القسري، الضال  من  خر نوع وأي حيا را
  ر(4٦)حريته  املسلوب  اإلعاق 

والحظل الل ا  املضاي   قوق اإلنسان أن استادام ا سر د املعلق  )أقسات/أسر د شب ي (،  -٢٢
امل ابني أبمرال عقلي  يش ي مبوجا القانون املتضلح  دمار الرعاي  ال ةي ، لتقييد حرك  املرىى 

 نسعععاني  ومهياععع ر وأو عععل الل اععع  إبلععععات اسعععتادام تلعععت ا سعععر د   م سسعععار ا معععرال  مضاملععع  ال
الضقلي  وامل سسار  ار ال ل ، وىمان التةقيح السضعال   االنتهاكعار ومالحقع  املسع ولني، وجعرب 

 قعععوق ا شعععاات  وي اإلعاقععع  ر وقعععدمل الل اععع  املضايععع  (4٧)اللعععرر العععذي حلعععح ابللعععةا  وأسعععره 
مماثلع ، وال سعيما فعرل حظعر فعوري علعى اسعتادام وسعااي التقييعد ايليع  وال يمياايع    تو يار 

 ر(48)م سسار ا مرال الضقلي  ىد ا شاات  وي اإلعاقار الاسسي  واالجتماعي 
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سعععال، ورحبعععل الل اععع  املضايععع   قعععوق اإلنسعععان بت عععر  شعععأل أشععع ال االعتعععدات علعععى ا ؤ -٢3
وابملبععععاررار املاتلسعععع  ملاعععع  هععععذأ املمارسععععار، ل اهععععا أعربععععل عععععن قلقهععععا  يات كثععععرد عععععدر ىععععةا  
االعتععدات ا اسععي وقلعع  احلععاالر الععك يبل ععاي عاهععا اللععةا  أبنسسععه ر وأعربععل الل اعع  عععن قلقهععا 
 أيلععععاً  ن القععععانون ال ةظععععر  ععععراح  الضقععععاد البععععدين   ا وسععععاا امل سسععععي  الضامعععع  و  املاعععع لر
وأو ل الل ا  تشي يا ب سال  التةقيح السري    مجي  حاالر االعتدات على ا ؤسال، وتقعد  

 ر(49)مرت بيها    الضدال ، واختا  خطوار عملي  لوى  حد للضقوب  البدني    مجي  ا وساا

 (5٠)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -٢ 
لل اعععع  املضايعععع   قععععوق اإلنسععععان عععععن القلععععح  يات  م انيعععع  احت ععععاي ا شععععاات أعربععععل ا -٢4

اجملررين من ا هلي  القانوني  أو املتمتضني أبهلي  قانونيع  دعدورد   م سسعار للرعايع  االجتماعيع  
من رون اصلوع  ي شرا قعانوين يعربر ح ع ه  أو معن رون الاظعر   بعدااي أقعي تقييعداً، ولعيس 

   قام  رععو  أمعام ا  مع  للبعل   قانونيع  ح ع ه ، وليسعل هاعاا فعرتد يمايع  هل  حح قانوين 
ر وأعربل الل ا  املضاي   قوق ا شعاات  وي (5١)ق و  يتةت  بضدها  عارد الاظر   ح  ه 

ر وأو ل الل ا  املضاي   قوق اإلنسان تشعي يا أبن تراععي،   كعي (5٢)اإلعاق  عن شوا ي مماثل 
مبعععععدأي اللعععععرورد والتااسعععععا عاعععععد اختعععععا  أي  جعععععرات يقيعععععد ا هليععععع  القانونيععععع   حالععععع  علعععععى حعععععدد،

لألشاات  وي اإلعاق  الضقلي ، وت سي  مي  ا شاات الذين قُعي ِّدر أهليته  القانونيع  فر ع  
االستسارد على وجه السرع  من مراجض  قلااي  فضالع  للقعرارار ال عاررد بشع هن ، وح عوهل  علعى 

 الل اععع  وأعربعععل ر(53)وفضعععال   مجيععع  اإلجعععراتار املتضلقععع  أبهليعععته  القانونيععع  ثيعععي قعععانوين جمعععاين 
 ابحلمايعع  املتضلقعع  القلععااي  السععوابح  يععاد  يات قلقهععا عععن اإلعاقعع   وي ا شععاات  قععوق املضايعع 

لتمييععع  علعععى أسعععاس اإلعاقععع ، وععععدم  م انيععع  و عععول امل سعععوفني وا شعععاات  وي ا معععن القلعععااي 
ر ورعععل الل اعع  (54)والاسسععي  واالجتماعيعع     اإلجععراتار القلععااي  واإلراريعع اإلعاقععار الذهايعع  

تشععععععي يا    اختععععععا  مجيعععععع  التععععععدابم الاليمعععععع  لتشعععععع ي  اتبععععععاع سععععععبي االنت ععععععا  القانونيعععععع  املتاحعععععع  
 ر(55)لألشاات  وي اإلعاق  الذين يواجهون التميي  والالمساواد

  ىععد املععرأد  كيععد قلقهععا  يات قلعع  عععدر رعععاو  وكععررر الل اعع  املضايعع  ابلقلععات علععى التمييعع -٢5
التمييعع  ا اسععاين املرفوععع  أمععام ا ععاك ، وتسلععيي الاسععات،   مضظعع  ا حيععان، التسععوي  خععار  ا ععاك  

ر وأو ععل الل اعع  (5٦) سععباد ماهععا الت لسعع  املاليعع  للتقاىععي و ععضوب   ثبععار وقععاا  التمييعع  ا اسععاين
املضون  القلااي  جما ً للاسات الاليت تضعويهن املعوارر الاليمع  لسعدار  تشي يا إبنشات نظام شامي لتقد 

ت لسععع  املسعععاعدد القانونيععع    رععععاو  التمييععع ر وأو عععل الل اععع  أيلعععاً أبن تاظعععر تشعععي يا    جعععرات 
 ر(5٧)  الحار تشريضي  جتي   قام  رعو  احلسب    حاالر مضيا  من بياها التميي  ا اساين

القلات على التميي  الضا ري عن القلح  يات تدين مسعتو  مضرفع  املعو سني  وأعربل  ا  -٢٦
امل لسني إبنسا  القانون واملو سني القلاايني بقانون م افة  التميي ، وتدين مستو  فهع  ىعةا  

 حعععاالر  يات أيلعععاً  القلعععح الل اععع  وسعععاور التمييععع  الضا عععري حلقعععوقه  ويليعععار تقعععد  الشععع او ر
 ، وارتساع قيم  ت الي  الدعو ، وعدم تقد  املضون  القلااي  ا  م  جراتار   املسرا الت خم

جمعععا ً لللعععةا ر وأو عععل الل اععع  بتوعيععع  املعععو سني امل لسعععني إبنسعععا  القعععانون واملعععو سني القلعععاايني 
يععار وا قليععار اإلثايعع  ابلقععوانني املتضلقعع  مب افةعع  التمييعع ، مبععا فيهععا قععانون م افةعع  التمييعع ، وابيل

 ار ال ل  لتقد  الش او ، وخس  ت الي  الدعو ، وتقد  املضون  القلااي  اجملاني  للعةا  
 ر(58)التميي  الضا ري من أجي رف  ش اواه     السلطار املات  
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وأعربعععل الل اععع  املضايععع   قعععوق اإلنسعععان ععععن قلقهعععا  يات  عععرو  عمعععي السععع اات العععذين  -٢٧
   املتوسععا مععن احلععد ا رىن لألجععر علععى املسععتو  الععوؤ ، و يات يتلقععون أجععوراً شععهري  أرىن ب ثععم

عععدم تضععديي هععذأ ا جععور لسععاوار عديععدد، وي رد خسلععها لسععدار ت ععالي  حبسععه ر وأو ععل 
 ر(59)الل ا  إبعارد الاظر   سياس   ر ام الس اات على رف  ت الي  حبسه 

 )مسوىععي  شعع ون الالجئععني( وأشععارر مسوىععي  ا معع  املتةععدد السععامي  لشعع ون الالجئععني -٢8
   التو ي   ار ال ل  املابثق  من ا ول  الثاني  من االستضرال العدوري الشعامي بشع ن ملتمسعي 

، وأو ععل أبن تاهععي تشععي يا احت ععاي مجيعع  ا ؤسععال، سععوات أكععانوا م ععةوبني أم  ععم (٦٠)الل عوت
ي لالحت عاي   القعانون م ةوبني بذويه  أم ماس لني ععاه   وأبن تاسعذ، معن رون  بطعات، بعداا

 ر(٦١)و  املمارس  الضملي ، للمان عدم تطبيح االحت اي  ال كمال  أخم
وانتقعععععد مسعععععول ا مععععع  املتةعععععدد السعععععامي حلقعععععوق اإلنسعععععان بشعععععدد احت عععععاي املهعععععاجرين  -٢9

والالجئعععني، مسعععرتعياً االنتبعععاأ بوجعععه خعععات    انتهعععاا حقعععوق ا ؤسعععال املوجعععورين    عععسوفه ر 
رورد التقيععععد التععععام بضععععدم احت ععععاي املهععععاجرين  ال كمععععال  أخععععم، ورأ  أن احت ععععاي وأشععععار    ىعععع

ا ؤسال، ال لشيت سو  وىضه  من حيع  اهل عرد، أو وىع   اباهع ، هعو انتهعاا وال دعدم أبعداً 
م عععلةته  السلعععلى ولعععيس لعععه معععا يعععربرأر أمعععا  ر عععام الاعععاس علعععى رفععع  ت عععالي  حبسعععه  فهعععو أمعععر 

 ر(٦٢)يستةح الش ا بوجه خات
وكعععررر الل اعععع  املضايعععع   قععععوق اإلنسععععان  كيععععد قلقهععععا مععععن أن الُق َّععععر ا جانععععا الععععذين  -3٠

يومععاً   مراكعع  االحت ععاي علععى أسععس  ععم  9٠ياتظععرون الرتحيععي   ععن احت ععايه  ملععدد ت ععي    
دععدرد بدقعع ، مععن قبيععي عععدم التقيععد بواجبععاة  خععالل  قععامته ر وأ رر  اعع  القلععات علععى التمييعع  

شععوا ي مماثلعع ، وأعربععل عععن قلقهععا أيلععاً  يات اسععتمرار تشععي يا     ععدار أوامععر ؤععرر    الضا ععري
حح ملتمسي الل وت الذين ي علون  ليهعا معن رون و اعح سعسر  عاحل  حعأل قبعي تسع يي ؤلبعار 

ر وأو ل الل ا  املضاي   قوق اإلنسان تشي يا بلمان ععدم جعواي احت عاي ا ؤسعال (٦3) واه 
و ق ععر مععدد مااسععب ، واختععا  التععدابم الاليمعع  للةععرت علععى أن يسععتاد احت ععاي  ال كمععال  أخععم 

ا جانا رااماً    أسباد مضقول  وىروري  ومتااسب  مع   عروفه  السرريع ، وأن يُل ع   ليعه  ق عر 
مععدد مااسععب ، وفقععا بضععد أن تععو  بععدااي االحت ععاي اإلراري املتاحعع  االعتبععار الواجععا ويُععر  أهنععا 

ر وقدمل الل ا  املضاي  ابلقلات على التميي  ىعد املعرأد تو عيار مماثلع ، وأو عل (٦4) م مالام 
أيلععاً أبن تتبعع  تشععي يا حيععال تععدفقار الالجئععني املسععتمرد وؤلبععار الل ععوت و  أمععور أخععر ، مععن 

ر وقعدمل  اع  القلعات علعى (٦5)بياها املسعااي اإلجراايع ، هن عاً قوامعه مراععاد السعروق بعني ا اسعني
يعع  الضا ععري تو ععيار مماثلعع ، وأو ععل أيلععاً أبن ت سععي تشععي يا توافععح الظععرو  السععاادد   التمي

مجي  مراك  احت اي املهاجرين أو استقباهل  م  املضايم الدولي ، وتل  حداً ملمارس    دار أوامعر 
 ر(٦٦)الطرر قبي تس يي ؤلبار الل وت

 (٦٧)امة واحلياة السياسيةاحلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة الع -٣ 
الحظل الل ا  املضاي   قوق اإلنسان بقلح استمرار نق   ثيي املرأد   ماا ا  ا   -3١

القرار   القطاع الضام، وأو ل الل ا  تشي يا ب  رد  ثيي املرأد   تلت املاا ا، و لت ابختعا  
ر مضاهعععدار أخعععر  تو عععيار ر وقعععدمل هيئعععا(٦8)تعععدابم خا ععع  م قتععع  ومالامععع ،   ا لععع م ا معععر

ر وأو عععل الل اععع  املضايععع  ابلقلعععات علعععى التمييععع  ىعععد املعععرأد بتضعععديي قعععانون االنتاعععاابر (٦9)مماثلععع 
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فيمععععا دعععع  املرشععععةني لالنتاععععاابر، ووىعععع  أهععععدا   "احل عععع  وا عععع اتار" يعععع  يُاسععععذ نظععععام 
مضيععار التشععريضي  و ععا ر وأؤععر يمايعع  دععدرد لعع  رد  ثيععي الاسععات، مبععن فععيهن نسععات الرومععا،   ا 

واحل ومععع  واإلرارد الضامععع ، وال سعععيما   املسعععتو ر الضليعععا، وتقعععد  حعععواف  ل عععانضي القعععرار العععذين 
  ر(٧٠) تثلون لتلت املضايم، وتوقي  ا  اتار املالام  على من ال  تثلون هلا

تضعععديي  وأو عععل الل اععع  املضايععع  ابلقلعععات علعععى التمييععع  ىعععد املعععرأد أبن تاظعععر تشعععي يا   -3٢
ععي  قععانون م افةعع  التمييعع  و ععمأ مععن التشععريضار  ار ال ععل  لتلععمياها تععدابم خا عع  م قتعع  تُض  ِّ

  ر(٧١)بتةقيح املساواد السضلي  بني املرأد والرجي   احلياد السياسي  والضام 
وأو ل الل ا  املضاي   قوق ا شاات  وي اإلعاق  أبن تضعدل تشعي يا القعوانني  ار  -33

يتسعععم  ميععع  ا شعععاات  وي اإلعاقععع  التمتععع  ابحلعععح   الت عععويل   االنتاعععاابر ال عععل  كعععي 
ر وأعربعععل الل اععع  املضايععع  (٧٢)والرتشععع  هلعععا ب عععر  الاظعععر ععععن نظعععام الو عععاي  أو ا نظمععع  ا خعععر 

 قععععوق اإلنسععععان عععععن قلقهععععا  يات التقععععارير الععععك ُتظهععععر ميععععي ا ععععاك     املبالععععع    تقييععععد ا هليعععع  
شععععاات  وي اإلعاقعععع ، وأو ععععل أبن حتععععرت تشععععي يا علععععى عععععدم التمييعععع  ىععععده  القانونيعععع  لأل

 رمعععاهن  معععن احلعععح   الت عععويل اسعععتااراً    أسعععس  عععم متااسعععب  أو لعععيس هلعععا عالقععع  مضقولععع  أو 
  ر(٧3)موىوعي  بقدرة  على الت ويل

 (٧4)حظر مجيع أشكال الرق -٤ 
ال ععل  املابثقعع  مععن ا ولعع  الثانيعع   أشععارر مسوىععي  شعع ون الالجئععني    التو ععيار  ار -34

، وأو ععل تشععي يا ب ععيا    جععراتار تشعععيي موحععدد مععن أجععي (٧5)لالسععتضرال الععدوري الشععامي
  ر(٧٦)حتديد ومحاي  ىةا  االجتار ا تاجني    محاي  رولي 

والحظععل الل اعع  املضايعع  ابلقلععات علععى التمييعع  ىععد املععرأد بقلععح ا سععال عععدر حععاالر  -35
رانعع  املت ععرين ابلاسععات والستيععار، وهشاشعع  وىعع  نسععات وفتيععار الرومععا واملهععاجرار مععا مالحقعع  و 

جيضلهععععن عرىعععع  لالجتععععار   ععععرال االسععععتعالل ا اسععععي والسععععارد، ونقعععع  الععععدع  الطويععععي ا مععععد 
للععةا  البعععات القسععري، واالفتقععار    بععرامج ملسععاعدد الاسععات علععى تععرا البعععات  ن هععن ر عع    

 اععع  تشعععي يا    م افةععع  االجتعععار ابلاسعععات والستيعععار علعععى أ عععضدد تشعععمي ر ورععععل الل(٧٧) لعععت
ال عععضيد اإلقليمعععي، والتضعععاون علعععى  لعععت مععع  البلعععدان اجملعععاورد، وأو عععتها ب سالععع  داكمععع  معععرت   
ا راا   ار ال ل  ابالجتار ابلاسات والستيار، وال سيما الستعالهلن   البعات القسعري والسعارد، 

ااسععب   عع ، واعتمععار تععدابم وقاايعع  تسععتهد  نسععات وفتيععار الرومععا واملهععاجرار و نعع ال الضقععوابر امل
حتديعععداً، وتقعععد  املضونععع  القلعععااي  جمعععا ً للعععةا  االجتعععار، وىعععمان تعععوفم العععدع  الطععع  والاسسعععي 
واالجتمعععاعي والقعععانوين املالاععع ، فلعععاًل ععععن بعععرامج  ععععارد الت هيعععي واإلرمعععا ، للاسعععات الرا بعععار   

ر وقعدمل هيئعار (٧8)البعات، وكسال  استسارد ىةا  البعات القسري من تلت التدابم اإلقالع عن
  ر(٧9)مضاهدار أخر  و ا  خربات ماظم  الضمي الدولي  تو يار مماثل 

 احلق يف اخلصوصية واحلياة اأُلسرية -٥ 
اععععرتا   كععررر الل اععع  املضايعع  ابلقلعععات علععى التمييععع  ىععد املعععرأد  كيععد قلقهعععا  يات عععدم -3٦

القانون بضالقار االقرتان القاام      الواق  و ثم  لت سلباً على اكتساد املرأد حقوقها أثاعات 
  ر(8٠)تلت الضالقار، وعلى مستةقاةا أثاات فساها



A/HRC/WG.6/28/CZE/2 

GE.17-15302 8 

وأعربل الل ا  املضاي   قوق ا شاات  وي اإلعاق  عن القلح من أن أح عام القعانون  -3٧
ضلعععح ابحلمايععع  االجتماعيععع  والقانونيععع  للطسعععي، ب عععيعته املضدلععع ، تعععا  املعععدين ا ديعععد والقعععانون املت

 عععراح  علعععى تقييعععد ا هليععع  القانونيععع    املسعععااي ا سعععري ، خ و عععاً احلعععح   الععع وا  ومسععع ولي  
الل ا  املضاي  ابلقلات علعى التمييع  ىعد املعرأد معن جديعد قلقهعا معن  وأكدر ر(8١)الوالدين والتب 

أن بض  ا ح ام جتي  للمةاك  تقييد ا هلي  القانوني   ي شا ، مبا يشعمي حقوقعه ا سعري  
واإلجنابيععع ، ومعععن اسعععتادام تلعععت ا ح عععام بوجعععه خعععات ىعععد الشعععاابر العععاليت يضعععانني معععن  عاقععع  

  ر(8٢)ف ري  ونسسي  واجتماعي 

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 (83)احلق يف العمل ويف ظروف  مل  ادلة ومواتية -١ 

أو عععل الل اععع  املضايععع  ابحلقعععوق االقت عععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  بتلعععمني التشعععريضار  -38
  ر(84)أح اماً ت سي احلح   أجر يوفر الضيل ال ر  للضمال وأسره 

لقلعععات علعععى التمييععع  الضا عععري بتيسعععم سعععبي تو يععع  الرومعععا، وال سعععيما وأو عععل  اععع  ا -39
الاسععععات والشععععباد، بوسععععااي ماهععععا اسععععتادام سععععم  اتيعععع  ختسععععى فيهععععا هععععو ر أ ععععةا ا، وتقععععد  
املسععاعدد الععك تسععتهد  البةعع  عععن الو ععاا    سععوق الضمععي، واختععا  تععدابم خا عع    جمععال 

ر والحظعععل الل اععع  (85)لتو يععع    القطعععاع اصعععاتالتو يععع    القطعععاع الضعععام، وتقعععد  حعععواف  ل
املضاي   قوق ا شاات  وي اإلعاقع  بقلعح ارتسعاع مضعدل البطالع  بعني ا شعاات  وي اإلعاقع ، 

 خعربات  اع  وؤلبعل ر(8٦)وارتساع مضدل بطال  الاسعات  وار اإلعاقع  مقارنعً  ابلرجعال  وي اإلعاقع 
ملتاععذد لتيسعععم انتقعععال ا التعععدابم  ثععم ععععن ضلومعععارم تقععدم أن تشعععي يا    الدوليعع  الضمعععي ماظمعع 

الشباد    سعوق الضمعي وتض يع  الضمالع  املات ع  وال املع  والشعامل  معن أجعي الشعباد، وال سعيما 
   ر(8٧)املاتمني    السئار اللضيس 

والحظل الل ا  املضايع  ابلقلعات علعى التمييع  ىعد املعرأد أن ف عود ا جعور بعني ا اسعني  -4٠
الشعععديدد االتسعععاع قعععد تقل عععل، ل اهعععا أعربعععل ععععن قلقهعععا املسعععتمر  يات ا سعععال مضعععدل تشععععيي 
املرأد، والتميي  ا فقي والرأسي   سوق الضمي، وَتركُّ  الاسات   املهعن العك يشع لن فيهعا ا  لبيع  

الحظععل ر و (88)عععارًد و  القطععاع  ععم الرمسععي، ونقعع   ثيععي املععرأد   مواقعع  اإلرارد و ععا  القععرار
الل اعع  املضايعع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع  أن السععارق بععني أجععر الرجععي وأجععر املععرأد 
يُض   أيلاً    كون عدر الاسعات اللعوايت يضملعن بعدوام ج اعي يسعوق ععدر الرجعال، علعى العر   معن 

لتمييعععع  ىععععد املععععرأد ر وأو ععععل الل اعععع  املضايعععع  ابلقلععععات علععععى ا(89) جنععععايار املععععرأد   التضلععععي  الضععععا 
تشي يا بتض ي  تدابمها ل سال  املساواد السضلي  بني املعرأد والرجعي   سعوق الضمعي، وم افةع  تعدين 
مضععدالر تشعععيي املععرأد، وتض يعع  فععرت تشعععيي املععرأد علععى أسععاس التسععرا، ورععع   لععت بتععوفم مرافععح 

  بععني املععرأد والرجععي علععى قععدم جيععدد لرعايعع  ا ؤسععال والععرتويج لتقاسعع  املسعع وليار ا سععري  واملا ليعع
ر وؤلبل  ا  خربات ماظم  الضمي الدولي  من تشي يا أن ت يد الوعي الضام اب ح ام (9٠)املساواد

القانوني  املتضلق  ابملساواد   ا جر بعني الرجعي واملعرأد لقعات الضمعي املتسعاوي القيمع ، وابإلجعراتار 
  ر(9١)اعد املشت ني   هذأ اإلجراتاروسبي االنت ا  املتاح  عاد حدوب انتهاا، وتس

وأو ععل الل اعع  املضايعع  ابلقلععات علععى التمييعع  ىععد املععرأد تشععي يا ابلاظععر   رفعع  مسععتو   -4١
ر وقععدمل الل اعع  املضايعع  (9٢)احلععد ا رىن لألجععر ملضا عع  أثععرأ السععل    تسععاق   ععاهرد  نيعع  السقععر
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خععدمار الرعايعع   ي رد تععوفممماثلعع ، و ا عع   تو ععيارابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعيعع  والثقافيعع  
  ر(93)الاهاري  امليسورد الت لس 

 احلق يف الضمان االجتما ي -٢ 
أعربعل الل اعع  املضايع  ابحلقععوق االقت ععاري  واالجتماعيع  والثقافيعع  ععن القلععح  يات تقلععي   -4٢

ن  لععت التقلععي  اسععتةقاقار اللععمان االجتمععاعي    ؤععار بععر مج تععدابم التقشعع ، وال سععيما أ
يععع ثر سعععلباً    عععرو  الضعععيل، ومل جُيعععَر أي تقيعععي  ي رأ علعععى السئعععار اللعععضيس ر وأو عععل الل اععع  

ظعععر   تقلعععي  االسعععتةقاقار العععك إبلععععات تقلعععي  اسعععتةقاقار اللعععمان االجتمعععاعي و ععععارد الا
  ر(94)ُتدف  عاها اشرتاكار، ما رام  لت يلر أبشد السئار حرما ً وةميشاً  ال

وأو عععل الل اعععع  املضايعععع   قععععوق ا شععععاات  وي اإلعاقعععع  تشععععي يا مبراجضعععع  التشععععريضار  -43
املتضلقعع  بتععوفم اسععتةقاقار لألشععاات  وي اإلعاقعع ، مبشععارك  فضليعع  مععاه ،  ععد   ررا  املاةعع  

 تضيعععي أؤسعععااًل  وي  عاقععع     االجتماعيععع  اإلىعععافي  معععن جديعععد لرفععع  مسعععتو  مضيشععع  ا سعععر العععك
 ابملسعتسيدين املتضلعح تشعريضها بتاقعي  أيلعاً  تشي يا الل ا  وأو ل ر(95)سا فوق مستو  ال  ما
 بدايععع  معععن املضعععا  هعععذا فعععرتد حلسعععاد حعععديثاً  اعُتمعععدر العععك الطريقععع  وتاقعععي  اإلعاقععع  مضعععا  معععن

  ر(9٦)تقاعدي مضا  على احل ول   احلح بداي  وحأل اإلعاق 

 (9٧)احلق يف مستوى معيشي مناسب -٣ 
 اععع  القلعععات علعععى التمييععع  الضا عععري ععععن قلقهعععا  يات ععععدم وجعععور تشعععريضار أو أعربعععل  -44

سياسععععار متضلقعععع  ابلسعععع ن االجتمععععاعي، واسععععتمرار حرمععععان الرومععععا مععععن  م انيعععع  احل ععععول علععععى 
الس ن الالاح، وال سيما الس ن االجتماعي، واستمرار تضرىه  لضمليار اإلخالت القسعري العك 

شعع  اجتماعيععاً، وهععو مععا ةععول بيععاه  وبععني  م انيعع  احل ععول أرر  عع     الضععيل   ماععاؤح مهم
ر وأ رر الل اع  املضايعع  (98)علعى الو عاا  واصعدمار ال عةي  واصععدمار الضامع  ا خعر  والتضلعي 

ابحلقوق االقت اري  واالجتماعي  والثقافي  والل ا  املضاي  ابلقلات علعى التمييع  ىعد املعرأد شعوا ي 
دم وجعععععور قعععععانون للسععععع ن االجتمعععععاعي، وارتسعععععاع ععععععدر ا شعععععاات مماثلععععع ، ماهعععععا معععععا يتضلعععععح بضععععع

، وتضرُّل ا سر املضيشعي  وحيعدد الوالعد العك تضيلهعا نسعات أو نسعات مسعاار أو نسعات (99)املتشررين
ر وأو عععل  اععع  القلعععات علعععى التمييععع  (١٠٠)الرومعععا أكثعععر معععن  مهعععا صطعععر الوقعععوع   بعععراثن السقعععر

قعععانون يتضلعععح ابلسععع ن االجتمعععاعي، و نشعععات نظعععام شعععامي  الضا عععري تشعععي يا ابلتض يعععي ابعتمعععار
للسععع ن االجتمعععاعي يركععع  بوجعععه خعععات علعععى الرومعععا وا قليعععار اإلثايععع  ا خعععر ، وىعععمان تعععوفم 

ر وقعععدمل هيئعععار (١٠١)السععع ن البعععديي املالاععع  لألشعععاات العععذين تلعععرروا معععن عمليعععار اإلخعععالت
  ر(١٠٢)مضاهدار أخر  تو يار مماثل 

  املضايععع  ابحلقعععوق االقت عععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  ععععن قلقهعععا معععن أن وأعربعععل الل اععع -45
القععانون جييعع  عمليععار اإلخععالت القسععري حععأل و ن كانععل ستسلععي    تشععريد املسععت جرين، ومععن 
تقععارير مسارهععا أن عمليععار اإلخععالت القسععري تُاسَّععذ مععن رون مراعععاد ا  ععول القانونيعع ر وأو ععل 

ضاةا وممارسععاةا  يعع  ال تسلععي عمليععار اإلخععالت    تشععريد ا فععرار الل اع  تشععي يا بتاقععي  تشععري
أو جضلهعع  عرىعع  النتهععاا حقععوقه  اإلنسععاني  ا خععر ، وبتععوفم مسععاكن بديلعع  مااسععب  مععأل تضععذر 

  ر(١٠3)على املتلررين احل ول عليها أبنسسه 



A/HRC/WG.6/28/CZE/2 

GE.17-15302 10 

  (١٠4)احلق يف الصحة -٤ 
القلح  يات ددوري  السعرت املتاحع  للرومعا  أعربل  ا  القلات على التميي  الضا ري عن -4٦

للة ععععول علععععى خععععدمار الرعايعععع  ال ععععةي ، علععععى الععععر   مععععن الععععدع  الععععذي يقدمععععه املسععععاعدون 
ال ععةيون مععن الرومععا، والععذي ال ي سععي لتلبيعع  احتياجععار مجاعععار الرومععا مععن الرعايعع  ال ععةي ر 

ال ةيني من الروما، وموا ل  وأو ل الل ا  تشي يا بتوسي  نطاق الرب مج املتضلح ابملساعدين 
  ر(١٠5)تدريا املهايني الطبيني على التوا ي السضال م  ا شاات من خمتل  اصلسيار الثقافي 

ورحبعععل الل اععع  املضايععع  ابلقلعععات علعععى التمييععع  ىعععد املعععرأد اب سعععال مضعععدالر الوفيعععار    -4٧
لعك تسيعد أبن  عرو  خعدمار التوليعد السرتد ا يطع  ابلعوالرد، ل اهعا أعربعل ععن القلعح  يات التقعارير ا

ورعايعع  احلوامععي حتععد  رومنععا راع مععن خيععارار املععرأد املتضلقعع  ب ععةتها اإلجنابيعع ر وكععررر الل اعع   كيععد 
تو عععيتها السعععابق  أبن تض عععي تشعععي يا ابعتمعععار قعععانون بشععع ن حقعععوق املرىعععى، مبعععا    لعععت احلقعععوق 

 ت ثيععع     تشعععي يا اإلعاقععع   وي ا شعععاات  قعععوق املضايععع  الل اععع  ورععععل ر(١٠٦)اإلجنابيععع  للمعععرأد
ت  وي اإلعاقع  وأسعره ، مبعن فعيه   ابت وأمهعار الستيعان والستيعار ا شعاا و ول لتيسم جهورها

  ر(١٠٧) وي اإلعاق ،    املضلومار املتضلق  ابصدمار  ار ال ل  وخدمار الرعاي  ال ةي  املتاح 
ري  واالجتماعيععععع  والثقافيععععع  ععععععن قلقهعععععا  ن وأعربعععععل الل اععععع  املضايععععع  ابحلقعععععوق االقت عععععا -48

املهاجرين الذين يستقرون    رخ    قام  راامع ، مبعن فعيه  مضعالو املهعاجرين العذين لعديه  رخع  
 قامععع  راامععع ،  عععم مععع هلني للمشعععارك    نظعععام التععع مني ال عععةي القعععاا  علعععى االشعععرتاا، ورُفععع  

رفعع  أقسععاا ابهظعع ر وأو ععل الل اعع   تسعع يله    نظعع  التعع مني ال ععةي اصا عع  أو ؤُلععا مععاه 
أبن تسععت  تشعععي يا نظععام التععع مني ال ععةي القعععاا  علعععى االشععرتاا أمعععام مجيعع  ا شعععاات معععن رون 
 يي ر وحثتها أيلاً علعى أن تت كعد معن أن مقعدمي خعدمار التع مني اصعات ال  اضعون الاعاس معن 

ر (١٠8)مضقولعع  لالنلععمام  ليهععااالسععتسارد مععن الععاظ  الععك يععديروهنا وال يسرىععون علععيه  شععروؤاً  ععم 
وأو ل الل اع  املضايع  ابلقلعات علعى التمييع  ىعد املعرأد أبن تسعارع تشعي يا     جعرات التضعديالر 
التشععععريضي  الاليمعععع  للععععمان ح ععععول الاسععععات والستيععععار املهععععاجرار املقيمععععار فيهععععا علععععى التعععع مني 

  ر(١٠9)ال ةي الضام أسود برعا ها

 (١١٠)احلق يف التعليم -٥ 
أثال ماظم  ا م  املتةدد للرتبي  والضل  والثقاف  )اليونس و( علعى تضعديي قعانون التضلعي   -49

ر ورحبععل الل اع  املضايعع  ابلقلعات علععى (١١١)واسعتةداب السعا  اإلل اميعع  معن التضلععي  قبعي االبتعدااي
ت عاف   للمساعدد علعى ىعمان ٢٠١5التميي  ىد املرأد ابعتمار اسرتاتي ي   رما  الروما   عام 

  ر(١١٢)فرت اإل ب والذكور املاتمني    الروما   احل ول على التضلي 
و ي القلح يساور  اع  القلعات علعى التمييع  الضا عري  يات اسعتمرار ف عي أؤسعال الرومعا  -5٠

عععن التضلععي  الضععام، وانتهععات احلععال ابلضديععد مععاه     االلتةععاق مبععدارس كععي تالميععذها أو مضظمهعع  
ومععا، بسععبا التةيعع  السععل  املت ععذر ىععده  وسععلبي  السععلطار املدرسععي  و ح ععام مععن أؤسععال الر 

ايابت مععن  ععم الرومععا عععن تسعع يي أؤسععاهل    مععدارس تلعع  أؤسععال الرومععار وأعربععل الل اعع  عععن 
قلقهععا املسععتمر  يات عععدم امتثععال تشععي يا حععأل اين للة عع  ال ععارر عععن ا  معع  ا وروبيعع  حلقععوق 

ر وأ رر هيئععععار مضاهععععدار (١١3)ر و خععععرون ىععععد ا مهوريعععع  التشععععي ي رر هاإلنسععععان   قلععععي  
أخععععر  شععععوا ي مماثلعععع ، وال سععععيما اسععععتمرار كثععععرد أؤسععععال الرومععععا   املععععدارس املا  عععع  للتالميععععذ 



A/HRC/WG.6/28/CZE/2 

11 GE.17-15302 

ر وأو ععل الل اعع  تشععي يا (١١4)"املععدارس االبتداايعع  الضمليعع "اإلعاقعع  الضقليعع  الطسيسعع  أو     وي
لشععامي لل ميعع    التشععريضار والسياسععار  ار ال ععل ، وخت ععي  أيلععاً إبرمععا  مبععدأ التضلععي  ا

(، وتاسيعذ خطع  الضمعي ٢٠١5التمويي ال ا  إلنسعا  التضعديي العذي أُرخعي علعى قعانون املعدارس )
 مبسعاعدد أيلعاً  تشعي يا الل ا  وأو ل ر٢٠١8-٢٠١٦املتضلق  ابلتضلي  الشامي لل مي  للسرتد 

 للت عععورار والت عععدي الضاريععع ، املعععدارس   ايخعععرين دالطعععال مسعععتو  بلعععوا علعععى الرومعععا أؤسعععال
ر (١١٦)ر وقعدمل هيئعار مضاهعدار أخعر  تو عيار مماثلع (١١5)االرومع أؤسعال ععن الشعااض  السلبي 

وأو ععل الل اعع  املضايعع   قععوق اإلنسععان تشععي يا بلععمان عععدم اختععا  قععرارار بشعع ن  حلععاق مجيعع  
 وي االحتياجععار اصا عع  مععن رون  جععرات  ا ؤسععال، مبععن فععيه  أؤسععال الرومععا، ب ععسو  ا ؤسععال

  ر(١١٧)تقيي  ؤ  مستقي يراعي االعتبارار الثقافي  أو االعتمار على قدرار الطسي وحدها
وأو ل الل ا  املضاي  ابلقلات على التميي  ىد املرأد بتض ي  ا هور للةد معن مضعدالر  -5١

 بسععععبي الت ععععدي  وجععععه التةيعععع  انقطععععاع وتعيععععا فتيععععار الرومععععا عععععن الدراسعععع ، وتوعيعععع  املدرسععععني
والقوالا الامطي  السلبي  املستمرد جتاأ الروما، ووى  سياسار تعاه  ابملسعاواد بعني ا اسعني   

 موا عععل     تشعععي يا رععععود  لعععت   مبعععا مماثلععع ، تو عععيار اليونسععع و وقعععدمل ر(١١8)قطعععاع التضلعععي 
 ا ميعع   رمععا  وي رد املععدارس    اإلعاقع   وي ا ؤسععال مجيعع  و عول  م انيعع  لتةسععني جهورهعا
مي  مضقولععع ، و رخعععال تضعععديالر قانونيععع  تيسععع ترتيبعععار لتعععوفم معععوارر خت عععي  ماهعععا بوسعععااي فيهعععا،

  ر(١١9)حتظر حرمان أولئت ا ؤسال من الو ول    التضلي  بسبا قل  املوارر
قلقهعععععا  ن وأعربعععععل الل اععععع  املضايععععع  ابحلقعععععوق االقت عععععاري  واالجتماعيععععع  والثقافيععععع  ععععععن  -5٢

سعععون   م سسعععار متا  ععع ، و هنععع  ا ؤسعععال  وي اإلعاقععع  معععا يالعععوا،   مضظععع  ا حعععوال، يدر 
يسعععتسيدون راامعععاً معععن ترتيبعععار تيسعععمي  مضقولععع    املعععدارس الضاريععع ر وأو عععل الل اععع  تشعععي يا  ال

ابحلعععرت علعععى أن تسعععه  االسعععرتاتي ي  ا ديعععدد لتةسعععني و عععول مجيععع  ا ؤسعععال    املعععدارس   
ي  مراحي التضلي ، مبن فيه  ا ؤسال  وو اإلعاقع ،   الاهعول التعام ابلتضلعي  الشعامي لألؤسعال مج

 وي اإلعاق ، بوسااي ماها خت ي  موارر لتوفم ترتيبار تيسمي  مضقول  وتقعد  كعي معا يلع م معن 
 الععععدع  املهعععع  اإلىععععا ر وأو ععععل الل اعععع  أيلععععاً إبررا  التضلععععي  الشععععامي لل ميعععع  وواجععععا تععععوفم

  وي ا شععاات  قععوق املضايعع  الل اعع  وقععد ملر (١٢٠)ترتيبععار تيسععمي  مضقولعع    قععانون التضلععي 
  ر(١٢١)مماثل  تو يار اإلعاق 

 ةحقوق أشخاص حمددين أو فلات حمدد -دال 
 (١٢٢)النساء -١ 

كررر الل ا  املضايع  ابلقلعات علعى التمييع  ىعد املعرأد  كيعد تو عيتها أبن تل ع  تشعي يا  -53
بقععدر أكععرب    التععدابم اصا عع  امل قتعع    مجيعع  اجملععاالر املشععمول  ابالتساقيعع  حيعع  يععاق   ثيععي 

  ر(١٢3)املرأد أو تُضاَمي مضامل  جاارد
وأعربععل الل اعع  املضايعع   قععوق اإلنسععان عععن أسععسها  ن املواقعع  الامطيعع  ا بويعع  املتضلقعع   -54

أو ععل ابلقلععات علععى القوالععا الامطيعع  املتضلقعع  مب انعع  مب انعع  املععرأد   اجملتمعع  مععا يالععل راا عع ر و 
  ر(١٢4)املرأد   اجملتم 
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ونوهععععل الل اعععع  املضايعععع  ابلقلععععات علععععى التمييعععع  ىععععد املععععرأد ابعتمععععار القععععانون الععععذي ةظععععر  -55
اإلععععال ر املاطويععع  علعععى حتيععع  جاسعععي و ييععع  ىعععد املعععرأد، ل اهعععا الحظعععل بقلعععح أيلعععاً ععععدم  نسعععا  

لى  عضيد املمارسع  وافتقعار السعلطار اإلشعرافي     القعدرد ال افيع  لسعرع  التضعر  القانون املذكور ع
علععى اإلعععال ر املاطويعع  علععى حتيعع  جاسععي ىععد املععرأد و يالتهععار وكععررر الل اعع   كيععد تو ععيتها أبن 
تضعع ي تشععي يا جهورهععا الراميعع     الت ععدي للقوالععا الامطيعع  ا اسععاني  املسععتة م  واملت ععذرد الععك 

التمييعع  ىععد املععرأد، وأبن تضتمععد  ؤععاراً تشععريضياً ي سععي اختععا   جععراتار سععريض  وفضالعع  ومتسععق   تععد 
  ر(١٢5)ىد أي  عال ر أو مات ار  عالمي  تاطوي على حتي  جاسي أو  يي  ىد املرأد

وأكدر الل ا  من جديد قلقها من استمرار نق   ثيي الاسات والستيار   مدارس التضلي   -5٦
 وأو ل ر(١٢٦)و  جمال ا  اب الضلمي  وامل سسار ا كار ي ، وال سيما   املستو ر الضلياالتق  
 التضليمععععي القطععععاع هي ععععي امتثععععال يلععععمن ومتسععععقاً  شععععامالً   ؤععععاراً  يرسععععي قععععانو ً  تشععععي يا تسعععن أبن

وأسعععاليا تسعععيمأ ملبعععارت حقعععوق اإلنسعععان، مبعععا فيهعععا حقعععوق املعععرأدر و  هعععذا ال عععدر،  ومااه عععه
أو ععل الل اعع  أبن تضطععي تشععي يا ا ولويعع  لععرتويج اصيععارار املهايعع   ععم التقليديعع  بععني اإل ب   

  ر(١٢٧)املدارس التقاي  و  جمال ا  اب الضلمي ، ولتو ي  الاسات   املاا ا ا كار ي  الضليا
وأعربل الل ا  عن القلح  يات التقارير الك تسيعد أبن بعرامج باعات القعدرار علعى م افةع   -5٧

املهايععني الضععاملني معع  اللععةا  الضاعع  ا اسععاين، مبععا    لععت الضاعع  ا سععري، املوجهعع  للشععرؤ  و 
معععن ر وأو عععل الل اععع  تشعععي يا أبن تُعععدر ِّد أفعععرار الشعععرؤ  وا (١٢8)تراععععي االعتبعععارار ا اسعععاني  ال

والضععاملني   سععلت القلعععات للععمان أرااهعع  لو عععااسه  معع  مراعععاد االعتبعععارار ا اسععاني ، وجتعععري 
عمليععار تقيععي  شععساف  لرباجمهععا اصا عع  بباععات القععدرار   جمععال م افةعع  الضاعع  ا اسععاين، مبععا   
 لععت الضاعع  ا سععرير وأو ععل الل اعع  تشععي يا أيلععاً بلععمان خت ععي  مععوارر كافيعع  ومسععتدام  

ار رع  اللةا ، و ويي تلت اصدمار تدرجيياً من املي اني  الضاري  بداًل من االعتمار علعى صدم
  ر(١٢9)م ارر التمويي اصارجي 

وأو عععل الل اععع  املضايععع   قعععوق اإلنسعععان تشعععي يا مباععع  الضاععع  ا اسعععاين  ميععع  أشععع اله  -58
ا سعععرير وأو عععل أيلعععاً ومظعععاهرأ والت عععدي لعععه، والتشععع ي  علعععى اإلبعععالا ععععن حعععاالر الضاععع  

بلععمان  جعععرات حتقيععح رقيعععح   تلععت احلعععاالر، ومالحقععع  ا اععاد، و نععع ال الضقوبعع  املااسعععب   ععع   ن 
  ر(١3٠)ثبتل  رانته ، ورف  التضوي  املااسا    اللةا 

 (١3١)األطفال -٢ 
رععععل الل اععع  املضايععع   قعععوق ا شعععاات  وي اإلعاقععع  تشعععي يا    التالعععي ععععن مسهعععوم  -59
عايعععع  امل سسععععي  لألؤسععععال  وي اإلعاقعععع ، وتض يعععع  جهورهععععا الراميعععع     تطععععوير خععععدمار الععععدع  الر 

املقدمعععع     الستيععععان والستيععععار مععععن  وي اإلعاقعععع  و   أسععععره  راخععععي اجملتمضععععار ا ليعععع ر وحثععععل 
الل اععع  تشعععي يا علعععى محايععع  حعععح ا ؤسعععال  وي اإلعاقععع    أن ُيستشعععاروا   مجيععع  املسعععااي العععك 

، و لعععات (١3٢)تععوفم مسععاعدد فضالعع  هلعع  إلعمععال هععذا احلععح، معع  مراعععاد  عععاقته  وسععاه تضاععيه ، و 
 ر(١33) يداع ا ؤسال رون سن الثالث    م سسار الرعاي 

وأو ل الل ا  املضاي   قوق اإلنسان تشي يا ابحلرت، كةد أرىن، على  تع  ا ؤسعال  -٦٠
  أعمععااًل  ععم قانونيعع  ابللععما ر اإلجراايعع  سععا  وُيشععتبه   ارت ععا  ١5الععذين تقععي أعمععاره  عععن 

 ر(١34)ا اااي  املضياري    كي مراحي الدعاو  ا اااي  أو رعاو  ا حداب
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 األشخاص ذوو اإل اقة -٣ 
الحظععععل الل اعععع  املضايعععع   قععععوق ا شععععاات  وي اإلعاقعععع  أن عععععدد تضريسععععار ل عاقعععع   -٦١

   العاهج الطع  املتبع  حيعال التضامعي مع   ولألشاات  وي اإلعاقع    تشعريضار تشعي يا تسعتاد
  ر(١35)اإلعاق 
وأو ععل الل اعع  أبن تضععرت  تشععي يا اب هليعع  القانونيعع  ال املعع   ميعع  ا شععاات  وي  -٦٢

اإلعاق  أ ً كان نوعها، وحُتس ن  م اني  ح وهل  على الدع    اختعا  القعرار
ر وحثعل الل اع  (١3٦)

مار الرعايع  خعار   ؤعار امل سسعار وخت عي  معوارر كافيع  تشي يا على تسري  عملي  تقعد  خعد
لتطعععوير خعععدمار العععدع    اجملتمضعععار ا ليععع ، معععا    ِّعععن مجيععع  ا شعععاات  وي اإلعاقععع ، بعععع  
الاظععر عععن حععاالر الض عع  الععك يضععانون ماهععا أو جاسععه  أو سععاه ، مععن االختيععار احلععر للشععا  

 ر(١3٧)الذي ير بون   الضيل مضه ومل ان وترتيبار عيشه 
وحثل الل ا  املضاي  ابحلقوق االقت اري  واالجتماعيع  والثقافيع  تشعي يا علعى أن تسعتاد  -٦3

(    مبععععدأ االرتقععععات ٢٠١4-٢٠٢٠  تاسيععععذ اسععععرتاتي ي    ععععالا خععععدمار الرعايعععع  الاسسععععي  )
مبسععتو   تعع  امل ععابني ابىععطراابر نسسععي  واجتماعيعع   ميعع  حقععوق اإلنسععان، مبععا فيهععا حقهعع    

ر وقعد مل الل اع  (١38)ضيل املستقي واإلرما    اجملتم ، واستثمار موارر كافيع    هعذأ الضمليع ال
 ر(١39)املضاي   قوق ا شاات  وي اإلعاق  تو يار مماثل 

ورعععععل الل اعععع  املضايعععع   قععععوق ا شععععاات  وي اإلعاقعععع  تشععععي يا    تضععععديي تشععععريضاةا  -٦4
التعععدابم التيسعععمي  املضقولععع  ليشعععمي جمعععاالر أخعععر     لتوسعععي  نطعععاق حظعععر االمتاعععاع ععععن تعععوفم 

، واحلرت علعى تسعهيي و عول ا شعاات  وي اإلعاقع     (١4٠)جانا الضمال  وعالقار الضمي
 ر(١4١)املباين املستوح  أمام ا مهور

 (١4٢)األقليات -٤ 
أوجعععه التةيععع  أو عععل الل اععع  املضايععع  ابحلقعععوق االقت عععاري  واالجتماعيععع  والثقافيععع  مب افةععع   -٦5

 ر(١43)والقوالا الامطي  السلبي ، وهي من بني ا سباد ال اما  ورات التميي  البايوي   حح الروما
 يات العععع  رد ال بععععمد   عععععدر  وأعربععععل  اعععع  القلععععات علععععى التمييعععع  الضا ععععري عععععن القلععععح -٦٦
   الضعيل أن الحظلو  يسمى ابملااؤح املستبضدد اجتماعياً الك يش ي الروما  البي  س اهنار ما

ح ي ثر  ثعماً سعلبياً كبعماً   مجيع  جوانعا حيعاد الرومعا، وال سعيما   جمعاالر التو يع  املااؤ هذأ
وأعربععل الل اعع  عععن القلععح أيلععاً  والسعع ن والرعايعع  ال ععةي  واصععدمار الضامعع  ا خععر  والتضلععي ر

البلديععع  للرومعععا، ورعمهعععا  يات التقعععارير العععك تتةعععدب ععععن رفععع  بضععع  البلعععد ر  جعععم املسعععاكن 
سياس  الس ي لطرر الروما من هذأ البلد ر، وتسيد بضدم اختا  احل ومع  املرك يع  التعدابم املااسعب  

  ر(١44)ملضاقبتها

 (١45)املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء -٥ 
الععععدوري فيمععععا يتضلععععح ابلتو ععععيار  ار ال ععععل  املابثقعععع  مععععن ا ولعععع  الثانيعععع  لالسععععتضرال  -٦٧

، أو ععععل مسوىععععي  شعععع ون الالجئععععني أبن تت ععععد  تشععععي يا  وجععععه التةيعععع  والو عععع  (١4٦)الشععععامي
والتمييععع  العععك يضعععاين ماهعععا ملتمسعععو الل عععوت والالجئعععون، وت سعععي التةقيعععح   أي فضعععي معععن أفضعععال 
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التمييععععع  أو الضاععععع  املرت عععععا بسعععععبا جاسعععععي  اللعععععةي  أو هويتعععععه اإلثايععععع ، ومالحقععععع  املسععععع ولني 
  ر(4٧١)ومضاقبته 

وأعربعل الل اع  املضايع  ابحلقعوق االقت عاري  واالجتماعيع  والثقافيع  ععن قلقهعا معن ا عراا   -٦8
املرت بعع  بععداف  التمييعع  ىععد املهععاجرين   جمععال الضمالعع ، وال سععيما فيمععا يتضلععح مبمارسعع  حقععوقه  

  ر(١48)الاقابي ، و  جمال الس ن

  دميو اجلنسية -٦ 
ار ال ععععععل  املابثقعععععع  مععععععن ا ولعععععع  الثانيعععععع  لالسععععععتضرال الععععععدوري فيمععععععا يتضلععععععح ابلتو ععععععي    -٦9

، أو عععل مسوىعععي  شععع ون الالجئعععني بوىععع   جعععرات خعععات لتةديعععد حعععاالر انضعععدام (١49)الشعععامي
  ر(١5٠)ا اسي  بعي  التضر  على ا شاات عد ي ا اسي  ومحايته 

ؤسععععال وأعربععععل  اعععع  القلععععات علععععى التمييعععع  الضا ععععري عععععن قلقهععععا مععععن شععععدد تضععععرل ا  -٧٠
املولورين لوالدين عد ي ا اسي  وا ؤسال املولعورين  م أجابيع  وأد تشعي ي خعار   ؤعار الع وا  
صطر انضدام ا اسي ر وأو ل الل ا  تشي يا بلمان ح ول ا ؤسال عد ي ا اسي  املولعورين 

  ر(١5١)فيها على جاسيتها
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