
GE.22-17671 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 
 2023شباط/فبراير  3 -  كانون الثاني/يناير  23

 *موجز الورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن تشيكيا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُِعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
وهو ملخص لورقات المعلومات المقدمة من تساااااااااع  من   .( 1) الدوري الشااااااااااما ونتااض االساااااااااتعراض الساااااااااا  

بالحد األقصى   إلى آلية االستعراض الدوري الشاما، يرد في شكا موجز تقيداً  ( 2) الجهات صاحبة المصلحة
 لعدد الكلمات.

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان  ( 3) نطاق االلتزامات الدولية -ألف 

أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن تشيكيا لم تتخذ بعد اإلجراءات الالزمة للتصدي  على اتفاقية  -2
للوقاية من العنف ضااد النساااء والعنف العاالي ومكافحتهما )اتفاقية اساا.نبوش(. وأشااارت إلى مجلس أوروبا  

الحكومة. وأوصااال المنظمة تشااايكيا بالتصااادي    اله لم تتصاااد  ية تضاااليللحملة   اً ت هدفار أن هذه االتفاقية صااا 
 .( 4) على اتفاقية اس.نبوش وبإدماج أحكامها في القانون المحلي

كي التشااايكية الحكومة بتن تع.ي األولوية، دون إب.اء، إلنهاء العنف ضاااد  وأوصااال لجنة هلساااين  -3
تن تصاااااااادق على اتفاقية اساااااااا.نبوش وتنفذها بفعالية، رنم المعارضااااااااة الدينية والسااااااااياسااااااااية القاامة. ب المرأة و 

وأوصاااااااااااااال اللجنة الحكومة بمكافحة رد الفعا العني  داءا المجتمع إزاء ال رض الرايسااااااااااااااي من االتفاقية  
 .( 5) زي  المعتقدات الخاطئةوبكشف 

__________ 

 تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي. *
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وأوصاااال الحملة الدولية للقضاااااء على األساااالحة النووية تشاااايكيا بالتوقيع والتصاااادي  على معاهدة  -4
 .( 6) حظر األسلحة النووية باعتبار ذلك مستلًة عاجلة على الصعيد الدولي

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

لجنة األوروبية لمناهضااة العنصاارية والتعصااب التابعة لمجلس أوروبا الساال.ات  تعديا أوصاال ال -5
القانون الجنااي ب رض إدراج الميا الجنساااااي والهوية الجنساااااانية والخصاااااااص الجنساااااية صاااااراحًة في قاامة  

 .( 7) 356و 355األسباب المذكورة في المادتين 

والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة التابعة لمجلس  وأعربل اللجنة األوروبية لمنع التعذيب  -6
أوروبا عن أساافها ألن القانون ال ينص على المراجعة التلقااية المنتظمة لشاارإية إيداص شااخص ما قساارًا في  
مؤساااااساااااة للرعاية االجتماإية، بعد موافقة المحكمة على هذا اإلجراء. وأوصااااال بالتالي  تعديا التشاااااريعات 

 .( 8) ذات الصلة

 الهياكل األساسية المؤسسية والتدابير السياساتية -2 

أشااااارت منظمة العفو الدولية إلى أنت ال توجد مؤسااااسااااة وطنية لحقوق اإلنسااااان في تشاااايكيا، رنم  -7
النداءات الموجهة إلى الساااال.ات منذ أمد طويا  تعزيز قدرات مكتب أمين المظالم ومسااااؤولياتت تماشاااايًا مع 

ضااااااا.لع  دور المؤساااااااساااااااة  ي المنظمة الحكومة  تعزيز مكانة مكتب أمين المظالم ل مبادئ باريس. وأوصااااااال
 .( 9) الوطنية لحقوق اإلنسان وفقًا لمبادئ باريس

وأشاااار المدافع العان عن الحقوق إلى أن تشااايكيا لم تنشاااس بعد مؤساااساااة وطنية لحقوق اإلنساااان،  -8
الاادولي في هااذا الصااااااااااااااادد. ويؤدي الماادافع العااان عن رنم االنتقااادات المتزاياادة الموجهااة إليهااا من المجتمع  

الحقوق جزايًا بعض المهان المنوطة بالمؤسااااااسااااااات الوطنية لحقوق اإلنسااااااان، ولكنت ال يتمتع  والية واسااااااعة  
الن.اق في مجاش حقوق اإلنسااااااااان بالمعنى المقصااااااااود في مبادئ باريس. وال تزاش مسااااااااااا كثيرة في مجاش  

 .( 10) جانب مؤسسة مستقلة حقوق اإلنسان  ال رصد منهجي من

وأشااااارت لجنة هلسااااينكي التشاااايكية إلى أن تشاااايكيا ليساااال لديها مؤسااااسااااة جامعة لحماية وتعزيز  -9
حقوق ال.فا. وأوصاااال اللجنة الحكومة بتن تنشااااس، دون إب.اء، مكتبًا ألمين المظالم معنيًا بشااااؤون ال.فا  

 .( 11) بفعالية وبتن تخصص لت ميزانية مستقلة لضمان استقاللت وأداات مهامت

دافع العان عن الحقوق إلى ضااارورة إنشااااء مؤساااساااة متخصاااصاااة مساااتقلة تعالض حقوق موأشاااار ال -10
 .( 12) ال.فا بشكا منهجي، وتتواصا مع األطفاش بشتن نظرتهم للعالم، وتعزز حقوقهم بشكا منهجي

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الساري تنفيذ االلتزامات الدولية  -1 

 المساواة وعدن التمييز  

أشااااارت لجنة هلسااااينكي التشاااايكية إلى أن الروما ال يزالون يتعرضااااون في حياتهم اليومية للتمييز   -11
النحو الواجب  في مجاالت عديدة، مثا التعليم والعما والساااااااااااكن والصاااااااااااحة. ولم تعالض تشااااااااااايكيا بعُد على 
 .( 13) المشاكا المتراب.ة المتمثلة في الفقر والمديونية واالعتماد على استحقاقات الرعاية االجتماإية
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ال تجمع  يانات شااااااملة مصااااانفة حساااااب نوص   اوأشاااااارت لجنة هلساااااينكي التشااااايكية إلى أن تشااااايكي  -12
ب عدن وجود هذه حة. وُيصااااع ِ الجنس عن إدماج واندماج الروما في مجاالت التعليم والعما والسااااكن والصاااا 

 .( 14) البيانات إجراء تقييم سليم لمدى فعالية التدا ير القاامة

وأشارت اللجنة األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب إلى أن الحالة العامة للروما في مجاالت  -13
مر الواقع في المدارس التعليم والعما والسكن والصحة ال تزاش حرجة لل اية. فال يزاش الفصا قاامًا بحكم األ

وفي ق.اص السااااااكن. وفي مجالي التعليم والسااااااكن، تضاااااا.لع البلديات  دور كبير، وهو ما يفساااااار االءتال   
 .( 15) الكبير في المواقف والممارسات فيما يتعل  بإدماج الروما في جميع أنحاء البلد

المبذولة  وأوصل اللجنة تشيكيا بتن تضع حدًا لممارسات التمييز ضد الروما، وبتن تكثف الجهود  -14
 . ( 16) إلدماجهم في المجتمع، وتكفا لهم المساواة في الحصوش على العما والتعليم والسكن والرعاية االجتماإية 

دمااجهم من ءالش جمع وأوصاااااااااااااال اللجناة تشاااااااااااااايكياا  تعزيز التادا ير الرامياة إلى إدمااج الروماا وانا  -15
 .( 17)  يانات شاملة ءاصة بالروما في مجاالت التعليم والسكن والعما والصحة

وأوصااااااال منظمة العفو الدولية الحكومة بتن تنفذ بالكاما اساااااااتراتيجيات كفالة المسااااااااواة واإلدماج   -16
 . ( 18) لة الموارد الكافية لتنفيذها ،  وسااا منها كفا 2030- 2021والمشاركة للروما )استراتيجية إدماج الروما( للفترة 

وأعربل اللجنة األوروبية لمناهضاة العنصارية والتعصاب عن قلقها إزاء ء.اب الكرا ية العنصاري  -17
والمعادي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميا الجنسااي وم ايري الهوية الجنسااانية وحاملي صاافات الجنسااين.  

المساااااتوى ال يشاااااجبون بالقدر الكافي التعليقات المتسااااامة بالكرا ية، التي وأضاااااافل أن الساااااياسااااايين الرفيعي  
 .( 19) تستهد  على وجت الخصوص المسلمين وملتمسي اللجوء والروما

وأشارت اللجنة إلى أن كرا ية المسلمين وبعض فئات المهاجرين ما فتئل تشكا على نحو متزايد  -18
 .( 20) البلدسمة من سمات الخ.اب السياسي السااد في 

وأشااار مكتب المؤسااسااات الديمقراطية وحقوق اإلنسااان التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى أن  - 19
 . ( 21) عن الجراام األءرى  آليات تسجيا جراام الكرا ية واإلحصاءات المتعلقة  هذه الجراام ال تميزها بالقدر الكافي 

ة والتعصب السل.ات بتن تكثف جهود وكاالت إنفاذ وأوصل اللجنة األوروبية لمناهضة العنصري  -20
القانون لمكافحة ء.اب الكرا ية العنصااااري والمعادي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميا الجنسااااي وم ايري  

‘ إعادة تشااا يا الخل السااااءن ل  ال  1الهوية الجنساااانية وحاملي صااافات الجنساااين، وال سااايما من ءالش  
عيين موظفي اتصاااااااااش مجتمعيين في صاااااااافو  الشاااااااارطة معنيين تحديدًا بجراام ‘ ت 2عن جراام الكرا ية؛ و 

‘ وضااااااع وتنفيذ سااااااياسااااااة لضاااااامان التنوص داءا  3الكرا ية للتواصااااااا مع الفئات المعرضااااااة لهذه الجراام؛ و 
جراام  شاااااااتن  ب  اح‘ مواصااااااالة وتعزيز التدريب المت 4مين إلى األقليات؛ و ت المن   هاموظفي عدد   ةدازي   الشااااااارطة  

 .( 22) الكرا ية لموظفي الشرطة والمدعين العامين ونيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 

وأوصااال اللجنة األوروبية لمناهضاااة العنصااارية والتعصاااب السااال.ات بتن تنظم مزيدًا من حمالت   -21
ناص عن مناهضاااة الكرا ية لتوإية عامة الناس، وبتن تشاااجع بقوة كا أصاااحاب المناصاااب العامة على االمت 

اسااااتخدان ء.اب الكرا ية العنصااااري والمعادي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميا الجنسااااي وم ايري الهوية 
 .( 23) هذا الخ.اب الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وعلى شجب

وأوصاااااى مكتب المؤساااااساااااات الديمقراطية وحقوق اإلنساااااان تشااااايكيا بتن تتصااااادى بسااااارعة لجراام   -22
لك المرتكبة على أسااااس الهوية الجنساااانية أو الميا الجنساااي، وبتن تدين علنًا أي أفعاش  الكرا ية، بما فيها ت 

من هذا القبيا وتكفا تقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأوصااااااها بتن تكفا توافر كا الدعم النفساااااي واالجتماعي 
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ا أيضااااًا  بناء قدرات  والقانوني الالزن للضااااحايا،  وسااااااا منها التعاون الوثي  مع المجتمع المدني. وأوصاااااه
 .( 24) أجهزة إنفاذ القانون وق.اص العدالة من أجا تحديد جراام الكرا ية والتحقي  فيها بفعالية

وأوصاال اللجنة األوروبية لمناهضااة العنصاارية والتعصااب الساال.ات بتن تدعم منظمات المجتمع  -23
اإلجرامية من ء.اب الكرا ية  المدني وتتعاون معها من أجا الرصااااااااااااااد الفعلي ل شااااااااااااااكاش اإلجرامية ونير 

العنصاااري المعادي للمثليات والمثليين ومزدوجي الميا الجنساااي وم ايري الهوية الجنساااانية وحاملي صااافات  
 .( 25) الجنسين واإل ال  عنها

وحثل اللجنة االسااااااااااااتشااااااااااااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية التابعة لمجلس  -24
النم.ية والتحيز ضااااد جماعات األقليات األكثر  صااااورلى أن تكثف جهودها لمكافحة الأوروبا الساااال.ات ع

تعرضاااًا لخ.اب الكرا ية في المجتمع،  وساااااا منها حمالت للتوإية بقضاااايا األقليات بصااافة ءاصاااة، وأن 
  تدين علنًا ء.اب الكرا ية وتقاضااااااااي فعليًا وتعاقب كا من ُيروجون في الحياة العامة والسااااااااياسااااااااية ء.اب

 .( 26) الكرا ية والخ.اب المعادي ل قليات عندما يتعل  األمر بحاالت تندرج ضمن ن.اق القانون الجنااي

وشااااااددت اللجنة االسااااااتشااااااارية على ضاااااارورة أن تعزز الساااااال.ات بفعالية الحوار  ين الثقافات في   -25
بحالة األشاااااااخاص المنتمين إلى مجاش التعليم، بما في ذلك في المناهض الدراساااااااية، من أجا توإية التالميذ  

 .( 27) األقليات القومية في المجتمع التشيكي الحالي وتعزيز االحتران المتبادش والتفاهم

 ح  الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصت وفي عدن التعرض للتعذيب  

هينة  تذكير موظفي  أوصل اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو الم -26
أحكان مهنتهم و قواعد خالف  ي الشاااارطة في جميع أنحاء تشاااايكيا بتن أي شااااكا من إساااااءة معاملة المحتجزين  

 .( 28) لقانون، ويستوجب بالتالي العقابا

وأشااااااااار المدافع العان عن الحقوق إلى ضاااااااارورة تعديا اللواان التنظيمية القانونية المتعلقة  واجب   -27
دمي ءدمات الرعاية الصحية والمهنيين الصحيين حتى ال يشكا هذا الواجب عقبة أمان السرية الخاصة بمق

 .( 29) سوء المعاملةالتي تن.وي على شبهة التعرض لحاالت الاإل ال  عن  

أن الساااماح لموظفي الشااارطة أو موظفي الساااجون بحضاااور إلى وأشاااار المدافع العان عن الحقوق   -28
 .( 30) لمعايير الدوليةمخالف ل الفحوص ال.بية للمحتجزين

ودعل اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنساااااانية أو المهينة السااااال.ات إلى  -29
ضامان إجراء جميع الفحوص ال.بية للمحتجزين لدى الشارطة بعيدًا عن مسامع ومرأى موظفي الشارطة، ما 

 .( 31) معينةلم ي.لب ال.بيب المعني صراحًة ءال  ذلك في حالة 

وأوصااااااااال اللجنة بإل اء تد ير الحبس االنفرادي للساااااااااجناء من األحداق وبتحديد المدة القصاااااااااوى  -30
 .( 32) يومًا، وحبذا لو كانل هذه المدة أقا من ذلك 14للحبس االنفرادي كعقوبة للسجناء البال ين في 

فعليًا   ،)بمن فيهم األجانب( ،جميع المحتجزين  تمتُّع ةلاوكررت اللجنة توصاااااااااايتها للساااااااااال.ات بكف -31
 .( 33) الح  في إء.ار ذويهم باحتجازهم منذ لحظة سلبهم حريتهمب 

الناحية وأشااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أن السااااجون مكتظة منذ فترة طويلة. وثمة بلء من  -32
مسااتحساانة عمومًا في السااياسااة الجنااية. ة في  لورة الت ييرات المبينة في نموذج السااجون والت ييرات الالعملي 

 .( 34) ولفل االنتباه أيضًا إلى استحالة استمرار المنحى التصاعدي لعدد األشخاص المحبوسين احتياطياً 

وأوصاال لجنة هلسااينكي التشاايكية تشاايكيا باعتماد تدا ير عملية لتيسااير تلقي المحتجزات الزيارات   -33
 .( 35) أمومتهناألسرية وتمكينهن من ممارسة 
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وأوصاااااال لجنة هلسااااااينكي التشاااااايكية تشاااااايكيا بتن تقيم مدى كفاية موظفي السااااااجون وتكفا كفاية  -34
 .( 36) رضيةوتمتعهم بظرو  عما مُ  نسبتهم إلى السجناء، وحصولهم على أجور كافية

اض وأشاااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أنت كثيرًا ما يصااااااد ، أثناء زياراتت مساااااتشااااا يات األمر  -35
 .( 37) النفسية، أقسامًا نير الاقة ُيحتجز فيها المرضى في ظرو  مهينة أو محفوفة بالخ.ر

وكررت اللجنااة األوروبيااة لمنع التعااذياب والمعاااملااة أو العقوباة الالإنساااااااااااااااانيااة أو المهينااة رأيهااا أن  -36
على أن تنفذ دون  ر ة الشاابكية في مسااتشاا يات األمراض النفسااية نير مقبوش، وحثل الساال.اتاسااتخدان األ سااِ 

مزيد من التتءير التوصااااااية التي وجهتها إليها منذ أمد طويا بسااااااحب جميع األ ساااااار ة الشاااااابكية الموجودة في  
 .( 38) مستش يات األمراض النفسية في البلد

وأشااااااارت منظمة العفو الدولية إلى أن العقوبة البدنية ل طفاش ال تزاش قانونية. ولم تفعا الحكومة  -37
. وأوصاال المنظمة  األطفاش كر لمكافحة اسااتخدامها ولتشااجيع األساااليب البديلة ونير العنيفة لتنشاائةشاايئًا ُيذ

العقوبة البدنية   ةً حاالحكومة  تنفيذ التوصاااااايات التي قدمتها إليها لجنة حقوق ال.فا بتن تحظر قانونًا وصاااااار 
نيفة والتشاااااااااركية لتنشاااااااائة بجميع أشااااااااكالها وفي جميع الحاالت، وبتن تشااااااااجع األشااااااااكاش اإليجا ية ونير الع

 .( 39) األطفاش وتتديبهم

 إقامة العدش، بما في ذلك مستلة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون   

كررت اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة توصيتها بإنشاء  -38
لتقديم المعونة القضاااااااية المجانية لجميع المحتجزين المشاااااتبت في  نظان مكتما األركان ومموش تموياًل كافيًا 

 .( 40) ارتكا هم جراام جنااية الذين ليس بإمكانهم دفع أتعاب المحامين

بالميا الجنساي    وأشاارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون الجنااي التشايكي ال يعتر  صاراحةً  -39
مة ارتكاب جراام الكرا ية. ومن حيث الممارسااااة، تعتبر جراام  والهوية الجنسااااانية كتساااااس حقيقي لتوجيت ته

الكرا ية المرتكبة على أساااس الهوية الجنسااانية أو الميا الجنسااي للضااحية أقا ء.ورة بالمقارنة مع الجراام  
 .( 41) المتصلة بالعرق أو الدين

وبات بجعلت يقون وأوصل منظمة العفو الدولية الحكومة  ت يير تعري  االنتصاب في قانون العق -40
 .( 42) على أساس عدن الموافقة، عوض استخدان القوة أو التهديد

قانون  يتعل  ب وأوصااى المدافع العان عن الحقوق باسااتحداق نظان لتدريب القضاااة والمحامين فيما   -41
 .( 43) مكافحة التمييز

 الح  في المشاركة في الحياة العامة والسياسية  

أشاار مكتب المؤساساات الديمقراطية وحقوق اإلنساان إلى أنت أوفد فريقًا من ءبراء االنتخابات إلى  -42
. وأوصاااااى الفري  تشااااايكيا  2021تشااااايكيا لمراقبة االنتخابات البرلمانية التي جرت في تشااااارين األوش/أكتوبر  

في صااانع القرار. وأوصااااها  بذش جهود شااااملة لتعزيز مشااااركة المرأة بفعالية في الحياة العامة والساااياساااية و 
 .( 44) أيضًا بالنظر في اتخاذ تدا ير ءاصة لزيادة عدد النساء في المناصب التي ُتش ا باالنتخاب

ودعل اللجنة االساااااااااتشاااااااااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية السااااااااال.ات إلى  -43
ون العامة على الصاعيد المحلي من ءالش إنشااء ن المشااركة الفعالة لممثلي األقليات القومية في الشاؤ اضام

 إلىقومياة، و القلياات  المنتمين ل من  لجاان ل قلياات القومياة في البلاديات والمنااط  التي يقيم فيهاا عدد كا   
 .( 45) ، بالتشاور مع ممثلي األقليات القوميةأداء هذه اللجان ضاستعر ا
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 الح  في الزواج والحياة األسرية  

منظمة العفو الدولية الحكومة بتن تيساااار لم  شااااما أساااار الالجئين والمهاجرين وتوفر لهم أوصاااال   -44
 .( 46) الضمان االجتماعي

 حظر جميع أشكاش الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص  

أشااار المركز األوروبي للقانون والعدالة إلى أن تشاايكيا  لد عبور ومقصااد لالتجار بالبشاار، ولكن  -45
المتجرين كثيرًا ما يساااااااتخدمون تشااااااايكيا لنقا الضاااااااحايا من  لد إلى آءر، وال سااااااايما إلى  لدان أءرى داءا  
أوروبا. وتشااااما أكثر أشااااكاش االتجار بالبشاااار شاااايوعًا داءا تشاااايكيا االتجار ألنراض االساااات الش الجنسااااي  

 .( 47) واالست الش في العما

األمور المشاااااااااااجعة ما قامل بت تشااااااااااايكيا لمكافحة    ورأى المركز األوروبي للقانون والعدالة أن من -46
االتجار بالبشر،  وسااا منها التنفيذ الفوري الستراتيجية وطنية جديدة تركز على تحديد الضحايا وحمايتهم. 

 .( 48) وشجع تشيكيا على مواصلة عملها من أجا مكافحة االتجار بالبشر وتقديم المساعدة إلى الضحايا

لمعني بالعما على مكافحة االتجار بالبشاااااااااااار التابع لمجلس أوروبا أنت يجب ورأى فري  الخبراء ا -47
على الساااااااااااااال.اات أن تواصااااااااااااااا تعزيز الوقااياة من االتجاار باالبشاااااااااااااار من ءالش تادا ير التمكين االجتمااعي 

 .( 49) واالقتصادي المحددة الهد  للفئات واألشخاص المعرضين لت، وال سيما الروما والعماش المهاجرون 

تحديد ضاااااااااحايا االتجار بالبشااااااااار عن اإلجراءات    إجراءاتفري  السااااااااال.ات على فصاااااااااا  وحث ال -48
األدوار والمساااااؤوليات المنوطة بجميع  حددالضاااااحايا ت على  عرُّ لت لالجنااية وعلى وضاااااع إجراءات رسااااامية  

الجهاات المعنياة المختصااااااااااااااة، ودعااهاا إلى اتبااص نهض متعادد الوكااالت باإشاااااااااااااارا  المنظماات نير الحكومياة 
حماية ال.فا وموظفي الرعاية   والمتخصااصااين فيصااة ومفتشااي العما واألءصاااايين االجتماعيين  المتخصاا 

الصاااحية. كما طلب الفري  إلى السااال.ات أن تولي مزيدًا من االهتمان لمساااتلة الكشاااف االساااتباقي لضاااحايا  
 .( 50) االتجار  ين ملتمسي اللجوء واألشخاص المحتجزين إداريًا في انتظار ترحيلهم

ب الفري  إلى السال.ات أن تقدن المسااعدة المتخصاصاة ل طفاش ضاحايا االتجار، مع مراعاة وطل -49
 .( 51) ظروفهم الخاصة ومصالحهم الفضلى

وحث الفري  الساااااااال.ات على اعتماد تدا ير لتيسااااااااير وضاااااااامان حصااااااااوش ضااااااااحايا االتجار على  -50
التعويض وضاااااااااااامان حصااااااااااااوش جميع التعويض، ب.رق منها مراجعة اإلجراءات الجنااية والمدنية المتعلقة ب 

ر  هم داءا تشااايك ، بصااار  النظر عن على مسااااعدة مالية من الدولة  أو إليها أو منها  يااألشاااخاص المتاج 
 .( 52) جنسيتهم ووضعهم من حيث اإلقامة

 الح  في العما وفي ظرو  عما عادلة ومواتية  

تلقل اللجنة األوروبية لمناهضاااااة العنصااااارية والتعصاااااب شاااااكاوى مفادها أن مؤساااااساااااات األعماش   -51
من الادولة  التجاارياة ال توظف الروماا في كثير من الحااالت إال ءالش المادة التي تحصااااااااااااااا فيهاا على إعااناة 

 .( 53) األجا ة.ويلاللعما افرص وال تتين لهم في أجورهم، وتستخدمهم باألساس كعمالة رءيصة 

 الح  في الضمان االجتماعي  

الحد من الواضااان أن  تأشاااارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماإية التابعة لمجلس أوروبا إلى أن  -52
 .( 54) ليس كافياً األدنى الستحقاقات المعاش التقاعدي 
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االجتماإية نير مكفوش وأشارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماإية إلى أن الح  في المساعدة  -53
لجميع األشاخاص المحتاجين إليها، إذ يمكن ساحبها كعقوبة على رفض عرض للعما أو عدن التساجيا في  

 .( 55) مكتب للتوظي 

 .( 56) ليس كافياً مستوى المساعدة االجتماإية من الواضن أن  توأشارت اللجنة إلى أن  -54

 .( 57) األسرية ال تكفي لسد احتياجات عدد كبير من األسروأشارت اللجنة إلى أن االستحقاقات  -55

وأشااااااااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أن ثمة مشااااااااااكلة في توفير الخدمات االجتماإية ل طفاش  -56
ذوي اإلعاقة وأسااااارهم. ويعزى طوش فترات انتظار الحصاااااوش عليها إلى عدن مرونة نظان التخ.يل والتمويا 

 .( 58) في بعض الحاالت، إلى عدن تلقيت الدعم من السل.ات اإلقليمية، و تتفعالي ونقص  الخاص  ها

 الح  في مستوى معيشي الا   

أشااارت اللجنة األوروبية لمناهضااة العنصاارية والتعصااب إلى أنت ال يوجد أي قانون بشااتن السااكن  -57
 .( 59) محليةال اتلسل.فرادى ااالجتماعي وأن المبادرات في هذا المجاش متروكة ل

وأشاااااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أن الساااااااكن االجتماعي الذي توفره البلديات نير متاح في   -58
مرارًا على   هدي شدت كثير من األحيان أو ضي  جدًا بالنسبة ل سر التي تضم العديد من األطفاش. وأشار إلى 

 .( 60) أن اعتماد قانون السكن االجتماعي ضروري لتلبية االحتياجات السكنية

 .( 61) وأشارت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماإية إلى أن ظرو  سكن ُأسر الروما نير الاقة -59

وأعربل اللجنة األوروبية لمناهضااااة العنصاااارية والتعصااااب عن قلقها إزاء آثار ما يساااامى سااااياسااااة   -60
السانوات   "المناط  الخالية من المساتفيدين من اساتحقاقات الساكن" التي طبقتها بعض السال.ات المحلية في

األءيرة، بعد اعتماد أحكان قانونية تجيز للبلديات تحديد مناط  على أنها نير مؤهلة لالسااااااااتفادة من بعض 
أشاااكاش الدعم الساااكني. ويؤثر هذا التد ير بصااافة ءاصاااة على الروما، الذين كثيرًا ما يعتمدون بشاااكا نير 

 .( 62) متناسب على استحقاقات السكن

ة المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية إشااااااارتها إلى أن وكررت اللجنة االسااااااتشاااااااري  -61
 .( 63) ووصمها تهاالروما في وحدات سكنية تقع ءارج المناط  السكنية الرايسية يزيد عزلأقلية إسكان 

والحظل اللجنة مع األساف أنت لم ينتقا ساوى عدد محدود من الروما من "مراكز اإليواء الفندقية"  -62
مسااااكن اجتماإية الاقة، وأنت، رنم إحراز بعض التقدن، ال يزاش يعيث كثير من الروما ظروفًا معيشاااية   إلى

 .( 64) دون المستوى ويعانون من التمييز في سوق السكن

وأشارت اللجنة االستشارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية إلى أنت يجب على  -63
السال.ات أن تواصاا اتخاذ ء.وات لتحساين ظرو  الروما المعيشاية والحد من عزلهم في مجتمعات مهمشاة،  

 . ( 65) نظان التعليم العادي وهو ما يشكا أيضًا شرطًا مسبقًا لتعزيز فرص حصولهم على العما واستفادتهم من 

ودعل اللجنة الساال.ات إلى تكثي  جهودها لمنع ومكافحة جميع أشااكاش عدن المساااواة التي تؤثر  -64
 .( 66) في حصوش الروما على السكن

 الح  في الصحة  

أشااااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أن الحالة في مؤسااااااسااااااات ال.ب النفسااااااي، وال ساااااايما ال.ب   -65
ُمرضاااااااية منذ فترة طويلة. وهذا حاش جميع أشاااااااكاش الرعاية، ساااااااواء تعل  األمر   ليسااااااالش،  النفساااااااي ل طفا

بالمرضاااااى الخارجيين أو المرضاااااى الداءليين أو المترددين على المساااااتوصااااافات. فثمة نقص في الموظفين 
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، إلى 19-والقدرات األءرى. وأدى تزايد عدد المرضاااااااااااى من األطفاش، بما في ذلك ءالش فترة جااحة كوفيد
دواار الخدمات المجتمعية التي تقدن المساااااااعدة والرعاية ل طفاش في  ويوجد نقص في   تفاقم هذه المشااااااكلة.
 .( 67)  يئتهم ال.بيعية

وأشااااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أن نظان التتمين الصااااااحي العان ال يشااااااما أطفاش األجانب  -66
 .( 68) يومًا، ما لم تكن لديهم إقامة داامة 90المقيمين في تشيكيا أكثر من 

وأوصاال اللجنة األوروبية لمناهضااة العنصاارية والتعصااب الساال.ات بقوة بتن تكفا االسااتفادة من  -67
الكافية لفئات األجانب المقيمين بصااااااافة قانونية في البلد الذين ال يشاااااااملهم نظان الرعاية  الت .ية الصاااااااحية  

 .( 69) الصحية العامة حتى اآلن

 الح  في التعليم  

أعربل اللجنة األوروبية لمناهضااة العنصاارية والتعصااب عن قلقها ألن مسااتويات ت.بي  المدارس   -68
ت وقيمت األسااااساااية تتوقف إلى حد كبير جدًا على إدارة المدارس مبادا    تهانظان التعليم الشااااما للجميع وبلور 

 .( 70) على الصعيد المحلي

وأشاااااااااااار المدافع العان عن الحقوق إلى أنت ال يزاش يتلقى عدد كبير من أطفاش الروما التعليم وفقًا   -69
نت يتلقى معظم هؤالء  ها بالنساابة ل طفاش ذوي اإلعاقة الفكرية الخ يفة. وأضااا  أ ىللمعايير الدنيا الموصاا 

العادية. وأشااااد الدراساااية  منفصااالة عن المدارس أو الفصاااوش دراساااية  األطفاش التعليم في مدارس أو فصاااوش  
المدافع العان عن الحقوق بإقرار إلزامية السااااااااااانة النهااية من التعليم ما قبا المدرساااااااااااي، ولكنت الح  أنت لم 

 .( 71) يستفد كثير من األطفاش من ذلك ألسباب مختلفة

وأشاااااارت لجنة هلساااااينكي التشااااايكية إلى أنت ال تزاش تساااااود في النظان التعليمي التشااااايكي أشاااااكاش   -70
دراساااية  مترساااخة لل اية من التحيز. وأوضاااحل أنت يجري عزش أطفاش الروما في "مدارس ءاصاااة" وفصاااوش  

 .( 72) أكثر من نيرهم ضمن فئة "المعوقين"  همفي صن ت على نحو نير متناسب جري منفصلة، وكثيرًا ما ي 

إلى أن نسااااااابة  اللجنة االساااااااتشاااااااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القوميةوأشاااااااارت  -71
التالميذ من الروما في نظان التعليم العادي تتزايد  بلء شاااااااااااديد. وأوصااااااااااال اللجنة السااااااااااال.ات بتن تجري، 

ب ي اتخاااذهااا لكفااالااة أن يحق   بااالتعاااون مع ممثلي أقليااة الرومااا، تقييمااًا شااااااااااااااااماًل لتاادا ير التكي  التي ين 
 .( 73) اإلصالح هد  التعليم الشاما للجميع

وذكرت اللجنة االسااااتشااااارية إشااااارة ممثلي الروما إلى مشااااكلة فصااااا تالميذ الروما عن نيرهم في   -72
 .( 74) نظان التعليم بسبب إقامتهم في مناط  سكنية منفصلة

أنت واجت كثير من ُأسااار الروما ءالش جااحة  وذكرت اللجنة االساااتشاااارية إشاااارة ممثلي الروما إلى -73
صاااااعوبات في متابعة التعليم عن بعد بسااااابب نقص ءدمات اإلنترنل والحواسااااايب، وأن راب.ات   19-كوفيد

 .( 75) الروما اض.رت في كثير من األحيان إلى الحلوش محا السل.ات في حاِ  هذه المشاكا

صاا تالميذ الروما عن نيرهم من التالميذ ب.ريقة رية رأيها أنت ال ينب ي فاوكررت اللجنة االساتشا  -74
تمييزية ويجب تجنب أي فصاااااا على أسااااااس االنتماء اإلثني. فالتعليم القاام على الفصاااااا، الذي يكون في  
كثير من الحاالت أدنى مساااااااااتوى من التعليم المتاح للتالميذ اآلءرين، هو أحد أفظع األمثلة على الوضاااااااااع 

 .( 76) االهث لآلباء والتالميذ الروم

وأشااااااااااااااارت منظمة العفو الدولية إلى أنت ال يزاش من األرجن تسااااااااااااااجيا وقبوش التالميذ الروما في   -75
المدارس التي تضاااااااام بالفعا نساااااااابة عالية منهم. وعادة ما ترفضااااااااهم المدارس التي تضاااااااام أنلبية من نير 
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الروما معظم تالميذها في  الروما،  دعوى محدودية ال.اقة االساااتيعا ية. وعادة ما تقع المدارس التي يشاااكا 
أمااكن منعزلاة ومعزولاة، وتعااني من نقص في التموياا وضااااااااااااااعف في جودة التعليم. وأوصااااااااااااااال المنظماة  

 .( 77) في المدارس من ءالش آليات للرصد واالنتصا الفعلي الحكومة بضمان إنهاء ممارسة الفصا 

أشاااكاش الفصاااا والتمييز التي وأوصااال لجنة هلساااينكي التشااايكية تشااايكيا بكفالة وضاااع حد لجميع   -76
تؤثر على أطفاش الروما في المدارس. وأوصااااااتها بجمع  يانات شاااااااملة في ق.اص التعليم عن التحاق أطفاش  

 .( 78) الروما بالمدارس ومواظبتهم على الدراسة ومستويات تحصيلهم

ي تشااايكيا بمكافحة الفصاااا الواساااع الن.اق ف"  Broken Chalk"وأوصااال منظمة  روكن تشاااو    -77
 .( 79) مجاش التعليم

وأوصاااال اللجنة األوروبية لمناهضااااة العنصاااارية والتعصااااب الساااال.ات بضاااامان وضااااع حد لجميع  -78
 .( 80) أشكاش الفصا الفعلي التي تؤثر على أطفاش الروما في المدارس

تت لحقوق اإلنساااااااان الحظل أن التدا ير المتخذة لتحساااااااين  -79 وأشاااااااار مجلس أوروبا إلى أن مفوضااااااا 
إدمااج أطفااش الروماا في نظاان التعليم العاادي لم تحق  اإلنجااز الخاارق الالزن لمعاالجاة أوجات عادن مسااااااااااااااتوى  

المساااااااواة العميقة الجذور التي تكمن وراء التمييز ضااااااد أطفاش الروما في التعليم. وشااااااددت المفوضااااااة على 
، تشااااما أثر معاداة ضاااارورة اتخاذ تدا ير أوسااااع ن.اقًا تعالض على ن.اق أوسااااع مجموعة كاملة من القضااااايا

ال جر التي تكتساي طابعًا مؤساسايًا، والفقر، واإلقصااء االجتماعي، والفصاا اإلقليمي، وحماية أطفاش الروما 
من العاداء والعنف، ومقااوماة المهنيين وعااماة النااس إدمااج الروماا، وتضاااااااااااااامين المنااهض الادراسااااااااااااااياة حقوق   

 .( 81) تهماإلنسان، وعدن التمييز، والوعي  تاريخ الروما وثقاف

ودعل اللجنة االساااااااااتشاااااااااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية السااااااااال.ات إلى  -80
مواصلة تقييم آثار إصالح التعليم، بما في ذلك ما إذا كانل التقييمات التي تجريها مراف  التوجيت المدرسي 

ا، وما إذا تحق  هد  تدريس التالميذ من تعكس على النحو الصااااااااحين االحتياجات التعليمية لتالميذ الروم
 .( 82) الروما مع نيرهم في إطار التعليم الشاما للجميع

 اً إضاااااافي   اً وأوصااااال اللجنة األوروبية لمناهضاااااة العنصااااارية والتعصاااااب السااااال.ات بتن توفر تدريب  -81
للمدرساين فيما يتعل  بقضاايا التعليم الشااما للجميع وحقوق اإلنساان والتساامن، وبتن تعما على نحو أوث  

ساااااال.ات التعليمية المحلية ومديري المدارس من أجا ضاااااامان تعميم هذا التدريب بشااااااكا متساااااااو في  المع 
 .( 83) جميع أنحاء البلد

ات عن النتااض التعليمية ل طفاش  وأوصاااااااااااااال اللجنة الساااااااااااااال.ات بتن تجمع بشااااااااااااااكا منهجي  يان  -82
 .( 84) المهاجرين، بما في ذلك معدالت االنق.اص عن الدراسة

 الحقوق الثقافية  

كررت اللجنة االسااااتشااااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية رأيها أنت ينب ي أن  -83
كافيًا لضمان صون هويتها الثقافية والل وية. ويجب  يكون التمويا المتاح ل نش.ة الثقافية ل قليات القومية 

 .( 85) ن إلى األقليات األص ر حجماً و لمنتما في مجاش الثقافةيحتاج إليت حاليًا  ماإيالء اهتمان ءاص ل

 األعماش التجارية وحقوق اإلنسان  

المزعون في    أشاارت اللجنة األوروبية لمناهضاة العنصارية والتعصاب إلى أنت، فيما يتعل  بالتمييز -84
الق.اااص الخاااص، ال يمكن للماادافع العااان عن الحقوق إال أن يقاادن طلبااًا  هااذا الخصااااااااااااااوص إلى الكيااانااات  

 .( 86) بشتنت أدلةأي أو تقديم  تاالستجابة ل.لب ب و معت الخاصة المعنية التي ليسل مع ذلك ملزمة بالتعاون  
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساء  

حاالت عديدة من العنف العاالي والجنساااي ضاااد   لأشاااارت لجنة هلساااينكي التشااايكية إلى أنت وقع -85
لم يجر اإل ال  عنها ومقاضااااة المساااؤولين عنها بسااابب عدن توفير الدعم للضاااحايا والتدريب بشاااتن  نسااااءال

 .( 87) الجهاز القضاايموظفي هذه المستلة لموظفي الشرطة وأفراد قوات األمن و 

عاش العنف العاالي والجنسااي فنة هلسااينكي التشاايكية تشاايكيا على تكثي  جهودها لمنع أوحثل لج -86
 .( 88) ومقاضاة مرتكبيها ومساعدة النساء ضحايا هذا العنف

وأوصاااااال لجنة هلسااااااينكي التشاااااايكية تشاااااايكيا بتن تنظم دورات تدريبية منتظمة ومنهجية لموظفي   -87
 . ( 89) ض.العهم بمهامهم على أساس مراعاة المنظور الجنساني الشرطة وقوات األمن والجهاز القضااي لضمان ا 

وأشاارت لجنة هلساينكي التشايكية إلى أن مواقف أ وية، مثا الصاور النم.ية التمييزية بشاتن أدوار  -88
 .( 90) ومسؤوليات المرأة والرجا داءا األسرة والمجتمع، ال تزاش قاامة في المجتمع التشيكي

توعوية وتثقي ية وأوصاال اللجنة تشاايكيا  تعزيز جهودها الرامية إلى التصاادي، من ءالش مبادرات  -89
 .( 91) محددة الهد ، للصور النم.ية الجنسانية المستمرة والمتجذرة التي ُتديم التمييز ضد المرأة 

 .( 92) واالقتصادية والعامةوأشارت اللجنة إلى استمرار نقص تمثيا المرأة في الحياة السياسية  -90

وأوصال اللجنة تشايكيا بتن تضاع أهدافًا ونايات وأطرًا زمنية محددة لزيادة مساتوى تمثيا النسااء،  -91
 .( 93) التشريعية والحكومة واإلدارة العامة مجالسبما في ذلك نساء الروما، في ال

قانونًا ينص  2021آب/أنسا.س   13وأشاارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة اعتمدت في  -92
 . ( 94) على تقديم تعويضات لنساء الروما اللواتي ُأجبرن أو ُأكرهن على الخضوص لعمليات التعقيم القسري في الماضي 

عقيم نير القانونية وأشاااااااااارت اللجنة إلى أهمية الخ.وات المتخذة لالعترا  بضاااااااااحايا عمليات الت  -93
وتعويضااااهن. ولكن، ال تزاش ثمة عواا  كبيرة. ولن يمكن للمواطنين التشاااايكيين الذين جرى تعقيمهم ب.ريقة 

 .( 95) نير قانونية في الجزء السلوفاكي من تشيكوسلوفاكيا السابقة الحصوش على التعويض

اسااااااتراتيجية المساااااااواة  ين الرجا والمرأة  وأوصاااااال منظمة العفو الدولية الحكومة بتن تنفذ بالكاما   -94
 .( 96) (،  وسااا منها كفالة الموارد الكافية لتنفيذها2021-2030)

 األطفاش  

قانونًا ينهي    2021تشااارين األوش/أكتوبر    8أشاااارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة اعتمدت في   - 95
 . ( 97) آباؤهم أو أقاربهم رعايتهم، في مؤسسات الرعاية ممارسة إيداص األطفاش دون سن الثالثة، الذين ال يست.يع  

 األشخاص ذوو اإلعاقة  

أشااااااااااااااار المادافع العاان عن الحقوق إلى أنات ال توجاد حتى اآلن أي اسااااااااااااااتراتيجياة لتقاديم الخادماات  -96
ينب ي وضااع اسااتراتيجية من هذا القبيا تتضاامن أهدافًا واضااحة وأجاًل زمنيًا  و االجتماإية ءارج المؤسااسااات  

نفيذها من أجا اإلل اء التدريجي لممارسااااااااة توفير الرعاية ل شااااااااخاص ذوي اإلعاقة داءا المؤسااااااااسااااااااات  لت 
 .( 98) واالستعاضة عنها  تقديم الخدمات داءا المجتمع
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وأشار المدافع العان عن الحقوق إلى أن المحاكم ال تزاش تفضا تقييد األهلية القانونية ل شخاص  -97
تادا ير الادعم األءرى لهم. وكثيرًا ماا يؤدي تقيياد األهلياة القاانونياة إلى المساااااااااااااااس  ذوي اإلعااقاة على توفير  

 .( 99) بحقوق أساسية، مثا الح  في التصويل أو الزواج أو العما

أن مفوضااااتت لحقوق اإلنسااااان دعل الحكومة إلى تنفيذ إصااااالحات من إلى مجلس أوروبا   أشااااارو  -98
 .( 100) جميعشاماًل للبالفعا شتنها جعا نظان التعليم 

 األقليات  

أشااارت اللجنة االسااتشااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية إلى ضاارورة إذكاء  -99
الوعي داءا نظان التعليم العادي )المناهض الدراسااااااااااية وتدريب المدرسااااااااااين ومواد التدريس( من أجا الت لب 

لياات، وذلاك باالتعااون الوثي  مع ممثلي األقلياات  على مظااهر التحيز التااريخي المتجاذر ضااااااااااااااد بعض األق
 .( 101) القومية المعنية

وأشاااارت لجنة هلساااينكي التشااايكية إلى أنت ال يوجد داءا البرلمان أي ممثا من الروما، والحظل   -100
 .( 102) وجود عدد قليا جدًا من نساء الروما في الهيئات الحكومية على الصعيدين اإلقليمي والمحلي

أن للجنة االساااااتشاااااارية المعنية باالتفاقية اإلطارية لحماية األقليات القومية السااااال.ات إلى ودعل ا -101
ر ل شاخاص المنتمين إلى جميع األقليات القومية اساتخدان ل ات األقليات شافويًا وكتا يًا في اتصااالتهم يساِ  تُ 

ية من اساااتخدان هذه الل ات  مع السااال.ات اإلدارية، وال سااايما من ءالش تدا ير عملية تمكن السااال.ات اإلدار 
 .( 103) ومن ءالش إذكاء الوعي  هذا الح   ين األقليات القومية

 المثليات والمثليون ومزدوجو الميا الجنسي وم ايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين  
وم ايري الهوية أشاااارت منظمة العفو الدولية إلى أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميا الجنساااي   -102

في كثير من األحيان   ون عرضاااا ت ي و   الجنسااااانية وحاملي صاااافات الجنسااااين ال يزالون يواجهون التحيز والتمييز
 .( 104) للعنف الجنساني

وأشااارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون المدني التشاايكي ال يساامن للمثليين بالزواج وال بعقد  -103
مقترنين مدنيًا  تبني األطفاش كزوجْين، وال يحصااااااااالون اللمثليين  لسااااااااامن  قران مدني يكفا نفس الحقوق. وال يُ 

 .( 105) على معاش تقاعدي في حالة وفاة أزواجهم، وال ُيسمن لهم بحيازة ممتلكات مشتركة كزوجْين

وأوصاااااااااال منظمة العفو الدولية الحكومة  تعديا القانون المدني لتوساااااااااايع ن.اق الح  في الزواج  -104
 .( 106) ثليينليشما األزواج الم

وأعربل اللجنة األوروبية لمناهضااة العنصاارية والتعصااب عن قلقها ألن م ايري الهوية الجنسااانية   -105
 .( 107) ضوص لعمليات ت يير نوص الجنس والتعقيم بغية ت يير أسمااهم وجنسهم رسمياً خيض.رون لل

االعترا  القانوني  نوص وأوصاااال منظمة العفو الدولية الحكومة بإل اء شاااارط التعقيم في إجراءات  -106
 .( 108) الجنس

وشاجعل اللجنة األوروبية لمناهضاة العنصارية والتعصاب السال.ات الصاحية المختصاة بقوة على  -107
تذكير جميع العاملين في مجاش الرعاية الصاااحية بمعاملة م ايري الهوية الجنساااانية، وبصااافة أعم، المثليات 

وم ايري الهوية الجنسااااااااانية وحاملي صاااااااافات الجنسااااااااين، بما يلزن من والمثليين ومزدوجي الميا الجنسااااااااي 
 .( 109) االحتران لكرامتهم وهويتهم الجنسانية وميلهم الجنسي وءصااصهم الجنسية
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 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  

إلى أن تشااااااااااايكيا، رنم النداءات التي وجهتها إليها منظمات نير  1أشاااااااااااارت الورقة المشاااااااااااتركة   -108
مياة التخااذ إجراءات ورنم التوصااااااااااااااياات التي قادمتهاا إليهاا مختلف هيئاات معااهادات األمم المتحادة، ال حكو 

جيزوفاا. ومعظم األساااااااااااااار    -  تزاش تحتجز األطفااش واألساااااااااااااار في مركز احتجااز المهااجرين الم ل  في  يال
الساااااااادة في  المحتجزة هنا  أساااااار ملتمسااااااة للجوء. وُأفيد بتن ظرو  احتجاز هذه األساااااار مماثلة للظرو   

السااااااااااااااجون، وءلص المادافع العاان عن الحقوق في عادة حااالت إلى أن احتجااز األطفااش يشااااااااااااااكاا معااملاة  
 .( 110) إنسانية ومهينة ال

تشايكيا بإنهاء ممارساة احتجاز األطفاش واألسار، وال سايما في مراكز   1وأوصال الورقة المشاتركة   -109
جاز تكون قا لة للت.بي  وفي المتناوش، بما في ذلك احتجاز المهاجرين الم لقة، وباسااااااااااااااتحداق  دااا لالحت 
 .( 111) اإليواء نير االحتجازي ل سر المهاجرة التي لديها أطفاش

وأوصااال منظمة العفو الدولية الحكومة بتن توفر الحماية الالزمة لالجئين وملتمساااي اللجوء وبتن  -110
 .( 112) تصون كرامتهم وتضمن حصولهم على المساعدة القانونية

وأشااااارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة قدمل، في سااااياق الحرب في أوكرانيا، المساااااعدة  -111
للفارين من النزاص. ولكن ثمة قل  بالغ إزاء العنصرية وعدن توفير الحماية والدعم الالزمين لكا من يلتمسون  

 .( 113) األمان، وال سيما الروما

قارير عن ممارسااااااااة التمييز ضااااااااد الروما القادمين من إلى ورود ت  1وأشااااااااارت الورقة المشااااااااتركة  -112
 .( 114) أوكرانيا في دءوش مركز التسجيا في  را  أو الحصوش على السكن أو على الحماية المؤقتة

وأشاااااااارت لجنة هلساااااااينكي التشااااااايكية إلى أنت، وفقًا لهيئات حقوق اإلنساااااااان ومنظمات الروما، ال  -113
ن أوكرانيا على نفس الحماية المقدمة لباقي الالجئين، ويواجهون  يحصا بضع المئات من الروما القادمين م

مشاااقة في إيجاد ساااكن أو عما. واضااا.رت نسااااء الروما اللواتي فررن مع أطفالهن من الحرب في أوكرانيا 
إلى العيث مدة أساا يع في محيل مح.ة الساكك الحديدية الرايساية في  رنو، تشايكيا. وُنقلوا الحقًا إلى رقعة  

 .( 115) يث يعيشون ظروفًا كارثيةأرضية ح

وأوصاال لجنة هلسااينكي التشاايكية تشاايكيا بكفالة المساااواة في المعاملة لجميع الالجئين، بمن فيهم  -114
 .( 116) الروما. وأوصتها بالكف عن إءضاص الروما إلجراءات م.ولة فيما يتعل  بالجنسية المزدوجة

بكفالة المساااواة في التمتع بالح  في السااكن دون تمييز  وأوصاال لجنة هلسااينكي التشاايكية تشاايكيا   -115
 .( 117) لجميع الالجئين القادمين من أوكرانيا، بمن فيهم الروما

 عديمو الجنسية  

إلى أنت ال تتوافر أي إحصاااءات حكومية عن عديمي الجنسااية ككا،  1أشااارت الورقة المشااتركة   -116
البيانات ال تشاااما عديمي الجنساااية الذين يعيشاااون  ال وتكاد   وُيحتما بالتالي أن التقديرات ال تعكس الواقع.

 .( 118) رءصة إقامة في تشيكيا

  عديم عر ِ إلى أن التشااريعات التشاايكية ال تتضاامن أي حكم قانوني يُ  1وأشااارت الورقة المشااتركة   -117
إجراءات مخصااااصااااة  . وأشااااارت إلى أن تشاااايكيا ليساااال لديها 1954من اتفاقية عان  1لمادة وفقًا لالجنسااااية 

لتحديد حاالت انعدان الجنسااااية. وال ُيمنن األشااااخاص المعنيون إال حقوقًا محدودة بعد أن يتقرر أنهم عديمو 
الجنساااااااااااية. وثمة ث رات في اإلطار القانوني لحماية عديمي الجنساااااااااااية من االحتجاز التعسااااااااااافي في مراكز  

 .( 119) احتجاز المهاجرين
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، نفاذ تعديا  لقانون إقامة 2021آب/أنساااااا.س   2أنت  دأ، في  إلى 1وأشااااااارت الورقة المشااااااتركة   -118
المواطنين األجانب، ن قا مسااااتلة تحديد انعدان الجنسااااية من قانون اللجوء إلى قانون الهجرة. ويتساااام اإلجراء  
الجديد بكثير من ال موض. وال توجد أي أحكان تنظم وضاااااع مقدمي ال.لبات من عديمي الجنساااااية، وال أي 

وُيساتشاف من هذا اإلطار أيضاًا  ية، وليس الح  في البقاء في إقليم الدولة ال.ر  مضامونًا.ضامانات إجراا 
 . ( 120) أن االعترا  بحالة انعدان الجنسية في تشيكيا ال ُيفضي إلى أي وضع ءاص أو حقوق متعلقة باإلقامة 

تيجتها لتحديد تشايكيا  وضاع إجراءات قانونية واضاحة يمكن التنبؤ  ن  1وأوصال الورقة المشاتركة  -119
حاالت انعدان الجنساااية تكفا الحقوق والضااامانات اإلجرااية األسااااساااية ءالش فترة مباشااارتها، مثا الح  في  
البقاء في إقليم الدولة ال.ر ، وتحديد مقدمي ال.لبات، واالساااااتفادة من الرعاية الصاااااحية، والحصاااااوش على 

لى منن وضاااع عديم الجنساااية والحقوق  رءصاااة العما، والتمتع بالح  في سااابيا انتصاااا  فعاش، وتفضاااي إ
 .( 121) بشتن وضع األشخاص عديمي الجنسية 1954ذات الصلة تماشيًا مع اتفاقية عان 

تشااايكيا بتن تمنن ل شاااخاص المعتر   بتنهم عديمو الجنساااية الح    1وأوصااال الورقة المشاااتركة  -120
في اإلقامة المؤقتة مع إمكانية الحصااوش على اإلقامة الداامة والجنسااية، تماشاايًا مع توجيهات مفوض األمم 

 .( 122) المتحدة السامي لشؤون الالجئين

في الساياساات والممارساات تشايكيا بتن تساتحدق في قانون الجنساية و  1وأوصال الورقة المشاتركة  -121
ذات الصااااالة ضااااامانة كاملة لكفالة تحديد وضاااااع األطفاش المولودين في البلد من حيث الجنساااااية، بصااااار   
النظر عن أفعاش أو وضااااع آبااهم، ولضاااامان ح  ال.فا في الجنسااااية وحصااااوش األطفاش عديمي الجنسااااية 

 .( 123) المولودين في تشيكيا على جنسية
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