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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

موجز الورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن الجمهورية   
 *التشيكية

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوال 
مدددر مراعدددا   ،١٦/٢١و ٥/١أُِعدددذ  دددقا العمريدددر عمدددس  قمدددراسا   ددد   مدددو  ا ن دددا   -١

مدددن  ١٥العددواتر الددذوسا لسادددعدراي الددذوسا الشددداملخ و ددو رثددل م دمدددا  ل وس ددا  ا مذمددد  مددن 
أصددباا ا مدد ب  الس اراددعدراي، مدرويدد  قجريمدد  مددويو  ق ددوض المىددود ا  رويدد  ع دد  ا ددذ 

 خ(١)األ م  لدذد الك ما 

 المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة -ثانيا   
االلتزامااااات الدوليااااة والتعاااااون ماااات الليااااات والهي ااااات الدوليااااة لحقااااوق نطاااااق  -ألف 

 (٢)اإلنسان
أوصدددن مة مددد  الد دددو الذولىددد  قالعمدددذي  ع ددد  الربوتو دددوه ار عىددداسا ا  بددد  قالد ددددذ  -٢

 خ(3)الذويل اخلاص قا مو  ار عمادي  واريعماعى  والثمافى 
قالعمددددذي  ع ددددد   ٦وس دددد  ا شدددد    وال ٥والوس دددد  ا شددددد     ١وأوصددددن الوس دددد  ا شدددد     -3

، مبددا يع دد  مددر ارلعددوا  قددقل  (4)الربوتو ددوه ار عىدداسا رت ا ىدد   مددو  األ ددداص  وا ا عا دد 
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واخلجددد  الوةةىددد  ا عد مددد  قعدويدددو تكددداف  ال دددرص  ٢٠١٧وفمدددا  لسادددعدراي الدددذوسا الشدددامل لددددا  
 خ(٥)٢٠٢٠-٢٠١٥لأل داص  وا ا عا   يف ال    

مددددن ارت ا ىدددد   3١قالعمىددددذ قشددددرت عددددذ  الع ددددر  يف ا دددداد   3ا شدددد     وأوصددددن الوس دددد  -4
 خ(٦)١٩٥١اخلاص  قوير السيئني لدا  

وأوصددد    ددد  أوسوقدددا مبعاقدددد  ا  دددود الرامىددد  الس العمدددذي  ع ددد  ات ا ىددد  اادددجةووه قددددذ  -٥
 خ(٧)العو ىر ع ى ا مر حت ظ

  دددداعذ  العمةىدددد  و/أو أ  ا كومدددد   ددددذ سف ددددن ة ددددض ا ٦ور  ددددن الوس دددد  ا شدددد     -٦
الوياسا  المجري  اليت يمو  هبا ا مرس اخلاص ا دين قا   يف العد ىم، واخلوري ا  عمل ا دين قم دايا 

 خ(8)األ  ىا ، ع   حنو ما أوصي قه يف اراعدراي الذوسا الشامل
ارجتداس وأ اس     أوسوقا الس أنده   العو ىدر ع د  ات ا ىد    د  أوسوقدا قشدح  مكافبد   -٧

 خ(٩)قالوشر ولكن مل يمذَّ  ع ى ا قدذ

 (١٠)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 
، وأ دذتا مدن يذيدذ (١١)قالعوصىا  ال اقم  ٥والوس   ا ش     ١  َّر  الوس   ا ش     -8

خ (١٢)أنه يةوغي تدويو محاي  يبايا العمىىو عن ةري  ال ماح قرفر دعوى   و  ل مم ب  الدامد 
أ  المدانو  ا عد د  قا  داوا   ٦ ظ ا ر و األوسويب  مو  الغ ر  ما ر  ن الوس   ا ش    ور

يف ا دام   وال ول المانونى  ل بماي  من العمىىو،  سفا  لعويىه     ارحتاد األوسويب، ر ي مح 
 خ(١4()١3)قإ ام  دعوى ا  و  ل مم ب  الدام 

األوسويب ل بمدددو  األااادددى  أ  مدددن ا  دددم ا وافمددد  ع ددد   جددد  واععدددرب  و الددد  ارحتددداد  -٩
، الدديت حتدددذد ٢٠١8-٢٠١٥الدةددا ا ةددويل والدةددا المدددائم ع دد  نددو  ا ددة  ل  دد    الدمددل  ةددر

 موعددد  يذيدددذ  مدددن األولويدددا  الشدددام   لددددذ   جاعدددا ، مبدددا يف  لددد  الة دددر يف الويدددر اخلددداص 
ا  مددداال اريعمددداعي وا  دددةني، والدددقين  لأل دددداص  وا ا عا ددد  واأل دددداص ا دريدددني خلجدددر

 خ(١٥)محوى هلم، والغ ر، وا  ايرين، وغري م ممن يواي و  أ كار  معدذد  من العمىىو ر
وأ اس  الو ال  الس أ  اخلج  الوةةى  لذعم تكداف  ال درص لأل دداص  وا ا عا د  يف  -١٠

 مو  األ دداص  وا ا عا د  يف حتذد العذاقري الرامى  الس تة ىق ات ا ى   ٢٠٢٠-٢٠١٥ال    
 موعددد  مدددن  دددار  ال ىااددد  الدامددد ، مبدددا يف  لددد  ا  ددداوا  وعدددذ  العمىىدددو، والعوعىددد ، والمكانىددد  

 خ(١٦)الوصوه، وال  وال الس الم اال، والدىش ا  عمل
ور تعمعددر ا ذافددد  الدامدد  عددن ا مددو  يف الو دددن ا ايددر مبر ددو م ا دد  وةةىدد   مدددو   -١١

، ووفمددددا  ل مذافددددد  الدامدددد ، يمع ددددي العة ىددددق الكامددددل (١٧)وفمددددا   ودددداد  قدددداسي  ا ن ددددا  مدعمددددذ 
لوايودا  ا  ا دا  الوةةىد   مدو  ا ن دا  الد داه تددذيس  مةاادو  ع د   دانو  ا دذافر الددا  

خ (١8)عن ا مو ، و و أمر غدري وا ددي يف يدوال ا مدري الدقا ر عده العددذيس  العشدريدى  ال داقم 
وسوقى   ةا    الدةمري  والعدمض قعدذيل  انو  ا ذافر الدا  عن ا مو   ةر وأوصن ال  ة  األ

خ وأوصدددن ال  ةددد  اراعشددداسي  ا دةىددد  قارت ا ىددد  ا ةاسيددد  (١٩)ا ةازعدددا  قدددني ا دددذافر الددددا  ونائوددده
 مايدد  األ  ىددا  المومىدد  قعواددىر نجددا  صددس ىا  ا ذافددد  الدامدد  عددن ا مددو ، ر اددىما فىمددا 

خ وأقددرز  ال  ةدد  األوسوقىدد  (٢٠)مكانىدد  اليددراال حتمىماخلددا اخلاصدد  وقددذال ا يددراالا  الم ددائى خيددإ ال
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 ةا  دد  الدةمددري  والعدمددض أ  ا ذافددد  الدامدد  عددن ا مددو  ر ا دد  المددس ىا  وا  دد ولىا  
خ ووفمدددا  لو الددد  ارحتددداد األوسويب ل بمدددو  (٢١)السزمددد   كافبددد  العمىىدددو الدةمدددرا ع ددد  حندددو فدددداه

،   العد ي عن مم  ا  تدىني ا ذافد  الدام  عن ا مدو  قمد ع ا ٦ألاااى  والوس   ا ش    ا
 ىئددد  وةةىددد  لعدويدددو ومحايددد  وسصدددذ تة ىدددق ات ا ىددد   مدددو  األ دددداص  وا ا عا ددد ، و دددقل  عدددن 

 خ(٢3)٢٠١4، و ل  يف عا  (٢٢)مةب ا ويدا   انونىا  يف ال ام  دعاوى ا  و 
أندده ع دد  الددرغم مددن العددوا  تشددىكىا يف أثةدداال الددذوس  ال دداقم   ١ شدد    ور  ددن الوس دد  ا -١٢

، فددإ   دددقا ار عمددداص (٢4)لساددعدراي الدددذوسا الشددامل قإنشددداال مةمدددض أمددني م دددامل لألة ددداه
 خ(٢٥)ُي عبذث مل

وانعمذ  ا ذافد  الدام  عن ا مو  مراسا  وتكراسا  عدذ  ويدود  ىئد  م دعم   هلدا صدس ى   -١3
 خ(٢٦)ع م ع   مراف  ا ع از األيانضا  راف ا ة

تنفيذ االلتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنسان، مت مراعاة القانون اإلنسااني  -جيم 
 الدولي الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة -١ 

 (٢٧)ا  اوا  وعذ  العمىىو  
الدذوسا الشدامل أ اس  مة م  الد و الذولى  الس ارلعواما  اليت ُ جدن يف ارادعدراي  -١4

، وأعرقدددن عدددن اادددعمراس  ددددوس ا (٢8)ال ددداق  مبواصددد   تجدددوير العدددذاقري الرامىددد  الس مكافبددد  العمىىدددو
 خ(٢٩)قالم   الزاال الن ا  العشريدا ، ر اىما فىما يعد   قالعمىىو يذ الروما

وأوصدددن ال  ةددد  األوسوقىددد   ةا  ددد  الدةمدددري  والعدمدددض قعةمدددىح المدددانو  ا ةدددائي  ىددد   -١٥
ل يرائم العبدري  ع د  الدةدا والعمىىدوإل وا  اندا  الدامد   ا  الجداقر الدةمدراإل والعدودري يشم

الد ين، هبذف عةمرا، عن أيذيولويى  تذَّعي ت و   موع  من األ داص أو تم دل مدن  دح م 
أو تشدددددو  مإل والعمىىدددددو الدةمدددددرا يف مماساددددد  الو دددددائا الدامددددد  أو ا  دددددنخ ويةوغدددددي أي دددددا  الدسا  

 خ(3١)، ف س  عن ا ىل ا ة ي واهلوي  ا ة انى (3٠)عد م  قال و  وال غ األاواا ا 
ووفمدددا   دددا   دددره مكعدددض ا  ا دددا  الذرمراةىددد  و مدددو  ا ن دددا  العددداقر  ة مددد  األمدددن  -١٦

والعددداو  يف أوسوقددا، فددإ  الشددرة  ت دد ل يددرائم الكرا ىدد  ممددة     ددض دوافددر العبىددو، غددري أندده 
 خ(3٢)يرائم الكرا ى  قشكل مة مل عن  جاا الكرا ى  و/أو العمىىوجيرا ا قسغ عن  ر

وأ ددداس  ال  ةددد  األوسوقىددد   ةا  ددد  الدةمدددري  والعدمدددض الس أ  الغ دددر وا  دددايرين  دددم  -١٧
أ ثدددر مدددن ُي دددع ذ فو  اجددداا الكرا ىددد ، وأ  ا  ددد مني أصدددوبوا مددد  را  يدددبايا لكدددره ا ادددس  

االا  ا ةائى  ق  ول ، ونادسا  مدا تجود  األ كدا  ا عد مد  اجداا خ وُي عودذ اختا  ا ير (33)ا عوايذ
خ وةومدددا   دددا   رتددده ال  ةددد  اراعشددداسي  ا دةىددد  قارت ا ىددد  ا ةاسيددد   مايددد  األ  ىدددا  (34)الكرا ىددد 

المومىددد ، فدددإ  الع مددددا  وا  ددددريا  الددديت تة م دددا ا ة مدددا  ال ىااددددى  الىمىةىددد  ا عجرفددد   ددددوه 
خ (3٥)خلاص  قالروما تةع ي يف  ثري من األ ىا  قا دعوا ا  عةى د  مدر الشدرة اجملمدا  ال كةى  ا

ور ددظ م ددوي   دد  أوسوقددا  مددو  ا ن ددا  مددر الم دد  أ  الرومددا ر يوالددو  ال ددبايا الرئى ددىني 
خ وسأى أي ددا  أ  انعشدداس العمىىددو والدةددا يددذ الرومددا يمع ددي (3٦)ل دةددا ا رتكددض قددذوافر عةمددري 
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أيدددل تدويدددو الع دددامح وا وا دددا ا ةا  ددد  ل عمىىدددو يف صددد وف األغ وىددد   قدددقه ي دددود  دددام   مدددن
ال ددكانى   افدد ، و ددذَّد ع دد  الددذوس األاااددي الددقا ي ددج ر قدده الوعمدداال ال ىااددىو  و دداد  الددرأا 

خ وقا ثددل، أعرقددن مة مدد  الد ددو الذولىدد  (3٧)يف تدويددو ا دد ا   مددو  ا ن ددا  والوئددا  اريعمدداعي
لدةدددا وا  دددايما   ا  الدددذوافر الدةمدددري  الددديت ت دددع ذف  عمددددا  عدددن   م دددا الزاال عدددذ  مةدددر ا

خ وأوصددن ا ة مدد  (38)الرومددا يف مجىددر أحندداال الو ددذ، وأ دداس  الس قددد  ار ع ايددا  وا ددوادث
قإدان  يرائم الكرا ى  عةذ و وع ا، وتويىح أنه لن جيرا عذ  الع دامح مد دا، وقعوويدذ ال دبايا 

  دددايا م، واكىدددة م مدددن ارادددعما  اللدددى م يف ا يدددراالا   مبد ومدددا  د ىمددد  وفوسيددد  قشدددح  ويدددر
 خ(3٩)المانونى ، مبا يف  ل  مر    العبمى ، مر توفري الذعم المانوين أو الة  ي هلم

يف ا ائددد  مدددن  ١١وأ ددداس  ا ذافدددد  الدامددد  عدددن ا مدددو  الس  ددد   ددداص تودددني  مةددده أ   -١8
اخلمدد  ال دداقم  ومل يمددذموا  ددكوىخ و ددذ  اجملىوددني ع دد  اراعممدداال تدريددوا ل عمىىددو يف ال ددةوا 

أوصدن دو  يدذوى  دآل اب  قدإيراال تددذيل تشدريدي لعد دى  سادو  اضدا م يف   دايا العمىىدو 
 خ(4٠)أو نمل عضال ا ثوا  قالة و   مىر يبايا العمىىو

وأوصن ال  ة  األوسوقى   ةا    الدةمري  والعدمض قوير آلى  وا دذ   مدر الوىاندا   -١٩
  ا عد م  جبرر  الكرا ى ، مبا يف  ل   جاا الكرا ىد ، وت د ىل دوافدر العبىدو ع د  ويده ا مة 

 خ(4١)العبذيذ، والتا   الوىانا  ل  م وس
وسأ  ا ذافدددد  الدامددد  عدددن ا مدددو  مدددن غدددري ا سئدددم أ  ي دددجر مغدددايرو اهلويددد  ا ة دددانى   -٢٠

 خ(4٢)ذ تةجوا ع   العدمىمالقين يرغوو  يف تغىري نو  ية  م سمسىا ،  يراال عم ى   

 الحقوق المدنية والسياسية -٢ 

 (43)ا   يف ا ىا  وا ري  واألمن الشدمي  
الس أ  تشددىكىا مددا زالددن ر يويددذ يف  انو ددا ا ةددائي أ كددا   ٥أ دداس  الوس دد  ا شدد     -٢١

رردددد  مسئمددد  جتددددر   العدددددقيض وغددددريه مدددن يددددروا الادددداال  ا دام دددد ،  ىددد  أ  العدريددددا ا ددددايل ل  
 خ(44)يع من تدري ا  لدةاصر العدقيض ر

وأ َّذ  ال  ة  األوسوقى   ةر العددقيض وا دام د  أو الدموقد  السالن دانى  أو ا  ىةد  العاقدد   -٢٢
جمل   أوسوقا  ذَّدا  توصىع ا قح  ي ع ىذ األ داص اضع وو  من ا  اعذ  المانونىد  اجملانىد  مةدق 

خ وأعرقدن ال  ةد  عدن  دواي   جدري  الزاال ال  دا  (4٥)  يدذ الشدرة قذاي   رما م من ا ري  ع 
 خ(4٦)األ داص اضرومني من  ريع م ل ع عىش مر الع ريذ من مسق  م

و رَّس  ال  ة  ا عراا عن  واي  ا اخلجري  قشح  ااعدذا  األارَّ  الشوكى ، و اص   -٢3
" عاديددد "فىمدددا يعد ددد  قا دددذ  ا  رةددد   يدددذا  قدددد  ا ريددد  فى دددا، ف دددس  عدددن اادددعدذام ا  حادددرَّ  

الس أ  األ دددددداص  وا ا عا ددددد ، مبدددددن فدددددى م  ٥خ وأ ددددداس  الوس ددددد  ا شددددد    (4٧)قا  عشددددد ىا 
يو  ل عدقيض أو ل وال ا دام د ، مبدا يف  لد  ويدد م يف أادر   دوكى  ع د   دكل ا  ةو ، يعدر 

أ  دددداص، أو قاأل ومدددد ، أو األدويدددد  أو الدولدددد ، و ثددددريا  مددددا يعدريددددو   ماساددددا  تمىىذيدددد  معوامةدددد  
 خ(4٩)، مر غموي العشريدا  ا عد م  قااعدذا  المىود(48)معدذد 
ىكىا مل ت دددع قددددذ  ىددداس اليدددراال ا  مددداال وأ ددداس   ةددد     دددةكي العشدددىكى  الس أ  تشددد -٢4

ا را ي لأل داص القين أديةوا قاستكاا يرائم ية ى  أ ل  جدوس ،  دآل قددذ ارنعمداد ا عكدرس 
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مددن  ةددد  مةا  دد  العددددقيض وال  ةدد  األوسوقىددد   ةددر العددددقيض وا دام دد  أو الدموقددد  السالن دددانى  أو 
ض ال ددد جا  العشدددىكى  ع ددد  ويدددر  دددذ  دددائي خ و ثدددن ال  ةددد  األوسوقىددد   ةدددر العددددقي(٥٠)ا  ىةددد 

رادددعدذا  ا  مددداال ا را دددي  دددرتكس ا دددرائم ا ة دددى ، وع ددد  تددددذيل األ كدددا  المانونىددد   ا  
 خ(٥١)الم   وفما  لقل 

ووفمددا  ل مذافددد  الدامددد  عددن ا مدددو ، سُفِدد  مشدددرو  الممددذ ا ويدددوعي ل مددانو  ا عد ددد   -٢٥
خ وأوصددن  ةدد     ددةكي قددح  (٥٢)وس  غددري مشددروع قعدددوي  األ ددداص الددقين   تدمددىم م قمدد

دعمدددذ، دو  القجدددداال، تدددذاقري تدددد دا الس تدىدددني  ةدددد  م ددددعم   وموثدددو  هبددددا مدددن اخلددددرباال وتك ى  ددددا تُ 
، (٥4)8٠-٩4خ وقا  دداس  الس العوصددى  (٥3)قعدددوي  يددبايا العدمددىم الم ددرا ع دد  حنددو مةااددض

ذه خلىدداسا  اذيددذ فدد   العمدداد  ومددذخلا أفدداد   ةدد     ددةكي قددح  العب ىددل الددقا جتريدده وزاس  الددد
خ وأعددرا (٥٥)ثددسث اددةوا  ي ددعةذ أاااددا  الس   ددإ ر ت ددمح قإمكانىدد  اذيددذ  ددقا ا ددذ الددومين

م وي     أوسوقا عن أا ه لدذ  ويود آلى  حم ىد  فدالد  اك دن ال دبايا مدن العمداو العددوي  
وصدىعه قإنشداال آلىد  غدري   دائى  عن ال درس الدقا  د  هبدم وا مدوه ع د   دقا العددوي ، و درس ت

خ وأ اس ا ر و األوسويب  مو  الغ ر الس أنه (٥٦)لعدوي  يبايا العدمىم الم را من ن اال الروما
ر تدددواه  ةدددات عمودددا   ودددري  دو  الوصدددوه الس الدذالددد  قالة دددو  ل دددبايا العدمدددىم الم دددرا، وأ  

ذنىدد  ل عدددوي  عددن األيددراس  ددو العبدذا الرئى ددي الددقا يوايدده ال ددبايا الددقين يرفدددو  دعدداوى م
خ وأ دداس (٥٧)ن ددا  العمدداد  الددقا مذتدده ثددسث اددةوا ، توددذأ مةددق   دد  ارعدد اف  ددذوث العدمددىم

ا عد ددد  قا  ددداوا  يف ا دام ددد  والوادددائل المانونىددد  ل بمايددد  مدددن  ٢٠٠٩ا ر دددو الس أ   دددانو  عدددا  
تعد د  قحعدذاد أ درب مدن يدبايا العمىىو ر ي مح قإ ام  دعوى ا  دو  الديت تعدىح تمدذ   دكاوى 

خ وأوصدد  ا ر دددو ق ددما  أر ودددوه  ددانو  العمددداد  (٥8)العدمددىم غددري الجدددوعي أو يددباياه اجمل دددولني
الددقا مذتدده ثددسث اددةوا ، توددذأ مددن   دد  العدمددىم، دو  سفددر ال ددبايا دعدداوى مذنىدد  ل مجالودد  

ي قا  ددداعذ  المانونىددد  قدددالعدوي  عدددن األيدددراس، و  الددد  توويدددذ مجىدددر يدددبايا العدمدددىم غدددري الجدددوع
 خ(٥٩)اجملانى ، وتغجى  مجىر تكالىا العمايي اضعم  

وأ دداس  ا وددادس  الدا ىدد    دداال مجىددر أ ددكاه الدمدداا الوددذين لألة دداه الس أ  ا كومدد   -٢٦
سف دددن يف الدددذوس  الثانىددد  لسادددعدراي الدددذوسا الشدددامل العوصدددىا  قدددح  حت دددر صدددرا   اادددعدذا  

وأ  المدانو  ا دذين ا ذيدذ ر و دره   درا   دامس يف ا ةدازه، وأمدا ن  (٦٠)هالدماا الوذين لألة ا
 خ(٦١)الرعاي  الوذي   وا  ا ا  الدماقى  جبمىر أ كاهلا

وأ ددداس  ا ذافدددد  الدامددد  عدددن ا مدددو  مدددراسا  وتكدددراسا  الس أ  ال دددروف ا دىشدددى  لألة ددداه  -٢٧
يىووفدا )مرفد  ا ع داز األياندض( تشدكل انع ا دا   -القين يمىمو  مر آقدائ م اضع دوين يف قدور 

 خ(٦٢)ل بمو  األاااى  ل ج ل وتمل الس دسي  الااال  ا دام  
و ددد  م دددوي   ددد  أوسوقدددا وال  ةددد  األوسوقىددد   ةا  ددد  الدةمدددري  والعدمدددض وال  ةددد   -٢8

موسعد  اخلةدازير اراعشاسي  ا دةى  قارت ا ى  ا ةاسي   ماي  األ  ىا  المومى  ال  جا  ع   الزال  
الدقا  ُعِدل فىده الدذيدذ مدن  "لىديت"اليت أ ىمن يف ف   ال دودىةا  ع د  مد دكر ارععمداه ال داق  

 خ(٦3)الروما  سه ا را الدا ى  الثانى ، والة ر يف اختا  تذاقري لعكر  أولئ  القين لموا  ع  م
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 (٦4)مانو ال ام  الدذه، مبا يف  ل  م حل  ا فس  من الدماا، واىاد  ال  
الس أ  عذد ال  ةاال ق ع مدذر  من أع د  ا ددذر   أ اس  ا ذافد  الدام  عن ا مو  -٢٩

 خ(٦٥)قني الو ذا  األوسوقى 
وأوصن  ة     ةكي العشىكى  قدح  يُ غد  العدوا  األ دداص اضع دوين قدذفر العكدالىا  -3٠

أل ددداص الددقين وممددو  م ددعوى ا رتوجدد  قا ع دداز م، وأر يكددو   ددقا الددذفر مج وقددا  الر مددن ا
خلم ا الىددددد  يف أثةددددداال فددددد   مدىةدددددا  مدددددن الدددددذ ل المدددددائم ع ددددد  الدمدددددل  ىددددد  ركدددددة م دفدددددر العوامدددددا

 خ(٦٦)ال  ن
وأعرقددن ال  ةدد  األوسوقىدد   ةددر العدددقيض وا دام دد  أو الدموقدد  السالن ددانى  أو ا  ىةدد  عدددن  -3١

لساعشدداسا  الجوىدد ، فددإ  عددذدا  مددن  "ىمدديساددم تة "  م ددا الوددالع مددن أندده، ن ددرا  لسلعددوا  قددذفر 
، وأ  مدو  ي (٦٧)ال  ةاال ا دوزين ُورمو  من الدس  الجس اسف الرعايد  يف  دار  الجدواس 

 خ(٦8)ال  و  ر يوالو  يعوايذو  قموس  سوتىةى   سه ال بوصا  الجوى 
أاددر م عددن  وأوصددن  ةدد     ددةكي قعب ددني ال ددروف قالة ددو  ألة دداه ا ددذانني وأفددراد -3٢

ةريدد  قةدداال أمددا ن  رردد  ل ويدداس  دا ددل ال دد و  تكددو    ددو  جت ىددوا   افىددا  تودددا  ألعمدداس األة دداه 
 خ(٦٩)وا عىاياخلمخ

ع ددد  الدددرغم مدددن أ  تدويدددو مشددداس   األة ددداه  دددو أ دددذ  أنددده ١وأ دددذ  الوس ددد  ا شددد     -33
ة اه ُي عودذو  يف  ، فإ  األ٢٠٢٠-٢٠١٢أ ذاف ارا اتى ى  الوةةى   ماي   مو  الج ل 

 ثددري مددن ا ددار  مددن ي  ددا  اضددا م وا يددراالا  األ ددرى ا عد مدد  هبددم، ع دد  الددرغم مددن أ  
المدددانو  ا دددذين يُ دددو  اضدددا م وال ددد جا  األ دددرى صدددرا    قارادددعما  الس الج دددل الدددقا ق دددع مدددن 

دذالدد  ا سئمدد  خ وأ دداس  الوس دد  الس أ  تددذاقري ال(٧٠)الة ددإ مددا يك ددي لعكددوين سأا وا عددراا عةدده
وأ  ا  ةىددني الددقين  ل ج ددل ر تة ددق تة ىددقا   افىددا ، ور تويددذ حمددا م معدممدد  يف  ددانو  األاددر ،

يعددددددام و  مدددددر األة ددددداه لى دددددوا مدددددذسقني ع ددددد  العواصدددددل مدددددر األة ددددداه، ر ادددددىما األة ددددداه  وو 
 خ(٧١)ا عا  
أو لغددا  األ  ىددا  جمل دد   و ثددن  ةدد  اخلددرباال ا دةىدد  قا ىثددا  األوسويب ل غددا  ا   ىمىدد  -34

أوسوقدا ) ةدد  اخلدرباال( ال دد جا  قمددو  ع د  أ  ت غددي مدن تشددريداخلا  ددرت أ  يد دن الشدددإ عددذ  
اليادتدده العشددىكى   وددل أ  يددعمكن مددن ااددعدذا  ال ددذى لغددا  األ  ىددا  يف ا يددراالا  ا ةائىدد ، 

 خ(٧٢)و ول أ  تمذس الوثائ  ا عم   قا يراالا  ا ةائى  ق غا  األ  ىا 

و  مدددن  موعددد  الدددذوه ا ةا  ددد  ل   ددداد العاقدددد  جمل ددد  أوسوقدددا الس أ   ةدددات يدددروس   -3٥
وايب  لعدذيل السئب  ا عد م  قعدىني الم دا  وتمدذم م الدو ى ي، و موصدا  ل دما  أ  ُي دعةذ 

 خ(٧3)يف اختا  المراسا  الس مدايري مويوعى  حمذد  ا  ا ، ر اىما الو ائر

 (٧4)   يف ا شاس   يف ا ىا  الدام  وا ىا  ال ىااى ا ريا  األاااى  وا  
أ دداس  و الدد  ارحتدداد األوسويب ل بمددو  األاااددى  الس أ  ا شدداس ني يف م ددا ر  مداديدد   -3٦

،  ددددامجوا ا راادددد ني وا مددددوسين وأ ددددذثوا أيددددراسا  يف مدددددذاخلم ٢٠١٦لإلاددددس ، يف  ددددوات/فرباير 
و  ة وا  ل م اعذ  الس يدوات الشدرة  ا ويدودين يف وفم و م عن ممذس الجا  خ ف  ح المب ى
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مكددا  ا ددادث، الددقين يُددذَّعي أ ددم سف ددوا تمددذ  ا  دداعذ ،  ددائ ني ال  المددب ىني  ددم ا دجئددو  
 خ (٧٥)وأ   ل   ا  نعى   لكقهبم يف تماسير م

ور ددظ مكعددض ا  ا ددا  الذرمراةىدد  و مددو  ا ن ددا  العدداقر  ة مدد  األمددن والعددداو   -3٧
 انن أوه انعداقا  يُةعدض فى دا الدرئى  مدن   ٢٠١3أوسوقا أ  انعداقا   انو  الثاين/يةاير  يف

خ وأوصدد  ا كعددض قااددعدراي ا ةدداس المددانوين لع دد ىل ا ر ددبني ع دد  (٧٦) ددسه تمددوين  دددس
الةبدددو الدددقا قىَّةعددده اضكمددد  الذادددعوسي ، و اصددد  فىمدددا يعد ددد  قدددالعبم  مدددن العو ىددددا خ وأوصددد  

ا  قإد داه اليدراالا  مو دذ  قشدح  جتمىدر وحتدذي   دوائم الةدا وني، ت اديدا  ل ع داسا ا كعض أي د
أو ت دد ىل  ىددود معدددذد ، وتدددذيل المددانو  ا عد دد  قعمويددل ا مددس  وااددعبذاث آلىددا  ل ر اقدد  
وا  ددددراف، ف ددددس  عددددن ا ددددواالا ، وااددددعبذاث اليددددراالا    ددددائى  حمددددذد  راددددعدراي المددددراسا  

داسيددد  الددديت تدددة م الدم ىدد  ارنعداقىددد ، وادددول   دددائى  لسنعمددداف  دددسه المددادس  عدددن اهلىئدددا  ا 
 خ(٧٧)األةر الومةى  الوايب  والممري  ل بمس  ارنعداقى 

ودعددددن  موعدددد  الددددذوه ا ةا  دددد  ل   دددداد الس زيدددداد  الشدددد افى  يف الدم ىدددد  العشددددريدى خ  -38
الس مويددذ مددن العدددذيلخ وأوصددن فالمواعددذ ا عد مدد  قإعسنددا  الرب ددانىني عددن ممع كدداخلم يف  ايدد  

اجملموعدد  أي دددا  قاععمدداد مدددذونا  لمواعددذ اددد وت الرب ددا  وال ددد ج  الم ددائى  والةىاقددد  الدامدد  فىمدددا 
يعد دددد  قع دددداسا ا مددددات وا  ددددائل  ا  المدددد  ، ُت ددددعكمل قعددددذاقري عم ىدددد  مددددن  وىددددل العددددذسيض 

 خ (٧8)ا دمإ، وا شوس  والعوعى 
 ةا    الدةمري  والعدمض قعش ىر     ا  اع  والع  ويدو  وأوصن ال  ة  األوسوقى   -3٩

ع دد  اختددا  اليددراالا  صدداسم  يف مجىددر  ددار  العبددري  ع دد  الكرا ىدد ، وفددري غرامددا  مةااددو  
 خ(٧٩)ل مدا و  مبثاق  ساد  يذ نشر العدوري ا ع م قالدةمري  والعدمض

 ا   يف اخلموصى  وا ىا  األاري   
أ  أ كامدددا  حمدددذد  يف المدددانو  ا دددذين ا ذيدددذ تدددةإ ع ددد   ٥شددد    ر  دددن الوس ددد  ا  -4٠

المكانى  تمىىدذ األ  ىد  المانونىد  يف م دائل مدىةد ، مة دا ا د  يف الدووا ، و مدو  الوالدذين، وا د  
يف العمدددوين، والدددذ وه يف عمدددود الدمدددل، وة ودددا  ا مدددوه ع ددد  ارادددعبما ا  اريعماعىددد ، 

 خ(8٠)ا عد م  قالرعاي  المبى ، والوصايا وا وافم  ا  عةري  يف ا  ائل

ور  دددن و الددد  ارحتددداد األوسويب ل بمدددو  األااادددى  أ   دددوانني حمدددذد  تدددةإ ع ددد  أ   -4١
دائددددر  اراددددعدواسا  ر يعدددددني ع ى ددددا القددددسغ األ ددددداص الددددقين تعددددذ ل يف  مددددو  م،  مددددا أندددده 

 خ(8١)يعدني ع ى ا التا   ارةس  ع   الوىانا  ر
ة م  الذولى  لعبالا الذفا  عن ا ري  قح  اضكم  الذاعوسي  يف  دراس هلدا يف ا وأفاد   -4٢
و ددددر العوددددين مددددن يانددددض فددددرد و ىددددذ يف  ددددرا   م دددد   ، وتد ددددذ   ألغددددن  انونددددا   ٢٠١٦عددددا  

ا كوم  يف و ن ر   قعدذيل المانو  ل  ماح قعوين زو  األ  أو زوي  األا الج ل الوىولدويي 
 خ(8٢)ل شري 
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 ق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقو  -٣ 

 (83)ا   يف الدمل يف  روف عمل عادل  ومواتى   
ر  دددن ا ذافدددد  الدامددد  عدددن ا مدددو  أ  ف دددو  األيدددر يف تشدددىكىا مدددن أوادددر ف دددوا   -43

يف ا ائددد (، وأ   ددد افى  األيدددوس غدددري  افىددد  يف المجددداعني  ٢٢األيدددوس قدددني ا ة دددني يف أوسوقدددا )
خ وأفاد  أي ا  قشح  ا ماسا  الشائد  ا عمث د  يف ال داال عمدل ا درأ  (84)ال واال اخلاص والدا  ع  

 خ(8٥)قدذ انع اال الياز  الوالذي 
وأ دددداس  و الدددد  ارحتددددداد األوسويب ل بمددددو  األاااددددى  الس أنددددده ثوددددن أ  الشدددددواا  وا  -44

ي و  مدا   اخل  ىا  ا  اير  مدريو  قويه  اص خلجر الوماال ع    وامش او  الدمل، وأنه 
ا  عويا  الدالى  من الوجال  قني  واا الروماخ و  ر ، عسو  ع    ل ، أنه ي و  زياد  مددذه 
تو ىددا  ودداس ال ددن مددن الريدداه والة دداال لعدويددو ا دمددا  اريعمدداعي، وأ  الوجالدد  قددني ا  ددةا  

 خ(8٦)قويه  اص  اي  الس مدا  
ي  والعدمض أ  ال ذى الذسااا  تشري الس أ  و  ر  ال  ة  األوسوقى   ةا    الدةمر  -4٥

ثسثدد  مددن  ددل أسقددد  أ ددداص مددن الرومددا الوددا ثني عددن عمددل يف ال ددةوا  اخلمدد  األ ددري  أفددادوا 
يف ا ائد   دالوا ال ددم يددانو  مددن  دقه ا دام د  يف الدمددل مدن يانددض  4١قدح م تدريدوا ل عمىىددو وأ  
اد األوسويب ل بمددو  األاااددى  أ   مدد  خ ور  ددن و الدد  ارحتدد(8٧)أصددباا الدمددل أو الددومسال

الروما الدقين ر يدم دو  أو ر يع مدو  العد دىم أو العدذسيض ا يدايف أع د  ادع  أيدداف مدن عامد  
 خ(88)ال كا 

 (8٩)ا   يف م عوى مدىشي رئ   
عددن الم دد  لدددذ  ويددود تشددرير قشددح  ا اددكا  اريعمدداعي،  ١أعرقددن الوس دد  ا شدد     -4٦

، وأوصددن قددح  يك ددل  ددقا العشددرير المكانىدد  (٩٠)عامددا   ٢٠ دداوي ع دد   ددانو  مةددق وألندده جيددرا الع
ا مددوه ع دد  ا اددكا  اريعمدداعي لألاددر األ ددذ ا عىايددا ، مبددا يف  لدد  األاددر ا دريدد  خلجددر 

خ ووفمددددا  ل مذافددددد  الدامدددد  عددددن ا مددددو ، ر ركددددن أ  يُعو ددددر مددددن  ددددانو  ا اددددكا  (٩١)ارن مدددداه
مدددا، ن دددرا  ألنددده يدددرى  دددقف وايدددض الو دددذيا  يف تدددوفري ال دددكن اريعمددداعي حت دددني ويدددر الرو 

 خ(٩٢)اريعماعي من مشرو  المانو  ا ماقل
ور  دددن و الددد  ارحتددداد األوسويب ل بمدددو  األااادددى  أ  ا م وسيددد  العشدددىكى  مل حتمددد   -4٧

حت ددةا  يددق ر يف  ددار  العد ددىم وا اددكا ، ور اددىما فىمددا يعد دد  قال مددل الدةمددرا ل م ددا ن 
وأ دددداس ا ر ددددو األوسويب  مددددو  الغ ددددر الس اادددد اتى ى  مكافبدددد   (٩3)ا  ددددسال مددددن مرا ددددو ا ددددذ و 

( القا يدىش مبمع اه ما يمرا مدن ث د  ال دكا  الرومدا ٢٠١١-٢٠١٥ا  ماال اريعماعي )
خ وأوصددد  ا ر دددو قدددح  تدعمدددذ تشدددىكىا اىاادددا  (٩4)عمومدددا  يف قىئددد  تع دددم قا  مددداال اريعمددداعي

اريعمدداعي تع ددمن تددذاقري وايددب   ةددر أا فمددل عةمددرا يف ا  ددعمول، وأ  مسئمدد  لإلاددكا  
تددذسو ااددعدذا  تددذاقري ايعماعىدد  موعكددر ، وع دد  ويدده العبذيددذ الددةُدُ إ الدديت يعمددذس ا ا اددكا  
اريعماعي، وو ار  العحيري اريعماعي، ف س  عن ااعبذاث مددايري لأل  ىد  ركدن أ  ي وى دا 

 ثع ددا ال  ةدد  األوسوقىدد   كافبدد  الدةمددري  والعدمددض ع دد  ويددر ن ددا  خ و (٩٥)ال ددد اال مددن الرومددا
مع دد  لإلاددكا  اريعمدداعي وتجوىمدده، ع دد  اددوىل األولويدد  الد ىددا، واختددا   جددوا   ةددر النشدداال 
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مةدددداة  يذيددددذ  مددددن ا  ددددا ن ا دوولدددد  وتم ىددددل عددددذد ا ةدددداة  المائمدددد  الدددديت يويددددذ فى ددددا فمددددل 
مماسادد  دعددم ا جيدداسا  الوا  دد    امدد  الرومددا يف خ و ددذد  ع دد  أندده يةوغددي و ددا (٩٦)عةمددرا

 خ(٩٧)قىو  وم اير دو  ا  عوى
وأفدداد  ا ذافددد  الدامدد  عددن ا مددو  قددح   دددض الرومددا حمددرو  عم ىددا  مددن اددول ا مددوه  -48

 خ(٩8)ع   ال كن يف او  ا  ا ن ا ر 

 (٩٩)ا   يف المب   
لساددددددعدراي الددددددذوسا الشددددددامل، أوصددددددن  ةدددددد   (١٠٠)٩4-٩4قا  دددددداس  الس العوصددددددى   -4٩

   ةكي العشىكى  قح  تع م  الة اال وال عىا  من مجىر ال ئا  الدمري ، ور اىما ال وايت يدانني 
دددر  مدددن  مدددن ايدددجراقا  عم ىددد  أو ن  دددى  أو الة ددداال وال عىدددا  مدددن أصدددل غ دددرا، أ دددكار  مى َّ

 خ(١٠١)ا د وما  عن ا مو  ا جناقى 
ارحتددداد األوسويب ل بمدددو  األااادددى  أ  عدددذدا   ودددريا  مدددن أفدددراد ةائ ددد   ور  دددن و الددد  -٥٠

يف ا ائدد  مددن اجملىوددني ع دد  اراعممدداال، يشدددرو  قددح  الع ددوث واألواددا  وغددري  4٢الرومددا، رث ددو  
اثددددددل  - الددددددذ ا  والغودددددداس والددددددروائح الكري دددددد  أو ا ىدددددداه ا  وثدددددد    - لدددددد  مددددددن ا شددددددا ل الوىئىدددددد  

 خ(١٠٢)مشك  
ن ال  ةدد  األوسوقىدد  ل بمددو  اريعماعىدد  أ  العددذاقري ا عدددق  ر تك ددي ل ددما  ور  دد -٥١

خ (١٠3)الرعاي  المبى  ل  مراال أو ا  ع د ني ايعماعىا ، مثل الروما الدقين فمدذوا العدحمني المدبي
الس أ  قددد  فئددا  ا  ددايرين غددري مشددمول  قة ددا  العددحمني المددبي  ٢وأ دداس  الوس دد  ا شدد    

 انونا  قارععماد ع   العحمني المدبي اخلداص الودا ظ العك  د  الدقا ر يغجدي مجىدر  الدا  وم وم 
 خ(١٠4)الرعاي  المبى  ال روسي 

 (١٠٥)ا   يف العد ىم  
فىمدا يعد د  قددالعمىىو يدذ أة دداه الرومدا يف ا مدوه ع دد  العد دىم، أوصددن مة مد  الد ددو  -٥٢

غددري المددانوين، يعما دد  مددر األادد  اضددذد  يف  الذولىدد  قددح  تدعمددذ تشددىكىا تدري ددا  عم ىددا  ل عمىىددو
 خ(١٠٦)المانو  الوةين والذويل، مبا يشمل األصل ا ثين وال مل الدةمرا يف ا ذاسو

وأفاد  و ال  ارحتداد األوسويب ل بمدو  األااادى  قدح  تشدىكىا أد  دن تددذيس  ع د   -٥3
اللوامىد  مدن العد دىم  ودل ا ذساددي  دانو  العد دىم تع دمن عدذدا  مدن تدذاقري الدذعم، مة دا فدري ادة  

ويددددددما  أمددددددا ن يف سيدددددداي األة دددددداه قالة ددددددو   مىددددددر األة دددددداه الوددددددالغني مددددددن الدمددددددر ثددددددسث 
خ وأيافن مة مد  الد دو الذولىد  أ  العددذيل اادعبذث ادة  أ دري  اللوامىد  قاجملدا  يف (١٠٧)اةوا 

  در  أنده يةوغدي مدا د  مر    ما  ول ا ذسا  )الما يف سياي األة داه أو يف الرعايد  اخلاصد (خ و 
مشدك   العدح ري يف قددذال العد دىم ا لوامددي ألة داه الرومددا الدقين مل ي عبمددوا مبر  د  مددا  ودل ا ذسادد  

ومن مث ُوِيدوا يف فمدوه دساادى  حت دريي   "غري يا وين"و ىَّمع م مرا و تمذ  ا شوس  ع   أ م 
قويددوا تمددبىح  ٦وس دد  ا شدد    خ وأوصددن ال(١٠8)مدوولدد  فد ىددا  ومممددوس  ع دد  الرومددا و ددذ م

عدددذ  تمدددذ  وزاس  العد دددىم  جددد  ت مدددى ى  ل جريمددد  الددديت ركدددن هبدددا ل مدددذاسو العكىدددا مدددر العدددذقري 
اخلددددداص قدددددالعد ىم  ودددددل ا ذسادددددي ا لوامدددددي، ول كى ىددددد  الددددديت ادددددُععور يف توعىددددد  ابقددددداال واألم دددددا  

مو  قالعدذيل الدقا أُدِ دل ع د  وا ذافد  الدام  عن ا  ١خ وس ون الوس   ا ش    (١٠٩) مو  م
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 خ(١١٠) ددددانو  ا ددددذاسو، والددددقا يددددد ف قحاددددومى  العد ددددىم الشددددامل ل  مىددددر ع دددد  العد ددددىم اخلدددداص
، مشدددري  الس العوصدددىا  ال ددداقم  لسادددعدراي الدددذوسا الشدددامل، عدددن ١وأعرقدددن الوس ددد  ا شددد    
ا دممدد   صددسح العد ددىم ، ويريددر  لدد  يوئىددا  الس أ  ا ىوانىدد  (١١١) ددواغل الزاال تة ىددق العدددذيل

غدري  افىد خ و دد دن ا كومد  ع دد  تدويدو العد ددىم الشدامل ل  مىدر ع دد  نجدا  أواددر عدن ةريدد  
الغس  مجىر ا ذاسو اخلاص ، و  ال  الدسا  مجىر األة داه يف ا دذاسو الداديد ، و  در أا  دكل 

 خ(١١٢)من أ كاه العد ىم ا ة مل عةمريا  صرا   مبويض المانو 
و الدددد  ارحتدددداد األوسويب ل بمددددو  األاااددددى ، و ددددقل  م ددددوي   دددد  أوسوقددددا،  وأفدددداد  -٥4

، ٢٠١4وا ر ددددو األوسويب  مددددو  الغ ددددر قددددح  ا  ويددددى  األوسوقىدددد ، يف عددددا   ٦والوس دددد  ا شدددد    
اختق  اليراالا  يذ ا م وسي  العشىكى   دال ع دا العويىده ا عد د  قا  داوا  قدني األعدرا ، قدوعم 

الرومددا يف العشددريدا  وا ماساددا  العد ىمىدد ، ن ددرا  ل دددذد ا رت ددر قشددكل غددري  العمىىددو يددذ أة دداه
معةااددض مددن أة دداه الرومددا الددقين يددعم تشدىمدد م قانع ددا  وقشددكل  دداة  ع دد  أ ددم مدو ددو  

خ فد دد  (١١3)  ةىددا  ويويدددو  يف مددذاسو  اصدد  قاألة دداه الددقين يدددانو  مددن صدددوقا  يف الددعد م
الدديت توددقهلا مة مددا  اجملعمددر ا ددذين ع دد  مددذى الدمددذ ا ايددي لعدويددو الددرغم مددن ا  ددود ا عواصدد   

هخ وآ ددرو   دخالعة ىددق ال ددداه ل بكددم المددادس عددن اضكمدد  األوسوقىدد   مددو  ا ن ددا  يف   ددى  
، مل يجرأ تغىري يق ر ع   تسمىق الروما يف  اه العد ىم، ور يواه العمىىو يذ ا م وسي  العشىكى 

 خ(١١4) ة  ىني يذ أة اه الروما  ائمنيوال مل الدةمرا ا
ويددذه  ااعممدداال الرومددا الددقا أيرتدده و الدد  ارحتدداد األوسويب ل بمددو  األاااددى  ع دد  أ   -٥٥

عامدددا  الدددقين ال  دددم اراعممددداال  ١٥يف ا ائددد  مدددن أة ددداه الرومدددا  دددآل ادددن  ٢3ن دددو  تمدددل الس 
اددعةادا  الس األس ددا  الددواسد  مدددن خ وا(١١٥)ي عبمددو  مبددذاسو وفمددوه دسااددى   اصدد  أاااددا  قالرومددا

يف  3،٧أ  تسمىق الرومدا يشدك و  ن دو   ، وم دا ا٢٠١٦/٢٠١٧وزاس  العد ىم ل  ة  الذسااى  
مددن  مددو  العسمىددق  3٠،٩ا ائدد  مددن العسمىددق يف مجىددر ا ددذاسو ارقعذائىدد  يف  ددني أ ددم رث ددو  

ا مداقني قإعا دا    ةىد  ة ى د ، ر دظ القين يع مو  العد ىم وفما  ل مةا إ اليت تذسو لألة اه 
 دل أسقدد  تسمىدق مدن الرومدا   ا ر و األوسويب  مو  الروما أ   قا يذه ع د  أ  ت مىدقا  وا دذا  مدن

( ٢٠١٦خ وقا ثددددل،  مددددا يعوددددنيَّ مددددن الوىانددددا  األ ددددري  )(١١٦)تد ىمدددده يف أمددددا ن مة مدددد   مدددد يع 
غددري معةاادض مددن أة داه الرومددا  أ  عدذدا   ٦ المدادس  عدن وزاس  العد ددىم، ر  دن الوس دد  ا شد   

 خ(١١٧)زالوا يشدَّمو  قح م يدانو  من العا   عم ى    ى   ما
، أ   دددانو  ا دددذاسو ٦ور  دددن مة مددد  الد دددو الذولىددد ، وع ددد  غراس دددا الوس ددد  ا شددد     -٥٦

مىدق  وا ، فدحلغ  قرندامإ العد دىم ا ة مدل ل عس٢٠١٦ا دذَّه د ل  ىو الة ا  يف أي وه/ادوعمرب 
ا عا دددا  الدم ىددد  اخل ى ددد  واادددعبذث  موعددد  مدددن تدددذاقري الدددذعم لعى دددري تد دددىم األة ددداه  وا 

 خ(١١8)ار عىايا  اخلاص  يف ا ذاسو الدادي 
ل ع كىدد  الكامددل لة ددا  العد ددىم  وأوصدد  ا ر ددو األوسويب  مددو  الغ ددر قاختددا   جددوا  -٥٧

لألة ددداه  افددد خ وأوصددد   دددقل  قإ ددداال ال مدددل اخلددداص، و  الددد  العمددداه ا ددد  يف العد دددىم ا دددامر 
، و لد  قإعداد  سادم ا ةداة  الديت (١١٩)الدةمرا ألة اه الروما يف مذاسو عاديد  مع ان د  عر ىدا  

خ وأعرقدددن الوس ددد  (١٢٠)فى دددا جتمددددا  ةسقىددد  واععمددداد  جدددا م مواددد   زالددد  العمىىدددو الدةمدددرا
رافىدد  الدديت ي دد ي أ  تغجى ددا ا ددذاسو، عددن  ددواغل مماث دد ، وأيددافن أ  ا ةدداة  ا غ ١ا شدد    

والديت يج دد  ع ى دا مةدداة  الع مددا  الجسقىدد ، مم ددم  ع د  حنددو غدري مةااددض، و ثدريا  مددا يدد دا 
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خ وأوصدددن (١٢١)عدددذ  ويدددود تمةىدددا  تمىدددىم عادلددد  ومةاادددو  لمدددذسا  األة ددداه الس ال مدددل قىدددة م
ار عودداسا  ا و ددذ  غددري ا دمولدد  ا ذافددد  الدامدد  عددن ا مددو  قددح  تعد دد  ا ددذاسو ارقعذائىدد  عددن 

 خ(١٢٢)لألة اه عةذ ت  ى  م ل ما األوه
أ   ددانو  العد ددىم ا ددددذَّه يددةإ ع دد  ن دددا  لعددذاقري الدددذعم  ٦ور  ددن الوس دد  ا شددد     -٥8

ين وعدايو  اجملاين لألة اه  وا ار عىايا  العد ىمى  اخلاص ، القين يُدرَّفو  قح م العسمىق الق
حتمى  فرص م العد ىمى  أو العمعر  مو  م أو مماساع ا ع    دذ  ا  داوا  "  اليافى  لالس م اعذ  
العمويددل قالج ددل قددذر  مددن ا ذسادد ، ومددن مث  "يددرقا"فمددانو  العد ددىم ا دددذه  خ(١٢3)"مددر اب ددرين

خ وع د  الدرغم مدن  لد ، (١٢4)يم ي ع د  ا دافو ا دايل  يدذا  الج دل يف مذساد  ل عد دىم اخلداص
أ  وزاس  العد دددىم سف دددن نشدددر تويى دددا  وايدددب  قشدددح  األ كدددا   ٦ الوس ددد  ا شددد    ر  دددن

ا ذيذ  لمانو  العد ىم ا دذه، مما أدى الس تة ىق ا ع   حنو يع دم قداخل ا وعدذ  ارت دا ، ويف 
خ وأوصدددن الوس ددد  قعوويدددذ ا دددذاسو ومرا دددو ا س ددداد (١٢٥)قدددد  ا دددار  الس عدددذ  العة ىدددق أصدددس  

   قشددددح  ا دددددايري ا ويددددوعى  والدم ىددددا  الةوي دددد  ا عد مدددد  قعددددوفري تددددذاقري الددددذعم قعويى ددددا  م مدددد
 خ(١٢٦)ل عسمىق  وا ار عىايا  اخلاص ، ويما  توافر العمويل الكايف

الس أ  أة ددداه الرومدددا واألة ددداه  وا ا عا ددد  مدددن األسيدددح  ١وأ ددداس  الوس ددد  ا شددد     -٥٩
يف ا ائدد  مددن  ٢٠م ا ددا خ ويشددكل أة دداه الرومددا حنددو ع دد  حنددو غددري معةااددض أ  يودعددوا يف 

األة اه ا ودعني يف م ا ا  القين تمل  أعمداس م عدن ثدسث ادةوا ، ولكدن تشدري العمدذيرا  
خ وأقدرز ا ر دو (١٢٧)يف ا ائ  فما من األة داه يف  دقه ال ئد  الدمريد  3الس أ م ر يشك و  اوى 

وا ا عا ددد  الدم ىددد  أو ا عا دددا  ا عددددذد  يع مدددو  األوسويب  مدددو  الغ دددر أ  مد دددم األة ددداه  
نشددرخلا وزاس   خ وااعشدد ذ ا ر ددو قوىانددا (١٢8)تد ددىم م يف ن ددا  تد ىمددي يع ددم قال مددل الدةمددرا

 ٢٠٥، مل يةمددل الس ا ددذاسو الداديدد  اددوى ٢٠١٦العد ددىم وم دا ددا أندده اقعددذاال مددن أي وه/اددوعمرب 
خ ونشدددر (١٢٩)يددددانو  مدددن العا دددا    ى ددد  ت مىدددق مشدمدددني قدددح م ١8 ٠٠٠مدددن أصدددل تسمىدددق 

تمريدددرا   مكعدددض ا  ا دددا  الذرمراةىددد  و مدددو  ا ن دددا  العددداقر  ة مددد  األمدددن والعدددداو  يف أوسوقدددا
قدةدوا   "تكداف  فدرص ا مدوه ع د  العد دىم ا ىدذ ألة داه الرومدا  زيداس  الس ا م وسيد  العشدىكى  

الرومدددا مددددا زالدددوا يُ بمددددو  مبدددذاسو اقعذائىدددد   ، خي دددإ الس أ  الدذيددددذ مدددن أة دددداه"ل عمىدددىم ا ىددددذاين
 خ(١3٠)معدمم  دو  اوض وايح

 حقوق أشخاص محددين أو جماعات محددة -٤ 

 (١3١)ا رأ   
، أوصددن  ةدد     ددةكي العشددىكى  قويددر ترتىوددا  (١3٢)8١-٩4قا  دداس  الس العوصددى   -٦٠

المدددب  ا شددداس ني يف ا  دددراف  لعدددذسيض مجىدددر ا دددو  ني المدددانونىني والددددام ني المدددانونىني يف وزاس 
ع دد  الرعايدد  ا عد مددد  قالمددب  ا جناقىدد  دو  القجددداال ع دد   ى ىدد  محايددد   مددو  ا ن ددا  ا ك ولددد  
ل ة دداال وال عىددا  الددسيت ي عم ددن الرعايدد  ا عد مدد  قددحمراي الة دداال والعولىددذ، وع دد  ويدده العبذيددذ 

األ ددرى  ا  األثددر الجويددل األيددل أو فىمددا يعد دد  قددالعدمىم ا را ددي أو تة ىددق تددذاقري مةددر ا مددل 
 خ(١33)الذائم
الس أ  تة ىددق ق ددر ال ددر  يف ا رافدد  الجوىدد  مددا زاه  ائمددا  يف  4وأ دداس  الوس دد  ا شدد     -٦١

يف ا ائدد  مددن الة دداال ال ددوايت ت ددذ  م و ىددا   4٠ن دو  عالىدد  ر مددربس هلددا مددن ا ددار ، ال  أ   دوايل 
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يف ا ائددد  فمدددا هلدددا مدددا  ١٠  المدددب  الدا ىددد  أ  ن دددو  خي ددددن لو دددر ال دددر ، قىةمدددا تدددرى مة مددد
يرب س ا
 خ(١34)
وأعرقدن الوس د  عدن األادا لدددذ  دعدم توثىد  الد اقا قددني األ  والولىدذخ فثمد  فمدل غددري  -٦٢

 خ(١3٥)مربَّس ةوىا  لألة اه  ذيثي الورد ،  آل قالرغم من عذ  موافم  األ 

 (١3٦)األة اه  
وايدددبا  قويدددر  دددذ  يدددذا  األة ددداه يف ا  ا دددا  قح م ددده يف سغدددم أ   ةدددات العوامدددا   -٦3

أ   ددانو  اخلددذما   ١ارادد اتى ى  الوةةىدد   مايدد   مددو  الج ددل، فمددذ أقددرز  الوس دد  ا شدد    
المانونىدد  لألة دداه واف ددا  ع دد  الةدداس  ددانوين ي ددمح  - اريعماعىدد  و ددانو  ا مايدد  اريعماعىدد 

 خ(١3٧)قإيذا  األة اه يف ا  ا ا 
وأ ددداس  الوس ددد  الس أنددده ع ددد  الدددرغم مدددن أ  المدددانو  ا دددذين و دددر فمدددل األة ددداه عدددن  -٦4

أار م ألاواا ايعماعى  أو ق وض ا  ا ن غري ا سئم ، فس تواه  قه األادواا  دي ال دائذ  
 خ(١38)هلقا ال مل يف ا ماسا  الدم ى 

يف ا ائد  مدن األة داه  ٦٠وأ اس  الوس   الس  وث أيرخلدا م ا د  لومدوو وت ىدذ قدح   -٦٥
 وا ا عا دد    اليددذاع م يف م ا ددا  دو  ال ددرات اخلددذما  اريعماعىدد  ا كومىدد ، وال ددا قددذر  
مددن  لدد  عددن ةريدد  ات ددا  تدا ددذا قددني الوالددذين وا  ا دد  ا دةىدد ، وأيددافن أ   دد رال األة دداه 

الوس  ، فإ  المكانى  اليذا  خ ووفما   ا ياال يف (١3٩)خي دو  عموما    راف  ىئ  سعاي  الج ول  ر
الج ل يف م ا   مب رد اراعةاد الس  راس الوالذين، أمر يةجوا ع د  العمىىدو ويعةداع مدر  دل مدن 
ا مددددات ال  دددد   ل ج دددددل والعددددوا  تشددددىكىا قعد دددددى  عددددذد األة دددداه يف ا  ا دددددا  ع دددد   دددددذ 

 خ(١4٠)اواال

امدد  عددن ا مددو  ال ددوال ع دد  وفىمددا يعد دد  قالمددانو  ا ددذين ا ذيددذ، ادد جن ا ذافددد  الد -٦٦
الةالددد  ا يددددراالا  الم دددائى  قذسيدددد   ودددري  يف الم ددددايا الددديت تعد دددد  قاألة ددداه الممَّددددر أو ا عد مدددد  

 خ(١4١)قاأل  ى  المانونى 
أ  ا    قإقددداد ة ددل مددن األاددر  ُرددةح يف أغ ددض األ ىددا   ١ور  ددن الوس دد  ا شدد     -٦٧

المانونىد   - ُت دعدذ ، وفمدا  لمدانو  ا مايد  اريعماعىد من  سه أوامدر   دائى  م  عد  يةوغدي أر 
اداع  مدن تمدذ  الج دض الس  ٢4لألة اه، الر يف  روف ااعثةائى ، وجيض أ  تمذس يف غ و  

اضكمدد  مددن ِ و ددل  ىئدد  الرعايدد  اريعماعىدد خ وركددن اذيددذ األمددر الم ددائي ا   ددن  ددل  دد ر  ددذ  
ي دددعدذ  ا يدددذا  يف ا  ا دددا  فىمدددا قددددذ  واصددد   اليدددذا  خ و ثدددريا  مدددا (١4٢)تمددل الس ادددع  أ ددد ر

خ وس ون ا ذافد  الدام  قمىا  ال  جا  ا  د ول  عدن (١43)الج ل فى ا قةاال ع    راس من اضكم 
، " دددو    و دددىم"ا مايدد  اريعماعىددد  والمانونىددد  لألة ددداه، مبدددا يف  لددد  اضدددا م اض ىددد ، قعجوىددد  

 خ(١44)ا  معدذد ، يف  ار  مدىة المائم ع   العداو  قني ختمم
أ  اخلددددذما  ا عدممدددد  لألة دددداه ا مدددداقني قالعو ددددذ أو  ١وأ ددددذ  الوس دددد  ا شدددد     -٦8

 خ(١4٥)ال  و ىا  ا  عدمى ، غري  افى 
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 األ داص  وو ا عا    
أ   دددانو  مكافبددد  العمىىدددو ر ودددذد ع ددد  الةبدددو الوايدددض  ٥ر  دددن الوس ددد  ا شددد     -٦٩

ودددا  العى دددريي  ا دمولددد ، الدددقا رثدددل ا رمدددا  مةددده  دددكس  مدددن أ دددكاه العمىىدددو وفمدددا  م  دددو  ال تى
رت ا ىدد   مددو  األ ددداص  وا ا عا دد خ وتس ددظ الوس دد  أي ددا  أندده ر حتذيددذ يف المددانو  ور يف 

بمدل عدضال ا ثودا  فىمدا يعد د  اريع ادا  الم دائى    دحل  مدا ال ا  اندن ال دبى   دي الديت تع
 خ(١4٦)" ا دمولى"  ق

وتددددددرا الوس ددددد  عدددددن األادددددا أل  ا كومددددد  مل تعددددددق أا  جدددددوا  م مواددددد  وحمدددددذد   -٧٠
 خ(١4٧)األ ذاف ل ما  ا   يف الدىش ا  عمل وا دما  يف اجملعمر

ددذ م ددوَّي   دد  أوسوقددا يددروس  ا صددسح يف  دداه الرعايدد  الة  ددى  وال ددذاث حتددو ه  -٧١ وأ َّ
عددددذ  ا يددددذا  ا  ا ددددي، وتددددوفري ا مايدددد  الكام دددد   فى ددددا، ور اددددىما عددددن ةريدددد  العشدددد ىر ع دددد 

لأل داص  وا ا عا   من الدس  الم درا، و لد  مدن  دسه ا رايدد  الم دائى  ال دالد ،  مدا 
أ دددددذ يددددددروس  مةددددددر الادددددداال  مدام دددددد  األ ددددددداص اضددددددرومني مددددددن  ددددددريع م والم دددددداال ع دددددد  ت دددددد  

 خ(١48)ا ااال 

 (١4٩)األ  ىا  والشدوا األص ى   
  ةدددد  اراعشدددداسي  ا دةىدددد  قارت ا ىدددد  ا ةاسيدددد   مايدددد  األ  ىددددا  المومىدددد  أ  ر  ددددن ال -٧٢

ا واةةددددد  ر تدددددواه  دددددرةا   مدددددوه األ دددددداص ا ةعمدددددني الس أ  ىدددددا  ع ددددد  ا مايددددد  الددددديت يوفر دددددا 
 خ(١٥٠)المانو 
و ثددن  ةدد  اخلددرباال العاقددد  جمل دد  أوسوقددا ال دد جا  قمددو  ع دد  حت ددني الع ددامح والددع   م  -٧3

جملعمددددر  كددددل  جتدددداه ال غددددا  ا   ىمىدددد  أو لغددددا  األ  ىددددا ، ور اددددىما يف  ددددايل العد ددددىم دا ددددل ا
خ وأوصدددن  ةددد  الدددوزساال ا دةىددد  قعجوىددد  ا ىثدددا  األوسويب ل غدددا  ا   ىمىددد  أو لغدددا  (١٥١)وا عدددس 

تدويددو األ  ىددا  قعغىددري العشددريدا  ا عد مدد  ق  ددا  األ  ىددا  المومىدد إل وتكثىددا ا  ددود الرامىدد  الس 
الددوعي والع ددامح  ىدداه مجىددر ال غددا  اض ىدد  أو لغددا  األ  ىددا  والثمافددا  الدديت اث  دداإل واععمدداد 
اىاا  مع م   ماي  وتدويو األ انى  ولغ  الروما، وخلىئد  ال دروف ا واتىد  رادعدذام ما يف ا ىدا  

والتا د  تد دىم لغد  الرومدا  الدام إل والتا   تد ىم األ انى  أو العذسي  هبا   غ  مدن لغدا  األ  ىدا إل
 خ(١٥٢)يف العد ىم الدادا

ور  ن ال  ةد  األوسوقىد   ةا  د  الدةمدري  والعدمدض أ  ال ىاادا  ا عد مد  قالرومدا،  -٧4
خ ودعددا م ددوي   دد  أوسوقددا ا كومدد  اس م دداع   (١٥3)وفمددا  لعمدداسير ةع  دد ، لددى  هلددا أثددر يُددق ر
 خ(١٥4)وااعئماهلاا  ود ا وقول   كافب  مدادا  الغ ر 

 (١٥٥)ا  ايرو  والسيئو  وم عم و ال  وال وا شردو  دا  ىا    
أ  ا وعذ الة ائي  دما  العويىده ا يرائدي لسحتداد األوسويب  ٢ر  ن الوس   ا ش     -٧٥

 ذ انم د ، ووفمدا  لده ركدن مدةح ا مايد  الذولىد  موا در  قواادج  ي داز لسادعئةاف يف اليدراالا  
 خ(١٥٦)ال  وال
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الددددددددديت أيدددددددددذ ا ارادددددددددعدراي  ١٢٠-٩4الس العوصدددددددددى   3وأ ددددددددداس  الوس ددددددددد  ا شددددددددد     -٧٦
، ور  دددن أنددده قدددالرغم مدددن امل ددداي أعدددذاد ا  دددايرين اضع دددوين يف (١٥٧)الشدددامل الثددداين الدددذوسا
نعى دد  لعغددري  ةددر  اهل ددر ، فددإ  ار ع دداز مددا زاه ي ددعدذ   عددذقري أوَّيل  ٢٠١٧و ٢٠١٦عددامي 
 َّددر  قعوصددىا  ال  ةدد  ا دةىدد   مددو  ا ن ددا  الدديت حتدد  ع دد    الدد  أ  يكددو  خ و  (١٥8)ل ددرد 

ا ع ددداز ا  دددايرين دائمدددا  ألادددواا مدمولددد  ويدددروسي  ومعةاادددو  مدددر ال دددروف ال رديددد  ل شددددإ 
وحمكمددد  الددددذه العاقدددد   (١٦٠)، وال مددده الم دددائي ل مبكمددد  األوسوقىددد   مدددو  ا ن دددا (١٥٩)ا ددددين

، وأ داس  الس الددذد الكودري مدن األادواا الديت ركدن أ  تد دا الس ا ع داز (١٦١)لسحتاد األوسويب
خ ور  ددددن الوس دددد  أ  (١٦3)، والس عددددذ  ويددددود مرايددددد    ددددائى  مةع مدددد  ت مائىدددد (١٦٢)ا  ددددايرين

 دددانوا عددداد  ُي ددد ةو  يف ال ددد و  الداديددد  قددددذ   ٢٠١٧-٢٠١٥م عم دددي ال  دددوال قدددني عدددامي 
ل وىاندددا  الددديت أدس هبدددا م عم دددو ال  دددوال ا  ددد ونو ،    وصدددوهلم الس مجددداس قدددراغ الدددذويلخ ووفمدددا  

خ وأفدداد  (١٦4)جتا ددل ة ودداخلم تمددذ  العمدداو ال  ددوال يف مةجمدد  الدوددوس قا جدداس أو سف دد ا موا ددر 
الوس دددد  قحندددده ر قددددذ لكددددل حمع ددددو )مبددددا يف  لدددد  الُممَّددددر( مددددن دفددددر ساددددم يددددومي مماقددددل ا  امدددد  

 خ(١٦٥)والويوا 
ددو قمددوس   3شدد    ور  ددن الوس دد  ا  -٧٧ أ  األاددر الدديت لددذي ا أة دداه صددغاس  انددن حُتع  

 اندن تمدل  ٢٠١٥يف عدا  يف ا ائد  مدة م  8٠، وأ  ن دو  ٢٠١٦و ٢٠١٥سوتىةىد  يف الددامني 
خ وأ داس  الوس د  الس (١٦٦)يف ا ائ  تمدل أعمداس م عدن ادن ادةوا  4٠اة  و ١٥أعماس م عن 

يىووفدددا  - امل قدددح   دددروف األة ددداه يف اددد ن قدددورارادددعةعايا  الددديت توصددد ن اللى دددا أمىةددد  ا  ددد
تشدددكل ادددوال مدام ددد ، ور  دددن أ  ال ددد جا  مدددا زالدددن حتع دددو األادددر الددديت لدددذي ا أة ددداه يف 

 خ(١٦٧)ال  ن ا ق وس
قدددح  م عم دددي ال  دددوال الدددقين يمددد و  الس مةجمددد  الدودددوس يف  ٢وأفددداد  الوس ددد  ا شددد     -٧8

يمدددادفو  عمودددا  يف تمدددذ  ة وددداخلم اخلاصددد   د دددوه اددداسي  ا  ددددوه ومد دددم وثدددائ  مجددداس قدددراغ
قددال  والخ وت غددي ال دد جا  تح ددرياخلا ال دداسي  قىةمددا تع ا ددل ة وددا  ال  ددوال أو ترف دد ا وحتدداوه 
تددر ى  م دو  تمىددىم الدوائدد  الدديت ركددن أ  تددد ي الدددود ، مبددا يعددداسي مددر موددذأ عددذ  ا عدداد  

ال  ددوال الددقين يمدد و  الس مةجمدد  الدوددوس أ  م عم ددي  3خ ور  ددن الوس دد  ا شدد    (١٦8)الم ددري 
يف مجاس قراغ و وزخلم وثائ  صبىب  يواي و ، يف ا ماسا  الدم ىد ، صددوقا  يف تمدذ  ة دض 
ال  ددوالخ و ثددريا  مددا ت غددي ال دد جا  تح ددرياخلا المددا   أو تع ا ددل ة ددض ال  ددوال أو ترف دده، واةددر 

اوه تدر ى  م دو  تمىدىم الدمودا  الديت ركدن ةالس ال  وال من مغادس  مةجم  الدووس يف ا جاس وحتد
 خ(١٦٩)أ  حتوه دو  الدود ،  سفا   وذأ عذ  ا عاد  الم ري 

قك الد  الوصدوه الس ن دا  مدةح العح دريا  ع د  أاداو نمدات  ٢وأوصن الوس   ا ش     -٧٩
و  الدد  أ  يكددو  لددذى األ ددداص الددقين يج وددو  ا مددوه ع دد  تح ري /تمددريح د ددوه المكانىدد  

د ى  لعبذيذ موعذ مماق   عن ةري   قا الة ا  يف غ و  فد   زمةىد  مدمولد ،  مدا ركدن تمدذ  ف
 خ(١٧٠)ة وا  ا موه ع   تح ري /تمريح الذ وه دو  الع  ىل يف ن ا  نمات العح ريا 



A/HRC/WG.6/28/CZE/3 

15 GE.17-14582 

Notes 

 1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org. 

  Civil society 

 Individual submissions: 

AI Amnesty International, London (United Kingdom); 

ADF International ADF International, Geneva (Switzerland); 

CHC The Czech Helsinki Committee, Prague (Czechia); 

ERRC European Roma Rights Centre, Budapest (Hungary); 

Global Initiative to 

End All Corporal 

Punishment of Children Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 

London (United Kingdom); 

Public Defender of Rights Public Defender of Rights, Czech Ombudsman, Brno 

(Czechia). 

Joint submissions: 

JS1 Joint submission 1 submitted by: LUMOS, the Child and 

Family Association (Asociace Dite a Rodina), Mental 

Disability Advocacy Centre (MDAC), Forum for Human 

Rights (FORUM) and the European Roma Rights Centre 

(ERRC), London (United Kingdom); 

JS2 Joint submission 2 submitted by: Organization for Aid to 

Refugees (OPU), Forum for Human Rights (FORUM), Prague 

(Czechia); 

JS3 Joint submission 3 submitted by: Global Detention Project, 

Organization for Aid to Refugees (OPU) and Forum for 

Human Rights (FORUM), Geneva (Switzerland); 

JS4 Joint submission 4 submitted by: Liga Lidskych Prav, Czech 

Women’s Lobby, Prague (Czechia); 

JS5 Joint submission 5 submitted by: Mental Disability 

Advocacy Centre (MDAC) and Forum for Human Rights 

(FORUM), Prague (Czechia); 

JS6 Joint submission 6 submitted by: Open Society Justice 

Initiative (OSJI), New York (USA) and Open Society Fund 

Prague, Prague (Czechia). 

Regional intergovernmental organization(s): 

CoE The Council of Europe, Strasbourg (France); 

Attachments: (CoE-Commissioner) Council of Europe 

Commissioner for Human Rights, Report published on 21 

February 2013 following his visit to the Czech Republic from 

12 to 15 November 2012, CommDH (2013)1; Letter of 28 

February 2014 to the Prime Minister of the Czech Republic, 

CommHR/HS/sf 006-2013; Letter of 6 October 2015 to the 

Prime Minister of the Czech Republic, CommHR/HS/sf 070-

2015; Letter of 7 October 2016 to the Prime Minister of the 

Czech Republic, CommHR/NM/sf 042-2016; (CoE-CPT) 

Report to the Czech Government on the visit to the Czech 

Republic carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment from 1 to 10 April 2014, CPT/Inf (2015)18; 

(CoE-ECRI) European Commission against Racism and 

Intolerance report on the Czech Republic, adopted on 16 June 

2015, CRI (2015)35; (CoE-ACFC) Advisory Committee on 

the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities, Strasbourg, 4th Opinion adopted on 16 November 

2015, ACFC/OP/IV (2015)004; (CoE-Committee of Experts) 

Committee of Experts on the European Charter for Regional 

or Minority Languages), Evaluation report on the Czech 

Republic on 17 June 2015; (Committee of Ministers on the 

European Charter for Regional or Minority Languages), 

Recommendations adopted on 1 December 2015; (CoE-

GRETA) - Group of Experts on Action against Trafficking in 

Human Beings; (CoE-GRECO) – Group of States against 



A/HRC/WG.6/28/CZE/3 

GE.17-14582 16 

Corruption, Fourth Round Evaluation Repot on the Czech 

Republic on 2 November 2016.; 

EU-FRA European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna 

(Austria); 

OSCE/ODHIR Office for Democratic Institutions and Human Rights of the 

Organisation for Security and Co-operation in Europe, 

Warsaw (Poland). 

 2 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 

94.9, 94.10, 94.11, 94.12, 94.13, 94.14, 94.15, 94.16, 94.17, 94.21, 94.22, 94.29, 94.41. 

 3 AI, p. 4. 

 4 JS1, para. 36 and p. 9, para. 3(f), JS5, p. 3 and JS6, para. 4. 

 5 JS6, para. 4. 

 6 JS3, p. 9. 

 7 CoE, p. 6. 

 8 JS6, para. 8. 

 9 CoE, p. 6. 

 10 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.18, 94.19, 94.20, 94.27, 94.28, 94.29, 

94.30, 94.31, 94.32, 94.33, 94.36, 94.37, 94.38, 94.48, 94.49, 94.50, 94.51, 94.52, 94.53, 94.54, 

94.60, 94.65, 94.67, 94.71, 94.72, 94.95, 94.96, 94.99, 94.100, 94.101, 94.102, 94.103, 94.104, 

94.110, 94.111, 94.113. 

 11 See CEDAW/C/CZE/CO/6, para. 11; A/HRC/22/3, para. 94.76 (Norway). 

 12 JS1, para. 35 and p.10, recommendation (v), see also JS5, para.3, JS6, paras. 4 and 11. 

 13 ERRC, para. 14, similarly JS6, paras. 4 and 11. 

 14 JS6, paras. 12 and 13. 

 15 EU-FRA, p. 10. 

 16 EU-FRA, p. 10. 

 17 Public Defender of Rights, para. 9. 

 18 Public Defender of Rights, para. 17, see also CoE-ECRI, para. 25. 

 19 CoE-ECRI, para. 117. 

 20 CoE-ACFC, para. 32 and 34. 

 21 CoE-ECRI, para. 24. 

 22 JS6, para. 13. 

 23 EU-FRA, p. 11. 

 24 See A/HRC/22/3, para. 94.32 (Ireland). 

 25 JS1, para. 5. 

 26 Public Defender of Rights, para. 29. 

 27 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.23, 94.24, 94.42, 94.48, 94.49, 94.50, 

94.51, 94.52, 94.53, 94.54, 94.55, 94.56, 94.57, 94.58, 94.59, 94.60, 94.61, 94.62, 94.63, 94.64, 

94.65, 94.66, 94.67, 94.68, 94.69, 94.70, 94.71, 94.72, 94.73, 94.74, 94.75, 94.76, 94.122, 94.123, 

94.124, 94.125, 94.128, 94.130. 

 28 A/HRC/22/3/Add. 1, para. 7. 

 29 AI, p. 1. 

 30 CoE-ECRI, para. 10. 

 31 CoE-ECRI, para. 123. 

 32 OSCE/ODHIR, p. 4. 

 33 CoE-ECRI, para. 29 and 36, see also CoE-ACFC, para. 54. 

 34 CoE-ECRI, para. 29 and 36. 

 35 CoE-ACFC 4th Opinion, para. 5. 

 36 CoE, p. 2. 

 37 CoE, p. 3, CoE-ACFC, 4th Opinion, para. 5. 

 38 AI, p. 1, 2 and 3. 

 39 AI, p. 5. 

 40 Public Defender of Rights, para. 11 and 12; see also JS6, para. 10, citing the report of the Office of 

the Public Defender of Rights, “Discrimination in the Czech Republic: Victims of discrimination and 

obstacles hindering their access to justice (2015), paras. 88-98. 

 41 CoE-ECRI, para. 28. 

 42 Public Defender of Rights, para. 24. 

 43 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.77, 94.126. 

 44 JS5, paras. 6 and 7. 

 45 CoE-CPT, para. 14. 

 46 CoE-CPT, paras. 22, 86 and 143. 

 47 CoE-CPT, para. 171, see also paras. 169 and 170, see also CoE, p. 7 on the Execution of judgments 

and decisions of the European Court of Human Rights, Bures case (Application No. 37679/08). 

 48 JS5, paras. 8 and 18. 

 49 JS5, para. 9. 



A/HRC/WG.6/28/CZE/3 

17 GE.17-14582 

 50 CHC, para. 12. 

 51 CoE-CPT, para. 184, see also paras. 181 to 183. 

 52 Public Defender of Rights, para. 26, see also ERRC, para. 14. 

 53 CHC, para. 8. 

 54 CHC, p. 1; see A/HRC/22/3, para. 94.80 (Greece). 

 55 CHC, para. 1. 

 56 CoE, p.4. 

 57 ERRC, para. 11, see also Public Defender of Rights, para. 26; JS4, para.3 and p. 5. 

 58 ERRC, para. 14. 

 59 ERRC, para. 24 ii and iii. 

 60 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, para. 1.1; see A/HRC/22/3, paras.94.89 

(Lichtenstein); 94.90 (Hungary), see also A/HRC/22/3/Add.1, para. 4. 

 61 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, para. 1.2 and 2, see also EU-FRA, p. 9; 

The Czech Republic and the European Social Charter, p. 5, Association for the protection of all 

children (APPROACH) ltd. V. the Czech Republic (Complaint No. 96/2013) finding a violation of 

article 17 of the 1961 European Social Charter. 

 62 Public Defender of Rights, para. 27. 

 63 CoE, p. 2 and 4, see also CoE-ECRI, para. 120, CoE-ACFC, para. 59. 

 64 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.40, 94.78, 94.79. 

 65 Public Defender of Rights, para. 23, similarly CHC, paras. 14 to 16. 

 66 CHC, para. 21. 

 67 CoE-CPT, para. 70. 

 68 CoE-CPT, paras. 16, 78, 121 and 161. 

 69 CHC, para. 25. 

 70 JS1, para. 32. 

 71 JS1, para. 33. 

 72 CoE-Committee of Experts, para. 143. 

 73 CoE, p. 7. 

 74 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.43, 94.44, 94.134. 

 75 EU-FRA, p. 20. 

 76 OSCE/ODHIR, p. 2. 

 77 OSCE/ODHIR, p. 2 and 3. 

 78 CoE, p. 7. 

 79 CoE-ECRI, para. 55. 

 80 JS5, para.12. 

 81 EU-FRA, p. 29. 

 82 ADF International, para. 11. 

 83 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.24, 94.92. 

 84 Public Defender of Rights, para. 21, see also the Czech Republic and European Social Charter, p. 4 on 

article 1 of the 1988 Additional Protocol – Right to equal opportunities and treatment in employment 

and occupation without sex discrimination. 

 85 Public Defender of Rights, para. 22, see also the Czech Republic and European Social Charter, p. 5 on 

article 8, paragraph 2 of the European Social Charter. 

 86 EU-FRA, p. 5 and 6. 

 87 CoE-ECRI, para. 84. 

 88 EU-FRA, p. 18. 

 89 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.24, 94.93. 

 90 JS1, para. 9, see also CoE-ECRI, para. 112. 

 91 JS1, para. 37 (e). 

 92 Public Defender of Rights, para. 19. 

 93 EU-FRA, p. 8. 

 94 ERRC, para. 17. 

 95 ERRC, para. 25 (iii and v), see also European Roma and Traveller Forum (ERTF) v. the Czech 

Republic (Complaint No. 104/2014), finding a violation of article 16 of the European Social Charter. 

 96 CoE-ECRI, paras. 85 and 110. 

 97 CoE-ECRI, paras 113 and 114, see also CoE-ACFC, paras. 6 and 15. 

 98 Public Defender of Rights, para. 18, see also ERRC, para. 19. 

 99 For relevant recommendation see A/HRC/22/3, para. 94.94. 

 100 CHC, p.3; see A/HRC/22/3, para. 94.94 (Paraguay). 

 101 CHC, para. 11. 

 102 EU-FRA, p. 19. 

 103 See European Roma and Traveller Forum (ERTF) v. the Czech Republic (Complaint No. 104/2014), 

finding a violation of article 11 of the European Social Charter, para. 119. 

 104 JS2, para. 1, see also CEDAW/C/CZE/CO/6, para. 33; E/C.12/CZE/CO/2, para. 15. 



A/HRC/WG.6/28/CZE/3 

GE.17-14582 18 

 105 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.95, 94.96, 94.97, 94.98, 94.99, 94.100, 

94.101, 94.102, 94.103, 94.104, 94.105, 94.106, 94.107, 94.108, 94.109, 94.110, 94.111, 94.112, 

94.113, 94.114, 94.115. 

 106 AI, p. 4. 

 107 EU-FRA, p. 7, see also AI, p. 2, ERRC, para. 5, CoE-ACFC, para. 11. 

 108 AI, p. 2, see also CoE-ECRI, para. 83. 

 109 JS6, para. 18. 

 110 JS1, para. 8 and Public Defender of Rights, para. 20. 

 111 See A/HRC/22/3, paras. 94.95 (Palestine), 94.96 (Canada), 94.98 (Norway), 94.99 (Indonesia), 

94.100 (United States of America), 94.102 (Kyrgyzstan), 94.103 (Denmark), 94.104 (Finland), 94.106 

(Spain), 94.107 (Mexico), 94.108 (Slovenia), 94.109 (Bangladesh), 94.110 (Australia), 94.111 

(Austria), 94.112 (Brazil), 94.113 (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 94.114 

(Uzbekistan). 

 112 JS1, paras. 8 and 28. 

 113 EU-FRA, p. 7, JS6, para.7, ERRC, para. 1, see also CoE Commissioner for Human Rights report of 

21 February 2013. 

 114 JS6, para. 3, citing D.H. and Others v. Czech Republic, see also CHC, paras. 2 and 6. 

 115 EU-FRA, p. 14, see also CoE-ACFC, para. 91. 

 116 ERRC, paras. 4 and 7. 

 117 JS6, paras. 3 and 19. 

 118 AI, p. 2, similarly JS6, para. 15. 

 119 See also Committee of Experts evaluation report, European Charter for Regional or Minority 

Languages, para. 97. 

 120 ERRC, para. 23, see also AI, p. 4. 

 121 JS1, para. 30. 

 122 Public Defender of Rights, para. 20. 

 123 JS6, para. 15. 

 124 JS6, para. 16. 

 125 JS6, para. 17. 

 126 JS6, para. 4. 

 127 JS1, para. 21. 

 128 ERRC, para. 3. 

 129 ERRC, para. 4. 

 130 OSCE/ODHIR, p. 5. 

 131 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.34, 94.43, 94.44, 94.45, 94.46, 94.47, 

94.80, 94.81, 94.82. 

 132 CHC, p.1; see A/HRC/22/3, para. 94.81 (South Africa). 

 133 CHC, para. 5. 

 134 JS4, para. 8. 

 135 JS4, para. 11, see also on a related issue CoE, p. 7 on the Execution of judgments and decisions of the 

European Court of Human Rights, Hanzelkovi case (Application No. 43643/10). 

 136 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.3, 94.25, 94.35, 94.36, 94.37, 94.38, 94.39, 

94.85, 94.86, 94.87, 94.88, 94.89, 94.90, 94.91. 

 137 JS1, para. 6. 

 138 JS1, para. 12, see also Public Defender of Rights, para. 13. 

 139 JS1, para. 23. 

 140 JS1, para. 25. 

 141 Public Defender of Rights, para. 14. 

 142 JS1, para. 17. 

 143 JS1, para. 19. 

 144 Public Defender of Rights, para. 16. 

 145 JS1, para. 15. 

 146 JS5, para. 4. 

 147 JS5, para.16. 

 148 CoE, p.2 and 3. 

 149 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.33, 94.40, 94.73, 94.115, 94.121, 94.122, 

94.123, 94.125, 94.127, 94.128, 94.129, 94.130, 94.131, 94.132, 94.133, 94.134, 94.135. 

 150 CoE-ACFC, para. 18. 

 151 CoE-Committee of Experts, para. 111. 

 152 Recommendation CM/RecChL (2015)5 of the Committee of Ministers on the application of the 

European Charter for Regional or Minority Languages by the Czech Republic. 

 153 Coe-ECRI, para. 79. 

 154 CoE, p.4. 



A/HRC/WG.6/28/CZE/3 

19 GE.17-14582 

 155 For relevant recommendations see A/HRC/22/3, paras. 94.115, 94.116, 94.117, 94.118, 94.119, 

94.120. 

 156 JS2, para. 9. 

 157 See A/HRC/22/3, para. 94.120 (Uzbekistan). 

 158 JS3, p. 2, see also AI, p. 4. 

 159 See CCPR/C/CZE/CO/3, para. 17. 

 160 See 30241/11, Buishvili v. the Czech Republic. 

 161 C-528/15, Al Chodor and others. 

 162 JS3, p. 2. 

 163 JS3, p. 3. 

 164 JS3, p. 5, see also AI, p. 4. 

 165 JS3, p. 6. 

 166 JS3, p. 4. 

 167 JS3, p. 7, similarly AI, p. 4, see also CoE-CPT, p. 2. 

 168 JS2, para. 6. 

 169 JS3, p. 7. 

 170 JS2, para. 13. 

    


