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 التحضيرات على الصعيد الوطني -أوالً  
من مكونات مشاركتها  هاما   تعترب احلكومة التشيكية االستعراض الدوري الشامل مكونا   -1

النشطة يف محاية حقوق اإلنساان مان لاال التعااون الادوو واحلاوار. وشاد نوششات وساا ل تن ياذ 
لاااال ااتماعاااات ُعقااادت  ااا  احلكوماااة  2012التوصااايات املعتمااادة يف الااادورة الثانياااة يف عاااا  

رية حكوميااة وممثلاا  عاان ا تماا. املاادين. وُرصااد الوحماا. يف ااااالت ئااددة  واسااطة هي ااات استشااا
 . ويف كاانون األول/(1)معنية حبقوق اإلنسان تشكل منارب املناششاات  ا  احلكوماة وا تما. املادين

ملمثلا  احلكوماة ما.  لاصاا   ، عقد وزير حقوق اإلنسان وتكافؤ ال رص ااتماعا  2016ديسمرب 
 منظمات غري حكومية من أال تقييم التقد  احملرز يف تن يذ التوصيات. 

وشاماات ادارة حقاااوق اإلنساااان يف دياااوان احلكوماااة، الاااىل ترفااا. تقاريرهاااا ا  وزيااار حقاااوق  -2
اإلنساااان وتكاااافؤ ال ااارص،  رصاااد تن ياااذ التوصااايات علاااا امتاااداد ال ااا ة وأعااادت التقريااار الاااو  . 
واسااتقا التقرياار الااو   معلوماتاائ ماان اكي ااات والوكاااالت احلكوميااة، وكااذل  ماان املنظمااات غااري 

شت اكي ات االستشارية السال ة الاذكر التقريار وشادمت تعليقاعاا عليائ. كماا ُنشار احلكومية. وناش
التقرير علا املوشا. الشايك  ليطلا. عليائ عاماة ا مهاور وا تما. املادين ليادو كالو  ادلوه. ووافقات 

 احلكومة  عد ذل  علا التقرير. 

 تنفيذ التوصيات المقدمة في االستعراض السابق -ثانياً  
توصاية.  136حلكومة التشيكية، يف الدورة الثانية لاساتعراض الادوري الشاامل، تلقت ا -3

 ساي.. ومعظام التوصايات املقيولاة اماا نُ اذت أو شياد  منهاا وأحا ات علماا   129شيلت احلكوماة 
اا. هااذا التقرياار حساامل املوحمااومل املعلومااات املتعلقااة  تن يااذ التوصاايات املقيولااة وتلاا   التن يااذ. وُمم 

. ويااارد يف ا ااادول امللحاااق  اااذا التقريااار امل ياااد مااان الت اصااايل  شااا ن تن ياااذ ا علماااا  الاااىل ُأحاااي   ااا
 2017ا  عاا   2013توصيات  عينها. ويصف التقريار التطاورات الاىل هتاهدعا ال ا ة مان عاا  

 . (2)2015ويشكل متا عة لتقرير منتصف املدة الذي شدمتئ احلكومة التشيكية يف عا  

 (29و 22-1)التوصيات رقم  االلتزامات الدولية -ألف 
صاااااادشت احلكومااااااة التشاااااايكية علااااااا الربوتوكااااااول االلتياااااااري امللحااااااق  ات اشيااااااة حقااااااوق  -4

آب/أغساطس  26 ش ن  ي. األ  ال واستغال األ  ال يف اليغاء ويف املواد اإل احياة يف  الط ل
ياغاااات ؛ والربوتوكاااول االلتيااااري الت اشياااة حقاااوق الط ااال املتعلاااق  ااا اراء تقاااد  ال2013عاااا  
ا  روتوكوكاا؛ وات اشيااة مكافحااة ا رملااة املنظمااة عاارب الو نيااة و 2015تشاارين الثاااين/نوفمرب  19 يف

روتوكااااول مكافحااااة صاااان. ، و كافحااااة عرياااامل املهاااااارين عاااان  ريااااق الاااارب واليحاااار وا ااااواملتعلااااق م
 أيلااول/ 24يف  األساالحة الناريااة وأا ا هااا ومكوناعااا والااذلرية واإلرااار  ااا  صااورة غااري مشااروعة

،  روتوكاول مناا. وشما. ومعاشيااة االراار  األهتاخاص، وساصااة النسااء واأل  ااال؛ و 2013سايتمرب 
. ومت التصديق علا التعديات املتعلقة جبرملة العدوان، الاىل 2014كانون األول/ديسمرب   17يف 

؛ 2015آذار/ماااار   12أُدللااات علاااا نظاااا  روماااا األساسااا  للمحكماااة ا نا ياااة الدولياااة، يف 
؛ 2016أيار/مااااايو  2يف  محايااااة األ  ااااال ماااان االسااااتغال ا نساااا  واالعتااااداء ا نساااا وات اشيااااة 

؛ 2017هتااايارب/فرباير  8يف  االت اشياااة الدولياااة حلماياااة صيااا. األهتاااخاص مااان االلت ااااء القساااريو 
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 أياار/ 22. ويف 2017آذار/ماار   29واالت اشية املتعلقة   اراءات مكافحة االرار  اليشر يف 
الت اشياة حقاوق ، وافقت احلكومة علا مق ح  التصديق علا الربوتوكول االلتياري 2017 مايو

، وشدمتااائ ا  الربملاااان. وتعكاااف احلكوماااة علاااا حليااال ا ثاااار املراحاااة األهتاااخاص ذوي اإلعاشاااة
االلتيااااااري امللحاااااق  العهاااااد الااااادوو ا ااااااص  ااااااحلقوق االشتصاااااادية للتصاااااديق علاااااا الربوتوكاااااول 

 شا ن العماال املنا لي . وال تعتا    189وات اشية منظماة العمال الدولياة رشام  افيةواالاتماعية والثق
االت اشياة الدوليااة حلمايااة حقااوق صيا. العمااال املهاااارين وأفااراد احلكوماة التشاايكية التصااديق علااا 

 ، العتقادها   ن هذه احلقوق مك ولة موامل التشريعات القا مة والتدا ري امليينة أدناه.أسرهم
 نص الدستور التشيك  علاا أن املعاهادات الدولياة الاىل مت التصاديق عليهاا ءثال اا ءا  وي -5

عان ذلا ،  من النظا  القانوين التشيك  وكا األولوية اذا تعارحمت م. التشاريعات احمللياة. وف اا  
ألي معاهااادة دولياااة شيااال  تساااعا احلكوماااة التشااايكية ا  أن يكاااون النظاااا  القاااانوين الاااو   ممتاااثا  

ديق عليها. ونتيجة لذل ، كانات القاوان  التشايكية ممتثلاة لنظاا  روماا األساسا  للمحكماة التص
ا نا ياااة الدوليااااة وات اشياااة مناه ااااة التعااااذيمل وغاااريه ماااان حمااااروب املعاملاااة أو العقو ااااة القاسااااية أو 
الاانسانية أو املهينة شيل التصديق عليهما. وتقر القاوان  التشايكية  التعاذيمل وغاريه مان حماروب 

الت اشياة مناه اة التعاذيمل وغاريه مان  املعاملة الاانسانية والقاسية كجرملة، وتعرف التعذيمل وفقا  
حمااااروب املعاملااااة أو العقو ااااة القاسااااية أو الاانسااااانية أو املهينااااة. ومااااري حلياااال ارملااااة التعااااذيمل 

 واملقاحماة ال عالة ملرتكييها حىت ت    الغرض من االت اشية علا النحو األمثل. 

 73و 71و 59و 57و 42و 24و 23مكافحةةةةةة التمييةةةةةز )التوصةةةةةيات رقةةةةةم  -باء 
 (124-122و 76و
يتمثال األساا  الاذي يساتند اليائ التشااري. التشايك  ملكافحاة التمييا  يف شاانون مكافحااة  -6

التميي  الذي حيظر التميي  يف امكانية احلصول علا العمل، وعاشات العمل، وامكانياة احلصاول 
لقانون عدة ليارات للدفامل عن حمحايا التميي . في مكان ال احايا التماا  علا السكن. ويوفر ا

شرار ش ا   ي مر  وشف التميي ، والغاء تيعاتئ، وحصول ال حية علاا ترحماية معقولاة، ماا يشامل 
 60، فصالت احملااكم فيماا اموعائ 2012التعويض النقدي عن األحمارار غاري املالياة. ومناذ عاا  

تقاد  هتاكوإ ا  سالطات الدولاة الاىل حقاق يف الق اية وماوز كاا  ا  ش ية. وملكن لل احايا أي ا
. و  مكاااان (3) اااالتحقق مااان املسااااواة يف املعاملاااة فااارض غراماااات. وتقاااو  سااالطات الدولاااة سااانويا  

تقاد  هتاكوإ ألميناة املظاال، الاىل ملكنهاا اساداء املشاورة كام  شا ن كي ياة الاادفامل  ال احايا أي اا  
وتصااادر تقاااارير وتوصااايات  شااا ن  عااان ذلااا ، راااري أميناااة املظاااال حبوثاااا   عااان حقاااوشهم. وف اااا  

هتاكوإ وأثيتات وشاومل التمييا   2 200، تلقت أمينة املظاال أكثار مان 2009التميي . ومنذ عا  
 حالة.  184يف 
، ل يقاار الربملااان التمديااد املقاا ح لصاااحيات أمينااة املظااال يف مكافحااة 2017ويف عااا   -7

احلكوماة اليحاان عان  ارق ل اامان احلماياة  ا كرب شاادر مان الك ااءة ل ااحايا التمييا . وستواصال 
التميي  يف ا مهورياة التشايكية ما. العمال يف الوشات ن سائ ما. أميناة املظاال واالسات ادة مماا يصال 
اليئ عملها من خمراات ونتا ج. وعلاا ساييل املثاال، ملكان للنظاا  ا دياد للادعاوإ ا ماعياة أن 

 تتعلق  التميي . يت من دعوإ صاعية 
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، الااىل اعتماادعا احلكومااة يف 2020-2015وتت اامن اساا اتيجية ادمااام الرومااا لل اا ة  -8
يتمثاال يف حماامان املساااواة يف امكانيااة ءتاا.  ا  ااة الرومااا مااا كااا ماان حقااوق  ، هاادفا  2015عااا  

 وحريااات، ومحايااة تلاا  احلقااوق واحلريااات. ويااتم السااع  ا  حقيااق هااذا اكاادف ماان لااال رصااد
التشااريعات والسياسااات احلاليااة واملق حااة علااا السااواء، وكااذل  أثرهااا العملاا  علااا أشليااة الرومااا، 
ومن لال الت كد من امتثاكا حلظر التميي . وشاد حيسان نظاا  املسااعدة القانونياة ا ااري اعاداده 

ملاان  للمشااورة القانونيااة املقدمااة ماان محايااة حمااحايا التميياا ، فهااو يسااتحدع ليااارات أوساا. نطاشااا  
. وماااري تااادريمل الق ااااة وأع ااااء النيا اااة العاماااة 2018مااان األول مااان ءوز/يوليااائ  حيتاااام اعتياااارا  

واحملام  واملوظ   اإلداري  علا شانون مكافحة التمييا . وملثال التثقياف يف ااال تع يا  التساام  
كراهياة امليا  مان محلاة احلكوماة حماد العناف  اداف. ال واح ا  التنومل وكذل  توعياة ا مهاور اا ءا  

 أدناه يف ال صل حاء. 

 (91-85و 39-34و 32و 25حقوق الطفل )التوصيات رقم  -جيم 
تواصاااااال احلكومااااااة التشاااااايكية تن يااااااذ االساااااا اتيجية الو نيااااااة حلمايااااااة حقااااااوق األ  ااااااال  -9

يتمثل يف حليل نظاا  محاياة حقاوق األ  اال  . وتشمل االس اتيجية هدفا  2018-2012 لل  ة
آليااة مسااتقلة لرصااد تن يااذ ات اشيااة حقااوق الط اال. وتتااو  وزارة العماال والشااؤون  وليااارات انشاااء

تنسااايق تن ياااذ االت اشياااة. كماااا أن محاياااة حقاااوق الط ااال مدرااااة علاااا اااادول  االاتماعياااة حالياااا  
أعماال أمينااة املظااال، الاىل تتناااول هااذه املساا ل  صاا تها ءثاال هي اة مسااتقلة ويف ا ااار التصاصااها 

 كومة امل يد من اإلاراءات  استخدا  نتا ج التحليل السالف الذكر. الراهن. وستتخذ احل
وتاانص التشااريعات علااا أن ا واناامل اليااارزة يف احلمايااة االاتماعيااة والقانونيااة لأل  ااال  -10

ه  مصلحة الط ل ال  لا ورفاهئ، ومحاية الوالدية واألسرة، واحلق القا م    الوالدين واأل  ال 
ماامل تقياايم الوحماا. ا اااص لكاال   اال حمااعيف علااا أسااا  كاال حالااة علااا  التنشاا ة والرعايااة. و 

ا  هاذا  حدة من شيال السالطات املساؤولة عان احلماياة االاتماعياة والقانونياة لأل  اال. واساتنادا  
التقييم، تُعد لطة محاية فردية للط ل، حدد املشااكل واإلااراءات التصاحيحية. ويطاور املوظ اون 

متعااادد التخصصاااات مااان لاااال  تماعياااة والقانونياااة لأل  اااال تعاوناااا  املساااؤولون عااان احلماياااة االا
ماااؤءرات دراساااة احلالاااة، حاااىت ياااتم تنااااول حالاااة كااال   ااال حماااعيف مااان شيااال صيااا. املعنيااا  مااان 
مؤسسااات ومهنياا  مثاال التصاصااي  ال  يااة ومقاادم  ا اادمات االاتماعيااة أو لاادمات الرعايااة 

 الصحية للط ل ووالديئ.
يف اااادول أعماااال املساااؤول  علاااا  تماعياااة والقانونياااة لأل  اااال أي اااا  وتااارد احلماياااة االا -11

ماان  يف منهجيااة العماال ماان احلكومااات اإلشليميااة ومرك يااا   الصااعيد اليلاادي، حياان يتلقااون ارهتااادا  
وزارة العمل والشؤون االاتماعية. وتعد هاذه السالطات واكي اات منهجياات وآراء مل ماة، تشامل 
لطوات عملية وأمثلة علا املمارسات ا يدة، وتدعم تدريمل املسؤول  علا أساليمل العمل ما. 
األ  ااال وأساارهم. وشااد ُوحمااعت معااايري للحمايااة االاتماعيااة والقانونيااة ماان أااال حماامان واااود 

يتساام  ااا ودة والشاا افية وعااد  التميياا  يف العماال ماا. األ  ااال ال ااع اء وأساارهم، وتعريااف نظااا  
متطليااااات الت هاااال والشاااارورب التشااااغيلية والتقنيااااة للحمايااااة االاتماعيااااة والقانونيااااة، وتوحيااااد عماااال 

 السلطات الىل تقد  احلماية االاتماعية والقانونية لأل  ال يف أحناء اليلد.
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ة الو نياااة حلماياااة حقاااوق األ  اااال النياااة يف احاااداع حاااول يف نظاااا  وحااادد االسااا اتيجي -12
رعاياااة األ  اااال ال اااع اء. ويتمثااال اكااادف يف أن تتاااوفر لكااال   ااال التنشااا ة دالااال  ي اااة أسااارية. 
وعندما ال تتسىن تنش ة الط ل يف أسرتئ  ص ة مؤشتة أو دا مة، تُ  َّل رعاية األسارة اليديلاة علاا 

لقياا  احملااكم  اعتيار ال قر املادي أو االفتقاار ا  الساكن املا ام ساييا   الرعاية املؤسسية. وال موز
أو السلطات الاىل تاوفر احلماياة االاتماعياة والقانونياة لأل  اال    عااد الط ال عان أسارتئ اذا كاان 
أ ااواه مااؤهلم   ماان النااواح  األلاارإ لتااوفري التنشاا ة املا مااة للط اال والوفاااء مسااؤولياعما األ ويااة. 

 ز التحول عد  اللجوء ا  اإليدامل يف املؤسسات وتطوير هتيكة لدمات لتقد  املسااعدة يف ويع
. (4) ي ااة الط اال الطييعيااة، واعااادة ت هياال أسااارتئ، واسااتهداف السااماح للط اال  اليقاااء ماا. والديااائ

تطاااوير ك الاااة  مااان أاااال مساااتمرا   منظماااا   دعماااا   وتقاااد  وزارة العمااال والشاااؤون االاتماعياااة أي اااا  
ل واحم اء الطا . املها  عليهاا، وترهتايد عملياة ك الاة األ  اال ووحما. معاايري كاا، وحمامان األ  ا

التدريمل املها  وغاريه مان أناوامل التادريمل لا ااء القاا م   الك الاة وكاذل  للمنظماات الاىل تقاو  
فيماا تنااشص  2011. ونتيجة لذل ، ت ايد عدد األ  ال املك ول  مناذ عاا  (5)  تييات الك الة

 .(6)د األ  ال املودع  يف الرعاية املؤسسيةعد
وعلااا الاارغم ماان أن القااوان  التشاايكية ال تعاا ف علااا وااائ التحديااد جبرملااة االسااتغال  -13

ا نس  لألغراض التجارية أو استغال األ  ال يف اليغاء، ف ن هذا السالو  تاتم مقاحمااة مرتكيائ 
 ااال، ممااا يغطاا  أي ساالو  يتعلااق  اسااتخدا    اال  األ   اادف ا مااامل أو ارااارا    اعتياااره تغرياارا  

للجمامل أو غريه من أهتاكال االعتاداء أو االساتغال ا نساي . كماا أن االهتا ا  يف أداء ا ااح  
. ويُقاحمماا يف لأل  ال أو التواصل ما.   ال ألغاراض انساية م ا. مرتكيهماا للمقاحمااة انا ياا  

 ستغال األ  ال يف اليغاء. ومن ا را م أي ا  ا ار هذه ا را م العماء وكذل  املست يدون من ا
، (7)اإلكاراه ا نساا ، واالغتصاااب، واالعتااداء ا نساا  علااا   اال دون ا امسااة عشاارة ماان العماار

وانتااام مااواد ا احيااة لأل  ااال أو تناوكااا علااا حنااو آلاار، وايااذاء   اال لغاارض انتااام مااواد ا احيااة. 
فرض عقو ة أهتد. وتتحمل الكيانات القانونية  يربر مشددا   ويعد ارتكاب ارملة حبق   ل عاما  

مساااؤولية كاااذل  فيماااا يتعلاااق  اااذه ا ااارا م. فقاااد أعااادت الشااار ة التشااايكية مااان لاااال لطاااورب 
واستمارة علا اإلن نات مان أاال اإل اا  عان هاذه ا ارا م.  مكرسا   هات يا   اتصاكا املياهترة لطا  

وإ الشاايك  املشاايوه، مثاال املااواد اإل احيااة لإل ااا  عاان احملتاا وملكاان اسااتخدا  هااذه الوسااا ل أي ااا  
 .(8)لأل  ال

علاا أن سالطات الدولاة وغريهاا مان  2013وينص القاانون املعا    احايا ا رملاة لعاا   -14
اكي ات ممل أن تعامل ال احايا   سالوب يتسام  ااألدب واملراعااة واالحا ا  لكارامتهم. ومواامل 

ات م هوماة عان حقاوشهم وواايااعم، وكام احلاق هذا القانون، حيق لل حايا احلصول علا معلوم
يف احلصااول علااا مساااعدة مهنيااة، واحلااق يف ا صوصااية، واحلااق يف احلمايااة ماان اإليااذاء التيعاا ، 
واحلااق يف احلصااول علااا معونااة نقديااة تعااوض ا  حااد مااا ال اارر الااذي حلااق  اام  ساايمل ا رملااة. 

ملهنياة، مثال لدماة الوحما. حات املراشياة وتُيلغ سلطات ان اذ القاانون ال احايا مقادم  املسااعدة ا
والوسا ة، واحملام ، واملنظمات غاري احلكومياة. وحيصال ال احايا ال اع اء، مان فايهم األ  اال، 

. وُزودت احملاكم ومكاتمل املدع  العاا  للدولاة والشار ة منهجياة موحادة ما. علا املساعدة اانا  
 64اسااتمارات للمشااورة ومعلومااات أساسااية ل ااحايا ا اارا م. وشااد أُنشااإ  ال عاال مااا يصاال ا  

شاعة اساتجواب لاصاة لأل  اال مان ال احايا والشاهود يف صيا. املقاار اإلشليمياة للشار ة وماري 
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يف ااال محاياة األ  اال مان حماحايا ا ارا م  صي. حميارب الشر ة تادرييا   انشاء امل يد منها. وتلقا
والشااهود عليهااا ماان اإليااذاء التيعاا . وتتعاااون الشاار ة التشاايكية ماا. الساالطات الااىل تااوفر احلمايااة 
االاتماعيااة والقانونيااة لأل  ااال واحملاااكم ومكاتاامل املاادع  العااا  للدولااة واملاادار  ومرافااق رعايااة 

ت تدريييااااة كااااذه ا هااااات. و اإلحمااااافة ا  ذلاااا ، تُعقااااد ئاحماااارات وشا يااااة الط اااال، وتعقااااد دورا
 للتاميذ والطلية. 

وتنظاار احلكومااة التشاايكية يف أي أعمااال عنااف حمااد األ  ااال  اعتيارهااا مرفوحمااة  شااكل  -15
مطلااق يف أي  ي ااة. فالعقاااب الياادين والن ساا  كااااا ئظااور يف املاادار  واملرافااق االاتماعيااة أو 

عاية الصحية. وموز للوالدين أن يطيقا أسالييهما ال  وية ا  درااة معقولاة فحسامل، ا اصة  الر 
وممل أال يعرحما صحة الط ل أو منا ئ للخطر أو مرحا كرامتئ. ويف حالة تعرض النمااء املناسامل 
للط ل يف أسرتئ  طر اسيم أو التال لطري، ماوز للمحكماة فصال الط ال عان رعاياة والديائ 

أن تقو  يف هناية املطااف وعناد ال ارورة  تقيياد حقاوق الوالادين أو حرماهنماا منهاا. حبكم أوو، و 
 عناائ أذإ  اادنيا   ملخال ااة اداريااة اذا أحاادع رغمااا   ويكااون أحااد الوالاادين أو هتااخص آلاار مرتكيااا  

 الط اال، أو عاملاائ  غلظااة، أو هاادده  ااذل . أمااا تعمااد احااداع أذإ  اادين فهااو ارملااة. ويُقاحمااا 
حلاالت الشديدة مثل حمرب هتخص علا يد املاؤءن علاا رعايتائ   سااءة معاملتائ مرتكيو ا انا يا  

 دراة عالية من اإليذاء والقسوة يعتربها ال حية معاناة هتاديدة مان دون أن يكاون هاذا السالو  
 ألذإ  دين  ال حية. أو ُئدثا   متواصا  

 (87-83و 25االتجار بالبشر )التوصيات رقم  -دال 
 2019-2016االسااا اتيجية الو نياااة ملكافحاااة االراااار  اليشااار لل ااا ة تتمثااال أولوياااات  -16

الااىل وحمااعتها احلكومااة يف مكافحااة االسااتغال يف العماال، ومكافحااة االرااار  األ  ااال، ومعاشيااة 
ا ناة. وتتمثل األولوية العاماة يف اتياامل هناج ازاء ال احايا يراعا  حماع هم وماا حلاق  ام مان حمارر 

االساا اتيجية ماان التعاارف علااا حمااحايا االرااار  اليشاار ماان لااال  ونااوعهم ا نساااين. وستحساان
توعية ا مهور وزيادة حساسيتئ ازاء األمر. ويتع  أن تساعد اإلاراءات املنساقة والتعااون املعا ز 
علااا الصااعد كافااة يف مكافحااة األهتااكال ا دياادة ماان االرااار، مثاال االسااتغال يف العماال. وماان 

لتن ياذ، تتعااون وزارة الداللياة ما. هي اات ألارإ ومنظماات غاري أال وحم. االس اتيجية موحم. ا
 حكومية.

يف تاادريمل حماايارب الشاار ة والق اااة وأع اااء النيا ااة  ثا تااا   ويعااد االرااار  اليشاار موحمااوعا   -17
العامة. واستجا ة للوحم. الاراهن، تركا  االسا اتيجية علاا تادريمل األهتاخاص املتعاامل  ما. ااال 

 ا مهورية التشيكية، واملوظ   املسؤول  يف السال  القنصال  وااال اكجرة وادمام األاانمل يف
ت تيش العمال. وياتم دعام املسااعدة املقدماة لل احايا مان لاال املنشاورات الاىل ت ام معلوماات 
عاان املساااعدة واملنظمااات الااىل تساادي املشااورة. وشااد تُرصاات هااذه املنشااورات ا  لغااات اليلاادان 

 األصلية لغاليية ال حايا.
، أُعااد  رنااامج لااص ملناا. االرااار  اليشار ودعاام حمااحاياه يف ا مهوريااة 2003ويف عاا   -18

حماحايا  204، كان شد أُدرم يف هذا الربنامج ما يصل عادده ا  2016التشيكية. وحبلول عا  
ماان  (9)ئتملاا  لارااار  اليشاار. ويف ا ااار الربنااامج، يُاا ود حمااحايا االرااار  اليشاار سدمااة هتاااملة

مااات هتااريكة غااري حكوميااة تعااال هااذه املساا لة علااا أسااا   وياال األااال. وال يعااد لااال منظ
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. ومااوز ماان  (10)إلدرام ال ااحايا يف الربنااامج مساايقا   التعاااون ماا. ساالطات ان اااذ القااانون هتاار ا  
 اإلشاماااااة  ويلاااااة األاااااال يف ا مهورياااااة  األاانااااامل املتعااااااون  مااااا. سااااالطات ان ااااااذ القاااااانون اذناااااا  

 . وتعتمد االس اتيجية الراهنة علا مواصلة الربنامج وتطويره. (11)التشيكية
عن ذل ، يُ ود حمحايا االرار  اليشر  املساعدة الن سية واالاتماعية والقانونية  وف ا   -19

يف مراكااا  التااادلل. وملكااان لل اااحايا االسااات ادة مااان لااادمات ااتماعياااة ألااارإ مثااال املسااااعدة 
. ويعترب القاانون املعا    احايا (12)اكات ية يف حالة األزمات، أو املااإ، أو املشورة االاتماعية

أن حمااحايا االرااار  اليشاار حمااع اء  شااكل لاااص. وحيصاال أي حمااحية ال يتحاادع اللغااة ا اارا م 
التشاايكية علااا املعلومااات  لغااة ي همهااا. وال يعتمااد وحماا. ال ااحية وحقوشاائ علااا حالااة اشامتاائ يف 

 ا مهورية التشيكية أو استعداده للتعاون م. سلطات ان اذ القانون. 

 (31-27)التوصيات رقم  اإلطار المؤسسي لحماية حقوق اإلنسان -هاء 
ملتثاااال املااااداف. العااااا  عاااان احلقااااوق )أماااا  املظااااال(  ال عاااال للعديااااد ماااان املياااااد  املتعلقااااة  -20

ملياد   اريس. ويعاد مكتيائ مؤسساة مساتقلة ذات مي انياة   املؤسسة الو نية حلقوق اإلنسان وفقا  
هتكوإ  8 000ير و علا وتتو  ما  موظ ا   135ت وق املا ة مليون كورونا تشيكية ويعمل فيها 

يف املا ااة. ويانظم التصاصاات وصاااحيات أما  املظاال شااانون  90 نساية ااااح أكثار مان  سانويا  
لاص  ش ن املداف. العا  عن حقوق اإلنسان. ويتمثل دور أم  املظال يف رصد تقيد السلطات 

ت األساساية. وال ماوز  القانون ومياد  احلكم الرهتيد، ومن مث املسااة يف محاية احلقوق واحلرياا
لئ التدلل يف عمل السلطات أو الغاء شراراعا أو تغيريها. وموز لائ اااراء حقيقاات مساتقلة  نااء 
علا هتكوإ أو من تلقاء ن سئ. وشد حدد استنتااات أم  املظال توصيات لتصحي  األوحمامل 

ا  صااااحمل الشاااكوإ  اساااداء املشاااورة وتطلااامل اتياااامل السااالطات كاااا. وماااوز ألمااا  املظاااال أي اااا  
 ش ن كي ياة الادفامل عان حقوشائ. ومامل علاا السالطات أن تتعااون ما. أما  املظاال، وت صا  لائ 
عن املعلومات، وتيلغئ  اإلاراءات التصحيحية املتخاذة. وان ل حيادع ذلا ، يقاو  أما  املظاال 

كااااول االلتياااااري للربوتو   اااا  ا  الساااالطات العليااااا أو احلكومااااة أو عامااااة ا مهااااور  احلالااااة. ووفقااااا  
الت اشية مناه ة التعذيمل وغريه من حمروب املعاملة أو العقو ة القاسية أو الاانسانية أو املهيناة، 
يقااو  أماا  املظااال مراشيااة األماااكن الااىل تقيااد فيهااا حريااة األهتااخاص. وكااذل ، ملثاال أماا  املظااال 

ويرصاد محايااة حقاوق األااناامل  اكي اة املناه اة للتميياا ، علاا النحاو املياا  أعااه يف ال صاال  ااء،
ومعاملتهم يف ااراءات الطرد. وسيكلف أم  املظال  رصد االمتثال الت اشية حقاوق األهتاخاص 

 ذوي اإلعاشة كذل .
ويُنتخمل أم  املظال من شيل الس النواب ل  ة ستة أعوا ، وُيسااءل أماا  هاذا ا لاس  -21

عاان أيااة ساالطة أو هي ااة ألاارإ. ومكتياائ  ل مسااتقا  ويقااد  الياائ تقاااريره الدوريااة. ويعااد أماا  املظااا
مها  أم  املظال. و استخدا  نتا ج عملئ، موز ألم  املظاال التوصاية  وي   دا ما   مستقل ماليا  

  دلال تعاديات علاا التشاريعات أو السياساات احلكومياة أو اإلااراءات اإلدارياة، ويقاد  هاذه 
. وماوز لائ حليال مشااري. السياساات احلكومياة والتادا ري التوصيات ا  احلكومة أو الس النواب

التشريعية يف مرحلة ميكرة من العملية وا داء التعليقات من ناحية محاية حقوق اإلنسان. ويعمال 
ما. املؤسسااات األكادملياة واملنظماات غااري احلكومياة، وُمااري اليحاوع، وياانظم  أما  املظاال أي ااا  



A/HRC/WG.6/28/CZE/1 

GE.17-13639 8 

ييااات. وصياا. املعلومااات عاان دور أماا  املظااال منشااورة يف موشعاائ مااؤءرات مهنيااة، وينشاار آراء وكت
 . (13)الشيك 

وال يااا ال اعتمااااد أمااا  املظاااال لااادإ اللجناااة ال رعياااة املعنياااة  االعتمااااد التا عاااة للتحاااالف  -22
 العامل  للمؤسسات الو نية حلقوق اإلنسان شيد النظر.

 127و 123-121و 105و 93و 44و 33إدماج الروما )التوصةيات رقةم  -واو 
 (135-129و

تادا ري عادف ا  ساد  2020-2015حدد اسا اتيجية احلكوماة إلدماام الروماا لل ا ة  -23
ال جااوة  اا  هتااعمل الرومااا و قيااة ا تماا. ماان حياان التعلاايم والعمالااة واإلسااكان والرعايااة الصااحية 

آمان ومتساام   ا  واالاتماعية، وتوفري محاية أف ل لطا  ة الروماا مان التمييا ، وحمامان تعاايش 
، أشارت احلكوماة 2016 ا  ة الروماا و قياة ا تما.، وتنمياة ثقافتهاا ولغتهاا ومشااركتها. ويف عاا  

 رصااد وتقياايم كي يااة تطييااق  للقيااا  ساانويا   2017ماان عااا   منهجيااة ومؤهتاارات ستسااتخد  اعتيااارا  
 .  (14)االس اتيجية، ا  اانمل ا تم. املدين

ثاال اكاادف يف تقلياال معاادل اليطالااة لاادإ الرومااا يف ساان العماال وماان ناحيااة العمالااة، يتم -24
يف املا ااااة. وماااان أااااال زيااااادة العمالااااة يف صاااا وفهم، يُعطااااا الرومااااا امكانيااااة متكاف ااااة  10 نسااااية 

لاسااات ادة مااان أدوات سياساااات العمالاااة النشااااطة، مثااال اعاااادة الت هيااال أو ا دماااة ا تمعيااااة أو 
ماان الرومااا الياااحث  عاان العماال  3 200ال يقاال عاان الوظااا ف امل ياادة للمجتماا.. ويقاادر أن مااا 

. ويتعاا  أن ياانخ ض  نسااية ا ُمااس عاادد الرومااا (15)2016اساات ادوا ماان هااذه األدوات يف عااا  
الذين ت اوح أعمارهم    ا امسة عشرة والرا عة والعشرين من غري املشاتغل  أو ممان ال يتادر ون 

لتاا م  وظي ااتهم األو . ويُقااد   رومااا دعمااا  ماان هتااياب ال 451، تلقااا 2016للعماال. ويف عااا  
فيماا يتعلاق  املؤسساات االاتماعياة الاىل تركا  علاا املقا عاات الاىل تعااين مان ال قار  الدعم أي اا  

 33مااا اموعاائ  2016املاادش. و ااا كثافااة عاليااة ماان السااكان الرومااا. وشااد تلقااا الاادعم يف عااا  
 للمؤسسات االاتماعية. تنمويا   مشروعا  

 50ا يتعلق  اإلسكان، يتمثل اكادف يف احلاد مان نساية التمييا  حماد الروماا  نساية وفيم -25
يف املا ااة وزيااادة حصااة األساار املعيشااية ذات السااكن النظااام  يف املنااا ق الااىل تعاااين ماان اإلشصاااء 

ماان لااال  يف املا ااة. وساايتلقا حصااول الرومااا علااا السااكن الاادعم أي ااا   20االاتماااع   نسااية 
. ويتمثل الغرض (16)سكان االاتماع  موامل شانون اإلسكان االاتماع وحم. نظا  اديد لإل

ماان ذلاا  يف تااوفري سااكن عااادي   مااار ااتماااع  خم ااض ملاان هاام يف حااااة ا  هتااقة. ويتلقااا 
وكااذل  ماان اليلااديات، الااىل وحمااعت العديااد ماان  (17)اإلسااكان االاتماااع  الاادعم ماان احلكومااة
 ، ما فيها الروما. احملرومة ااتماعيا  الربامج الداعمة لإلسكان من أال ال  ات 

ويتمثااال هااادف االسااا اتيجية يف ااااال الرعاياااة االاتماعياااة يف حمااامان امكانياااة حصاااول  -26
الروما علا ا دمات االاتماعية. و التاو، سيتم تطوير هذه ا دمات يف املنا ق الىل تعااين مان 

ماااا اذا كاااان الروماااا يسااات يدون مااان اإلشصااااء االاتمااااع  وس صاااد السااالطات اإلشليمياااة واليلدياااة 
، هناااا  ماااا اموعاااة ا ااادمات االاتماعياااة املقدماااة يف أحياااا هم وكي ياااة اسااات ادعم منهاااا. وحالياااا  

لدمة عاملة لألشليات اإلثنية أو األهتاخاص الاذين يتعرحماون لإلشصااء االاتمااع . وُءان   758
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دمات، والعمااااال ا تمعااااا ، اإلعاناااااات  الدرااااااة األو  للعمااااال االاتمااااااع  املتعلاااااق  تقاااااد  ا ااااا
. ويتمثال (18)وا دمات امليسرة، من أال تعي ة األهتاخاص الاذين يتعرحماون لإلشصااء االاتمااع 

يف املا اة مان عادد  50اكدف لصاحل املنا ق الاىل تعااين مان اإلشصااء االاتمااع  يف احلاد  نساية 
لااا شااد  املساااواة ماا. احلاااالت الااىل ال يااتمكن فيهااا الرومااا ماان احلصااول علااا الرعايااة الصااحية ع

ا لرين. ويتم تع ي  امكانية حصول الروما علا الرعاياة الصاحية علاا شاد  املسااواة ما. ا لارين 
عن  ريق تدريمل التصاصي  الرعاية الصاحية  انهج يتسام  املراعااة، وادارة  ارامج لتقاد  التوعياة 

محايااة الصااحة ومناا  احلياااة ا تمعيااة ماان أااال تااوفري املعلومااات للرومااا عاان الوشايااة ماان األمااراض و 
 الصح . 

ويتم دعم ادمام أ  ال الروما يف نظا  التعلايم شيال املدرسا  ونظاا  التعلايم العاادي عان  -27
 ريق تدريمل املعلم   استخدا  هنج مرامل لاعتيارات الثقافية واالاتماعية، واهترا  آ ااء أ  اال 

املدرساا . وأصاايحت آلاار دراااة ماان نظااا   الرومااا، وتوعيااة  ا  ااة الرومااا   ايااة نظااا  التعلاايم شياال
. وتقااد  املساااعدة للتاميااذ ماان األساار (19)2017ماان عااا   التعلاايم شياال املدرساا  ال اميااة اعتيااارا  

. ويتواصااال تقاااد  املسااااعدة املالياااة لطلياااة (20)املنخ  اااة الااادلل، مثااال الواياااات املدرساااية ا انياااة
واملعاهااد ماان أااال حماامان أن يياادأ التعلاايم الثااانوي يف املاادار  الثانويااة  الرومااا احملااروم  ااتماعيااا  

. و املثال، (21)يف املا ة علا التاواو 10يف املا ة و 15وينهيئ عدد أكرب من الطلية ما ال يقل عن 
يقاد  الادعم املااو مان أاال حمامان امكانياة أف ال يف احلصاول علاا التعلايم العااو  ادف زياادة 

عاااان ذلااا ، يقااااد  الااادعم لألنشااااطة  . وف اااا  (22)امع نساااية الرومااااا احلاصااال  علااااا التعلااايم ا اااا
التعليمياااااة للكياااااار مااااان الروماااااا، مااااا. التشاااااديد علاااااا تطاااااوير املهاااااارات األساساااااية وئاااااو األمياااااة 

 .  (23)الوظي ية

ويعترب ا لس احلكوم  لشؤون أشلية الروما املؤسسة احلكومية املسؤولة عن ادمام الروماا  -28
ماثل من ممثل  احلكومة املرك ية واحلكام احمللا  وممثلا   ا  اة ومشاركتهم. وهو يت لف من عدد مت
عن اااراء حاوار مياهتار  شا ن محاياة أشلياة الروماا وتنميتهاا،  الروما. و التاو، يعترب ا لس مسؤوال  

و  مكانئ اش اح تدا ري عدف ا  حس  محاية حقوق الروما. ويقو  ا لاس وأمانتائ  رصاد التقاد  
اساا اتيجية ادمااام الرومااا ووحماا. أشليااة الرومااا و تقااد  تقااارير ساانوية للحكومااة عاان  احملاارز يف تن يااذ

لشاؤون الروماا علااا ادماام الروماا يف األشااليم. وينشاا   اشليمياا   ذلا . ويشارف أر عاة عشار منسااقا  
. وعاااادف االساااا اتيجية ا  تع ياااا  هااااذه ا ليااااات (24)مقاااادمو املشااااورة للرومااااا يف  عااااض اليلااااديات

 رهتاد املرك ي يف منهجية العمل. ويش   الروما يف كل هذه األنشطة. وت ويدها  اإل

 (88و 47-42و 34المساواة بين المرأة والرجل )التوصيات رقم  -زاي 
التاادا ري  2020-2014حاادد اساا اتيجية احلكومااة للمساااواة  اا  املاارأة والرااال لل اا ة  -29

والراال يف ا مهورياة التشايكية يف ا ااالت التالياة  احلكومية اكادفة ا  حقيق املسااواة  ا  املارأة 
التمثيل املتوازن للمرأة والرال يف مناصمل صن. القرار؛ املساواة    املارأة والراال يف ساوق العمال 
ويف األعماااال التجارياااة؛ التاااوازن  ااا  العمااال واحليااااة الشخصاااية؛ حقياااق الكراماااة والشااارف للمااارأة 

 ية ا نسانية؛ ص. الييانات اإلحصا ية. وحد ع احلكومة سنويا  والرال؛ موااهة التصورات النمط
أولوياعا وممارساعا يف اال تع ي  املساواة    املرأة والرال من أال حقيق أهداف االس اتيجية، 

 وترصد ما حرزه من تقد . 
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ية وتعااااد املساااااواة يف التمثياااال  اااا  املاااارأة والرااااال يف مناصاااامل صاااان. القاااارار غايااااة ر يساااا -30
لاساااااا اتيجية. ويتمثاااااال اكاااااادف يف الوصااااااول حبصااااااة املاااااارأة يف مناصاااااامل صاااااان. القاااااارار يف كاااااال 

. وأساااا ر (25)2020يف املا ااااة علااااا األشاااال حبلااااول عااااا   40القطاااااع  ا اااااص والعااااا  ا   ماااان
عااااان اعاااااداد لطاااااة عمااااال للتمثيااااال املتاااااوازن  ااااا  املااااارأة والراااااال يف مناصااااامل صااااان. القااااارار  ذلااااا 
قاارر أن تسااعا اكي ااات احلكوميااة ا  حقيااق التمثياال املتااوازن  اا  . وماان امل2018-2016 لل اا ة

املاارأة والرااال يف احلكومااة ويف مناصاامل صاان. القاارار علااا مسااتوإ ادارة الدولااة واااالس الكيانااات 
القانونية الىل ءتل  فيهاا احلكوماة حصاة أغليياة. وماري اعاداد كتيامل لألحا اب السياساية يتنااول 

 ، أ لقاااات وزارة العمااااال والشاااااؤون االاتماعياااااة مشاااااروعا  2016 عاااااا  زيااااادة مشااااااركة املااااارأة. ويف
، يتمثل اكادف منائ يف حليال فجاوة األااور  ا  ا نسا ، (26)يف املا ة ليلو  املساواة 22 يسما

والتوصية  وسا ل لساد هاذه ال جاوة، ومسااعدة م تشا  العمال يف الت تايش عان عاد  املسااواة يف 
محااات لعامااة ا مهااور ماان أااال سااد فجااوة األاااور  اا  ا نساا  األااار واملعاشيااة علياائ، وااااراء 

 .2020 قدر اإلمكان حبلول عا  
علاااا لطاااة العمااال ملنااا. العناااف العاااا ل  والعناااف ذي الااادواف.  ووافقااات احلكوماااة أي اااا   -31

. وتتمثل املها  الر يسية يف تقليل معدل العنف العاا ل  والعناف 2018-2015ا نسانية لل  ة 
النساء عن  ريق تع يا  التعااون فيماا  ا  صيا. ا هاات صااحية املصالحة، وحسا  املرتكمل حمد 

امكانية حصول حمحايا العنف علا ا دمات املتخصصاة، وتع يا   ارامج الوشاياة األولياة، وحدياد 
أف ل املمارسات للتعامل م. األهتخاص ذوي السلو  العنيف، وتوعية ا مهور. و اإلحماافة ا  

رامج للمساعدة املراعية لنومل ا نس من أاال املشاردين مان النسااء والرااال. ذل ، مري اعداد  
ويو  اهتما  لاص  األ  ال من حمحايا العنف العا ل  أو الشهود عليئ. وتُعارض أفاا  لاصاة 

 ومواد ألرإ يف املدار  وغريها من أال التوعية فيما يتعلق  العنف العا ل . 
لق اااء علااا التصااورات النمطيااة ا نسااانية يف أي اااال وهنااا  أولويااة ألاارإ تتمثاال يف ا -32

، أ لقاااات 2016مااان ااااااالت ا تمااا.، والتعماااايم املنهجاااا  ملراعااااة املنظااااور ا نسااااين. ويف عااااا  
، الىل تتناول ازالة التصورات النمطية ا نسانية، ومن. العناف (27)هذه ه  املساواة!احلكومة محلة 

آلااار يف  ر يسااايا   واحليااااة الشخصاااية وهاااو ماااا ملثااال موحماااوعا  العاااا ل ، وتع يااا  التاااوازن  ااا  العمااال 
االسااا اتيجية. وماااري اعاااداد ارهتااااد  شااا ن حقياااق التاااوازن  ااا  العمااال واحليااااة الشخصاااية لاااإلدارة 
العامااة واملنظمااات ا اصااة. ويتعاا  علااا أصااحاب العماال دعاام أساااليمل العماال املرنااة، والوظااا ف 

علااا الدولااة وأصااحاب األعمااال تاا م  شاادرات   ي ااا   اادوا  ا  اا ، والعماال ماان املناا ل. ويتعاا  أ
كافية ملرافق التعليم شيل املدرس  وغريه من أهتكال الرعاياة النهارياة لأل  اال، ماا يشامل مشااركة 
أكاارب للراااال يف رعايااة الط اال. و املثاال، ساايتي. ذلاا  حسااينات علااا القاادرات وا ااودة يف اااال 

ذوي اإلعاشااة. وعلااا سااييل املثااال، تقااو  احلكومااة رعايااة األهتااخاص املعااال  مثاال كيااار الساان أو 
  عااداد سياسااة ادياادة لألساارة و اسااتحداع عاااوة لا اااء للرعايااة  عااد الااوالدة أو عاااوة للرعايااة 

  ويلة األال لألهتخاص الذين يراعون أفراد أسرهم املعال . 
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 126و 72-48و 42و 40مكافحةةةةة الجريمةةةةة والعنصةةةةرية )التوصةةةةيات رقةةةةم  -حاء 
 ( 128و

تعتمااد احلكومااة التشاايكية اساا اتيجيات عاديااة ملناا. ا رملااة، تسااتند ا  نتااا ج تقييمااات  -33
وأولويااااات ادياااادة للحكاااام املركاااا ي واإلشليماااا  واحمللاااا . ويف ا ااااار  مناااا. ا رملااااة وحاااادد أهاااادافا  
، يتواصااااال التعااااااون فيماااااا  ااااا  السااااالطات املرك ياااااة 2020-2016االسااااا اتيجية احلالياااااة لل ااااا ة 

ة واحملليااااة يف اتياااااامل هنااااج اساااااتياش  ازاء موااهااااة املشاااااكل، وتياااااادل املعلومااااات، وا ااااااذ واإلشليمياااا
اإلاراءات ال عالة. وتقد  وزارة الداللية الدعم املاو والدعم ا اص منهجية العمل ملشاري. منا. 

الوشاياة ا رملة علا الُصاُعد الاو   واإلشليما  واحمللا . وتتنااول مشااري. رارإ يف صيا. أحنااء اليلاد 
ماان انااوح األ  ااال واألحااداع وتقااد  املساااعدة ل ااحايا ا رملااة، مثاال تااوفري شاعااات اسااتجواب 
لاصاااة أو  رنااااامج مناااا. االرااااار  اليشاااار ودعاااام حمااااحاياه. ويف املنااااا ق الااااىل تعاااااين ماااان اإلشصاااااء 

مسااعد منا. ‘و‘ التصاصا  املنا. - القاي م‘ يتيعائ  نجااح  رناااا  ‘ فجار‘االاتماع ، فا ن  رناامج 
مااان املسااااعدين يف أحنااااء اليلاااد، تاااوظ هم الشااار ة اليلدياااة  500ويعمااال  ال عااال حاااواو ‘. ا رملاااة

ويسااااااهمون يف حساااااا  مراشيااااااة السااااااامة والنظااااااا  العااااااا  يف أحيااااااا هم. ويواااااااد لاااااادإ الشاااااار ة 
حمااا   اتصااال لألشليااات، وهاام مكل ااون  التوساا  للتواصاال ماا.  وا ااف األشليااات  14 التشاايكية

 و ناء الثقة املتيادلة. 
ويعتارب القاانون التشايك  الدعاياة واالعتاداءات العنصارية ارملاة. ويغطا  القاانون ا ناا    -34

؛ التعقاامل؛ ا اارا م التاليااة  العنااف حمااد ف ااة ماان النااا  أو أحااد األفااراد؛ التهديااد املتساام  ااا طورة
التشهري  قومياة أو عارق أو اثنياة أو ف اة ألارإ مان الناا ؛ التحاريض علاا الكراهياة حماد ف اة مان 
النا  أو شم. حقوشهم وحريااعم. وا ارا م التالياة، وها  األكثار لطاورة، يُعاشامل عليهاا  اعتيارهاا 

لعنصاري والتمييا  ارا م حمد اإلنسانية، مثل اإل ادة ا ماعية؛ االعتاداء علاا اإلنساانية؛ ال صال ا
حمااااد ف ااااة ماااان النااااا ؛ احمااااطهاد السااااكان؛ انشاااااء حركااااات عاااادف ا  شماااا. حقااااوق اإلنسااااان 

عان ذلا ، ويف العدياد مان  واحلريات، أو دعمها أو ال ويج كاا أو ا اداء التعاا ف معهاا. وف اا  
. ويف أي ارملااة ألاارإ، (28)ا اارا م، حياادد القااانون الااداف. العنصااري كساايمل ل اارض عقو ااة أهتااد

 يربر فرض عقو ة أهتد.  مشددا   رب الداف. العنصري عاما  يعت
وعناااد املقاحمااااة يف ا ااارا م املرتكياااة  اااداف. عنصاااري أو غاااريه مااان أناااوامل الكراهياااة، ياااوو  -35

أو  -أكااارب   ثياااات ماااا اذا كاااان دافااا. ا ااااين هاااو انتمااااء ال اااحية  أع ااااء النيا اااة العاماااة اهتماماااا  
و غريهاااا. وماااوز ل اااحايا أياااة ارملاااة أن يلتمساااوا مااان لاااال ا  ف اااة اثنياااة أ -اعتقااااده  انتما ااائ 

احملكمة التعويض عن ال رر الذي حلق  م، ويف حالة ادانة ا اين واثيات أن ال رر كان  سيمل 
ا رملااة، تاا مر احملكمااة ا اااين  تعااويض ال ااحية. ويعتاارب حمااحايا ا اارا م العنصاارية حمااع اء  شااكل 

 امليينة يف ال صل ايم أعاه. لاص، ويتمتعون  كل احلقوق اإلحمافية 
سياسااااة  وا  ااناااامل املقاحماااااة ا نا يااااة لكاااال حالااااة علااااا حاااادة، تعااااد احلكومااااة ساااانويا   -36

ملكافحاااة اااارا م الكراهياااة وتقاااد  تقاااارير مرحلياااة سااانوية للربملاااان. وتشااامل السياساااة شمااا. ومنااا. 
ر . وأُعاد كتياامل حادوع وانتشاار الكراهياة الظااهرة، ماا يشامل تقاد  ئاحمارات للتوعياة يف املادا

ارهتااادي للشاار ة يغطاا  املمارساااات املتيعااة يف التحقيااق يف ااارا م الكراهياااة. ومااري اعااداد ماااواد 
علااا ا اارا م  حليليااة ولاصااة منهجيااة العماال للتحقيااق يف ااارا م الكراهيااة. وتركاا  السياسااة أي ااا  
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االتصااال املرتكيااة علااا اإلن ناات أو الشاايكات االاتماعيااة. وملكاان ألي هتااخص اسااتخدا  لاا  
. وتعقاد األكادملياة الق اا ية (29)املياهتر للشر ة التشيكية وييلغ عن ارملة عنصرية علا اإلن نات

دورات وتاااادرييات وحلقااااات عماااال للق اااااة وأع اااااء النيا ااااة العامااااة تركاااا  علااااا ااااارا م الكراهيااااة 
ملرتكيااة علااا ا واناامل العامااة للجاارا م ا والعنصاارية وكااره األااناامل. ويتلقااا حماايارب الشاار ة تاادرييا  

  داف. الكراهية وعلا كشف وتقييم هذه ا را م. 
، أ لقااات احلكوماااة محلاااة مناه اااة العنصااارية والعناااف املرتكااامل  اااداف. 2014ويف عاااا   -37

الكراهية الىل تولت دور التنسيق فيها الوكالُة املعنية  اإلدمام االاتماع  التا عة لديوان احلكومة. 
احلملة يف اذكاء الوع  مشاكلة العناف املرتكامل  اداف. الكراهياة ويتمثل اكدف الر يس  من هذه 

وتع ياا  تسااام  ا تماا. ازاء األشليااات والتماساا  االاتماااع . وتركاا  احلملااة يف املقااا  األول علااا 
ملياون   40الشياب واملعلم  واملسؤول  احلكومي  احمللي  وأفاراد الشار ة. وتنااه  مي انياة احلملاة 

غااااري أن  عااااض األنشااااطة  2017يف نيسااااان/أ ريل  د انتهاااات احلملااااة ر يااااا  كورونااااا تشاااايكية. وشاااا
ستسااااااتمر  يلااااااة الساااااانوات ا مااااااس القادمااااااة. وسااااااييدأ العماااااال علااااااا تنظاااااايم محلااااااة ادياااااادة يف 

 .2018 عا 
وتشمل األنشطة الر يسية تنظيم محلٍة اعامية ملناه ة العنصرية والعنف املرتكامل  اداف.  -38

ية والعناف املرتكامل  اداف. الكراهياة وسايل التصادي كاذه الظااهرة. الكراهية، تي  رلياات العنصار 
وتت اامن احلملااة نشاار صاا حة علااا موشاا. فيساايو  واسااتحداع موشاا. هتاايك  حاات عنااوان  ثقافااة 

لتقاااد  معلوماااات تيااادد األفكاااار ا ا  اااة والصاااور النمطياااة الدارااااة  (31()30)لالياااة مااان الكراهياااة 
العنااف املرتكاامل  ااداف. الكراهيااة وأساارهم أو الشااهود علااا وكااذل  معلومااات عااما حمااحايا أعمااال 

هاااذه األعماااال. وعااادف هاااذه احلملاااة ا  اذكااااء الاااوع   شااا ن العناااف املرتكااامل  اااداف. الكراهياااة 
وعارض شصاص ال احايا وتشاجي. النمااذم اإلما يااة والتصادي للسالو  احلاشاد ا  اانامل تقااد  

مة أو منشاتت أو ئاات رارياة خمتل اة معلومات موثوشة. وتشار  يف هذه احلملة، مؤسسات عا
. وهنا  نشارب آلار (32)وتروم للقيم الىل تنادي  ا احلملة  اعتيارها  منا ق لالية من الكراهية 

يتمثل يف نشر املمارسات ا يدة يف املنا ق الىل تعاين من اإلشصاء االاتماع  مان لاال مواشا. 
   اإلدارة العامة وغريهم من أصاحاب املصالحة هتيكية ومواد اعامية ملمثل  احلكم احملل  وموظ
تن يذ أنشاطة تر وياة مواهاة للمادار  منهاا، علاا  يف اإلدمام االاتماع . وتت من احلملة أي ا  

ساااييل املثاااال، مشااارومل الوساااا ة يف املدرساااة لتااادريمل الطااااب واملعلمااا  علاااا تساااوية الن اعاااات 
د الشر ة أن ملكانهم مان فهام الوحما. الساا د  الطرق الودية. ومن هت ن تنظيم  رامج تدرييية ألفرا

يف املناااا ق الاااىل تعااااين مااان اإلشصااااء االاتمااااع ، ومااان حسااا  املهاااارات الازماااة ملنااا. ومكافحاااة 
ارتكااب ا اارا م والعناف  ااداف. الكراهيااة. وعااوة علااا ذلا ، تشاامل احلملااة اااراء حبااوع  شاا ن 

اإلشصاااء االاتماااع ، مثاال املرا اااة أو املشاااكل الااىل ياارا  أن حاادع يف املنااا ق الااىل تعاااين ماان 
 هجاارة األهتااخاص الااذين يتعرحمااون كااذا اإلشصاااء، وذلاا   اادف اشاا اح ااااراءات ملناا. ومكافحااة

 هذه الظواهر.
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 (136و 79-77، و41حقوق األشخاص مقيدي الحرية )التوصيات رقم  -طاء 
واهاات دعااوة  ، كاناات ا مهوريااة التشاايكية ماان  اا  أوا اال اليلاادان الااىل2000يف عااا   -39

دا مة ا  صي. اإلاراءات ا اصة  لاس حقاوق اإلنساان. وهناا  درااة عالياة مان التواصال  ا  
 .(33)هذه ا ليات واحلكومة التشيكية الىل ترد علا است ساراعا وءدها  املعلومات املطلو ة

ومواااامل التشاااريعات التشااايكية، وحماااعت آلياااات للحماياااة مااان التعااارض لساااوء املمارساااة  -40
، 2012املهنيااة والتعسااف يف اسااتعمال الساالطة علااا أياادي ساالطات ان اااذ القااوان . ومنااذ عااا  

 اتاات امل تشااية العامااة لقااوات األماان ساالطة مسااتقلة إلن اااذ القااوان  ءلاا  صاااحية التحقيااق يف 
ا اارا م الااىل يرتكيهااا أفااراد الشاار ة التشاايكية أو دا اارة السااجون أو ادارة ا مااار ؛ وليساات هنااا  

اشة هتخصية تر   هذه القوات  امل تشية العاماة لقاوات األمان. وشاد عينات احلكوماة مادير أي ع
امل تشية العامة. و  . امل تشية ن سها إلهتراف هي اات تا عاة  لاس الناواب  الربملاان التشايك . 
وموز ألي هتخص أن يطلمل ا  امل تشية اااراء حقياق لكشاف ماا اذا كاان أحاد عناصار األمان 

ارملااة. وماان واااامل امل تشااية، كمااا هااو ماان واااامل أي ساالطة ألاارإ معنيااة   ن اااذ شااد ارتكاامل 
، تلقت امل تشية 2013القوان ، ااراء حقيق يف أي ش ية تندرم حممن التصاصها. ومنذ عا  

منهاا. وراري امل تشاية التياارات  25هتكوإ،  وهترت اااراءات انا ياة  شا ن  415ما اموعئ 
صاار شاوات األمان عناادما يوااد عدياد  وشااومل ارملاة. وتتاو  امل تشااية املوثوشياة اللتياار رد فعال عنا

رصد وتقييم املعلومات املتعلقة ممارسة عناصر شوات األمن أنشطة خمال اة للقاانون، وتقا ح  أي ا  
 تدا ري اح ازية، وتصدر توصيات منهجية، وتنظم فعاليات تثقي ية لعناصر شوات األمن.

ل اهاااز شااوات األماان. ومااامل علااا الشاار ة التشااايكية أن وهنااا  آليااات للت تاايش دالااا -41
حقق يف كل هتكوإ تردها  ش ن سلو  عناصرها وتتخذ أي اااراءات تصاحيحية حمارورية وتيلاغ 
صاااحمل الشااكوإ  ااذا اإلاااراء، اذا  لاامل ذلاا . كااذل  مااوز ألي هتااخص موشااوف أو ئتجاا  

جن أو ا  هي اااات ألساااياب أمنياااة أو يق ااا  عقو اااة  الساااجن أن يقاااد  هتاااكوإ ا  مااادير السااا
الت تاايش املختصااة  شاا ن التعاارض، علااا أياادي املااوظ  ، لسااوء املعاملااة أو غااري ذلاا  ماان انتهااا  
القواعااد. وماامل علااا دا اارة السااجون ا ااا  الساالطات املختصااة  كاال حالااة تردهااا وامليااادرة علااا 

يف ا اار  ال ور ا  ا ااذ أي اااراءات حمارورية ملنا. هاذا السالو . ويف الساجون، تقاد  الشاكاوإ
ماان الساارية ماان لااال مااوظ   مصاارح كاام  ااذل  ماان دون أي عماال انتقااام . ويشاارف املاادع  
العاااا  علاااا كي ياااة تطيياااق اااااراءات التوشياااف والساااجن واالحتجااااز ألساااياب أمنياااة. وتتاااو  وزارة 

ت تيش السجون للوشوف علا معاملة دا ارة الساجون للساجناء. وعااوة علاا ذلا ،  العدل أي ا  
 املظااال،  وصاا ئ ملثاال ا ليااة الوشا يااة الو نيااة موااامل الربوتوكااول االلتياااري الت اشيااة مااوز ألماا 

مناه اااة التعاااذيمل وغاااريه مااان حماااروب املعاملاااة أو العقو اااة القاساااية أو الاانساااانية أو املهيناااة، أن 
يتاااو   شاااكل مساااتقل عملياااة الت تااايش  شااا ن معاملاااة أي هتاااخص مقياااد احلرياااة. وساااتظل آلياااات 

 للرصد ل مان التحقيق ال عال يف أي حالة من حاالت سوء املعاملة. الت تيش   .
وترك  السياسة احلكومية  ش ن السجون يف املقا  األول علا العمل م. الساجناء  شا ن  -42

اعاادة ادماااهم يف ا تماا. ملنا. عاودعم للجرملااة. ومان هتا ن اعااادة هيكلاة الساجون ا  أنااوامل أن 
حلااالتهم واحتياااااعم. ويقااد  الاادعم لتاادريمل  ن السااجناء وفقااا  ييساار العماال ماا. ف ااات خمتل ااة ماا

و عااد  (35)، مااا وملاانحهم فاارص عماال أثناااء فاا ة السااجن(34)األهتااخاص احملكااو  علاايهم وتثقااي هم
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اإلفرام عنهم، م. حس  معاملتهم واعداد  رامج لتهي تهم يف املرحلة الاىل تسايق اإلفارام. وتطيَّاق 
، وهاا   اارامج يُااوفر السااجناء امل اارم عاانهم واعااادة تاا هيلهم ااتماعيااا  وتعاا َّز  اارامج مراشيااة ساالو  

للسج  يف ا ارها السكن والعمل. وُيشج. علا اللجوء أكثر ا  تطييق العقو اات اليديلاة مثال 
اإلشامااة ا ربيااة أو عقو ااة التغاار   املااال. وتتااو  دا اارة مراشيااة الساالو  والوسااا ة رصااد ش اااء هااذه 

لتجنمل حويلها ا  السجن. وسيستمر حس  ظاروف التوشياف أو الساجن  األنوامل من العقو ات
 ا اااذ تاادا ري منهااا، علااا سااييل املثااال، انشاااء زن انااات تتساا. لعاادد أشاال ماان السااجناء أو عنااا ر 
لكيار السن أو للسجناء ذوي اإلعاشة أو األمهات احملكو  عليهن اللوايت يرع  ُرحمَّعا . وسُتدر  

. وماان امليااادرات اإلحمااافية الراميااة ا  مناا. العااودة ا  (36)السااتيعا ية للسااجونساايل زيااادة القاادرة ا
ا رملة واعادة ادمام ا رم  يف ا تم. مشرومُل السجون امل توحاة، ومراعااة املساؤولية االاتماعياة 

مااان ذوي  مااادان  أو أهتخاصاااا   يف مااان  العقاااود العاماااة ألر ااااب العمااال الاااذين يوظ اااون أهتخاصاااا  
  نا ية.السوا ق ا

 شاا ن هتاايهة حماالومل ا مهوريااة  وتؤكااد احلكومااة التشاايكية ماارة ألاارإ أهنااا أااارت حقيقااا   -43
التشايكية يف رحااات تسااليم املطلااو   الااىل شاماات  اا وكالااة املخااا رات املرك يااة، وللااص التحقيااق 

 ا  أن هذا االهتتياه ال أسا  لئ. ول تثيت أي وشا . اديدة  ش ن هذه املس لة.

 (114-95و 73رقم لتعليم الجامع )التوصيات ا -ياء 
نقحااااات وزارة التعلاااااايم والشاااااياب والرياحمااااااة لطاااااة العماااااال الو نياااااة للتعلاااااايم ا ااااااام. يف  -44
. وأسااا رت عملياااة التنقاااي  عاان وحمااا.  لطاااة العمااال املوحاادة لتن ياااذ حكااام احملكماااة 2012 عااا 

تكاااااااافؤ ‘ ،التشااااااايكية ا مهوريااااااة حماااااااد وآلاااااارون. ه. داألورو يااااااة حلقاااااااوق اإلنسااااااان يف ش اااااااية 
 لطاااة العمااال املنقحاااة لتن ياااذ حكااام احملكماااة  2014، الاااىل حلااات ئلهاااا يف عاااا  (37)‘ ال ااارص

تكاااااااافؤ ‘، التشااااااايكية ا مهوريااااااة حماااااااد وآلاااااارون. ه. داألورو يااااااة حلقاااااااوق اإلنسااااااان يف ش اااااااية 
  ،  نظاا2016أيلول/سايتمرب  1مان  ا  هذه ا طاة،  ادأ العمال، اعتياارا   . واستنادا  (38)‘ ال رص

اديااد لتااوفري التعلاايم للتاميااذ ذوي االحتيااااات التعليميااة ا اصااة يقااو  علااا داهاام يف ماادار  
التعليم العاادي. ول تعاد التشاريعات تصانف التامياذ حسامل الوحما. الصاح  أو االاتمااع   ال 
 اتاات تتناااول املشاااكل الااىل يوااهوهنااا يف اااال التعلاايم ومااا يلاا مهم ماان مساااعدة. فالتاميااذ ذوو 

حتيااااات التعليميااة ا اصااة هاام تاميااذ حيتااااون ا  تاادا ري املساااندة الااىل تتااي  كاام اسااتغال اال
امكاناااعم التعليميااة أو ممارسااة حقااوشهم أو التمتاا.  ااا علااا شااد  املساااواة ماا. ا لاارين. وأف اال 
  ريقااة لتعلاايم التاميااذ ذوي االحتيااااات التعليميااة ا اصااة تكااون   دمااااهم يف ماادار  التعلاايم
العااادي. وال ُيسااام   وحمااا. التلمياااذ يف فصاااول أو ماادار  لاصاااة اال اذا كانااات ا هاااود امليذولاااة 
إلدمام ال رد  االش ان م. تطييق تدا ري املساندة ال ت    غارض ءكيانهم مان اساتغال امكانااعم 

اياة يف  التعليمية وممارساة حقهام يف التعلايم. ومامل أن ينظار أحاد مراكا  تقاد  املشاورة ال  وياة  عن
 كل حالة علا حدة.

وتتمثاااال ا طااااوة األساسااااية يف حديااااد االحتيااااااات التعليميااااة للتلميااااذ، وتااااوفري تااااادا ري  -45
املساااندة الااىل ماان هتاا هنا أن تساااعده يف حصاايلئ الدراساا . ويقااد  املعلاام مساااندة أوليااة يف ا ااار 

ل تعاديات علاا العملياة التعليم العادي. ويق ح مرك  تقد  املشورة تدا ري مساندة ألرإ وادلاا
التعليمية. والغرض من ذل  هو التوصل ا  نومل ئدد من املسااعدة الاىل حيتاام اليهاا التلمياذ ذو 
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من حصره يف شالمل واحد. وينيغا  أن تتناسامل هاذه التادا ري  االحتيااات التعليمية ا اصة  دال  
قاااء يف ماادار  التعلاايم ماا. الوحماا. الصااح  للتلميااذ واحتياااتاائ وظااروف عيشاائ وأن تتااي  لاائ الي

. ويتعاون مرك  تقد  املشورة التعليمية واملدرساة ووالادا الط ال العادي. وتوفَّر تدا ري املساندة اانا  
 شاا ن التن يااذ العملاا  لتاادا ري املساااندة. ويف حااال ل تكاان هااذه التاادا ري مرحمااية، مااوز للتلميااذ أو 

ال ساااايما اكي ااااة املعنيااااة  تااااوفري احلمايااااة لوالدياااائ، وكااااذل  للمدرسااااة أو احاااادإ اكي ااااات العامااااة )
االاتماعيااة والقانونيااة لأل  ااال(، أن يطلاامل ا  املعهااد الااو   للتعلاايم مرااعااة التوصااية املقدمااة. 

 أن يطليا مرااعة تقرير ال حص. وموز للوالدين أي ا  
ومااااري تطييااااق أدوات ادياااادة للتشااااخيص تركاااا  علااااا تقياااايم ماااادإ اسااااتقالية الط اااال  -46

ه علااا ن ساائ وشدرتاائ علااا التاا شلم ماا. ا تماا. وعااادات الدراسااة لدياائ. ووحمااعت معااايري واعتماااد
اللتيااار صياا. التاميااذ ذوي االحتيااااات التعليميااة ا اصااة، وفُاار  ماان اعااداد أدوات التشااخيص 

مل ياااد مااان الدشاااة يف حدياااد مهاااارات التامياااذ الاااذين  الن سااا  والتشاااخيص ال  اااوي ا ااااص تولياااا  
ات ثقافياااة خمتل اااة. واساااتحدثت التياااارات حااادد مهاااارات التااا شلم الاااىل يتمتااا.  اااا ينتماااون ا   ي ااا

،  ااااات كاااال مركاااا  ماااان مراكاااا  تقااااد  املشااااورة يف ا مهوريااااة 2013هااااؤالء التاميااااذ. ومنااااذ عااااا  
علااااا اسااااتخدا  أدوات التشااااخيص،  علااااا األشاااال يكااااون ماااادر ا   واحاااادا   التشاااايكية ي اااام موظ ااااا  

، نشااااارت وزارة التعلااااايم والشاااااياب والرياحماااااة 2015عاااااا   ويتواصااااال تنظااااايم هاااااذا التااااادريمل. ويف
توايهات منهجية لتشخيص اإلعاشة العقلية املتوسطة أو تقيايم املهاارات اإلدراكياة لادإ التامياذ 
الاااذين ينتماااون ا   ي اااات تعااااين مااان احلرماااان االاتمااااع . و  ااا. عملياااة التشاااخيص إلهتاااراف 

 م تشية املدار  التشيكية.
ن املساعدون يف املدار  اال تدا ية  ادور هاا  يف عملياة اإلدماام، وهاو وي طل. املدرسو  -47

 دور ال يقتصاار علااا مساااعدة التاميااذ الرومااا علااا التعااود علااا اليي ااة املدرسااية  اال يشاامل أي ااا  
 العمل معهم وم. أسرهم ومدرسيهم  ش ن اااز املهاا  اليومياة. وتانظم املادار  اال تدا ياة فصاوال  

، فُاتح  2015عيإ األ  ال لانتقال  نجاح ا  التعلايم العاادي. ومناذ عاا   انا  دراسية ءهيدية ا
 اب االلتحاق  ال صول الدراسية التمهيدية  مي. األ  ال، وليس فق  لأل  ال الذين يعتاربون 

، وذل  من أال احلد من لطر ع ل أ  ال الروما يف التعلايم اال تادا  . ومناذ ئروم  ااتماعيا  
 اتت السنة األلرية من التعليم شيل املدرس  ال امية واانية  النسية  مي. األ  ال  ،2017عا  

ل ااامان اااااحهم يف السااانة األو  مااان التعلااايم العاااادي. وتتاااو  املااادار  واكي اااات املعنياااة  تاااوفري 
احلمايااة االاتماعيااة والقانونيااة لأل  ااال رصااد ارتياااد األ  ااال للمدرسااة وحساا  مسااتوإ التعاااون 

ا  اء واألمهات ل مان ارتياد املدرسة كما يل  . وحيسن املعهد الو   للتعليم التكميل  مان   م.
ك ااااءة املعلمااا  يف ااااال التعلااايم ا اااام.. وماااري اساااتحداع آلياااات مراشياااة ل ااامان عاااد  دماااج 
التامياااذ لطااا  يف  ااارامج تعليمياااة ال تتناسااامل مااا. احتيااااااعم التعليمياااة، و  ااا. هاااذه ا لياااات 

 ف م تشية املدار  التشيكية ومراك  تقد  املشورة ال  وية.إلهترا
وشد أمثرت هذه التدا ري. فاالستقصاءات الىل أارعاا م تشاية املادار  التشايكية، لاال  -48

، يف ماادار  ت اام تسااة تاميااذ أو أكثاار 2014/2015و 2013/2014املااو   الدراسااي  
يف املا اة يف عادد أ  اال الروماا  11. نسايتئ يعانون من اعاشة عقلياة متوساطة، كشا ت عان ترااا

املقياادين يف هااذه املاادار  يف  رنااامج تعليماا  مصاامم للتاميااذ املصااا     عاشااة عقليااة متوسااطة، 
يف املا ااة. و لغاات نسااية  12مقا اال ارت ااامل عاادد هااؤالء التاميااذ يف نظااا  التعلاايم العااادي  نسااية 
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، ولكاان اصاااو 2015-2014املا ااة يف ال اا ة يف  0.6يف املا ااة ونسااية االرت ااامل  0.5ال اااا. 
. وعلياائ، (39)تلميااذ، علااا التااواو 000 2تلميااذ و 000 1الاانقص وال يااادة ال علياا  كااان حااواو 

ف ن عدد التاميذ الروما املقيدين يف  رامج تعليمية تعترب مناسية للمصا     عاشة عقلياة متوساطة 
. وت ياد نساية (40)عدد التاميذ الروماا يف التعلايم العاادييف اخن اٍض متواصٍل، فيما يستمر ارت امل 

يف املا ة مقارنة  التاميذ الذين ينتمون ا  غاليية  85التاميذ الروما يف نظا  التعليم العادي عن 
ُمرفااق  2016يف املا ااة. وعاااوة علااا ذلاا ، أُلغاا  يف عااا   98السااكان، الااذين تناااه  نساايتهم 

للتعلاايم األساساا  الااذي ياانظم تعلاايم التاميااذ املصااا     عاشااة عقليااة  الربنااامج التعليماا  اإل اااري
 متوسطة، واستخد  يف تصميم منهج تكامل .

ويسااااعد النظاااا  ا دياااد ا ااااص  تعلااايم التامياااذ ذوي االحتياااااات التعليمياااة ا اصاااة  -49
الت اشيااة  وفقااا   التاميااذم املصااا     عاشااة يف احلصااول علااا التعلاايم علااا شااد  املساااواة ماا. ا لاارين

حقوق األهتخاص ذوي اإلعاشاة. وشاد عا زت التغياريات الاىل أدللات علاا التشاريعات حقهام يف 
التعليم العادي  صرف النظار عان وحما. املدرساة وشادراعا؛ و التااو، فا ن التلمياذ الاذي يعااين مان 

امياذ غاري املصاا   اعاشة حيق لئ ارتيااد مادار  املنطقاة التعليمياة احمللياة علاا شاد  املسااواة ما. الت
  عاشة. وشد ل . نظا  التمويل للتوحيد والتيسي  لك  يتسىن توفري التمويل الكايف لتطيياق كال 

للمتطلياااات التنظيمياااة. وأدراااات يف مهاااا  املدرسااا  املسااااعدين  تاااد ري مااان تااادا ري املسااااندة وفقاااا  
يتعلاااق  العناياااة   ن ساااهم  تقاااد  املسااااعدة الازماااة للتامياااذ ذوي اإلعاشاااة اليدنياااة الشاااديدة فيماااا

 وشدرعم علا احلركة أثناء الدر .

حقوق المثليات والمثليين ومزدوجةي الميةل الجنسةي ومرةايري ال ويةة الجنسةانية  -كاف 
 (75و 74)التوصيتان رقم 

،  عقد الشراكة املسجل    هتخص  من 2006تع ف ا مهورية التشيكية، منذ عا   -50
اوانمل كثرية، معاملة ال وام    هتخص  من ا نس . فكل مان  ن س ا نس. وهو يعامل، يف

الشريك  املسجل  هاو أشارب األشر ااء لالار، وكماا ن اس احلقاوق وعليهماا ن اس الوااياات يف 
يف الت امااات، وملكنهمااا  ا ااار الشااراكة الااىل تر طهمااا، ويقاارران يف األمااور املشاا كة، وياادلان معااا  

ون املشاا كة. وماان وااامل الشااريك  التكافاال فيمااا  ينهمااا ويتوليااان يف الشااؤ  ءثيال  ع ااهما  ع ااا  
مهمااة رعايااة أ  ااال أي منهمااا. وال تقيااد الشااراكة املسااؤولية الوالديااة أو امكانيااة تعهااد   اال  معااا  

 الرعاياااة. ويف املعاااامات القانونياااة، يعامااال الشاااريكان معاملاااة األزوام؛ في مكاهنماااا، علاااا ساااييل 
ماااان أااااال اساااات جار هتااااقة وتااااوارع املمتلكااااات فيمااااا  ينهمااااا. غااااري أن مثااااة  املثااااال، التعاشااااد معااااا  

التافااااات ال تاااا ال شا مااااة، وال ساااايما يف شااااانون األساااارة. فليساااات هنااااا  ملكيااااة مشاااا كة  اااا  
الشااريك  وال حيااق ألحااداا احلصااول علااا معاااو ال ماال  عااد وفاااة ا لاار. وال يساام  للشااركاء 

 استخدا  أساليمل اإللصاب االصطناع .املسجل   التشار  يف تي  األ  ال أو 
وحيظاار التميياا  القااا م علااا أسااا  املياال ا نساا  موااامل شااانون مكافحااة التميياا  علااا  -51

نطاااق انطياشااائ  الكامااال، ومااوز ألي هتاااخص يتعااارض للتمييااا   ساايمل امليااال ا نسااا  اللجاااوء ا  
االلتافااات فيمااا صياا. ا يااارات املتاحااة للاادفامل عاان حقوشاائ. وماا. ذلاا ، ال تاا ال هنااا   عااض 
حظار التيا   2016يتعلق حبقاوق األشلياات ا نساية. ورغام أن احملكماة الدساتورية ألغات يف عاا  

علا الشركاء املساجل ، فا ن هاذا اإللغااء أتااح امكانياة تيا  األ  اال لشاري  واحاد فقا  ولايس 
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رد مقا ح لكا الشريك ؛ وعاوة علا ذل ، ال يسام  للشاري   تيا    ال الشاري  ا لار. ويا
تيااا  أحاااد الشاااريك  لط ااال هتاااريكئ كوالاااد ثاااان للط ااال يف العدياااد مااان التعاااديات الاااىل شااادمتها 
احلكوماااة أو ناااواب  رملاااانيون  شااا ن القاااانون املتعلاااق  عقاااد الشاااراكة املساااجل، وينظااار فيهاااا الاااس 

نااا   . ويااوح  موشااف ا مهااور العااا   ارت ااامل دراااة التسااام  راااه األساار املثليااة. وهالنااواب حاليااا  
كذل  مسا ل ألرإ ملكن مناششاتها يف املساتقيل، ماا يف ذلا  امكانياة حصاول املارأة الع  ااء أو 

، أو االعا اف القااانوين املارأة الاىل تارتي   عاشااة هتاراكة مساجلة علااا فرصاة اإلاااب املاادعو   يياا  
املنهجياة ملغايري ا نس  ويتهم ا نسانية وحمارورة اااراء عملياات اراحياة. وتسااعد التوايهاات 

الااىل وحمااعتها وزارة التعلاايم والشااياب والرياحمااة املعلماا  يف عمليااة التثقيااف  شاا ن حقااوق املثليااات 
واملثلياااا  وم دوااااا  املياااال ا نساااا  ومغااااايري اكويااااة ا نسااااانية ومناااا. كراهيااااة املثليااااة ا نسااااية  اااا  

هااذا املوحمااومل  األ  ااال والشااياب ماان لااال  يااان املمارسااات املوصااا  ااا والكتا ااات الااىل تتناااول
وكااذل  املعلومااات املتعلقااة  املنظمااات الااىل تركاا  علااا حقااوق املثليااات واملثلياا  وم دوااا  املياال 

 ا نس  ومغايري اكوية ا نسانية.

 (94و 82-80التعقيم غير القانوني )التوصيات رقم  -الم 
فااا. دعاااوإ ان وسااايلة االنتصااااف الر يساااية املتاحاااة ل اااحايا التعقااايم غاااري القاااانوين هااا  ر  -52

ش ا ية للمطالية  تعويض عن تكيد أحمرار غري مالية اراء انتها  حقوشهم الشخصية، وملكن أن 
أو غاري نقادي. ويف اليداياة، اعتُاربت هاذه املطالياات، يف االاتهاادات  يكون هذا التعويض نقاديا  

 القاانوين، ، غاريت احملكماة العلياا الت ساري2008الق ا ية، مطاليات غري شا لة للتقاد . ويف عاا  
و ات التعويض النقدي، كما املطاليات النقدية األلرإ، م . ل  ة التقاد  العادياة وها  ثااع 
ساانوات ماان حاادوع ال اارر. ومنااذ ذلاا  احلاا ، تاارفض احملاااكم مطاليااات احلصااول علااا تعااويض 

كماة نقدي عن تكياد أحمارار غاري مالياة، الاىل تقاد   عاد انتهااء فا ة التقااد . وما. ذلا ، رأت احمل
الدساتورية أن االعاا اض علاا فاا ة التقااد  ينيغاا  تقييمائ ماان منظاور ا ُلااق احلمياد، أي حديااد مااا 

علااا  اذا كااان أحااد الطاارف  تساايمل يف سااقورب الاادعوإ  التقاااد  ومااا اذا كااان أثاار التقاااد  هتااديدا  
، 2011ذلاا  الطااارف  اااالنظر ا  الظااروف الساااا دة. ولاااذل ، رف اات احملكماااة العلياااا، يف عاااا  

علااا التقاااد  يف ش ااية تتعلااق  ااالتعقيم غااري القااانوين، وءكاان املااريض ماان احلصااول علااا   احمااا  اع
. وال   ا. األهتاكال األلارإ  ارب 2014تعويض. وأصدرت احملكمة العليا شرارا  ممااثا  يف عاا  

للتقااد ، األحمرار غري املالياة، مثال ال حماية املعنوياة أو وشاف االنتهاا  أو ازالاة ا ثاار الناصاة عنائ، 
ومااوز التمااا  هااذا ا اارب يف أي وشاات. وش اات احملاااكم التشاايكية، يف صياا. ش ااايا التعقاايم غااري 

غاااري  القاااانوين،  ااا ن تعقااايم الشاااخص دون احلصاااول علاااا موافقاااة حااارة ومساااتنرية منااائ ملثااال عماااا  
شااانوين، وأماارت  اا ن يقااد  املستشاا ا ترحمااية معنويااة يف هتااكل اعتااذار. واذا مااا ُغااريت التشااريعات 
الىل تنظم التقاد ، فا ن انطيااق التشاريعات ا ديادة سيقتصار علاا احلااالت الاىل ساتق.  عاد هاذا 

 م. ميدأ اليق  القانوين. التغيري فق ، ءاهتيا  
، ناششات احلكومااة التشايكية مشاارومل شاانون يانظم التعااويض عان تعقاايم 2015ويف عاا   -53

كومة  عناية يف صيا. احلجاج املساتمدة األهتخاص  صورة غري شانونية، لكنها ل تقره. ونظرت احل
من النظا  الدستوري التشيك ، واالاتهادات الق ا ية للمحاكم التشيكية والدولية، ما يف ذل  
احملكماااة الدساااتورية واحملكماااة األورو ياااة حلقاااوق اإلنساااان، ومااان ا راء الاااىل أد   اااا أمااا  املظاااال، 
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اإلنسااان. ول تساتنتج احلكومااة أن ا ليااة فعالااة،  والتوصايات الصااادرة عاان اكي اات الدوليااة حلقااوق
وهاااا  ال تاااا ال تعتقاااااد أن الاااادعوإ الق اااااا ية ءثاااال سااااييل انتصااااااف ي اااا   اااااالغرض فيمااااا يتعلاااااق 

أن انشاااء آليااة تعااويض هااو مثا ااة مكرمااة لطي ااة   االلت امااات الدوليااة للحكومااة. وشااد رأت دومااا  
 تتجاوز نطاق هذه االلت امات.

صاااول علاااا موافقاااة لطياااة مااان املاااريض علاااا التعقااايم لكااا  يكاااون ويشااا رب القاااانون احل -54
. والطيياامل ملاا    اا  ا  املااريض، شيااال التعقاايم،  طييعااة العمليااة وعواشيهااا وخما رهااا، أماااا  شانونيااا  

هتاااهد واحااد علااا األشاال. ويشاا رب أن ت صاال  اا  تاااريو تقااد  املعلومااات واعطاااء املوافقااة علااا 
يف حالااة التعقايم ألسااياب غااري  يومااا   14أيااا ، ومادة  7عان التعقايم ألسااياب  يياة، ماادة ال تقاال 

 ييااة لكاا  مُلاان  املااريض الوشاات الاااز  للنظاار يف صياا. الظااروف احمليطااة  العمليااة. وتشاامل املوافقااة 
املستنرية ا طية ما يل   معلومات عن الغرض من العملية و ييعتها وفوا دها وعواشيها وخما رها؛ 

العملياة، ومااا ملكاان أن يصاايمل ا سام ماان أوااائ شصااور وااهاااد يف  واساداء املشااورة  شاا ن  اادا ل
معلومااات مااوا ة عاان  املسااتقيل، و ريقااة العااام، والوشايااة املا مااة. وتشاامل هااذه املوافقااة أي ااا  

التكوين ا سدي لألع اء ا نسية الداللية. و التوشي. علا هذه املوافقة، يؤكد الطييمل واملريض 
ات واساااتامها واساااتيعا ا. وتشاااكل املوافقاااة، ا  اانااامل الساااجل والشاااهود تقاااد  هاااذه املعلومااا

اار منااوذم للموافقااة املسااتنرية  ا اااص  تقااد  املعلومااات، ااا ءا   ماان امللااف الطااي للمااريض. وشااد ُنشح
ا طية يف الة وزارة الصاحة ويساتخدمئ مقادمو لادمات الرعاياة الصاحية. وشاد تُرصات اساتمارة 

 وتدعم. مياهترة العملية ااراء شيل النها ية موافقتئ املريض يعط  أن وممل املوافقة ا  لغة الروما.
 وتوعية النا  حبقوق املرحما. األ ياء تدريمل أي ا   الصحة وزارة

 (120-115و 93و 92حقوق األجانب )التوصيات رقم  -ميم 
واالت اشيااة ا مهورياة التشاايكية هاا   ارف يف كاال ماان االت اشيااة ا اصاة  وحماا. الاا اا   -55

املتعلقاااااة  وحمااااا. األهتاااااخاص عااااادمل  ا نساااااية. و  ااااا. حقاااااوق أي أاناااااي مقااااايم يف ا مهورياااااة 
التشاايكية، أي املهاااارين و ااالي اللجااوء والاا اا  واألهتااخاص عاادمل  ا نسااية، للقااانون الااذي 

 للنظاااا  الدسااتوري واملعاهااادات الدولياااة. ويف ياانظم اشاماااة الرعايااا األاانااامل ولقاااانون اللجااوء وفقاااا  
ألاااف أاناااي، ُصااار ح  500، نااااه  عااادد األاانااامل املقيمااا  يف ا مهورياااة التشااايكية 2016 عاااا 
ألااااف أانااااي يف ا مهوريااااة  480يف املا ااااة ماااانهم  اإلشامااااة الدا مااااة. وشااااد أشااااا  أكثاااار ماااان  55  ل

. (41)يف املا اة مان ساكان ا مهورياة التشايكية 4.5، مما يشاكل هتهرا   12التشيكية ملدة راوزت 
الاااإ.  000 3عاادد الاا اا  الااذين أشاااموا يف ا مهوريااة التشاايكية لااال العااا  ن ساائ  وناااه 

، علاا مادإ سانوات عادة، عان تلقا   لياات  اوء تاراوح وظلت ا مهورية التشايكية تُيل اغ سانويا  
  لمل. 500، يقيل منها حواو 1 500و 1 000عددها    

 القانون املتعلق   شامة الرعايا األاانمل، ييلغ كل أاني   ن القانون مي  لئ رفا.  وعما   -56
أياااا  مااان تااااريو ا اغااائ  اااالقرار. ويكاااون  10دعاااوإ ش اااا ية للطعااان يف شااارار الطااارد يف غ اااون 

للاادعوإ الق ااا ية أثاار ايقااايف علااا ان اااذ القاارار اذا كااان هنااا  ساايمل آلاار لطاارد الشااخص غااري 
. وال يااودمل يومااا   60 . وماامل علااا احملكمااة أن تياات يف الق ااية يف غ ااون عديااد األماان القااوم

الشاااخص الاااذي يلاااتمس اللجاااوء مركااا  اساااتقيال آمااان اال لل ااا ة الازماااة لتحدياااد هويتااائ واااااراء 
ال حااص الطااي. ويف حاااالت اسااتثنا ية، ملكاان أن يُطلاامل ماان هااذا الشااخص اليقاااء يف املركاا  فاا ة 
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 ظا  العا ، أو كان يعيق عملياة حدياد هويتائ أو اذا ل يياد تعاوناا  للن أ ول اذا كان يشكل عديدا  
أثنااء اإلاااراءات، وال يطيااق أي تاد ري  ااديل. ومااوز للشااخص أن يرفا. دعااوإ ش ااا ية للطعاان يف 
شااارار احتجاااازه، ومااامل علاااا احملكماااة أن تيااات يف الق اااية يف غ اااون أياااا . وال حيتجااا  ملتمساااو 

 ها أ  ال وال  ات ال عي ة األلرإ.اللجوء من القص ر واألسر الىل لدي
وم . األاانمل املقيمون يف ا مهورية التشيكية لان س الشارورب املطيقاة علاا املاوا ن   -57

التشاايكي  فيمااا يتعلااق  احلصااول علااا التعلاايم. ويتمتاا. أ  اااُل األاانااملح  اااحلق يف احلصااول علااا 
لتحااق  املدرساة. وال يتااح احلصاول علاا يف ا اار ال امياة اال التعليم شيل املدرسا  واملدرسا  ااناا  

التعليم الثانوي والتعليم التق  العاو اال لألاانمل املقيم   صورة شانونية يف ا مهورية التشيكية. 
 وال م . احلصول علا التعليم ا امع  ألي شيود.

سااتغال يف مكافحااة االرااار  اليشاار واال وثيقااا   وتاارتي  محايااة العمااال املهاااارين ارتيا ااا   -58
العمل. ويُدرب موظ و سلطات ان اذ القانون وم تشية العمل علا حديد حمحايا االرار  اليشر 

، ن ااااذت وزارة العماااال والشااااؤون االاتماعيااااة 2015-2014وتقااااد  املساااااعدة كاااام. ويف عااااا  
  عنااااوان  اال تكااااار وساااايلة  ملناااا. اساااتغال مااااوا   االحاااااد األورو  يف العماااال . وتااااولا مشاااروعا  

املشاااارومل صاااا. رااااارب اليلاااادان األلاااارإ يف اااااال االسااااتغال يف العماااال، والوشااااوف علااااا وحماااا. 
واحتيااااات ال  ااة املسااتهدفة  االسااتغال يف العماال. وأعقياات املشاارومل محلااة اعاميااة تسااتهدف 
ال اااحايا احملتملااا  والسااالطات املعنياااة. وعااااوة علاااا ذلااا ، أسااا ر املشااارومل عااان اعاااداد مشااارومل 

ل ماااوا   االحااااد األورو  يف العمااال يف ا مهورياااة التشااايكية، اساااُتخد  يف سياساااة ملنااا. اساااتغا
 سياسة احلكومة ملكافحة االرار  اليشر وأنشطة ألرإ ن ذعا السلطات.

ويتلقا األاني الراغمل يف القدو  ا  ا مهورية التشيكية من  لادان تقا. لاارم االحااد  -59
ة للعماال أو ألسااياب ألاارإ تعليمااات ماان الساا ارة يف اليلااد األورو /ا ماعااة االشتصااادية األورو ياا

األصل ، وملكنئ املشاركة  عاد وصاولئ ا  ا مهورياة التشايكية يف دورات التكياف واالنادمام الاىل 
االساااتعانة سااادمات املااا ام ال اااوري  يطلااا. فيهاااا علاااا حقوشااائ ووااياتااائ. وملكااان لألاناااي أي اااا  

يف، اللااذين تتمثااال وظي تهمااا يف مسااااعدة األاانااامل يف ا تمعاا  ا اصاااة وموظااف التواصااال الثقاااا
ا مهورياااااة التشااااايكية علاااااا احلصاااااول علاااااا املعلوماااااات الكافياااااة والاااااتمكن مااااان االعتمااااااد علاااااا 

 .(42)الن س

 (26مكافحة الفساد )التوصية رقم  -نون 
. 2017-2015، اعتماادت احلكومااة سياسااة ملكافحااة ال ساااد لل اا ة 2014يف عااا   -60

لقااااانون  هاااذه السياساااة أن تعمااال الساااالطة التن يذياااة  ك ااااءة واساااتقالية وفقاااا  وتشااامل أولوياااات 
. وحدد ال حة تنظيمية داللياة للخدماة املتعلق  ا دمة املدنية وا اري تطييقئ حاليا   2014 عا 

 ااارامج  مدوناااة شواعاااد السااالو  ملاااوظ   ا دماااة املدنياااة. وتعاااد السااالطات احلكومياااة املرك ياااة سااانويا  
حة ال ساد تنظم ادارة خما ر ال ساد واإلااراءات املتعلقاة حبااالت االهتاتياه يف وشاومل داللية ملكاف

فساد. ويدلل حقياق الشا افية واتاحاة امكانياة احلصاول علاا املعلوماات حمامن األولوياات، فقاد 
ُساانَّ القااانون املتعلااق منشااور رمياا. القااوان  ومنشااور رمياا. املعاهاادات الدوليااة ل اامان امكانيااة 

. و اإلحمااافة ا  2020ماان عااا    شااكل كاماال علااا صياا. التشااريعات اعتيااارا   الك ونيااا   اال ااامل
ذلاا ، اعُتماادت شواعااد ادياادة  شاا ن ءوياال األحاا اب واحلركااات السياسااية ومحاعااا االنتخا يااة، 
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وأُنشإ املكتمل املستقل للرشا ة علا اإلدارة االشتصادية لألح اب واحلركات السياساية. ويارا  أن 
الستخدا  االشتصادي ملمتلكات الدولة من لاال شاانون ادياد  شا ن املشا يات العاماة، يتع ز ا

وشانون  ش ن تسجيل العقود واالت اشات العامة، وشانون  ش ن اثيات مصادر األصاول. ويعكاف 
الاااس الناااواب علاااا مناششاااة مشااارومل شاااانون يوسااا. نطااااق صااااحيات املكتااامل األعلاااا ملرااعاااة 

حساااا ات الوحااادات اإلشليمياااة املتمتعاااة  ااااحلكم الاااذايت، والكياناااات احلساااا ات لتشااامل مرااعاااة 
القانونية العامة، والشركات التجارية الىل ءلا  الدولاة حصاة فيهاا، ومشارومل شاانون ادياد لتنظايم 
تسيري ورشا ة اإلدارة العامة. ول تعتمد حىت ا ن القواعد القانونية املتعلقة   هتي  ممثل  الدولاة يف 

املؤسسات اململوكة للدولة، وال القانون ا ديد  ش ن أع اء النيا ة العامة. وتتمثال  الشركات ويف
املهمة الر يسية، فيماا يتعلاق  تنمياة ا تما. املادين، يف وحما. القواعاد القانونياة حلماياة امليلغا  عان 

 .املخال ات، وهو ما يناششئ الس النواب حاليا  

 تي قطعت ا الجم ورية التشيكيةالوفاء بالتع دات الطوعية ال -ثالثاً  
       يف الااااااااااااااااس حقااااااااااااااااوق اإلنسااااااااااااااااان يف  كاناااااااااااااااات ا مهوريااااااااااااااااة التشاااااااااااااااايكية ع ااااااااااااااااوا   -61

، وهاااا  تسااااعا ا  احلصااااول علااااا الع ااااوية للماااارة 2014-2011و 2007-2006 ال  تاااا 
. وشااد شطعاات ا مهوريااة التشاايكية، أثناااء ترهتااحها لع ااوية (43)2021-2019الثالثااة يف ال اا ة 
، العديااااد ماااان التعهاااادات الطوعيااااة ووفاااات  ااااا يف الساااانوات الااااىل تلاااات. 2010ا  ا لااااس يف عاااا

واحمطلعت، لال ف ة ع ويتها يف ا لس ولاراها،  دور نشا  يف أعمالائ، واش حات وأيادت 
. وشاادمت مااا (44)شاارارات ر يسااية صاادرت عناائ وعاان املقااررين ا اصاا  وغااريهم ماان آليااات ا لااس

االساتعراض الادوري الشاامل الساا قت . وها  تادعم  واائ  توصيات لال اولىل   903اموعئ 
لاص مشاركة املنظمات غري احلكومية وا تم. املدين يف أعمال ا لس، ومحاية حقاوق اإلنساان 
علااا الصااعيدين الااو   والاادوو. وتتعاااون ا مهوريااة التشاايكية ماا. هي ااات األماام املتحاادة املنشاا ة 

الاادعم   اماعااا الدوليااة علااا النحااو الواااامل. وتقااد  أي ااا  موااامل معاهاادات يف ا ااار أدا هااا اللت
املاو ا  م وحمية حقاوق اإلنساان وغريهاا مان آلياات األمام املتحادة، مثال منظماة األمام املتحادة 
للط ولااة )اليونيساايف( وهي ااة األماام املتحاادة للمساااواة  اا  ا نساا  وءكاا  املاارأة و رنااامج األماام 

. وتن ااق ا مهوريااة (45)لسااا ، وهاا  تشااار  يف أعمااال هااذه اكي اااتاملتحاادة اإلمنااا   و نااة  ناااء ا
مليااون كورونااا تشاايكية علااا مشاااري. لتع ياا  حقااوق اإلنسااان وارساااء  50حااواو التشاايكية ساانويا  

الدملقرا يااة يف  لاادان ثالثااة. وشااد وفاات معظاام الت اماعااا األلاارإ  تن يااذها التوصاايات املنيثقااة عاان 
 االستعراض الدوري الشامل أو  احمطاعها  األنشطة الىل يل   ياهنا.

لتةةي شةة دت ا الجم وريةةة التشةةيكية فةةي قضةةايا حقةةوق اإلنسةةان األ ةةر  ا -رابعاً  
 2017-2013 الفترة
هتهدت هاذه ال ا ة اااراء تعاديل دساتوري وحياد حصار احلصاانة الاىل يتمتا.  اا الناواب  -62

وأع اء الس الشيوخ وش اة احملكماة الدساتورية يف مادة والياتهم أو لادمتهم. ويف هاذه ال ا ة، 
ألساسااية، الااذي ياانص علااا احلمايااة الدسااتورية ل ماار أي تعااديل علااا ميثاااق احلقااوق واحلريااات ا
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املك ولااة كااا. وظاال اإل ااار األساساا  حلمايااة حقااوق اإلنسااان دون تغيااري، وتعاا ز  التصااديق علااا 
 العديد من االت اشيات الدولية املشار اليها أعاه.

وشد ذُكحارت العدياد مان ا طاوات الاىل ا اذعا احلكوماة التشايكية يف ااال محاياة حقاوق  -63
نسااان يف معاارض  يااان تن يااذ التوصاايات. وتشاامل ا طااوات األلاارإ تنظاايم اسااتخدا  الييانااات اإل

الشخصااية يف مكافحااة ا رملااة واإلرهاااب ل اامان محايتهااا وحماامان فعاليااة العمليااات الااىل تن ااذها 
شاااااوات األماااااان. ومااااان هتاااااا ن اصااااااح نظااااااا  الرعاياااااة الصااااااحية الن ساااااية، الااااااذي ساااااين ذ حبلااااااول 

 التحااول عاان الرعايااة املؤسسااية ا  الرعايااة ا تمعيااة الااىل سااتتاح ئليااا  ، أن يااؤدي ا  2023 عااا 
للمعايري احلالية حلقوق اإلنسان. ول . اإلاراء  للمرحما وتدعم ادمااهم يف احلياة اليومية وفقا  

املتمثل يف ايدامل األهتاخاص غاري الطاوع  يف مرافاق ا دماة االاتماعياة للتعاديل مان أاال احا ا  
حممان احلماية الق ا ية حلريتهم الشخصية ورصد حالتهم علا حنو أف ل. ويف حقوق العماء و 

 ال  ة املشمولة  التقرير، واصالت احلكوماة زياادة احلاد األدج لألااور ل امان العايش الكار  وفقاا  
 .(46)لالت امات الدولية

و ناااااااء علااااااا  عااااااض التوصاااااايات، تركاااااا  احلكومااااااة علااااااا اإلدمااااااام االاتماااااااع  ومحايااااااة  -64
عاااادف ا  ل ااااض  2014ال  ااااات ال ااااعي ة. فاساااا اتيجية اإلدمااااام االاتماااااع  لعااااا   حقااااوق
األهتاااخاص املعرحمااا   طااار ال قااار مااان لاااال العمااال االاتمااااع  وتااادا ري ألااارإ. ويتمثااال  عااادد

 الغاااارض املتااااولا ماااان هااااذه االساااا اتيجية يف تثيياااات عاااادد األهتااااخاص املعرحماااا   طاااار ال قاااار أو
 ر ذات كثافاااااة عمااااال متدنياااااة عناااااد األرشاااااا  املساااااجلة يفومااااان يعيشاااااون يف أساااااحلرماااااان املاااااادي ا

، و ااااااذل اهاااااااود تااااااؤدي ا  ل اااااااض هااااااذا العااااااادد 2020، وذلااااااا  حبلااااااول عاااااااا  2008 عااااااا 
. وتشكل هذه االس اتيجية األساا  الاذي تقاو  عليائ اسا اتيجية مكافحاة (47)000 30 مقدار

لوكالاة احلكومياة املعنياة ، الىل ءثل الوثيقاة األساساية ل2020-2016اإلشصاء االاتماع  لل  ة 
 اإلدمااام االاتماااع  الااىل تاارتي   شااراكات ئليااة ماا.  لااديات ت اام منااا ق تعاااين ماان اإلشصاااء 
االاتمااع  ملسااعدعا يف اعاداد التادا ري الازماة إلعاادة ادماام ساكاهنا يف ا تما.. وعااوة علاا 

السااكان مثاال كيااار ذلاا ، ُوحمااعت اساا اتيجيات حكوميااة ئااددة ملعا ااة حالااة ف ااات ألاارإ ماان 
الساان أو املشااردين أو األهتااخاص ذوي اإلعاشااة. وعاادف لطااة العماال الو نيااة  شاا ن الشاايخولة 

ا  التصدي لظاهرة هتيخولة السكان واماد  ي اة مواتياة لكياار  2017-2013اإلما ية لل  ة 
ل ارص السن تك ل كم حياة ايدة وحم  حقوشهم. وترتكا  لطاة العمال الو نياة لتع يا  تكاافؤ ا

 تقريياا   عاما   25ا  ا هود امليذولة  يلة  2020-2015ل ا دة األهتخاص ذوي اإلعاشة لل  ة 
مااان أاااال تع يااا  حقاااوشهم يف ا مهورياااة التشااايكية، وهااا  ءثااال اإل اااار األساسااا  لتن ياااذ ات اشياااة 

، سياساااة مكرساااة 2013حقاااوق األهتاااخاص ذوي اإلعاشاااة. وشاااد وحماااعت احلكوماااة، مناااذ عاااا  
 تقو  علا اعتيار توفري املسكن ا يد والثا ت أسا  اإلدمام االاتماع . ملشكلة التشرد

وعاااا زت احملكمااااة الدسااااتورية حااااق حمااااحايا ا اااارا م يف التحقيااااق والتعااااويض ال عااااال  يف  -65
الستخدا  نظا   للمعايري الدولية. فوحمعت احملكمة اإلدارية العليا حدودا   اإلاراءات ا نا ية وفقا  

 ش ن محاية حرية التجم.، أعقيتها تغيريات  حلماية املمتلكات وأصدرت أحكاما   املراشية  ال يديو
، وأصااادرت عنصااريا   يف التشااريعات. وش ااات احملاااكم  ااا ن رفااض تااا اري الشااقق للروماااا ملثاال ءييااا ا  

 فتوإ  ش ن فرض شيود علا اظهار رموز دينية يف املدار .
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اإلنسااااان، حولاااات احلكومااااة التشاااايكية وفيمااااا مااااص الق ااااايا احلديثااااة املتعلقااااة حبقااااوق  -66
لطااة عماال و نيااة  اهتمامهااا ا  موحمااومل األعمااال التجاريااة وحقااوق اإلنسااان، وهاا  تعااد حاليااا  

للمياد  التوايهياة املتعلقاة  األعماال التجارياة وحقاوق اإلنساان. وي ا ض أن تشاكل لطاة  وفقا  
اد  حقاوق اإلنساان، ومان املتوشا. مليا العمل هذه الوثيقة األساسية لتنظيم األنشطة التجارية وفقا  

اشرارهاااا هاااذا العاااا . وأشااارت احلكوماااة التشااايكية يف هاااذه السااانة اإل اااار االسااا اتيج  للجمهورياااة 
 ، الاااذي حيااادد للجمهوريااة التشااايكية مساااارها يف العقاااود املقيلاااة وفقاااا  2030التشاايكية حاااىت عاااا  

ظم أي أنشاااطة تن اااذها ادارة ألهاااداف التنمياااة املساااتدامة. وسااايكون هاااذا اإل اااار مثا اااة وثيقاااة تااان
 عااض  الدولااة ماان أااال حماامان ظااروف حياااة اياادة لسااكان ا مهوريااة التشاايكية. وتسااهل أي ااا  

 .(48)ا طوات الىل تقد   ياهنا حقيق أهداف معينة
للجمهورية التشيكية. فقاد أدإ ازديااد  كيريا    حديا   2015وهتكلت أزمة اكجرة يف عا   -67

الاىل  (49)رة غري شانونية فيهاا ا  تادهور األوحماامل يف مرافاق االحتجاازعدد األاانمل املقيم   صو 
ل يعد   مكاهنا  التاو توفري ظروف معقولة  ميا. األاانامل وأسارهم. وحسانت احلالاة  عاد فات  

ثاثاااة مرافاااق احتجااااز ملكااان ايااادامل  . وتعمااال حالياااا  2016و 2015مااارفق   احماااافي   يف عاااام   
اشاااة اسااتيعا ية كافياااة وتتساام األوحماااامل العامااة فيهاااا مسااتوإ عاااال. األااناامل فيهااا، وهااا  ءلاا   

ويعمل يف صي. هذه املرافق عادد كااف مان املاوظ   املادر  ، مان  يانهم ألصاا يون ااتمااعيون 
وم صااون فوريااون ومهنيااون  ييااون. وهنااا  مرفااق واحااد ُصاامم إليااواء األساار الااىل لااديها أ  ااال، 

حيان ناومل املاوظ   العااامل  فيائ ورهي اتائ الداللياة وأنشااطة يراعا  احتياااعاا ا اصاة ماان  وهاو
. و عاد يوماا   90أوشات ال را  الاىل يوفرهاا. وملكان األ  اال ما. والاديهم يف املرفاق ل ا ة أشصااها 

مااان الناحياااة  ،  اااات مااان الااااز  أن يكاااون ايااادامل األ  اااال يف هاااذا املرفاااق متماهتااايا  2015عاااا  
. وساف ذل ، ممل ا اذ تدا ري لاصة خمتل اة، مثال اإلفارام القانونية م. ات اشية حقوق الط ل

عاااان األانااااي  ك الااااة أو ا ااااا  الشاااار ة   شامتاااائ ل اااامان مغادرتاااائ ا مهوريااااة التشاااايكية. ومنااااذ 
يف القاااانون املتعلاااق   شاماااة الرعاياااا األاانااامل  شااا ن  ، أُدراااات شواعاااد أكثااار ت صااايا  2016 عاااا 

  املرفق.واامل األاني يف حمل تكاليف اشامتئ يف
Notes 

 1 Primarily, it is the Government Council for Human Rights and committees attached to this 

Council: the Committee for the Rights of the Child, the Committee for the Rights of Foreigners, 

the Committee against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment, and the 

Committee for Sexual Minorities; the Government Council for National Minorities; the 

Government Council for Roma Minority Affairs; the Government Council for Gender Equality; 

the Government Council for Anti-corruption Coordination; and the Interdepartmental Coordination 

Group for Combating Human Trafficking. 

 2 See http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session14/CZ/CzechRepublicMidTermReport.pdf 

 3 The State Labour Inspection Office annually investigates approximately 300–400 complaints and 

identifies a breach of regulations in around 100 cases. The Czech Trade Inspection undertakes 

approximately 1,500 inspections a year on average and establishes discrimination in around 20 

cases. 

 4 Such services are provided by more than 1,000 organisations across the Czech Republic. 

 5 In 2015, the number of foster parents amounted to 11,121 and additional 7,762 persons looked 

after children through a different form of alternative family care. 

 6 In 2015, a total of 18,151 children were in substitute family care whereas 8,972 children were in 

different forms of institutionalised care. 

 7 The Czech legal age for sexual intercourse is 15 years of age. Any sexual intercourse with children 

under 15, whether with consent or not, is a crime which corresponds to the crime of sexual abuse. 

In respect of children aged between 15 and 18, only sexual intercourse without consent or for 

payment or other consideration is illegal (such intercourse is naturally illegal also with children 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session14/CZ/CzechRepublicMidTermReport.pdf
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under 15), which corresponds to the crimes of trafficking in people, sexual duress or seduction to 

sexual intercourse. 

 8 See the website http://aplikace.policie.cz/hotline. In 2016 alone, the application received more than 

3,000 complaints, of which nearly 200 were decency crimes, including sexual violence. 

 9 It is primarily crisis intervention, board and lodging, psychological and social care, or health care. 

 10 In spite of that, all of the 14 victims included in the programme in 2016 consented to requesting 

that investigating, prosecuting and adjudicating bodies investigate their cases. 

 11 Also since 2003, as many as 96 voluntary returns paid by the government have taken place under 

the Voluntary Return Programme (which is) in collaboration with IOM. This programme is a part 

of the Programme Supporting and Preventing Victims of Trafficking in Human Beings in the 

Czech Republic. 

 12 As many as 100 organisations and agencies provide this service in the Czech Republic. 

 13 www.ochrance.cz/en 

 14 Primarily, it is the Government Council for Roma Community Affairs and its committees and 

working groups, the Government Council for National Minorities, and non-governmental 

organisations involved in Roma community integration. 

 15 These data only come from some regions with high unemployment rates. 

 16 The Bill on social housing has been approved by the government and submitted to Parliament this 

year. 

 17 Since 1998, the government has provided support for the development of nearly 10,000 social flats 

for persons on low income. 

 18 In 2016, a total of 27 organisations implemented projects under the Social Exclusion Prevention 

and Community Work. Support Scheme run by the Office of the Government and focused on 

supporting the integration of Roma; the projects delivered support to a total of 4,174 clients. 

 19 More than 1,100 schools across the Czech Republic have been working with Roma parents this 

way. 

 20 In 2016, 30 million Czech crowns were allocated for this support and more than 5,000 pupils were 

supported. 

 21 A total of 1,412 students received such aid in 2016. 

 22 As many as 366 study grants to Roma university students at a total value of 8.5 million Czech 

crowns were provided in the Czech Republic between 2010 and 2016. Additional students have 

received aid from private foundations. 

 23 A total of eight projects received such aid in 2016. 

 24 In 2016, a total of 221 counsellors were active. 

 25 Currently, the overall representation in national, regional or local assemblies is about 20–24%. 

The government representation share is 18% and the state administration representation shares 

range from 27% to 43% depending on the level of hierarchy. In contrast, the approximate share of 

women in judiciary is 60%. Available data show that this representation share in the private sector 

is about 10%. 

 26 This is the current gender pay gap in the Czech Republic. 

 27 The Facebook presentation has won more than 2,300 followers and 2,200 likes. 

 28 For example, it is these crimes: murder; bodily harm; torture and other inhuman and cruel 

treatment; illegal confinement or restraint; kidnapping; or abusing an official’s authority. 

 29 A total of 133 incidents were reported in 2016. 

 30 This page has attracted over 56,000 followers and 57,000 likes. 

 31 http://www.hatefree.cz/ This website has 40,000 visitors on average each month. 

 32 There are 280 zones across the Czech Republic. 

 33 See A/HRC/23/39/Add.2, p. 20; A/HRC/25/55/Add.3, p. 22 or A/69/336, p. 5–6. 

 34 In 2016, as many as 157 prisoners completed vocational courses, 350 language courses, and 531 

IT courses. 

 35 By the end of 2016, more than 7,600 persons had been in employment, and the prisoner 

employment rate was more than 50% of all prisoners fit for work. 

 36 By the end of 2016, Czech prisons had held a total of 22,481 persons, which accounted for 108.3% 

of their capacity. 

 37 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instr 

anetImage=2186980&SecMode=1&DocId=1953724&Usage=2 

 38 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instr 

anetImage=2684956&SecMode=1&DocId=2234972&Usage=2 

 39 The number of the schools which gather the data, and therefore the number of pupils in all groups, 

was increased as from school year 2014/2015. 

 40 The total number of pupils dropped in school year 2016/2017, so the differences are smaller but 

the positive trend continues. 

 41 This has been the highest number in the history of the Czech Republic. 

 42 Information about this and other services is available on multilingual websites 

http://aplikace.policie.cz/hotline
http://www.ochrance.cz/en
http://www.hatefree.cz/
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https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2684956&SecMode=1&DocId=2234972&Usage=2
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www.imigracniportal.cz and www.cizinci.cz. 

 43 In 2014, the Czech ambassador and permanent representative to Geneva was Vice-President and 

Rapporteur to the HRC. 

 44 The Czech Republic regularly raises resolutions on equal participation in political and public 

affairs (four resolutions since 2013) or rights to freedom of peaceful assembly and of association 

(four resolutions since 2010). 

 45 The last year’s untied contribution of the Czech Republic to the operations of OHCHR is 1.25 

million Czech crowns. The Czech Republic has contributed 200,000 Czech crowns to the 

operations of the SPT and the same amount to the Voluntary Fund for Victims of Torture. The 

Czech Republic wishes to continue to make, and perhaps raise, financial contributions to OHCHR. 

The Czech Republic has contributed to various activities of UNDP more than 60 million Czech 

crowns. Several million Czech crowns have been contributed by the Czech Republic to various 

projects of UNICEF or PBC. 

 46 Between 2013 and 2017, the minimum wage was raised from 8,000 to 11,000 Czech crowns. 

 47 The population in the Czech Republic ranks among those EU populations that are at the least risk 

of poverty and social exclusion. See http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion  

 48 For instance, the activity in the field of Roma integration and the combating of social exclusion 

contribute to implementing goals 1, 3, 8 and 10; the activity in the field of inclusive education 

contributing to implementing goal 4; the activity in the field of the rights of women and men 

contributing to implementing goal 5; and goal 16 is implemented by the activity taken in 

combating racism, human trafficking, discrimination and corruption. 

 49 The law provides that foreigners may be placed at the facility for the purpose of administrative 

expulsion, departure or handover or transition if the foreigner, when his/her term of residency 

expires or the proceedings to grant international protection are completed, fails to leave the Czech 

Republic voluntarily and could pose a threat to national security or disrupt public order in a serious 

manner, frustrate or hinder the execution of the administrative banishment decision, fails to leave 

the territory as ordered by an administrative banishment decision or fails to discharge his/her 

duties if another special measure is imposed. 
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