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جتميع بشأن تشيكيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أ َّ
ُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١٦مع مراععاد روريع
االس ععتضرال ال ععدوري الش ععامير والتقري ععر جتمي ع للمضلوم ععار ال عواررد تق ععارير هيئ ععار املضاه ععدار
واإلج عراتار اصا ع و مهععا مععن و اععح ا م ع املتةععدد ار ال ععل  ،وهععو مقععدم ش ع ي مععوج
تقيداً ابحلد ا ق ى لضدر ال لمارر

اثنيا -نطاق االلتزاماات الدولياة والتعااون ماع اتلياات وا يلاات الدولياة حلقاوق
()٢()١
اإلنسان
 -٢حث ععل الل ا ع املضاي ع ابلقل ععات عل ععى التميي ع ى ععد امل عرأد تش ععي يا عل ععى التض ي ععي بضملي ع
الت ععديح عل ععى اتساقيع ع جمل ععس أورواب بشع ع ن ماع ع وم افةع ع الضاع ع ى ععد املع عرأد والضاع ع الضع عاالي
(اتساقي اسطابول)()3ر وحثل الل ا تشي يا على الت ديح على االتساقي الدولي حلمايع حقعوق
مجي الضمال املهاجرين وأفرار أسره ()4ر
 -3وش ع ضل ا ع القلععات علععى التميي ع الضا ععري تشععي يا علععى الت ععديح علععى االتساقي ع
الدوليع حلمايع حقععوق مجيع الضمععال املهععاجرين وأفعرار أسععره وعلععى اتساقيع ماظمع الضمععي الدوليع
املتضلق ابلضمال املا ليني( ٢٠١١ ،رق )5()١89ر
 -4ورعع ععل الل ا ع ع املضاي ع ع قع ععوق ا شع ععاات وي اإلعاق ع ع تشع ععي يا الت ع ععديح علع ععى
الربوتوكول االختياري لالتساقي  ،على حنو ما تضهدر به ا ول الثانيع معن االسعتضرال العدوري
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الش ععامي( ،)٦ومب ععا يتماش ععى مع ع اصطع ع الوؤايع ع لتةقي ععح ت ععاف الس ععرت ل ععا ا ش ععاات وي
اإلعاق )٧(٢٠٢٠-٢٠١5ر وش ضل الل ا ُ على الت ديح على مضاهعدد معراكل لتيسعم الاسعا
امل اسار املاشعورد لسااعدد ا شعاات امل سعوفني أو مضعاقي الب عر أو وي عاقعار أخعر
قراتد املطبوعار()8ر
 -5وش ضل الل اع املضايع ابحلقعوق االقت عاري واالجتماعيع والثقافيع علعى الت عديح علعى
الربوتوكول االختياري امللةح ابلضهد()9ر
 -٦وأكععدر الل اع املضايع قععوق اإلنسععان مععن جديععد قلقهععا يات اسععتمرار تشععي يا عععدم
تاسي ععذ رات الل اع ع مبوج ععا الربوتوك ععول االختي ععاري امللة ععح ابلضه ععد ،وال س ععيما احل ععاالر الضدي ععدد
املتضلق برر املمتل ار()١٠ر
-٧
الثاني

وقدمل تشي يا تقرير مات
عام )١١(٢٠١٢ر

املدد عن تاسيذ التو عيار املابثقع معن جولع االسعتضرال

 -8وتقععدم تشععي يا مسععا ار سععاوي مسوىععي ا م ع املتةععدد السععامي حلقععوق اإلنسععان
(املسوىي السامي ) أثاات فرتد االستضرال ماذ عام )١٢(٢٠١٢ر

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١3

 -9رحبععل الل اع املضايع ابلقلععات علععى التمييع ىععد املعرأد ابعتمععار القععانون املتضلععح ععدمار
الرعايع ال ععةي  ،ب ععيعته املضدلع  ،واعتمععار اسعرتاتي ي لتةقيععح املسععاواد بععني املعرأد والرجععي تشععمي
السرتد )١4(٢٠٢٠-٢٠١4ر
 -١٠ورحب ع ععل ا ع ع ع القل ع ععات عل ع ععى التميي ع ع ع الضا ع ععري ابعتم ع ععار اس ع ع عرتاتي ي رم ع ععا الروم ع ععا
للسرتد  ،٢٠٢٠-٢٠١4وخط الضمي من أجي التضلي الشامي لل مي للسعرتد ،٢٠١8-٢٠١٦
وتضديي قانون املدارس ،واالسرتاتي ي املتضلق بسياس اهل رد()١5ر
 -١١ورحبل الل ا املضاي قوق ا شاات وي اإلعاق ظر التميي املباشر و عم املباشعر
ىد ا شاات وي اإلعاق القعانون املتضلعح ابملسعاواد املضاملع والوسعااي القانونيع للةمايع
مععن التمييع (قععانون م افةع التمييع ) ،وبقعرار ا مع اإلراريع الضليععا الععذي يضععرت ععح ا ؤسععال
وي اإلعاق الضيل راخي اجملتم ()١٦ر
 -١٢ورحب ع ععل الل ا ع ع املضاي ع ع ابحلق ع ععوق االقت ع ععاري واالجتماعي ع ع والثقافي ع ع ابعتم ع ععار ق ع ععانون
الضقوابر لضام  ٢٠٠9الذي يعا علعى املضاقبع علعى ا عراا العك تُرت عا بعدواف عا عري ورفع
احلد ا رىن لألجر واعتمار االسرتاتي ي ا و بش ن الوقاي من التشرر و جيار حلول له()١٧ر
 -١3ورحبععل الل اع املضايع قععوق اإلنسععان ابعتمععار قععانون م افةع التمييع  ،والقععانون املععدين
ا ديد الذي ألعى احلرمان التام من ا هلي القانوني ابتداتً من عام )١8(٢٠١4ر
 -١4وأو ل الل ا ُ إبنشات م سس وؤاي حلقعوق اإلنسعان تُسعاد ليهعا واليع واسعض الاطعاق
جم ععال حق ععوق اإلنس ععان ،وتُع ع َّور مبع عوارر ماليع ع وبشع عري كافيع ع  ،ش ععياً مع ع املب ععارت املتضلقع ع مبركع ع
امل سسار الوؤاي لتض ي ومحاي حقوق اإلنسان (مبارت ابريس)()١9ر وقدمل هيئار مضاهدار
أخر تو يار مماثل ()٢٠ر
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رابع ا -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة و دم التمييز

()٢١

 -١5أو ل الل ا املضاي ابحلقوق االقت اري واالجتماعيع والثقافيع بتضعديي قعانون م افةع
التمييع ع ععد توس ععي نط ععاق أس ععس التمييع ع ا ظ ععورد ع عراح مبوج ععا الق ععانون ،و ررا احلق ععوق
الواررد الضهد الك مل يشملها هذا القانون()٢٢ر و درر تو يار مماثل عن جلنة خرباء منظمةة
العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات()٢3ر
 -١٦والحظ ععل الل ا ع ع املضايع ع ق ععوق اإلنس ععان بقل ععح أن مجاعع ع الروم ععا ال تع ع ال تض ععاين م ععن
التمييع ع  ،وانتش ععار البطالع ع  ،ونقع ع ف ععرت احل ععول عل ععى املس ععاكن البلديع ع املدعومع ع  ،وعملي ععار
اإلخالت القسري ،والس ي اإلقليمي()٢4ر وأعربل الل ا املضاي ابحلقوق االقت اري واالجتماعيع
والثقافي ع ع ع ععن ش ع عوا ي مماثل ع ع ()٢5ر وأو ععل الل ا ع ع املضاي ع ع ق ععوق اإلنس ععان أبن تل ع ع تش ععي يا
اس ع عرتاتي ي موحع ععدد ل ع ع رد اسع ععتسارد أف ع عرار مجاع ع ع الرومع ععا مع ععن خمتل ع ع السع ععرت واصع ععدمار علع ععى
ال ضيدين اإلقليمي والبلدي ،بوسااي تشمي عاد االقتلات اختا تدابم خا م قت ()٢٦ر
 -١٧وأعربععل اع القلععات علععى التمييع الضا ععري عععن قلقهععا يات اسععتمرار ال راهيع الضا عري
والضا ع املرت ععا ب ععدواف عا عري ى ععد الروم ععا ،ونش ععر مظ ععاهر التةي ع والقوال ععا الامطي ع بش ع ن
الالجئععني وملتمسععي الل ععوت عععرب املواقع الشععب ي ووسععااا التوا ععي االجتمععاعي ،وت ععاعد ععاهرد
التضب ععم ع ععن كراهي ع ع اإلس ععالم و ف ع عراا ،وسع ععااا اإلع ععالم ب ع عراي ا ععي اإلث ع ع لع ععم امل ع عواؤاني
وجاس ععيته أثا ععات تعطيع ع ا فض ععال اإلجراميع ع ()٢٧ر وأ رر الل اع ع املضاي ع ق ععوق اإلنس ععان شع عوا ي
عداول مالحظععار يي ي ع ىععد الرومععا
مماثل ع  ،يتضلععح بضلععها ابنتشععار ما عاخ يتس ع مبضععاراد الرومععا وتع ُ
علععى ألسععا السياسععيني و وسععااا اإلعععالم ومظععاهرار املتطععرفني ومسعماة وه مععاة املوجهع
ىعد أفعرار مجاعع الرومعا()٢8ر وقععد أععرد ععدر معن امل لسععني بعوال ر ؤعار اإلجعراتار اصا ع
عععن نسععس الش عوا ي ععوت مظععاهرد بضياهععا مضاري ع للرومععا نُظمععل أ ر/مععايو ،)٢9(٢٠١3
وهي شوا ي أرسلل تشي يا رراً مس الً عليها()3٠ر وأو ل الل ا املضايع ابلقلعات علعى التمييع
الضا ري أبن تدين تشي يا بشدد خطاد ال راهي ال ارر عن املو سني الضمعوميني والسياسعيني،
وحتقععح بسضالي ع خطععاد التة عري علععى ال راهي ع الضا عري والضا ع بععدواف عا عري  ،وتُالحععح
ا ااد ،وتضتمد تشريضار مااسب لوسااا اإلعالم ،من أجي تض ي وسااا عالم مسعتامد ومراعيع
للمب ععارت ا خالقيع ع و ار موى ععوعي  ،وتشع ع وس ععااا اإلع ععالم عل ععى اعتم ععار م ععدو ر راد
السععلوا املهع الععك تتلععمن مضععايم حقععوق اإلنسععان()3١ر وقععدمل الل اع املضايع قععوق اإلنسععان
تو يار مماثل ()3٢ر
 -٢التنمية والبيلة واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()33

 -١8ش ع ضل الل ا ع املضاي ع ابحلق ععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافي ع تش ععي يا عل ععى اعتم ععار
جععدول يمع لتاسيععذ التضهععد الععدو بتا ععي  ٠.٧املااع مععن رخلهععا القععومي اإلمجععا للمسععاعدد
اإلمنااي الرمسي  ،واتباع هنج يقوم على حقوق اإلنسان سياستها جمال التضاون اإلمنااي()34ر
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 -١9وحثععل الل ا ع املضاي ع قععوق ا شععاات وي اإلعاق ع تشععي يا علععى ىععمان أن ت ععون
ليععار احلععد مععن خمععاؤر ال عوارب و ليععار االسععت اب حلععاالر الط عوارت شععامل لل مي ع ويسععهي
و ول مجي ا شاات وي اإلعاق ليها()35ر

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()3٦

 -٢٠أعربل ا القلات على التميي الضا ري عن قلقها يات ععدم نشعات أي ليع للتضعوي
السضععال للععةا التضقععي القس عري ،وعععدم تقععد أي جاععاد الضدال ع  ،و يات سععت تشععي يا مبععدد
التق ععارم ا ععدرد ب ععثالب س ععاوار للمطالب ع ابلتض ععوي ع ععن التضق ععي القس ععري ،واس ععتمرار اس ععتادام
التضقععي ابعتبععارأ أحععد التععدابم الرايسععي ملاع احلمععي لععد نسععات الرومععا()3٧ر وأ ر عععدر مععن هيئععار
املضاهععدار شعوا ي مماثلع ()38ر والحظععل الل اع املضايع ابلقلععات علععى التمييع ىععد املعرأد بقلععح أن
الربملععان رف ع مشععروع القععانون املتضلععح إبنشععات ليععار خععار ؤ عار القلععات()39ر وأبععد عععدر مععن
امل لسعني بعوال ر ؤعار اإلجعراتار اصا ع شعوا ي مماثلع رسعال ارععات( )4٠قعدمل تشععي يا
رراً مس الً عليها()4١ر وأكدر الل ا من جديد رعوةعا ععارد الاظعر معدد التقعارم ا عدرد
بعثالب سعاوار لرفع رععاو املطالبع بتضويلعار حععاالر التضقعي القسععري أو التضقعي مععن رون
موافق ع بعععرل ديععدها وىععمان بععدت هععذأ املهل ع  ،علععى أقععي تقععدير ،اعتبععاراً مععن وقععل اكتشععا
اللعةي املعع احلقيقععي مععن التضقععي ومجيع تداعياتععه عليهععا وتطبيععح جعرات ُ ععا مبقتلععاأ تضععوي
علععى سععبيي اهلبع وتقععد املسععاعدد مجيع اللععةا مبععا ُ ِّععاهن مععن االؤععالع علععى سع الةن
الطبي ومقاىاد من مارسوا بش ي م قانوين التضقي القسري أو التضقي من رون موافق وتوقي
الضقععوابر املااسععب علععيه ()4٢ر وأو ععل الل ا ع املضاي ع قععوق اإلنسععان تشععي يا بتقععد املسععاعدد
واملشععورد القانوني ع اجملاني ع اللععةا  ،ور ععد تاسيععذ القععانون املتضلععح ععدمار الرعاي ع ال ععةي
ا ععدرد م ععن أج ععي ى ععمان اتب ععاع ك ععي اإلجع عراتار الاليمع ع للة ععول عل ععى موافقع ع الاس ععات التامع ع
()43
واملستامد ،وال سيما نسات الروما ،عادما يسضني جرات عمليار تضقي املرافح ال ةي ر
وقدمل هيئار مضاهدار أخر تو يار مماثل ()44ر
 -٢١وحثععل الل اع املضايع قععوق ا شععاات وي اإلعاقع تشععي يا علععى لعععات ممارسع تضقععي
ا شععاات وي اإلعاقع مععن رون معوافقته احلععرد واملسععتامد ،وعلععى تضععديي القععانون املععدين وقععانون
الرعاي ال ةي وفقاً لذلت()45ر وحثل الل اع تشعي يا علعى وىع حعد ملمارسع فعرل اإلخ عات
ا راحي وأي نوع خر من الضال القسري ،كش ي من أش ال الضقاد ،على ا شعاات وي
اإلعاق املسلوب حريته ()4٦ر
 -٢٢والحظل الل ا املضاي قوق اإلنسان أن استادام ا سرد املعلق (أقسات/أسرد شب ي )،
مبوجا القانون املتضلح دمار الرعاي ال ةي  ،لتقييد حرك املرىى امل ابني أبمرال عقلي يش ي
مضامل ع ال نسععاني ومهيا ع ر وأو ععل الل ا ع إبلعععات اس ععتادام تلععت ا س ععرد م سسععار ا م عرال
الضقلي وامل سسار ار ال ل  ،وىمان التةقيح السضعال االنتهاكعار ومالحقع املسع ولني ،وجعرب
اللععرر الععذي حلععح ابللععةا وأسععره ()4٧ر وقععدمل الل ا ع املضاي ع قععوق ا شععاات وي اإلعاق ع
تو يار مماثلع  ،وال سعيما فعرل حظعر فعوري علعى اسعتادام وسعااي التقييعد ايليع وال يمياايع
م سسار ا مرال الضقلي ىد ا شاات وي اإلعاقار الاسسي واالجتماعي ()48ر
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 -٢3ورحبععل الل ا ع املضاي ع قععوق اإلنسععان بت ععر شععأل أش ع ال االعتععدات علععى ا ؤسععال،
وابملب ععاررار املاتلسع ع ملاع ع ه ععذأ املمارس ععار ،ل اه ععا أعرب ععل ع ععن قلقه ععا يات كث ععرد ع ععدر ى ععةا
االعتععدات ا اسععي وقل ع احلععاالر الععك يبلععاي عاهععا اللععةا أبنسسععه ر وأعربععل الل ا ع عععن قلقهععا
أيلع عاً ن الق ععانون ال ةظ ععر ع عراح الضق ععاد الب ععدين ا وس ععاا امل سس ععي الضامع ع و املاع ع لر
وأو ل الل ا تشي يا ب سال التةقيح السري مجي حاالر االعتدات على ا ؤسال ،وتقعد
مرت بيها الضدال  ،واختا خطوار عملي لوى حد للضقوب البدني مجي ا وساا()49ر
 -٢إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()5٠

 -٢4أعرب ععل الل ا ع ع املضايع ع ق ععوق اإلنس ععان ع ععن القل ععح يات م انيع ع احت ععاي ا ش ععاات
اجملررين من ا هلي القانوني أو املتمتضني أبهلي قانونيع دعدورد م سسعار للرعايع االجتماعيع
من رون اصلوع ي شرا قعانوين يعربر ح ع ه أو معن رون الاظعر بعدااي أقعي تقييعداً ،ولعيس
هل حح قانوين قام رععو أمعام ا مع للبعل قانونيع ح ع ه  ،وليسعل هاعاا فعرتد يمايع
ق و يتةت بضدها عارد الاظر ح ه ()5١ر وأعربل الل ا املضاي قوق ا شعاات وي
اإلعاق عن شوا ي مماثل ()5٢ر وأو ل الل ا املضاي قوق اإلنسان تشعي يا أبن تراععي ،كعي
حال ع ع علع ععى حع ععدد ،مبع ععدأي اللع ععرورد والتااسع ععا عاع ععد اختع ععا أي ج ع عرات يقيع ععد ا هلي ع ع القانوني ع ع
لألشاات وي اإلعاق الضقلي  ،وت سي مي ا شاات الذين قُعيِّدر أهليته القانونيع فر ع
االستسارد على وجه السرع من مراجض قلااي فضالع للقعرارار ال عاررد بشع هن  ،وح عوهل علعى
ثيععي ق ععانوين جمععاين وفض ععال مجي ع اإلج عراتار املتضلق ع أبهليععته القانوني ع ()53ر وأعرب ععل الل ا ع
املضايع قععوق ا شععاات وي اإلعاقع عععن قلقهععا يات يععاد السعوابح القلععااي املتضلقع ابحلمايع
القلععااي مععن التميي ع علععى أسععاس اإلعاق ع  ،وعععدم م اني ع و ععول امل سععوفني وا شععاات وي
اإلعاقععار الذهاي ع والاسسععي واالجتماعي ع اإلج عراتار القلععااي واإلراري ع ()54ر ورعععل الل ا ع
تش ع ععي يا اخت ع ععا مجيع ع ع الت ع ععدابم الاليمع ع ع لتشع ع ع ي اتب ع ععاع س ع ععبي االنت ع ععا القانونيع ع ع املتاحع ع ع
لألشاات وي اإلعاق الذين يواجهون التميي والالمساواد()55ر
 -٢5وكععررر الل اع املضايع ابلقلععات علععى التمييع ىععد املعرأد كيععد قلقهععا يات قلع عععدر رعععاو
التمييع ا اسععاين املرفوعع أمععام ا ععاك  ،وتسلععيي الاسععات ،مضظع ا حيععان ،التسععوي خععار ا ععاك
سععباد ماهععا الت لسع املاليع للتقاىععي و ععضوب ثبععار وقععاا التمييع ا اسععاين()5٦ر وأو ععل الل اع
تشي يا إبنشات نظام شامي لتقد املضون القلااي جما ً للاسات الاليت تضعويهن املعوارر الاليمع لسعدار
ت لس ع املسععاعدد القانوني ع رعععاو التميي ع ر وأو ععل الل ا ع أيل عاً أبن تاظ ععر تشععي يا ج عرات
الحار تشريضي جتي قام رعو احلسب حاالر مضيا من بياها التميي ا اساين()5٧ر
 -٢٦وأعربل ا القلات على التميي الضا ري عن القلح يات تدين مسعتو مضرفع املعو سني
امل لسني إبنسا القانون واملو سني القلاايني بقانون م افة التميي  ،وتدين مستو فهع ىعةا
التميي ع الضا ععري حلقععوقه ويليععار تقععد الش ع او ر وسععاور الل ا ع القلععح أيل عاً يات ح ععاالر
الت خم املسرا جراتار ا م  ،وارتساع قيم ت الي الدعو  ،وعدم تقد املضون القلااي
جمععا ً لللععةا ر وأو ععل الل ا ع بتوعي ع املععو سني امل لسععني إبنسععا القععانون واملععو سني القلععاايني
وا قليععار اإلثايع ابلقعوانني املتضلقع مب افةع التمييع  ،مبععا فيهععا قععانون م افةع التمييع  ،وابيليععار
ار ال ل لتقد الش او  ،وخس ت الي الدعو  ،وتقد املضون القلااي اجملاني للعةا
السلطار املات ()58ر
التميي الضا ري من أجي رف ش اواه
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 -٢٧وأعربععل الل ا ع املضاي ع قععوق اإلنس ععان عععن قلقه ععا يات ععرو عم ععي الس ع اات ال ععذين
يتلقععون أجععوراً شععهري أرىن ب ثععم املتوسععا مععن احلععد ا رىن لألجععر علععى املسععتو الععوؤ  ،و يات
عععدم تضععديي هععذأ ا جععور لسععاوار عديععدد ،وي رد خسلععها لسععدار ت ععالي حبسععه ر وأو ععل
الل ا إبعارد الاظر سياس ر ام الس اات على رف ت الي حبسه ()59ر
 -٢8وأشععارر مسوىععي ا مع املتةععدد السععامي لشع ون الالجئععني (مسوىععي ش ع ون الالجئععني)
التو ي ار ال ل املابثق من ا ول الثاني من االستضرال العدوري الشعامي بشع ن ملتمسعي
الل عوت( ،)٦٠وأو ععل أبن تاهععي تشععي يا احت ععاي مجيع ا ؤسععال ،سعوات أكععانوا م ععةوبني أم ععم
م ةوبني بذويه أم ماس لني ععاه وأبن تاسعذ ،معن رون بطعات ،بعدااي لالحت عاي القعانون
و املمارس الضملي  ،للمان عدم تطبيح االحت اي ال كمال أخم()٦١ر
 -٢9وانتقع ععد مسع ععول ا م ع ع املتةع ععدد السع ععامي حلقع ععوق اإلنسع ععان بشع ععدد احت ع ععاي املهع ععاجرين
ععسوفه ر
والالجئععني ،مسععرتعياً االنتبععاأ بوجععه خععات انتهععاا حقععوق ا ؤسععال املوجععورين
وأش ععار ى ع عرورد التقي ععد التع ععام بض ععدم احت ععاي املهع ععاجرين ال كم ععال أخ ععم ،ورأ أن احت ع ععاي
ا ؤسال ،ال لشيت سو وىضه من حيع اهل عرد ،أو وىع اباهع  ،هعو انتهعاا وال دعدم أبعداً
م ععلةته السلععلى ولععيس لععه مععا يععربرأر أمععا ر ععام الاععاس علععى رف ع ت ععالي حبسععه فهععو أمععر
يستةح الش ا بوجه خات()٦٢ر
 -3٠وك ععررر الل اع ع املضايع ع ق ععوق اإلنس ععان كي ععد قلقه ععا م ععن أن ال ُق َّ ععر ا جان ععا ال ععذين
ياتظععرون الرتحيععي ععن احت ععايه ملععدد ت ععي  9٠يومعاً مراكع االحت ععاي علععى أسععس ععم
دععدرد بدقع  ،مععن قبيععي عععدم التقيععد بواجبععاة خععالل قععامته ر وأ رر اع القلععات علععى التمييع
ععدار أوامععر ؤععرر
الضا ععري شعوا ي مماثلع  ،وأعربععل عععن قلقهععا أيلعاً يات اسععتمرار تشععي يا
حح ملتمسي الل وت الذين ي علون ليهعا معن رون و اعح سعسر عاحل حعأل قبعي تسع يي ؤلبعار
واه ()٦3ر وأو ل الل ا املضاي قوق اإلنسان تشي يا بلمان ععدم جعواي احت عاي ا ؤسعال
ال كمععال أخععم و ق ععر مععدد مااسععب  ،واختععا التععدابم الاليم ع للةععرت علععى أن يسععتاد احت ععاي
ا جانا رااماً أسباد مضقول وىروري ومتااسب مع عروفه السرريع  ،وأن يُل ع ليعه ق عر
مععدد مااسععب  ،وفقععا بضععد أن تععو بععدااي االحت ععاي اإلراري املتاح ع االعتبععار الواجععا ويعُعر أهنععا
م مالام ()٦4ر وقدمل الل ا املضاي ابلقلات على التميي ىعد املعرأد تو عيار مماثلع  ،وأو عل
أيلعاً أبن تتبع تشععي يا حيععال تععدفقار الالجئععني املسععتمرد وؤلبععار الل ععوت و أمععور أخععر  ،مععن
بياها املسعااي اإلجراايع  ،هن عاً قوامعه مراععاد السعروق بعني ا اسعني()٦5ر وقعدمل اع القلعات علعى
التمييع الضا ععري تو ععيار مماثلع  ،وأو ععل أيلعاً أبن ت سععي تشععي يا توافععح الظععرو السععاادد
مجي مراك احت اي املهاجرين أو استقباهل م املضايم الدولي  ،وتل حداً ملمارس دار أوامعر
الطرر قبي تس يي ؤلبار الل وت()٦٦ر
 -٣احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()٦٧

 -3١الحظل الل ا املضاي قوق اإلنسان بقلح استمرار نق ثيي املرأد ماا ا ا
القرار القطاع الضام ،وأو ل الل ا تشي يا ب رد ثيي املرأد تلت املاا ا ،و لت ابختعا
ت ععدابم خا ع م قت ع ومالام ع  ،ا ل ع م ا م ععر()٦8ر وق ععدمل هيئ ععار مضاه ععدار أخ ععر تو ععيار
مماثل ع ()٦9ر وأو ععل الل ا ع املضاي ع ابلقلععات علععى التميي ع ىععد امل عرأد بتضععديي قععانون االنتاععاابر
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يع ع يُاس ععذ نظ ععام "احل ع ع وا ع ع اتار" فيم ععا دع ع املرش ععةني لالنتا ععاابر ،ووىع ع أه ععدا
و ععا ر وأؤععر يمايع دععدرد لع رد ثيععي الاسععات ،مبععن فععيهن نسععات الرومععا ،ا مضيععار التشعريضي
واحل وم ع واإلرارد الضام ع  ،وال سععيما املسععتو ر الضليععا ،وتقععد ح عواف ل ععانضي الق عرار الععذين
تثلون لتلت املضايم ،وتوقي ا اتار املالام على من ال تثلون هلا()٧٠ر
 -3٢وأو ععل الل ا ع املضاي ع ابلقل ععات عل ععى التميي ع ى ععد امل عرأد أبن تاظععر تشععي يا تض ععديي
قععانون م افةع التمييع و ععمأ مععن التشعريضار ار ال ععل لتلععمياها تععدابم خا ع م قتع تُض ِّ ععي
بتةقيح املساواد السضلي بني املرأد والرجي احلياد السياسي والضام ()٧١ر
 -33وأو ل الل ا املضاي قوق ا شاات وي اإلعاق أبن تضعدل تشعي يا القعوانني ار
ال ععل ك ععي يتس ععم مي ع ا ش ععاات وي اإلعاق ع التمت ع ابحل ععح الت ععويل االنتا ععاابر
والرتش ع هلععا ب ععر الاظععر عععن نظععام الو ععاي أو ا نظم ع ا خععر ()٧٢ر وأعربععل الل ا ع املضاي ع
املبالعع ع تقيي ععد ا هليع ع
ق ععوق اإلنس ععان ع ععن قلقه ععا يات التق ععارير ال ععك تُظه ععر مي ععي ا ععاك
القانوني ع ع لألش ععاات وي اإلعاق ع ع  ،وأو ع ععل أبن حتع ععرت تشع ععي يا عل ععى عع ععدم التميي ع ع ى ععده
رمععاهن مععن احلععح الت ععويل اسععتااراً أسععس ععم متااسععب أو لععيس هلععا عالق ع مضقول ع أو
موىوعي بقدرة على الت ويل()٧3ر
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()٧4

 -34أشععارر مسوىععي ش ع ون الالجئععني التو ععيار ار ال ععل املابثق ع مععن ا ول ع الثاني ع
لالسععتضرال الععدوري الشععامي( ،)٧5وأو ععل تشععي يا ب ععيا ج عراتار تشعععيي موحععدد مععن أجععي
حتديد ومحاي ىةا االجتار ا تاجني محاي رولي ()٧٦ر
 -35والحظععل الل ا ع املضاي ع ابلقلععات علععى التميي ع ىععد امل عرأد بقلععح ا سععال عععدر حععاالر
مالحقع و رانع املت عرين ابلاسععات والستيععار ،وهشاشع وىع نسععات وفتيععار الرومععا واملهععاجرار مععا
جيضله ععن عرىع ع لالجت ععار ع عرال االس ععتعالل ا اس ععي والس ععارد ،ونقع ع ال ععدع الطوي ععي ا م ععد
للععةا البعععات القسععري ،واالفتقععار ب عرامج ملسععاعدد الاسععات علععى تععرا البعععات ن هععن ر ع
لععت()٧٧ر ورعععل الل ا ع تشععي يا م افة ع االجتععار ابلاسععات والستيععار علععى أ ععضدد تشععمي
ال ععضيد اإلقليم ععي ،والتضععاون علععى لععت م ع البلععدان اجملععاورد ،وأو ععتها ب سال ع داكم ع م عرت
ا راا ار ال ل ابالجتار ابلاسات والستيار ،وال سيما الستعالهلن البعات القسعري والسعارد،
و نع ال الضقععوابر املااسععب ع  ،واعتمععار تععدابم وقاايع تسععتهد نسععات وفتيععار الرومععا واملهععاجرار
حتديععداً ،وتقععد املضون ع القلععااي جمععا ً للععةا االجتععار ،وىععمان تععوفم ال ععدع الط ع والاسسععي
واالجتمععاعي والقععانوين املالا ع  ،فل عالً عععن ب عرامج عععارد الت هيععي واإلرمععا  ،للاسععات الرا بععار
اإلقالع عن البعات ،وكسال استسارد ىةا البعات القسري من تلت التدابم()٧8ر وقعدمل هيئعار
مضاهدار أخر و ا خربات ماظم الضمي الدولي تو يار مماثل ()٧9ر
 -٥احلق يف اخلصوصية واحلياة األُسرية
 -3٦كععررر الل ا ع املضاي ع ابلقلععات علععى التميي ع ىععد امل عرأد كيععد قلقهععا يات عععدم اع عرتا
الواق و ثم لت سلباً على اكتساد املرأد حقوقها أثاعات
القانون بضالقار االقرتان القاام
()8٠
تلت الضالقار ،وعلى مستةقاةا أثاات فساها ر
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 -3٧وأعربل الل ا املضاي قوق ا شاات وي اإلعاق عن القلح من أن أح عام القعانون
امل ععدين ا دي ععد والق ععانون املتضل ععح ابحلماي ع االجتماعي ع والقانوني ع للطس ععي ،ب ععيعته املضدل ع  ،ت ععا
عراح عل ععى تقيي ععد ا هلي ع القانوني ع املس ععااي ا س عري  ،خ و عاً احل ععح ال ع وا ومس ع ولي
الوالدين والتب ()8١ر وأكدر الل ا املضاي ابلقلات علعى التمييع ىعد املعرأد معن جديعد قلقهعا معن
أن بض ا ح ام جتي للمةاك تقييد ا هلي القانوني ي شا  ،مبا يشعمي حقوقعه ا سعري
واإلجنابي ع  ،ومععن اسععتادام تلععت ا ح ععام بوجععه خععات ىععد الشععاابر الععاليت يضععانني مععن عاق ع
ف ري ونسسي واجتماعي ()8٢ر

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

()83

 -38أو ععل الل ا ع املضاي ع ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافي ع بتلععمني التش عريضار
أح اماً ت سي احلح أجر يوفر الضيل ال ر للضمال وأسره ()84ر
 -39وأو ععل ا ع القل ععات عل ععى التميي ع الضا ععري بتيسععم سععبي تو ي ع الروم ععا ،وال س ععيما
الاس ععات والش ععباد ،بوس ععااي ماه ععا اس ععتادام س ععم اتيع ع ختس ععى فيه ععا ه ععو ر أ ععةا ا ،وتق ععد
سععوق الضمععي ،واختععا تععدابم خا ع جمععال
املسععاعدد الععك تسععتهد البة ع عععن الو ععاا
()85
القط ععاع اص ععات ر والحظ ععل الل ا ع
القط ععاع الض ععام ،وتقععد ح عواف للتو ي ع
التو ي ع
املضاي قوق ا شاات وي اإلعاقع بقلعح ارتسعاع مضعدل البطالع بعني ا شعاات وي اإلعاقع ،
وارتساع مضدل بطال الاسعات وار اإلعاقع مقارنع ً ابلرجعال وي اإلعاقع ()8٦ر وؤلبعل اع خعربات
ماظم ع الضمععي الدولي ع تشععي يا أن تقععدم مضلومععار عععن ثععم التععدابم املتاععذد لتيسععم انتقععال
الشباد سعوق الضمعي وتض يع الضمالع املات ع وال املع والشعامل معن أجعي الشعباد ،وال سعيما
املاتمني السئار اللضيس ()8٧ر
 -4٠والحظل الل ا املضايع ابلقلعات علعى التمييع ىعد املعرأد أن ف عود ا جعور بعني ا اسعني
الشععديدد االتسععاع قععد تقل ععل ،ل اهععا أعربععل عععن قلقهععا املسععتمر يات ا سععال مضععدل تشعععيي
املرأد ،والتميي ا فقي والرأسي سوق الضمي ،وتَرُّك الاسات املهعن العك يشع لن فيهعا ا لبيع
عععار ًد و القطععاع ععم الرمسععي ،ونق ع ثيععي امل عرأد مواق ع اإلرارد و ععا الق عرار()88ر والحظععل
الل اع املضايع ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافيع أن السععارق بععني أجععر الرجععي وأجععر املعرأد
يُض أيلاً كون عدر الاسعات اللعوايت يضملعن بعدوام ج اعي يسعوق ععدر الرجعال ،علعى العر معن
جن ععايار املع عرأد التضل ععي الض ععا ()89ر وأو ععل الل اع ع املضايع ع ابلقل ععات عل ععى التمييع ع ى ععد املع عرأد
تشي يا بتض ي تدابمها ل سال املساواد السضلي بني املعرأد والرجعي سعوق الضمعي ،وم افةع تعدين
مضععدالر تشعععيي املعرأد ،وتض يع فععرت تشعععيي املعرأد علععى أسععاس التسععرا ،ورعع لععت بتععوفم مرافععح
جيععدد لرعايع ا ؤسععال والععرتويج لتقاسع املسع وليار ا سعري واملا ليع بععني املعرأد والرجععي علععى قععدم
املساواد()9٠ر وؤلبل ا خربات ماظم الضمي الدولي من تشي يا أن ت يد الوعي الضام اب ح ام
القانوني املتضلق ابملساواد ا جر بعني الرجعي واملعرأد لقعات الضمعي املتسعاوي القيمع  ،وابإلجعراتار
وسبي االنت ا املتاح عاد حدوب انتهاا ،وتساعد املشت ني هذأ اإلجراتار()9١ر
 -4١وأو ععل الل اع املضايع ابلقلععات علععى التمييع ىععد املعرأد تشععي يا ابلاظععر رفع مسععتو
تسععاق ععاهرد نيع السقععر()9٢ر وقععدمل الل اع املضاي ع
احلععد ا رىن لألجععر ملضا ع أثععرأ السععل
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ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعيع والثقافيع تو ععيار مماثلع  ،و ا ع ي رد تععوفم خععدمار الرعايع
الاهاري امليسورد الت لس ()93ر
 -٢احلق يف الضمان االجتما ي
 -4٢أعربعل الل اع املضايع ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعيع والثقافيع ععن القلععح يات تقلععي
اسععتةقاقار اللععمان االجتمععاعي ؤععار بععر مج تععدابم التقشع  ،وال سععيما أن لععت التقلععي
ي ع ثر سععلباً ععرو الضععيل ،ومل ُجيع َعر أي تقيععي ي رأ علععى السئععار اللععضيس ر وأو ععل الل ا ع
إبلعععات تقلععي اسععتةقاقار اللععمان االجتم ععاعي و ع ععارد الاظععر تقل ععي االسععتةقاقار الععك
ال تُدف عاها اشرتاكار ،ما رام لت يلر أبشد السئار حرما ً وةميشاً()94ر

 -43وأو ععل الل اع ع املضايع ع ق ععوق ا ش ععاات وي اإلعاقع ع تش ععي يا مبراجضع ع التشع عريضار
املتضلقع بتععوفم اسععتةقاقار لألشععاات وي اإلعاقع  ،مبشععارك فضليع مععاه  ،ععد ررا املاةع
االجتماعي ع اإلىععافي مععن جديععد لرف ع مسععتو مضيش ع ا سععر الععك تضيععي أؤسععاالً وي عاق ع
ما فوق مستو ال سا ()95ر وأو ل الل ا تشي يا أيلعاً بتاقعي تشعريضها املتضلعح ابملسعتسيدين
مععن مضععا اإلعاق ع وتاق ععي الطريق ع الععك اعتُمععدر حععديثاً حلسععاد ف ععرتد ه ععذا املضععا م ععن بداي ع
اإلعاق وحأل بداي احلح احل ول على مضا تقاعدي()9٦ر
 -٣احلق يف مستوى معيشي مناسب

()9٧

 -44أعرب ععل ا ع القل ععات عل ععى التميي ع الضا ععري عععن قلقه ععا يات ع ععدم وج ععور تش عريضار أو
سياس ععار متضلقع ع ابلسع ع ن االجتم ععاعي ،واس ععتمرار حرم ععان الروم ععا م ععن م انيع ع احل ععول عل ععى
الس ن الالاح ،وال سيما الس ن االجتماعي ،واستمرار تضرىه لضمليار اإلخالت القسعري العك
الضععيل ماععاؤح مهمش ع اجتماعي عاً ،وهععو مععا ةععول بيععاه وبععني م اني ع احل ععول
أرر ع
()98
علعى الو عاا واصعدمار ال عةي واصععدمار الضامع ا خعر والتضلعي ر وأ رر الل اع املضايع
ابحلقوق االقت اري واالجتماعي والثقافي والل ا املضاي ابلقلات علعى التمييع ىعد املعرأد شعوا ي
مماثل ع ع  ،ماهع ععا مع ععا يتضلع ععح بض ع عدم وجع ععور قع ععانون للس ع ع ن االجتمع ععاعي ،وارتسع ععاع عع ععدر ا شع ععاات
()99
وتضرل ا سر املضيشعي وحيعدد الوالعد العك تضيلهعا نسعات أو نسعات مسعاار أو نسعات
املتشررين ُّ ،
الرومععا أكثععر مععن مه ععا صط ععر الوقععوع ب عراثن السقععر()١٠٠ر وأو ععل ا ع القلععات عل ععى التميي ع
الضا ععري تش ععي يا ابلتض ي ععي ابعتم ععار ق ععانون يتضل ععح ابلس ع ن االجتم ععاعي ،و نش ععات نظ ععام ش ععامي
للس ع ن االجتم ععاعي يرك ع بوج ععه خ ععات عل ععى الرومععا وا قلي ععار اإلثاي ع ا خ ععر  ،وىععمان ت ععوفم
الس ع ن البععديي املالا ع لألشععاات الععذين تلععرروا مععن عمليععار اإلخععالت()١٠١ر وقععدمل هيئععار
مضاهدار أخر تو يار مماثل ()١٠٢ر
 -45وأعرب ععل الل ا ع املضاي ع ابحلق ععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافي ع ع ععن قلقه ععا م ععن أن
القععانون جيي ع عمليععار اإلخععالت القسععري حععأل و ن كانععل ستسلععي تشعريد املسععت جرين ،ومععن
تقععارير مسارهععا أن عمليععار اإلخععالت القسععري تُ َّاسععذ مععن رون مراعععاد ا ععول القانوني ع ر وأو ععل
الل اع تشععي يا بتاقععي تشعريضاةا وممارسععاةا يع ال تسلععي عمليععار اإلخععالت تشعريد ا فعرار
أو جضلهع عرىع النتهععاا حقععوقه اإلنسععاني ا خععر  ،وبتععوفم مسععاكن بديلع مااسععب مععأل تضععذر
على املتلررين احل ول عليها أبنسسه ()١٠3ر
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 -٤احلق يف الصحة

()١٠4

 -4٦أعربل ا القلات على التميي الضا ري عن القلح يات ددوري السعرت املتاحع للرومعا
للة ععول عل ععى خ ععدمار الرعاي ع ع ال ععةي  ،عل ععى ال ععر م ععن ال ععدع ال ععذي يقدم ععه املس ععاعدون
ال ععةيون مععن الرومععا ،والععذي ال ي سععي لتلبي ع احتياجععار مجاعععار الرومععا مععن الرعاي ع ال ععةي ر
وأو ل الل ا تشي يا بتوسي نطاق الرب مج املتضلح ابملساعدين ال ةيني من الروما ،وموا ل
تدريا املهايني الطبيني على التوا ي السضال م ا شاات من خمتل اصلسيار الثقافي ()١٠5ر
 -4٧ورحبععل الل ا ع املضاي ع ابلقلععات علععى التميي ع ىععد امل عرأد اب سععال مضععدالر الوفيععار
السرتد ا يطع ابلعوالرد ،ل اهعا أعربعل ععن القلعح يات التقعارير العك تسيعد أبن عرو خعدمار التوليعد
ورعايع احلوامععي حتععد رومنععا راع مععن خيععارار املعرأد املتضلقع ب ععةتها اإلجنابيع ر وكععررر الل اع كيععد
تو ععيتها السععابق أبن تض ععي تشععي يا ابعتمععار قععانون بش ع ن حقععوق املرىععى ،مبععا لععت احلقععوق
اإلجنابي ع للم عرأد()١٠٦ر ورعععل الل ا ع املضاي ع قععوق ا شععاات وي اإلعاق ع تشععي يا ت ثي ع
جهورها لتيسم و ول ا شعاات وي اإلعاقع وأسعره  ،مبعن فعيه ابت وأمهعار الستيعان والستيعار
وي اإلعاق  ،املضلومار املتضلق ابصدمار ار ال ل وخدمار الرعاي ال ةي املتاح ()١٠٧ر
 -48وأعرب ع ععل الل ا ع ع املضاي ع ع ابحلقع ععوق االقت ع ععاري واالجتماعي ع ع والثقافي ع ع عع ععن قلقه ع ععا ن
املهاجرين الذين يستقرون رخ قام راامع  ،مبعن فعيه مضعالو املهعاجرين العذين لعديه رخع
ورفع ع
قامع ع راامع ع  ،ععم مع ع هلني للمش ععارك نظ ععام التع ع مني ال ععةي الق ععاا عل ععى االشع عرتااُ ،
تسع يله نظع التع مني ال ععةي اصا ع أو ؤُلععا مععاه رفع أقسععاا ابهظع ر وأو ععل الل اع
أبن تسععت تشععي يا نظععام الت ع مني ال ععةي القععاا علععى االش عرتاا أمععام مجي ع ا شععاات مععن رون
يي ر وحثتها أيلاً علعى أن تت كعد معن أن مقعدمي خعدمار التع مني اصعات ال اضعون الاعاس معن
االسععتسارد مععن الععاظ الععك يععديروهنا وال يسرىععون علععيه شععروؤاً ععم مضقولع لالنلععمام ليهععا()١٠8ر
وأو ل الل اع املضايع ابلقلعات علعى التمييع ىعد املعرأد أبن تسعارع تشعي يا جعرات التضعديالر
التشع عريضي الاليم ع ع لل ععمان ح ععول الاس ععات والستي ععار امله ععاجرار املقيم ععار فيه ععا عل ععى الت ع ع مني
ال ةي الضام أسود برعا ها()١٠9ر
 -٥احلق يف التعليم

()١١٠

 -49أثال ماظم ا م املتةدد للرتبي والضل والثقاف (اليونس و) علعى تضعديي قعانون التضلعي
واسعتةداب السعا اإلل اميع معن التضلععي قبعي االبتعدااي()١١١ر ورحبععل الل اع املضايع ابلقلعات علععى
التميي ىد املرأد ابعتمار اسرتاتي ي رما الروما عام  ٢٠١5للمساعدد علعى ىعمان ت عاف
فرت اإل ب والذكور املاتمني الروما احل ول على التضلي ()١١٢ر
 -5٠و ي القلح يساور اع القلعات علعى التمييع الضا عري يات اسعتمرار ف عي أؤسعال الرومعا
االلتةععاق مبععدارس كععي تالميععذها أو مضظمهع
عععن التضلععي الضععام ،وانتهععات احلععال ابلضديععد مععاه
مععن أؤسععال الرومععا ،بسععبا التةي ع السععل املت ععذر ىععده وسععلبي السععلطار املدرسععي و ح ععام
ايابت مععن ععم الرومععا عععن تس ع يي أؤسععاهل مععدارس تلع أؤسععال الرومععار وأعربععل الل اع عععن
قلقهععا املسععتمر يات عععدم امتثععال تشععي يا حععأل اين للة ع ال ععارر عععن ا مع ا وروبيع حلقععوق
اإلنس ععان قل ععي رر هر و خ ععرون ى ععد ا مهوريع ع التش ععي ي ()١١3ر وأ رر هيئ ععار مضاه ععدار
أخ ععر شع عوا ي مماثلع ع  ،وال س ععيما اس ععتمرار كث ععرد أؤس ععال الروم ععا امل ععدارس املا ع ع للتالمي ععذ
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وي اإلعاق ع الضقلي ع الطسيس ع أو "املععدارس االبتدااي ع الضملي ع "()١١4ر وأو ععل الل ا ع تشععي يا
أيل عاً إبرمععا مبععدأ التضلععي الشععامي لل مي ع التش عريضار والسياسععار ار ال ععل  ،وخت ععي
التمويي ال ا إلنسعا التضعديي العذي أُرخعي علعى قعانون املعدارس ( ،)٢٠١5وتاسيعذ خطع الضمعي
املتضلق ابلتضلي الشامي لل مي للسرتد ٢٠١8-٢٠١٦ر وأو ل الل ا تشعي يا أيلعاً مبسعاعدد
أؤسععال الرومععا علععى بلععوا مسععتو الطععالد ايخ عرين املععدارس الضاري ع  ،والت ععدي للت ععورار
السلبي الشعااض ععن أؤسعال الرومعا()١١5ر وقعدمل هيئعار مضاهعدار أخعر تو عيار مماثلع ()١١٦ر
وأو ععل الل ا ع املضاي ع قععوق اإلنسععان تشععي يا بلععمان عععدم اختععا ق عرارار بش ع ن حلععاق مجي ع
ا ؤسععال ،مبععن فععيه أؤسععال الرومععا ،ب ععسو ا ؤسععال وي االحتياجععار اصا ع مععن رون جعرات
تقيي ؤ مستقي يراعي االعتبارار الثقافي أو االعتمار على قدرار الطسي وحدها()١١٧ر
 -5١وأو ل الل ا املضاي ابلقلات على التميي ىد املرأد بتض ي ا هور للةد معن مضعدالر
انقط ععاع وتعي ععا فتي ععار الروم ععا ع ععن الدراسع ع  ،وتوعيع ع املدرس ععني بس ععبي الت ععدي وج ععه التةيع ع
والقوالا الامطي السلبي املستمرد جتاأ الروما ،ووى سياسار تعاه ابملسعاواد بعني ا اسعني
قطععاع التضلععي ()١١8ر وقععدمل اليونس ع و تو ععيار مماثل ع  ،مبععا لععت رعععود تشععي يا موا ععل
جهورهعا لتةسععني م انيع و عول مجيع ا ؤسععال وي اإلعاقع املععدارس وي رد رمععا ا ميع
فيهععا ،بوسععااي ماهععا خت ععي م عوارر لتععوفم ترتيبععار تيس عمي مضقول ع  ،و رخععال تضععديالر قانوني ع
حتظر حرمان أولئت ا ؤسال من الو ول التضلي بسبا قل املوارر()١١9ر
 -5٢وأعرب ع ععل الل ا ع ع املضاي ع ع ابحلقع ععوق االقت ع ععاري واالجتماعي ع ع والثقافي ع ع عع ععن قلقه ع ععا ن
ا ؤسععال وي اإلعاق ع مععا يال عوا ،مضظ ع ا ح عوال ،يدرسععون م سسععار متا ع  ،و هن ع
ال يسععتسيدون راام عاً مععن ترتيبععار تيس عمي مضقول ع املععدارس الضاري ع ر وأو ععل الل ا ع تشععي يا
ابحلععرت علععى أن تس ععه االس عرتاتي ي ا ديععدد لتةسععني و ععول مجي ع ا ؤسععال امل ععدارس
مجي مراحي التضلي  ،مبن فيه ا ؤسال وو اإلعاقع  ،الاهعول التعام ابلتضلعي الشعامي لألؤسعال
وي اإلعاق  ،بوسااي ماها خت ي موارر لتوفم ترتيبار تيسمي مضقول وتقعد كعي معا يلع م معن
ال ععدع املهع ع اإلى ععا ر وأو ععل الل اع ع أيلع عاً إبررا التضل ععي الش ععامي لل ميع ع وواج ععا ت ععوفم
ترتيبععار تيس عمي مضقول ع قععانون التضلععي ()١٢٠ر وقععدمل الل ا ع املضاي ع قععوق ا شععاات وي
اإلعاق تو يار مماثل ()١٢١ر

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فلات حمددة
 -١النساء

()١٢٢

 -53كررر الل ا املضايع ابلقلعات علعى التمييع ىعد املعرأد كيعد تو عيتها أبن تل ع تشعي يا
بقععدر أكععرب التععدابم اصا ع امل قتع مجي ع اجملععاالر املشععمول ابالتساقيع حي ع يععاق ثيععي
ضامي مضامل جاارد()١٢3ر
املرأد أو تُ َ
 -54وأعربععل الل اع املضايع قععوق اإلنسععان عععن أسععسها ن املواقع الامطيع ا بويع املتضلقع
مب انع املعرأد اجملتمع مععا يالععل راا ع ر وأو ععل ابلقلععات علععى القوالععا الامطيع املتضلقع مب انع
املرأد اجملتم ()١٢4ر
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 -55ونوه ععل الل اع ع املضايع ع ابلقل ععات عل ععى التمييع ع ى ععد املع عرأد ابعتم ععار الق ععانون ال ععذي ةظ ععر
اإلعععال ر املاطوي ع علععى حتي ع جاسععي و يي ع ىععد امل عرأد ،ل اهععا الحظععل بقلععح أيل عاً عععدم نسععا
القانون املذكور على عضيد املمارسع وافتقعار السعلطار اإلشعرافي القعدرد ال افيع لسعرع التضعر
علععى اإلعععال ر املاطويع علععى حتيع جاسععي ىععد املعرأد و يالتهععار وكععررر الل اع كيععد تو ععيتها أبن
تض ع ي تشععي يا جهورهععا الرامي ع الت ععدي للقوالععا الامطي ع ا اسععاني املسععتة م واملت ععذرد الععك
تععد التمييع ىععد املعرأد ،وأبن تضتمععد ؤععاراً تشعريضياً ي سععي اختععا جعراتار سعريض وفضالع ومتسععق
ىد أي عال ر أو مات ار عالمي تاطوي على حتي جاسي أو يي ىد املرأد()١٢5ر
 -5٦وأكدر الل ا من جديد قلقها من استمرار نق ثيي الاسات والستيار مدارس التضلي
التق و جمال ا اب الضلمي وامل سسار ا كار ي  ،وال سيما املستو ر الضليا()١٢٦ر وأو ل
أبن تس ععن تش ععي يا ق ععانو ً يرس ععي ؤ ععاراً ش ععامالً ومتس ععقاً يل ععمن امتث ععال هي ععي القط ععاع التضليم ععي
ومااه ععه وأس ععاليا تس ععيمأ ملب ععارت حق ععوق اإلنس ععان ،مب ععا فيه ععا حق ععوق امل عرأدر و ه ععذا ال ععدر،
أو ععل الل اع أبن تضطععي تشععي يا ا ولويع لععرتويج اصيععارار املهايع ععم التقليديع بععني اإل ب
املدارس التقاي و جمال ا اب الضلمي  ،ولتو ي الاسات املاا ا ا كار ي الضليا()١٢٧ر
 -5٧وأعربل الل ا عن القلح يات التقارير الك تسيعد أبن بعرامج باعات القعدرار علعى م افةع
الضاع ا اسععاين ،مبععا لععت الضاع ا سععري ،املوجهع للشععرؤ واملهايععني الضععاملني مع اللععةا
ال تراعععي االعتبععارار ا اسععاني ()١٢8ر وأو ععل الل ا ع تشععي يا أبن تُع ِّ
عدرد أف عرار الشععرؤ وا مععن
والضععاملني سععلت القلععات للععمان أرااه ع لو ععااسه م ع مراعععاد االعتبععارار ا اسععاني  ،وجتععري
عمليععار تقيععي شععساف لرباجمهععا اصا ع بباععات القععدرار جمععال م افةع الضاع ا اسععاين ،مبععا
لععت الضا ع ا سععرير وأو ععل الل ا ع تشععي يا أيل عاً بلععمان خت ععي م عوارر كافي ع ومسععتدام
صدمار رع اللةا  ،و ويي تلت اصدمار تدرجيياً من املي اني الضاري بدالً من االعتمار علعى
م ارر التمويي اصارجي ()١٢9ر
 -58وأو ععل الل ا ع املضاي ع قععوق اإلنسععان تشععي يا مبا ع الضا ع ا اسععاين مي ع أش ع اله
ومظععاهرأ والت ععدي لععه ،والتش ع ي علععى اإلبععالا عععن حععاالر الضا ع ا سععرير وأو ععل أيل عاً
بلععمان ج عرات حتقيععح رقيععح تلععت احلععاالر ،ومالحق ع ا اععاد ،و ن ع ال الضقوب ع املااسععب ع ن
ثبتل رانته  ،ورف التضوي املااسا اللةا ()١3٠ر
 -٢األطفال

()١3١

 -59رعععل الل ا ع املضاي ع قععوق ا شععاات وي اإلعاق ع تشععي يا التالععي عععن مسهععوم
الرعايع ع امل سس ععي لألؤس ععال وي اإلعاقع ع  ،وتض يع ع جهوره ععا الراميع ع تط ععوير خ ععدمار ال ععدع
املقدمع ع الستي ععان والستي ععار م ععن وي اإلعاقع ع و أس ععره راخ ععي اجملتمض ععار ا ليع ع ر وحث ععل
الل ا ع تشععي يا علععى محاي ع حععح ا ؤسععال وي اإلعاق ع أن يُستشععاروا مجي ع املسععااي الععك
تضاععيه  ،وتععوفم مسععاعدد فضال ع هل ع إلعمععال هععذا احلععح ،م ع مراعععاد عععاقته وسععاه ( ،)١3٢و لعععات
يداع ا ؤسال رون سن الثالث م سسار الرعاي ()١33ر
 -٦٠وأو ل الل ا املضاي قوق اإلنسان تشي يا ابحلرت ،كةد أرىن ،على تع ا ؤسعال
الععذين تقععي أعمععاره عععن  ١5سععا ويُشععتبه ارت ععا أعمععاالً ععم قانونيع ابللععما ر اإلجراايع
ا اااي املضياري كي مراحي الدعاو ا اااي أو رعاو ا حداب()١34ر
12

GE.17-15302

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

 -٣األشخاص ذوو اإل اقة
 -٦١الحظ ععل الل ا ع ع املضاي ع ع ق ععوق ا ش ععاات وي اإلعاق ع ع أن ع ععدد تضريس ععار ل عاق ع ع
ولألشاات وي اإلعاقع تشعريضار تشعي يا تسعتاد العاهج الطع املتبع حيعال التضامعي مع
اإلعاق ()١35ر
 -٦٢وأو ععل الل اع أبن تضععرت تشععي يا اب هليع القانونيع ال املع ميع ا شععاات وي
وحتسن م اني ح وهل على الدع اختعا القعرار()١3٦ر وحثعل الل اع
اإلعاق أ ً كان نوعهاُ ،
تشي يا على تسري عملي تقعد خعدمار الرعايع خعار ؤعار امل سسعار وخت عي معوارر كافيع
لتطععوير خععدمار الععدع اجملتمضععار ا لي ع  ،مععا ِّ ععن مجي ع ا شععاات وي اإلعاق ع  ،بع ع
الاظععر عععن حععاالر الض ع الععك يضععانون ماهععا أو جاسععه أو سععاه  ،مععن االختيععار احلععر للشععا
الذي ير بون الضيل مضه ومل ان وترتيبار عيشه ()١3٧ر
 -٦3وحثل الل ا املضاي ابحلقوق االقت اري واالجتماعيع والثقافيع تشعي يا علعى أن تسعتاد
تاسيع ععذ اس ع عرتاتي ي ع ععالا خع ععدمار الرعاي ع ع الاسسع ععي ( )٢٠٢٠-٢٠١4مبع ععدأ االرتقع ععات
مبسععتو تع امل ععابني ابىععطراابر نسسععي واجتماعيع ميع حقععوق اإلنسععان ،مبععا فيهععا حقهع
الضيل املستقي واإلرما اجملتم  ،واستثمار موارر كافيع هعذأ الضمليع ()١38ر وقعدمل الل اع
املضاي قوق ا شاات وي اإلعاق تو يار مماثل ()١39ر
 -٦4ورع ععل الل اع ع املضايع ع ق ععوق ا ش ععاات وي اإلعاقع ع تش ععي يا تض ععديي تشع عريضاةا
لتوس ععي نط ععاق حظ ععر االمتا ععاع ع ععن ت ععوفم الت ععدابم التيس عمي املضقول ع ليش ععمي جم ععاالر أخ ععر
جانا الضمال وعالقار الضمي( ،)١4٠واحلرت علعى تسعهيي و عول ا شعاات وي اإلعاقع
املباين املستوح أمام ا مهور()١4١ر
 -٤األقليات

()١4٢

 -٦5أو ععل الل ا ع املضاي ع ابحلقععوق االقت ععاري واالجتماعي ع والثقافي ع مب افة ع أوجععه التةي ع
والقوالا الامطي السلبي  ،وهي من بني ا سباد ال اما ورات التميي البايوي حح الروما()١43ر
 -٦٦وأعرب ععل اع ع القل ععات عل ععى التمييع ع الضا ععري ع ععن القل ععح يات الع ع رد ال ب ععمد ع ععدر
ما يسمى ابملااؤح املستبضدد اجتماعياً الك يش ي الروما البي س اهنار والحظل أن الضعيل
هذأ املااؤح ي ثر ثعماً سعلبياً كبعماً مجيع جوانعا حيعاد الرومعا ،وال سعيما جمعاالر التو يع
والس ع ن والرعاي ع ال ععةي واصععدمار الضام ع ا خععر والتضلععي ر وأعربععل الل اع عععن القلععح أيل عاً
يات التقععارير الععك تتةععدب عععن رف ع بض ع البلععد ر جععم املسععاكن البلدي ع للرومععا ،ورعمهععا
سياس الس ي لطرر الروما من هذأ البلد ر ،وتسيد بضدم اختا احل ومع املرك يع التعدابم املااسعب
ملضاقبتها()١44ر
 -٥املهاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء

()١45

 -٦٧فيمع ععا يتضلع ععح ابلتو ع ععيار ار ال ع ععل املابثق ع ع م ععن ا ول ع ع الثاني ع ع لالسع ععتضرال الع ععدوري
الش ععامي( ،)١4٦أو ععل مسوى ععي شع ع ون الالجئ ععني أبن تت ععد تش ععي يا وج ععه التةيع ع والو ع ع
والتميي ع الععك يضععاين ماهععا ملتمسععو الل ععوت والالجئععون ،وت سععي التةقيععح أي فضععي مععن أفضععال
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 ومالحق ع ع املس ع ع ولني، التميي ع ع أو الضا ع ع املرت ع ععا بس ع ععبا جاس ع ععي الل ع ععةي أو هويت ع ععه اإلثاي ع ع
)ر١4٧( ومضاقبته
 وأعربعل الل اع املضايع ابحلقعوق االقت عاري واالجتماعيع والثقافيع ععن قلقهعا معن ا عراا-٦8
 وال سععيما فيمععا يتضلععح مبمارس ع حقععوقه، املرت ب ع بععداف التميي ع ىععد املهععاجرين جمععال الضمال ع
)ر١48( و جمال الس ن، الاقابي
دميو اجلنسية

-٦

 فيم ع ععا يتضل ع ععح ابلتو ع ععي ار ال ع ععل املابثقع ع ع م ع ععن ا ولع ع ع الثانيع ع ع لالس ع ععتضرال ال ع ععدوري-٦9
 أو ععل مسوىععي ش ع ون الالجئ ععني بوى ع ج عرات خععات لتةدي ععد ح ععاالر انض ععدام،)١49(الشععامي
)ر١5٠( ا اسي بعي التضر على ا شاات عد ي ا اسي ومحايته
 وأعرب ععل اع ع القل ععات عل ععى التمييع ع الضا ععري ع ععن قلقه ععا م ععن ش ععدد تض ععرل ا ؤس ععال-٧٠
املولورين لوالدين عد ي ا اسي وا ؤسال املولعورين م أجابيع وأد تشعي ي خعار ؤعار الع وا
صطر انضدام ا اسي ر وأو ل الل ا تشي يا بلمان ح ول ا ؤسال عد ي ا اسي املولعورين
)ر١5١(فيها على جاسيتها
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