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 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير  23

 تشيكيا  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض  16/21و  5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقدل  في شاااااااا   .  (1)السااااااااا  

 موجز تقيدًا بالحد األقصى لعدد الكلمات.

 نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ثانياا  

نظر تشاي يا في التصادي   أوصا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن ت -2
 .(2)على االتفاقيق الدوليق لحما ق حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

وشااااجع  اللجنق نفسااااها تشااااي يا على توقيع البروتوكول االقتياري الملح  بالعهد الدولي ال ا    -3
 .(3)بالحقوق االقتصاد ق واالجتماةيق والثقاةيق والتصدي  عليه

القضاااااا  على التمييز العنصاااااري تشاااااي يا على النظر في التصااااادي  على اتفاقيق   وشاااااجع  لجنق -4
 .(4)(189بش ن العمال المنزليين )رقم  2011منظمق العم  الدوليق لعا  

وأوص  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسان ب ن تت ذ تشي يا ما يلز  من تدا ير للتصدي  على اتفاقيق   -5
 .(5)ضد النسا  والعنف العائلي وم افحتهما )اتفاقيق اسطنبول(مجلس أوروبا للوقا ق من العنف 

وأوصا  لجنق حقوق الطف  ب ن تنظر تشاي يا في ساحع نعالناتها بشا ن اتفاقيق وضاع األشا ا    -6
 .(6)عد مي الجنسيق

  2017وساااااهم  تشااااي يا ماليًا في مفوضاااايق األمم المتحدة الساااااميق لحقوق اإلنسااااان في األعوا    -7
2021و 2020و 2019و 2018و

(7). 
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 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -1 

حث  لجنق مناهضاااق التعذيع تشاااي يا على اعتماد تعريذ للتعذيع  يطي جميع العناصااار الواردة   -8
قاسااااايق أو الالننساااااانيق  من اتفاقيق مناهضاااااق التعذيع وميرض من ضااااارو  المعاملق أو العقوبق ال 1في المادة  

 .(8)المهينق أو

وأوصاااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااان ب ن تعدل تشااااي يا قانون مناهضااااق التمييز قصااااد توفير  -9
الحما ق األسااااااسااااايق واإلجرائيق الشااااااملق والفعالق من التمييز القائم على جميع األسااااابا  التي  حظرها العهد  

بما فيها اللون أو الليق أو األصاااااااا  القومي أو االجتماعي   -يق الدولي ال ا  بالحقوق المدنيق والسااااااااياساااااااا
في جميع المجااالت والقطااعاات وبماا في ذلات حااالت التمييز   -  الملكياق أو المولاد أو أي وضااااااااااااااع  قر  أو

الحصااااول على سااااب  انتصااااام فعالق ومالئمق ألي شاااا   من توفير نم انيق  المتعدد األشاااا ال، نضااااافق نلى  
 .(9)أش ال التمييز 

 البنية األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

أن تساااارلو جهودها لتعدي  قانون أمانق المظالم   ذكرت لجنق مناهضااااق التعذيع أنه ينبيي لتشااااي يا -10
بغيق تدةيم وال ق األمانق في مجال حقوق اإلنساااااااااااان وجعلها تمتث  المبادب المتعلقق بمركز الم ساااااااااااساااااااااااات  

أنه ينبيي لتشااااااي يا أن  ًا  وذكرت أ ضااااااًا.  تام  الوطنيق لتعزيز وحما ق حقوق اإلنسااااااان )مبادب باريس( امتثاالً 
 .(10)وارد الماليق والبشريق الكاةيق لالضطالو  واليتها بطريقق فعالق ومستقلقتوفر ألمانق المظالم الم

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -رابعاا  

الذذدوليذذة المتعلقذذة بحقوق اإلنسذذذذذذذذذذذانل مع مراعذذاة القذذانون الذذدولي   -ألف  تنفيذذا االلتزامذذات 
 الساري  اإلنساني

 المساواة وعدم التمييز -1 

المعنيق بالحقوق االقتصاااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق عن قلقها من اسااااااتمرار التمييز  أعرب  اللجنق   -11
وقطا  الكراهيق والتحام  والتنميط في ح  بعض األفراد وبعض الجماعات المهمشاااق والمحرومق. وأعرب   

 .(11)عن قلقها أ ضًا ألن عد  التبليغ عن التمييز يرتبط بقلق الثقق في الم سسات الح وميق

وأعرب  لجنق القضااا  على التمييز العنصااري عن قلقها من شاايوو قطا  الكراهيق، وال ساايما ن ا    -12
انتشااار قطا  الكراهيق العنصااريق والتحام  والتنميط في ح  األقليات، ال ساايما ملتمسااي اللجو  والالج ين  

اص  االجتماعي. وأعرب   عن طري  اإلنترن  ووسائ  التو ًا  والروما واليهود،  ين عامق الس ان، وذلت أساس
عن قلقها  وجه قا  ن ا  اسااااااات دا  الساااااااياسااااااايين والشااااااا صااااااايات العامق، بمن فيهم أعضاااااااا  في ًا  أ ضااااااا

ورؤساااااا   لد ات وأعضاااااا  في الح ومق، قطا  الكراهيق العنصاااااريق وال طا  المعادي للمهاجرين   البرلمان
حام  المتعل  باألقليات وال وم  والروما، وإ ا  دور وساااااااااااااائط اإلعال  في نشااااااااااااار التنميط العنصاااااااااااااري والت

 .(12)المهاجرين من

وأوصاااااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااان ب ن تت ذ تشااااااااي يا تدا ير فعالق لمنع قطا  الكراهيق،   -13
يلما على لسااااان السااااياساااايين وكبار المووفين العموميين، وأن تدين علن وبشاااادة هذا ال طا ، وأن تكثف ًا  سااااا

 .(13)ل طا  الكراهيق على اإلنترن الجهود الراميق نلى التصدي 
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ًا  وأوصاااااااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااااان ب ن تحق  تشااااااااااي يا في الجرائم  دافع الكراهيق تح يق  -14
ومقاضااااة الجناة المشاااتبه فيهم عند االقتضاااا ، ومعاقبتهم نن ثبت  ندانتهم، وتوفير ساااب  انتصاااام  ،  شاااامالً 

 .(14)مالئمق للضحا ا

ا  على التمييز العنصااري تشااي يا بالتحقي  المناسااع في قضااا ا الجرائم ذات  وأوصاا  لجنق القضاا -15
 .(15)بعقوبات مناسبق الدوافع العنصريق ومحاكمق الجناة ومعاقبتهم

ضاااااااااحا ا الجرائم ذات الدوافع    وأوصااااااااا  اللجنق نفساااااااااها ب ن تزي  تشاااااااااي يا الع بات التي يواجهها -16
العنصااااااااريق وأن تيساااااااار عمليق اإل الل،  وسااااااااائ  منها التوةيق بسااااااااب  االنتصااااااااام المتاحق، وتقد م المعونق  

 .(16)القضائيق المجانيق للضحا ا

وأوصااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان ب ن تدعلم تشاااااي يا جهود التوةيق، وتنظلم حمالت تهدم   -17
وق اإلنساااااااان والتساااااااامو ن ا  التنوو وإلى القضاااااااا  على التحام  النمطي على أساااااااا   نلى تعزيز احترا  حق

 .(17)االنتما  اإلثني أو الدين

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعايب -2 

أعرب  لجنق مناهضاااااااق التعذيع عن بالغ قلقها ألن الفحو  الطبيق للمحتجزين تجري بحضاااااااور  -18
من قانون قدمات الرعا ق الصاااااحيق تمنع المهنيين الطبيين   51  الساااااجون وأفراد الشااااارطق وألن المادة  حرا

 .(18)من اإل الل عن حاالت التعذيع وسو  المعاملق المشتبه فيها

وحث  اللجنق نفسااااها تشااااي يا على تدةيم قدرة المفتشاااايق العامق لقوات األمن على التحقي  وتعزيز   -19
 حال نليها على الفور جميع الشاااا اوم المرتبطق بالتعذيع وسااااو  المعاملق، بما في ذلت أي  اسااااتقالليتها كي 

ادعا ات من هذا القبي   قدمها أشااااا ا  مسااااالوبق حريتهم، والتحقي  في جميع ادعا ات التعذيع أو ساااااو  
بت  ندانتهم  المعاملق بسااااارعق ونزاهق وفعاليق، ومحاكمق الجناة المشاااااتبه فيهم وف  األصاااااول، ومعاقبتهم نن ث

 .(19)معاقبق تتناسع مع قطورة أفعالهم

وال تزال اللجنق نفسااااااااااها تشااااااااااعر بالقل  لكون المعونق القضااااااااااائيق المجانيق مير متاحق منذ الوهلق   -20
 .(20)األولى من سلع الحريق

ح   ًا  وأعرب  اللجنق نفساااااها عن قلقها لكون أفراد الشااااارطق، من الناحيق العمليق، ال  حترمون دائم -21
 .(21)المحتجزين في أن ُيبلَّيوا بحقوقهم وأن   طروا أحد أقاربهم باحتجا هم

ودع  اللجنق نفسها تشي يا نلى تعزيز الجهود الراميق نلى الحد من اكتظاظ السجون، بطرق منها   -22
مع قواعاد األمم المتحادة الادنياا النموذجيق  ًا  تنفياذ تادا ير مير احتجاا ياق  وصاااااااااااااافهاا  ادائا  لالحتجاا ، تمشاااااااااااااايا

 .(22)للتدا ير مير االحتجا يق )قواعد طوكيو(

ها بشااااااااااا ن التقارير التي تفيد ب ن المحتجزين ال  حصااااااااااالون على  وأعرب  اللجنق نفساااااااااااها عن قلق -23
 .(23)  في من قدمات الرعا ق الصحيق، بما في ذلت الرعا ق النفسيق ما

وأشاااااااااااارت اللجنق نفساااااااااااها بقل  نلى أن الساااااااااااجنا  الذين يتبين أن لديهم أفكار انتحاريق ال يتلقون   -24
 .(24)سانيقال سيما الرعا ق النفًا، المساعدة الطبيق تلقائي

وذكرت اللجنق نفسها أنه ينبيي لتشي يا أن تحق  في جميع الش اوم المتعلقق بإسا ة معاملق ذوي   -25
اإلعاقات العقليق والنفسايق االجتماةيق المودععين م ساساات الطع النفسااني، وتقد م الجناة نلى العدالق وجبر  

 .(25)أضرار الضحا ا
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نسااااااااان توصااااااااياتها التي دع  فيها تشااااااااي يا نلى أن تت ذ تدا ير  وكررت اللجنق المعنيق بحقوق اإل -26
فوريق إلبطال اسات دا  األسارلة الحابساق في م ساساات الطع النفسااني والم ساساات ذات الصالق، وإنشاا  نظا   
مساااااااااااتق  للرصاااااااااااد واإل الل، والتحقي  الفعال في االنتهاكات ومقاضااااااااااااة الجناة ومعاقبتهم، وجبر أضااااااااااارار  

 .(26)وأسرهم الضحا ا

وذكرت لجنق مناهضق التعذيع أنه ينبيي لتشي يا أن تت ذ التدا ير الال مق لتم ين أمانق المظالم،   -27
نلى م سااااسااااات الطع النفساااااني    بصاااافتها ا ليق الوقائيق الوطنيق، على مواصاااالق  ياراتها المنتظمق والمفاج ق

 .(27)فعاالً ًا تكف  تنفيذ التوصيات التي تقدمها األمانق تنفيذ دون قيد، وأن

د أي ح م قاانوني   -28 وذكرت منظماق األمم المتحادة للتربياق والعلم والثقاافاق )اليونساااااااااااااا و( أناه لم  حادَّ
 حظر صراحق العقوبق البدنيق في التعليم. وشجع  تشي يا على أن تحظر في القانون جميع أش ال العنف،  

 .(28)بما فيها العقوبق البدنيق، في أماكن التعليم

 العدلل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابل وسيادة القانون إقامة  -3 

أوصااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان ب ن تسااااات صااااا  تشاااااي يا جميع أشااااا ال تدق  السااااالطتين   -29
تصااون، في القانون وفي الممارسااق، االسااتقالل    التشااريةيق والتنفيذ ق مير المبرر في الساالطق القضااائيق، وأن

وإدارته الذاتيق الفعالق، وذلت بسااااااب  منها    هم، واسااااااتقالل م تع المدعي العا  األعلىالكام  للقضاااااااة ونزاهت
للعهد   ضاااامان أن تكون نجرا ات اقتيار القضاااااة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم ممتثلق

ادب األسااسايق بشا ن والمعايير الدوليق ذات الصالق، بما فيها المب الدولي ال ا  بالحقوق المدنيق والساياسايق
 .(29)استقالل السلطق القضائيق والمبادب التوجيهيق المتعلقق  دور أعضا  النيابق العامق

وحث  لجنق حقوق الطف  تشاااااااي يا على موا مق نظامها لقضاااااااا  األطفال موا مق تامق مع اتفاقيق   -30
معاملق األطفال الذين  حقوق الطف  وميرها من المعايير ذات الصاااااالق، وحثتها باألقض على ضاااااامان عد   

على  ًا  ساااااانق، وهي الساااااان الدنيا للمساااااا وليق الجنائيق، معاملق المجرمين. وحثتها أ ضاااااا  15تق  أعمارهم عن 
الم الفين    وضااااااع تدا ير مير قضااااااائيق وتعزيزها، مث  التحوي  والوساااااااطق والمشااااااورة، لفائدة جميع األطفال

تجااا يااق على األطفااال كلمااا أم ن ذلات،  للقااانون، بصاااااااااااااارم النظر عن ساااااااااااااانهم، وتطبي  عقوبااات مير اح
على عد  احتجا  األطفال  ًا  نظا  المراقبق أو قدمق المجتمع. وحث  لجنق حقوق الطف  تشااااااي يا أ ضاااااا مث 

الم الفين للقانون مع الباليين أو مع أطفال  قرين في الرعا ق الم ساااااااااااااسااااااااااااايق، عندما   ون االحتجا  أمر  
 .(30)مفر منه ال

اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تكف  تشااااااي يا التعويض  وأوصاااااا    -31
الفعال لضااااااااااحا ا التع يم القسااااااااااري وتزويدهم بالدعم الكافي لجبر أضاااااااااارارهم، بما ةيه المساااااااااااعدة من أج   

   م تمديد المهلق لتقد ًا  أ ضااااااا الحصاااااااول على تعويض وعلى المعونق القضاااااااائيق المجانيق. وأوصااااااا  تشاااااااي يا
مطالبات قانونيق بالتعويض في حاالت التع يم القساااااااااااااري، طالما كان ذلت ضاااااااااااااروريًا، وتقد م ضااااااااااااامانات  

 .(31)التكرار  عد 

 الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -4 

يتعرض    الااذي  اتتشااااااااااااااعر اللجنااق المعنيااق بحقوق اإلنساااااااااااااااان بااالقل  من تزايااد ادعااا ات التهااديااد -32
من ًا  الصاااااااحفيون، قاصاااااااق من كبار الساااااااياسااااااايين، بما في ذلت التهديد بالعنف. وتشاااااااعر بالقل  أ ضااااااا لها

ال طابات المعاد ق لوساااااااااائط اإلعال  واالتهامات المتصااااااااالق  تسااااااااا ير مووفين عموميين وساااااااااائط اإلعال   
 .(32)العا  للتالعع بالرأي
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تحمي تشي يا الصحفيين الذين  يطون القضا ا  وأوص  لجنق القضا  على التمييز العنصري ب ن  -33
 .(33)المرتبطق بالهجرة وأن تكف  لهم أدا  عملهم دون قوم من االنتقا  أو الترهيع

وأوصااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان ب ن تكف  تشاااااي يا نحجا  المسااااا ولين عن أي تدق  في  -34
التعبير، وضاااامان حمايتهم بفعاليق من أي نوو ممارسااااق الصااااحفيين واإلعالميين المشااااروعق للح  في حريق 

من أنواو التهديد أو الضااااايط أو الترهيع أو االعتدا ، والتحقي  الشاااااام  في األفعال مير القانونيق في ح   
 .(34)الصحفيين وتقد م الجناة نلى العدالق

التشااااااااااااااهير وباااإدراجاااه في قاااانون مااادني وفقاااًا    إلياااا  تجريمباااوأوصاااااااااااااااا  اليونساااااااااااااا و تشااااااااااااااي ياااا   -35
 .(35)الدوليق معايير لل

وأعرب  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان عن قلقها ن ا  ما أُ لغ عنه من صاااااعوبات في الحصاااااول   -36
بقانون حريق الحصااااااااااول على المعلومات. وأوصاااااااااا  ب ن    على المعلومات التي بحو ة الهي ات العامق عمالً 

الهي اات العااماق مماارسااااااااااااااق  تكفا  تشااااااااااااااي ياا مماارساااااااااااااااق الح  في الحصااااااااااااااول على المعلوماات التي بحو ة  
 .(36)عملياً  فعالق

أن تشااااااااااريعاتها ال تنطوي على تمييز في ح  ذوي   وأوصاااااااااا  اللجنق نفسااااااااااها ب ن تكف  تشااااااااااي يا -37
 .(37)اإلعاقات الذهنيق أو النفسيق االجتماةيق بحرمانهم من ح  االقتراو

 حظر جميع أشكال الرقل بما في ذلك االتجار بالبشر  -5 

لجنق القضاااااااا  على التمييز العنصاااااااري ب ن تواصااااااا  تشاااااااي يا جهودها لم افحق االتجار  أوصااااااا    -38
على    بسااااااااااااب  منها العم  على تحديد هويق مرتكبي االتجار بالبشاااااااااااار، ومقاضاااااااااااااتهم، ومعاقبتهم بالبشاااااااااااار 

 .(38)المناسع النحو

ى منع  وأوصاااااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااان ب ن تواصاااااااا  تشااااااااي يا تعزيز جهودها الراميق نل -39
في الفضااا  اإللكتروني. وأوصااتها  ًا االتجار بالبشاار وم افحته بفعاليق، بما في ذلت اسااتيالل األطفال جنسااي

ب ن تعم  على تحديد هويق الضااحا ا بفعاليق، بما في ذلت فحض الف ات المسااتضااعفق، مث  ملتمسااي  ًا  أ ضاا
لت بإجرا  تح يقات فوريق وشااااااملق  اللجو  واألطفال مير المصاااااحوبين والالج ين والمهاجرين. وأوصاااااتها كذ

من القانون الجنائي،    168في جميع قضااااا ا االتجار بالبشاااار ومقاضاااااة الجناة المشااااتبه فيهم بموجع المادة  
الحصاول على ساب    تم ين الضاحا ا منًا  وفرض عقوبات مناسابق ورادعق في حالق ندانتهم. وأوصاتها أ ضا

 .(39) ، بما في ذلت نعادة الت هي  والتعويض الكافيفعالق للحما ق وقدمات المساعدة والجبر التا

وأوصااااااا  لجنق حقوق الطف  ب ن تت ذ تشاااااااي يا جميع التدا ير الال مق بحي   قاضاااااااى الجناة في  -40
أساااا  ارتكا هم لذلت، بصااارم النظر عن موافقق الضاااحا ا المبدئيق.    حاالت االتجار باألطفال وبيعهم على
التحقي  بفعاليق في جميع األفعال المشااااااااااامولق بالبروتوكول االقتياري  وحث  اللجنق نفساااااااااااها تشاااااااااااي يا على  

الملح  باتفاقيق حقوق الطف  بش ن  يع األطفال واستيالل األطفال في البيا  وفي المواد اإلباحيق، بما فيها  
على  ًا   يع األطفال الساااات دامهم في الساااا رة واسااااتياللهم جنساااايًا في سااااياق الساااافر والسااااياحق. وحثتها أ ضاااا

 .(40)مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مالئمق تتناسع وجسامق جرائمهم

وأوصاااا  مفوضاااايق األمم المتحدة الساااااميق لشاااا ون الالج ين ب ن تواصاااا  تشااااي يا تدةيم التعاون   -41
وبنا  القدرات بشااا ن االتجار بالبشااار  ين جميع أصاااحا  المصااالحق، بمن فيهم المرشااادون االجتماعيون في 

 .(41)ن وملتمسي اللجو ، وشرطق األجانع، والقضا مراف  المهاجري
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وأوصااااااا  المفوضااااااايق ب ن تضاااااااع تشاااااااي يا طرائ  تشااااااايي  موحدة لتحديد هويق ضاااااااحا ا االتجار   -42
 .(42)المحتاجين نلى الحما ق الدوليق وحمايتهم، بيض النظر عن وضعهم القانوني

 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -6 

اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق عن قلقها من التفاوتات الكبيرة  أعرب    -43
 .(43) ين المناط  في معدل البطالق

وأعرب  اللجنق نفساااااااها عن قلقها لكون بعض الف ات تواجه مزيدًا من الصاااااااعوبات في الحصااااااول   -44
قتصااااااد وت ثر بجائحق مرض فيرو  كورونا  على عم ، وكثير منها  عم  في القطاو مير النظامي من اال

 .(44)( على نحو مير متناسع19-)كوفيد

وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تكثف تشاي يا جهودها لدعم الروما، واألشا ا  ذوي اإلعاقق، والنسا    -45
والمهااجرين، في عااماًا فماا فوق،    50اللواتي لاديهن أطفاال، والشااااااااااااااباا ، واألشاااااااااااااا اا  الاذين تبلغ أعماارهم  

الحصااااااااول على عم ،  وسااااااااائ  منها تنفيذ تدا ير ن جا يق محددة الهدم، وتيسااااااااير حصااااااااولهم على فر   
 .(45)التدريع التقني والمهني، وجمع البيانات عن أوضاعهم

وأوصا  لجنق القضاا  على التمييز العنصاري ب ن تت ذ تشاي يا تدا ير قاصاق لزيادة تمثي  الروما   -46
ا ، كوسااااااايلق لزيادة معدل عمالق الروما وكذلت كوسااااااايلق للحد من التمييز وتيساااااااير حصاااااااول في القطاو الع

 .(46)الروما على ال دمات العامق

وأعربا  اللجناق المعنياق باالحقوق االقتصاااااااااااااااد اق واالجتمااةياق والثقااةياق عن أساااااااااااااافهاا لالفتقاار نلى   -47
 .(47)قطاوالعاملين في هذا ال نحصا ات عن العم  مير النظامي ولقلق حما ق

وأوصااااااا  اللجنق نفساااااااها ب ن ت طو تشاااااااي يا قطوات لتيساااااااير انتقال العمال من االقتصااااااااد مير  -48
النظامي نلى االقتصاااااااااد النظامي  وسااااااااائ  منها جمع البيانات عن أوضاااااااااعهم وتوفير التيطيق الال مق لهم  

 .(48)بقوانين العم  وحصولهم على الحما ق االجتماةيق

ب ن تكثف تشااااااي يا جهودها لضاااااامان الحد األدنى للجور لجميع العمال   وأوصاااااا  اللجنق نفسااااااها -49
ب ن تدعلم تشاااااي يا قدرات  ًا  وأوصااااا  أ ضااااا  وتحديدض عند مساااااتوم كام  حق  الةير الكريم للعمال وأسااااارهم.

 .(49)عمليات تفتير العم  لضمان ننفاذ الحد األدنى للجور 

ف ق ال دمات األسااسايق لضامان الح  في اإلضارا   وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تنقو تشاي يا نطاق   -50
 .(50)اعتبار قدماتهم أساسيق لجميع مووفي الح ومق الذين ال  م ن بصورة معقولق

 الحق في الضمان االجتماعي -7 

أعربا  اللجناق المعنياق باالحقوق االقتصااااااااااااااااد اق واالجتمااةياق والثقااةياق عن قلقهاا لكون العادياد من   -51
للحصاول على اساتحقاقات نظا  المعاشاات التقاعد ق بسابع الع بات التي تحول دون  الالج ين مير م هلين  

نثبات العدد المطلو  من ساااااااااانوات العم  وألنهم ما  الوا  عتمدون على الحد األدنى من  دالت المةيشااااااااااق.  
تمساي  وأوصا  هذض اللجنق ب ن تعدل تشاي يا قانون ت مين المعاشاات التقاعد ق لتساهي  اساتفادة الالج ين ومل

 .(51)اللجو  من نظا  التقاعد الوطني

وأعرب  لجنق حقوق الطف  عن قلقها من عد  حصااول األطفال المهاجرين على الت مين الصااحي   -52
المواليد و/أو األطفال المصااااا ين ب مراض قطيرة من الت مين ال ا  عندما   ون والدوهم    العا ، واسااااتبعاد



A/HRC/WG.6/42/CZE/2 

7 GE.22-25460 

ي اللجو ، وهو ما ي دي نلى نثقال كاه  األسر المهاجرة واألطفال  من مير الم يمين الدائمين أو من ملتمس
 .(52)المهاجرين بالديون 

وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تكثف تشاي يا جهودها لتم ين جميع األطفال المهاجرين من الحصاول   -53
على الرعا ق الصااااحيق والت مين الصااااحي، بصاااارم النظر عن وضااااعهم أو وضااااع والديهم من حي  الهجرة  

 .(53)نقامتهم أو حالتهم الصحيق، وتعتمد استراتيجيق لت فيذ عع  الديون ب صو  المسائ  الصحيق أو

 الحق في مستوى معيشي الئق -8 

أوصاا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تت ذ تشااي يا تدا ير محددة   -54
الفقر، وب ن تكف  عند االقتضاااااااااااااا  نتاحق تدا ير الحما ق   الهدم لحما ق أكثر الف ات حرمانًا وتهميشاااااااااااااًا من

 .(54)االجتماةيق الكاةيق، وذلت لتوفير مستوم مةيشي الئ 

اللجنق نفساااااااها ب ن تعجل  تشاااااااي يا بعمليق تعدي  طريقتها لحساااااااا  الحد األدنى للكفام    وأوصااااااا  -55
 .(55)و يادته، مع ربطه بم شر تكلفق المةيشق

لإلساااااا ان االجتماعي    شااااااامالً ًا  اللجنق نفسااااااها عن قلقها لكون تشااااااي يا لم تعتمد بعد نظاموأعرب    -56
 .(56)لإلس ان االجتماعيًا وقانون

ويساااااااور اللجنق نفسااااااها القل  ن ا  االفتقار نلى الساااااا ن الالئ ، وإ ا  تكاليذ اإلساااااا ان وأسااااااعار   -57
 .(57)لس ناإل جار المرتفعق، وعد  كفا ق األموال الم صصق لدفع  دل ا

وأعرب  لجنق حقوق الطف  عن قلقها من اساااااااااتمرار الحاجق الماساااااااااق نلى اإلسااااااااا ان االجتماعي،   -58
 وجود عدد كبير من األسار التي لديها أطفال والتي هي في ضاائقق سا نيق شاديدة. وأوصا  تشاي يا بإنشاا   

البيانات وتحليلها بصاااااااااااااورة ممنهجق عن نظا  لإلسااااااااااااا ان االجتماعي   ون مزودًا بالموارد الكاةيق، وبجمع  
 .(58)األسر المحتاجق نلى اإلس ان االجتماعي وتوفير العدد الال   من المساكن

وأوصاااااا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تتيو تشااااااي يا المزيد من   -59
من وحدات اإلسااااااا ان االجتماعي ودعم  نتاحق المزيد    السااااااا ن الالئ   تكلفق ميساااااااورة، ال سااااااايما عن طري 

السااااااااا ن، مع نيال  اهتما  قا  للف ات المحرومق والمهمشاااااااااق، مث  الروما والمهاجرين واألشااااااااا ا  ذوي  
 .(59)اإلعاقق وكبار السن

وحث  لجنق حقوق الطف  تشاااي يا على تنفيذ تدا ير ساااياساااق عامق محددة الهدم لمعالجق أسااابا    -60
ساااااااار الروما، بمن فيها األطفال، وتم ينهم من الحصااااااااول على الت مين  الفقر وتحسااااااااين وروم مةيشااااااااق األ
 .(60)الصحي العا  والدعم الس ني الكافي

وول  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااد ق واالجتماةيق والثقاةيق تشاعر بالقل  بشا ن التقارير التي   -61
 .(61)لس نتفيد ب ن الروما يواجهون حواجز متعددة تحول دون نعمال حقهم في ا

عن قلقها من انتشاااااااااار التمييز الذي يتعرض له   وأعرب  لجنق القضاااااااااا  على التمييز العنصاااااااااري  -62
ةيما  سامى الفنادق  ًا  أماكن مهمشاق اجتماةيًا، مالب الروما في ساوق اإلسا ان وكثرة الروما الذين   يمون في

 .(62)ويواجهون قطر اإلقال  القسري ، الس نيق، من دون ضمان الحيا ة

ر تشي يا حصول الروما على الس ن الالئ  وا من وتواص  تنميق  -63 وأوص  اللجنق نفسها ب ن تيسل
قطاو اإلس ان االجتماعي في األحيا  الم تلطق اجتماةيًا وإثنيًا، وأن تكافو الممارسات التمييزيق والتعسفيق  

ير ووفقاًا للقاانون الوطني  في سااااااااااااااوق اإلساااااااااااااا اان، وأن تكفا  عاد  اإلقال  نال  وصاااااااااااااافاه نجرا  المالذ األق
 .(63)الدوليق والمعايير 
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وأشاااااااااااااااارت اللجناق المعنياق باالحقوق االقتصااااااااااااااااد اق واالجتمااةياق والثقااةياق نلى أن بعض الماالكين   -64
يترددون في ت جير شااق  للمهاجرين، الذين كثيرًا ما ُ طلع منهم دفع ن جارات أملى من أسااعار السااوق على  

 .(64)مساكن متدنيق المستوم

وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تحق  تشاي يا في ادعا ات التعرض ألي شا   من أشا ال التمييز في  -65
 .(65)الحصول على س ن، بما في ذلت مستويات اإل جار ووروم الس ن

وعن أسااااافها لعد   ًا،  وأعرب  اللجنق نفساااااها عن قلقها لكون عدد المتشاااااردين في تشاااااي يا كثير جد -66
 .(66)هذض المش لق ومعالجتها وجود  ليق فعالق لتوقلاي

وأوصااا  اللجنق نفساااها ب ن تعم  تشاااي يا على أال ت دي عمليات اإلقال  نلى تشاااريد األفراد، وأن   -67
 .(67)توفر س نًا  دياًل الئقًا حيثما كان المتضررون مير قادرين على نعالق أنفسهم

 الحق في الصحة -9 

واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تعم  تشاي يا على حصاول    أوصا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااد ق -68
جميع األشااااااا ا ، بمن فيهم المهاجرون، على قد  المسااااااااواة، على ال دمات الصاااااااحيق الوقائيق والعالجيق  

 .(68)والملطفق، بيض النظر عن وضعهم القانوني وعن الوثائ  التي  حملونها

ذ تشااااي يا نجرا ات إل الق الع بات الماليق  وأوصاااا  لجنق القضااااا  على التمييز العنصااااري ب ن تت  -69
التي تعوق حصااول المهاجرين مير المشاامولين  نظا  الت مين الصااحي العا  على الرعا ق الصااحيق، بما في 

 .(69)ذلت حصول الحوام  على الرعا ق قالل فترة ما قب  الوالدة وأثنا  الم اض والوالدة

االنتحار هو الساااابع الرئيسااااي الثاني للوةيات  ين من تتراو   وأشااااارت لجنق حقوق الطف  نلى أن  -70
سانق. وأوصا  ب ن تواصا  تشاي يا ت صايض ما   في من الموارد للوقا ق من انتحار   24و 15أعمارهم  ين 

 .(70)األطفال واقتالو أسبابه الجذريق

الجنس والصاحق اإلنجا يق  وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تعمد تشاي يا نلى التث يذ الشاام  في مجال   -71
 .(71)للمراهقين في المدار 

ًا  وأعرب  لجنق القضاا  على التمييز العنصاري عن قلقها من متوساط العمر المتوقع المن فض جد  -72
 ين الروما، والنساابق القليلق من الروما المشاامولين  نظا  الت مين الصااحي العا ، والتمييز في الحصااول على  

 .(72)الرعا ق الصحيق

وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تواصا  تشاي يا جهودها الراميق نلى نذكا  الوعي الصاحي  ين الروما،   -73
 .(73)بما في ذلت ما يتعل  بالصحق الجنسيق واإلنجا يق

 الحق في التعليم -10 

  أعرب  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااد ق واالجتماةيق والثقاةيق عن قلقها من أن عددًا كبيرًا من -74
األطفال ذوي اإلعاقق، ال ساايما األطفال ذوي اإلعاقات الذهنيق والمصااا ين بالتوحد، ما  الوا يتلقون تعليمهم  

 .(74)في مدار  قاصق

وأعربا  اللجناق نفسااااااااااااااهاا عن قلقهاا من قلاق أطفاال الروماا في مرحلاق التعليم قبا  اال تادائي، وكثرة   -75
 .(75)لروماتسربهم، وقلق عدد الوسطا  الم هلين في مدار  ا

وأعرب  لجنق القضااا  على التمييز العنصااري عن قلقها من انتشااار المدار  القائمق على الفصا    -76
التي تنتمي اليالبيق العظمى من تالميذها نلى الروما، وتشااااااااير نلى أن هذض الممارسااااااااق تتفاقم بساااااااابع تركز 
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لروما وجود تالميذ من الروما في الروما في األماكن المهمشااااااق اجتماةيًا وبساااااابع رفض الوالدين من مير ا
 .(76)المدار  التي يدر  فيها أطفالهم

وأعربااا  لجناااق حقوق الطفااا  عن قلقهاااا من قلاااق الااادعم المقاااد  لتم ين األطفاااال المهااااجرين من   -77
 .(77)االندماج في المدار  العاد ق

فيها تعديالت المرساااااو   وأوصااااا  اللجنق نفساااااها ب ن تراجع تشاااااي يا تشاااااريعاتها وممارسااااااتها، بما   -78
، بحيا  يُادمج جميع األطفاال، بمن فيهم األطفاال الروماا واألطفاال المهااجرون واألطفاال ذوو  27/2016 رقم

في نظاا  التعليم العاادي على جميع المسااااااااااااااتوياات ويوفَّر الادعم الماالي الكاافي   وفعااالً ًا  تااماًا  اإلعااقاق، دمجا
 .(78)عي أو الماليللطفال الذين  ةيشون أوضاو الحرمان االجتما

من الجهود إلدماج أطفال الروما  ًا  وأوصاا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااان ب ن تبذل تشااي يا مزيد -79
في نظا  التعليم العادي و يادة معدالت االسااتبقا  في المدار  وإتما  التعليم وتيسااير حصااولهم على التعليم  

 .(79)الثانوي والعالي

على مواصالق جهودها بحي  يتم ن أطفال الروما من نعمال حقهم في وشاجع  اليونسا و تشاي يا  -80
 .(80)تاماً  التعليم في  ي ق جامععق نعماالً 

وأوصاااااااا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تزي  تشااااااااي يا الحواجز   -81
باااالتعليم، بمن فيهم التالمياااذ مير القاااانونياااق واإلدارياااق التي تحول دون التحااااق جميع التالمياااذ المهااااجرين 

 .(81)الحاملين للوثائ  الال مق، وأن تت ذ تدا ير فعالق تتيو لهم فر  الحصول على التعليم دون تمييز 

 الحقوق الثقافية -11 

من  ًا  أوصاااااااا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تبذل تشااااااااي يا مزيد -82
ساااابي  تيسااااير سااااب  الثقافق وإتاحتها للجميع، والعم  على حصااااول الف ات المحرومق والمهمشااااق  الجهود في 

 .(82)على الثقافق ب سعار معقولق وتمتعها بمنافع التقد  العلمي

 األعمال التجارية وحقوق اإلنسان -12 

األعمال، بما ةيه أوصاااااا  لجنق حقوق الطف  ب ن تضااااااع تشااااااي يا وتنفذ لوائو تكف  امتثال قطاو   -83
صااااااناعق السااااااياحق، المعاييرع الدوليق لحقوق اإلنسااااااان ولحقوق الطف ، وذلت بطرق منها تن يو قطق العم   

ب ن تعمد تشاااي يا نلى  ًا  الوطنيق للعمال التجاريق وحقوق اإلنساااان والتشاااريعات ذات الصااالق. وأوصااا  أ ضااا
 .(83)سب  االنتصام نن حدث  انتهاكاترصد هذض اللوائو بفعاليق وتفرض العقوبات المناسبق وتوفر 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

من الجهود لم افحق العنف ضااااد  ًا  أوصاااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااان ب ن تبذل تشااااي يا مزيد -84
ضااد المرأة    المرأة، بما ةيه العنف العائلي والجنسااي  وسااائ  منها ما يليظ تنظيم حمالت بشاا ن رفض العنف

وت ثيرض الضاااار، والعم  بصاااورة ممنهجق على نطالو النساااا  على حقوقهن وعلى الساااب  المتاحق للحصاااول  
على الحما ق والمساااااعدة واإلنصااااامي والتشااااجيع على اإل الل عن حاالت العنف ضااااد المرأةي والعم  على  

ين وساااائر أصاااحا  المصااالحق  حصاااول مووفي ننفاذ القانون والعاملين في السااالت القضاااائي والمدعين العام
المعنيين على التدريع المناسع على الكشف عن قضا ا العنف ضد المرأة والتعام  معها والتحقي  فيها ومقاضاة  

المرأة،    مرتكبيها، مع مراعاة االعتبارات الجنساااااااااااانيقي والعم  على التحقي  الشاااااااااااام  في قضاااااااااااا ا العنف ضاااااااااااد 
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العقوبق المناسااااااابق نن ثبت  ندانتهم، وتوفير ساااااااب  انتصاااااااام فعالق للضاااااااحا اي  الجناة، ومعاقبتهم   ومقاضااااااااة
 .(84)وتيسير سب  حصول الضحا ا على قدمات الدعم

وأفادت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب نها ال تزال تشااااعر بالقل  ن ا    -85
ن  ينها الفصا  الرأساي واألفقي  ين الجنساين في ساوق  اساتمرار الفجوة في األجور  ين الجنساين، ألسابا  م

عن قلقها من الضاااااااااااعف الشاااااااااااديد في ًا  العم  وتمثي  المرأة المفرط في العم   دوا  جزئي. وأعرب  أ ضااااااااااا
 .(85)مشاركق المرأة في العم 

وأوصااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااان ب ن تت ذ تشاااااي يا تدا ير قانونيق وتدا ير ساااااياساااااق عامق   -86
ثر صااااااااااااارامق كي تحق  بفعاليق وفي مضاااااااااااااون أطر  منيق محددة التمثي  العادل للمرأة في الحياة العامق  أك

والساااياسااايق، ال سااايما في مواقع صااانع القرار، بما في ذلت في الهي ات التشاااريةيق والتنفيذ ق والقضاااائيق على  
 .(86)جميع المستويات، وذلت من قالل تدا ير قاصق م قتق مناسبق، نن لز  األمر 

وأوصا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تت ذ تشاي يا تدا ير شااملق   -87
 .(87)أدوار الجنسين للقضا  على تنميط

 األطفال  -2 

أوصا  لجنق حقوق الطف  ب ن تم لن تشاي يا أطفال األسار المحرومق اقتصااد ًا، وأطفال األريام،   -88
ق، واألطفال المشاااااااااااامولين بالرعا ق البديلق، واألطفال المهاجرين، وأطفال األقليات، من واألطفال ذوي اإلعاق

الحصااول على التعليم والرعا ق الصااحيق وال دمات األساااساايق والساا ن واالسااتحقاقات االجتماةيق ووصااولهم  
 .(88)نلى هياك  المشاركق

ًا  ثقاةيق عن قلقها من العدد الكبير جد وأعرب  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااد ق واالجتماةيق وال -89
يلما أطفال الروما واألطفال ذوي اإلعاقق. وأعرب  أ ضاا عن قلقها من ًا  من األطفال المودععين م سااسااات، سااا

كون نظا  رعا ق الطف  ال يزال مجزًأ ومن االفتقار نلى سااااياسااااق فعالق إلنها  اإليداو في م سااااسااااات الرعا ق  
 .(89)قوإلى قيارات الرعا ق األسري

وأوصاا  اللجنق نفسااها ب ن تنفذ تشااي يا سااياسااق واسااتراتيجيق وطنيتين مع قطق عم  محددة  منيًا   -90
 هدم التعجي  بالتقد  نحو ننها  اإليداو في م ساااااساااااات الرعا ق، دعمًا لل يارات المجتمةيق واألساااااريق، مع  

 .(90)نيال  اهتما  قا  للطفال ذوي اإلعاقق واألطفال الروما واألطفال الصيار جداً 

دت ثالث سنوات باعتبارها   -91 وأوص  اللجنق نفسها ب ن تعم  تشي يا على تنفيذ التشريعات التي حدل
 .(91)السن الدنيا إليداو طف  ما في الرعا ق الم سسيق

وأوص  اللجنق نفسها ب ن تضمن تشي يا توفير ما   في من قيارات الرعا ق األسريق، ومن جملق   -92
 .(92)ين بالتبني المدرَّبينذلت عدد كام من الوالد

 اساااات دا  أساااارلة قفصاااايق فيًا،  وذكرت لجنق مناهضااااق التعذيع أنه ينبيي أن تحظر تشااااي يا، عملي -93
 . ( 93) العقليق   جميع م سسات الطع النفساني والم سسات االجتماةيق التي  حتجز فيها األطفال ذوو اإلعاقات 

تشااااااي يا التدا ير الال مق لرفع مسااااااتوم وعي أفراد الجمهور  وأوصاااااا  لجنق حقوق الطف  ب ن تنفذ   -94
والتصااااااادي لجميع  ًا والمهنيين العاملين مع األطفال ومن أجلهم باساااااااتيالل األطفال واالعتدا  عليهم جنساااااااي

وال ساااايما على اإلنترن  وفي الساااافر والسااااياحق، بطرق  ًا، مظاهر اسااااتيالل األطفال واالعتدا  عليهم جنسااااي
ز قنوات  ساااااه  الوصاااااول نليها وساااااريق ومالئمق للطف  وفعالق لإل الل عن جميع أشااااا ال  منها توفير وتعزي

 .(94)االستيالل واالعتدا  الجنسيين وتشجيع األطفال على االستفادة منها



A/HRC/WG.6/42/CZE/2 

11 GE.22-25460 

من القانون   202و  193و  192( و1)187وأوصااااااااااا  اللجنق نفساااااااااااها ب ن تراجع تشاااااااااااي يا المواد   -95
عامًا من االساااااتيالل واالعتدا  الجنسااااايين وعد  جوا    18دون  الجنائي لضااااامان حما ق جميع األشااااا ا   

 .(95)تحميلهم المس وليق الجنائيق عن تبادل الصور الجنسيق العشوائيق

وأوصااااا  اللجنق نفساااااها ب ن تكف  تشاااااي يا اإل الل بسااااارعق عن االعتدا  الجنساااااي على األطفال،   -96
 .(96)الجناة قاضاةفي ذلت ضمن دائرة الطف  المقربق، والتحقي  ةيه وم بما

وأوصاا  اللجنق نفسااها ب ن تقد  تشااي يا قدمات مت صااصااق للطفال ضااحا ا االعتدا  الجنسااي،   -97
 .(97)بما فيها الدعم النفسي، كي يتسنى تعافيهم وإعادة ندماجهم

وأوصا  اللجنق نفساها ب ن تعتمد تشاي يا ساياساق وطنيق لمنع جرائم االساتيالل واالعتدا  الجنسايين   -98
  األطفال عبر اإلنترن  والتصااااااادي لها من قالل نطار قانوني مالئم وهي ق م رساااااااق للتنساااااااي  والرقابق  على

 .(98)ذات قدرات محددة في مجاالت التحلي  والبح  والرصد

وأوصاااااااااااااا  اللجنق نفسااااااااااااااها ب ن تحساااااااااااااان تشااااااااااااااي يا وتوسااااااااااااااع  ليق اإلحالق الوطنيق لتحديد هويق   -99
المب ر لهويق األطفال ضااااااااااااحا ا جميع الجرائم المشاااااااااااامولق    الضااااااااااااحا ا ووضااااااااااااع نجرا ات للتحديد األطفال

بالبروتوكول االقتياري الملح  باتفاقيق حقوق الطف  بشاااا ن  يع األطفال واسااااتيالل األطفال في البيا  وفي  
 .(99)المواد اإلباحيق

داق   وأشاااااارت اللجنق نفساااااها نلى انتشاااااار نساااااا ة معاملق األطفال واألطفال الصااااايار، ال سااااايما   -100
 .(100)األسرة، وإلى ُنهج التربيق العقا يق

وأوصاااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااان ب ن ت طو تشااااااي يا قطوات عمليق، بسااااااب  منها ات اذ   -101
تدا ير تشااريةيق عند االقتضااا ، لحظر العقوبق البدنيق صااراحق في جميع األماكن، بما فيها البي . وأوصا   

الراميق نلى تشااااجيع أشاااا ال الت ديع مير العنيفق  وصاااافها  دائ  للعقوبق  ب ن تدعلم تشااااي يا األنشااااطق  ًا  أ ضاااا
 .(101)البدنيق، ومواصلق التوةيق با ثار الضارة لهذض العقوبق

وأوصاااااااااااا  لجنق حقوق الطف  ب ن تجر  تشااااااااااااي يا صااااااااااااراحق الزواج القسااااااااااااري وأن تذكي الوعي   -102
الروما على    للفتيات ورفاههن، مع اسااااااتهدام  الضااااااارة لزواج األطفال على الصااااااحق البدنيق والعقليق با ثار 

 .(102)وجه ال صو 

وأوصاااا  اللجنق نفسااااها ب ن تعدل تشااااي يا تشااااريعاتها من أج  نليا  ك  االسااااتثنا ات التي تجيز  -103
 .(103)وحظر  واج األطفال 18الزواج لمن هم دون سن 

 .(104)لوالدين المسجونينوأوص  اللجنق نفسها ب ن تحمي تشي يا وتكف  ح  الزيارة ألطفال ا -104

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعرباا  اللجنااق المعنيااق بااالحقوق االقتصااااااااااااااااد ااق واالجتماااةيااق والثقاااةيااق عن قلقهااا من كثرة نيااداو   -105
يلما األشاااا ا  ذوي اإلعاقات الذهنيق أو النفساااايق االجتماةيق.   األشاااا ا  ذوي اإلعاقق في م سااااسااااات، سااااا

اسااتمرار تشااي يا في اسااتثمار الموارد في البي ات الم سااساايق، وعن أساافها لعد   وأعرب  عن قلقها أ ضااًا من 
 .(105)كفا ق قدمات الدعم التي تم ن األش ا  ذوي اإلعاقق من الةير المستق  في مجتمعاتهم المحليق

وأعرب  لجنق حقوق الطف  عن قلقها من عدد األطفال ذوي اإلعاقق المفرط في الم سااااااااااااسااااااااااااات،   -106
ر الرعا ق االجتماةيق  التي تجمع  ين األطفال والباليين والتي تسااااااتند نلى عقد مع الوالدين  قاصااااااق في  دو 

لممارسااااق نيداو األطفال ذوي  ًا  وال ت ضااااع لمراقبق منظومق حما ق األطفال. وأوصاااا  ب ن تضااااع تشااااي يا حد
 .(106)اإلعاقق  دور الرعا ق االجتماةيق  مع الباليين
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ب ن تنظم تشاي يا حمالت توةيق قصاد م افحق وصام األطفال ذوي اإلعاقق  وأوصا  اللجنق نفساها  -107
 .(107)والتحام  عليهم، وترويج صورة ن جا يق عنهم

وأشااااارت اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق بقل  نلى عد  وجود سااااياسااااق  -108
صاال  رعا ق الطع النفسااني. وأوصا  ب ن  واضاحق لوقف اسات دا  القيود في دوائر الصاحق العقليق، رمم ن

 .(108)تعتمد تشي يا تدا ير قانونيق وعمليق إلنها  التدا ير القسريق في دوائر الصحق العقليق

 األقليات -4 

ول  لجنق مناهضااااااااااق التعذيع تشااااااااااعر بالقل  ن ا  اسااااااااااتمرار وقوو جرائم  دافع الكراهيق في ح    -109
ن، وإ ا  التصاريحات المعاد ق للجانع  ت ييد من بعض الساياسايين، من األقليات، بما فيها الروما والمسالمو 

 .(109) ينهم أعضا  في البرلمان

التهديدات واالعتدا ات على األقليات، بما فيها  ًا  وحث  اللجنق نفساااااااها تشاااااااي يا على أن تدين علن -110
ًا  االعتدا ات. وحثتها أ ضاااااااا  الروما والمساااااااالمون، وأن تحجم، بالفع  أو باالمتناو عن الفع ، عن ت ييد هذض

على نجرا  تح يقات سريعق وشاملق وفعالق في جميع التهديدات واالعتدا ات التي تستهدم تلت الجماعات،  
ًا  بماا في ذلات أي دوافع تمييزياق مزعوماق قاد تثير تلات األفعاال، ومحااكماق المساااااااااااااا ولين عنهاا ومعااقبتهم وفقا

 .(110)ل طورة أفعالهم

  على التمييز العنصاري ب ن تكثف تشاي يا أنشاطتها للتوةيق العامق، بما في وأوصا  لجنق القضاا -111
 .(111)ذلت في المدار ، من أج  فهم أفض  ألوضاو األقليات وتقلي  التحام  والوصم في حقها

وأعرب  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصاااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق عن قلقها من اسااااااتمرار معاناة   -112
الروما من الوصااام والفقر والتمييز الواساااع النطاق في مجاالت الصاااحق والتعليم واإلسااا ان والعمالق. وأعرب   

 .(112)عن أسفها لعد  وجود  يانات موثوق  ها عن أوضاو الروما

للجنق نفساااااااااااها ب ن تكثف تشاااااااااااي يا جهودها في سااااااااااابي  تعدار  التفاوتات االجتماةيق  وأوصااااااااااا  ا -113
االقتصااااااااد ق والتمييز الذي يتعرض له أفراد الروما في الحصاااااااول على الرعا ق الصاااااااحيق والتعليم والسااااااا ن  

 .(113)الالئ  والعم  وال دمات العامق، مع نيال  اهتما  قا  لنسا  الروما وأطفالهم

نق نفسااها ب ن تبادر تشااي يا نلى التصاادي ألشاا ال التحام  الساالبيق والتنميط في ح   وأوصاا  اللج -114
 .(114)الروما،  وسائ  منها تنظيم حمالت توةيق وإعال  الروما بحقوقهم

لمعالجق عد  ثقق الروما في الم سسات العامق،    وأوص  اللجنق نفسها ب ن ت طو تشي يا قطوات -115
 .(115)وما في رسم السياسات المتعلقق بحقوقهم وفي رصدها وتقييمها وسائ  منها نشرا  ممثلي الر 

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -5 

أعربا  اللجناق المعنياق باالحقوق االقتصااااااااااااااااد اق واالجتمااةياق والثقااةياق عن قلقهاا من التمييز على   -116
لق  أساااااااا  الهويق الج نساااااااانيق والمي  الجنساااااااي، وعن أسااااااافها ألن الشاااااااراكات المساااااااجلق ال توفر حما ق معادا

 .(116)يوفرض الزواج، في غيا  االعترام  زواج مثليي الجنس لما

وأوص  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسان ب ن تراجع تشي يا التشريعات ذات الصلق لتحقي  المساواة   -117
المعاااااملااااق لل واج الم االشااااااااااااااترا  في التااااامااااق في  ذلاااات النظر في االعترام بحقهم في  ثليين، بمااااا في 

 .(117)األطفال تبني
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االجتماعي،    وأوصاا  اللجنق نفسااها ب ن تليي تشااي يا الشااروط التعساافيق لالعترام القانوني بالنوو -118
االجتماعي  بما في ذلت التع يم اإلجباري والتشااااا يض الطبي النفسااااااني، وأن تضاااااع نجراً  لالعترام بالنوو  

 .(118)بفعاليق وسرعق وشفاةيق على أسا  ما  حددض صاحع الطلع  نفسه سه  المنال وأن تنفذض

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -6 

أعرب  مفوضااااااايق شااااااا ون الالج ين عن قلقها ن ا  االحتجا  االعتيادي للشااااااا ا  الذين ُ  بض   -119
نقلهم نلى الااادولاااق المساااااااااااااا ولاااق عن معاااالجاااق طلبااااتهم الحصااااااااااااااول على  عليهم أثناااا  العبور، في انتظاااار  

هشاااااق، مث  الحوام  واألسااااار ًا  الدوليق بموجع الئحق د لن الثالثق، بمن فيهم من  ةيشاااااون أوضااااااع الحما ق
 .(119)التي لديها أطفال

  وأعرب  لجنق مناهضاااااااااااق التعذيع عن قلقها ن ا  ممارساااااااااااق تشاااااااااااي يا المتمثلق في احتجا  األفراد -120
هشق بصورة قاصق، وإ ا  عد  وجود س ن ًا  يلتمسون الحما ق الدوليق، بمن فيهم من  ةيشون أوضاع الذين

 .(120) دي  للسر 

وأعرب  اللجنق نفسااااااها عن قلقها البالغ من اسااااااتمرار احتجا  األساااااار التي لديها أطفال في مرف    -121
 .(121)كثير من األحيانشهرين في ( لفترات تزيد عن Jezová-láěBجيزوفا ) - يال 

وأوصا  مفوضايق الشا ون الالج ين تشاي يا بإنها  احتجا  جميع األطفال ألسابا  تتعل  بالهجرة،   -122
ب ن ت قذ تشااي يا، دون  ًا  سااوا  كانوا مصااحوبين أو مير مصااحوبين أو منفصاالين عن ذويهم. وأوصاا  أ ضاا

نلى االحتجاا  نال  وصاااااااااااااافاه نجرا  المالذ    نبطاا ،  بادائا  لالحتجاا  في القاانون وفي المماارسااااااااااااااق، وأال تلجا 
ب ن ت يلم تشااي يا مواطن الضااعف  ًا  األقير، بعد دراسااق البدائ ، وألقصاار فترة مناساابق مم نق. وأوصاا  أ ضاا

 .(122)ومصالوع الطف  الفضلى قب  ات اذ أي قرار بش ن االحتجا  

حتجا  جميع األطفال،  وأوصااااااااا  اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااااااان ب ن تعمد تشاااااااااي يا نلى ننها  ا -123
 .(123)في ذلت احتجا  األطفال مع أسرهم بما

لممارسااق احتجا  المحتاجين نلى  ًا  وذكرت لجنق مناهضااق التعذيع أنه ينبيي أن تضااع تشااي يا حد -124
 .(124)الحما ق الدوليق، ال سيما األطفال، وأن توفر مساكن  ديلق للسر التي لديها أطفال

أنه ينبيي أن تواصااا  تشاااي يا جهودها لتحساااين الظروم الماد ق في مراكز وذكرت اللجنق نفساااها   -125
االساااات بال ومراف  االحتجا ، بما في ذلت ما يرتبط  توفير الحاجات األساااااساااايق وقدمات الرعا ق الصااااحيق  

 .(125)والفر  التعليميق والترفيهيق للطفال

 عديمو الجنسية -7 

قلقها ن ا  عد  وجود  ليات لتحديد هويق عد مي الجنسااااايق  أعرب  مفوضااااايق شااااا ون الالج ين عن   -126
 .(126)ومنحهم وضع الحما ق

من االتفاقيق   1مع المادة  ًا  لعد م الجنساااايق، تمشاااايًا  وأوصاااا  المفوضاااايق ب ن تضااااع تشااااي يا تعريف -127
لتحديد حاالت انعدا   ًا  ، وأن تنشاااار نجراً  م رساااا1954المتعلقق  وضااااع األشاااا ا  عد مي الجنساااايق لعا   

ب ن تنض تشااي يا على الوضااع القانوني  ًا  الجنساايق مع ما يتصاا   ذلت من ضاامانات نجرائيق. وأوصاا  أ ضاا
 .(127)وحقوق اإلقامق للش ا  المعترم بصفتهم عد مي الجنسيق
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وأوصااااااااااا  اللجنق المعنيق بالحقوق االقتصااااااااااااد ق واالجتماةيق والثقاةيق ب ن تعدل تشاااااااااااي يا قانون   -128
والدي األطفال عد مي الجنسااايق على    مي الجنسااايق على الجنسااايق وأن تشاااجعالجنسااايق لتساااهي  حصاااول عد

 .(128)تقد م طلبات الجنسيق نيابق عن أطفالهم

لجنق حقوق الطف  ب ن تساااااه  تشاااااي يا منو الجنسااااايق للطفال الذين ساااااي ونون عد مي    وأوصااااا  -129
والدي    العائلي، وأن تشاااااجعالجنسااااايق لوال ذلت، بصااااارم النظر عن جنسااااايق والديهم أو نقامتهم أو وضاااااعهم  
 .(129)األطفال عد مي الجنسيق على التقد  نيابق عنهم بطلع للحصول على الجنسيق
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