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  مقدمة

، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
. ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، بعقد دورته اخلامسة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
وقد ترأست وفد سلوفاكيا . ٢٠٠٩مايو / أيار١٣ املعقودة يف ١٦الستعراض املتعلق بسلوفاكيا يف اجللسة وجرى ا

واعتمد الفريـق   . صاحبة السعادة السيدة ديانا ستروفوفا، وزيرة الدولة يف وزارة خارجية اجلمهورية السلوفاكية           
  .٢٠٠٩مايو / أيار١٥  املعقودة يف١٧العامل هذا التقرير املتعلق بسلوفاكيا يف جلسته 

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٨ويف    - ٢
  .شيلي وأنغوال وباكستان: لتيسري االستعراض املتعلق بسلوفاكيا

  :تعلق بسلوفاكيا، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض امل٥/١ من مرفق القرار ١٥ووفقاً للفقرة   - ٣

  ؛)(A/HRC/WG.6/5/SVK/1) أ(١٥تقرير وطين مقّدم وفقاً للفقرة   )أ(  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/SVK/2)؛  
ــرة       )ج(   ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدت ) ج(١٥م

A/HRC/WG.6/5/SVK/3).(  

وأُحيلت إىل سلوفاكيا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً األرجنـتني، وأملانيـا،                  - ٤
وميكن . واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهولندا

  .رجية لالستعراض الدوري الشاملاالطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلا

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

، تقريرها الوطين املعّد بالتشاور مـع       ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٣ املعقودة يف    ١٦قّدمت سلوفاكيا، يف اجللسة       - ٥
  .منظمات غري حكومية

ا طرف يف معظم معاهدات األمم املتحدة األساسية حلقوق اإلنسان ويف االتفاقية وأشارت سلوفاكيا إىل أهن  - ٦
وهي مل ُتبد أّي حتفظات على االلتزامات اليت قبلتها مبوجب . األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية

  .هذه الصكوك

وللمعاهدات . ّرسة يف الدستور  وذكرت سلوفاكيا أن الضمانات القانونية اليت تكفل حقوق اإلنسان مك           - ٧
وجيري إدخال تعديالت على قانون العقوبات متهيداً للتصديق . الدولية حلقوق اإلنسان أسبقية على القوانني الوطنية

وجيري اختاذ تدابري للتصديق علـى اتفاقيـة حقـوق          . على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       
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ورّداً على األسئلة املطروحة سـلفاً بـشأن التـصديق علـى            . وهلا االختياري األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوك   
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، تقوم سلوفاكيا بتحليل الربوتوكـول االختيـاري لتحديـد              

اهدات األمم وذكرت سلوفاكيا أهنا تسعى إىل تقدمي تقاريرها الوطنية إىل هيئات مع. التعديالت التشريعية املطلوبة
. املتحدة يف املوعد املطلوب وبصفة منتظمة، وأشارت إىل أن مجيع التقارير املتأخرة ستقّدم قبل هناية هذه الـسنة                 

  .ودعت سلوفاكيا إىل تبسيط وترشيد نظام اإلبالغ

غـري  وتتمثّل اآللّيتـان    . وأشارت سلوفاكيا إىل آلياهتا القضائية وغري القضائية يف جمال حقوق اإلنسان            - ٨
وعلى املستوى التنفيذي، تقع حقوق . القضائيتني يف مكتب أمني املظامل واملركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان

اإلنسان يف دائرة اختصاص نائب رئيس الوزراء لشؤون اجملتمع القائم على املعرفة والشؤون األوروبية وحقـوق                
اعات الروما املسؤولية عن إجياد إطار مؤسـسي فّعـال          ويتوىل املفوض احلكومي لشؤون مج    . اإلنسان واألقليات 

  .ملعاجلة مشاكل هذه األقلية

واعتمدت خطة  . ٢٠٠٤ويكمن اإلطار القانوين ملبدأ املساواة يف املعاملة يف قانون مكافحة التمييز لعام               - ٩
ـ   ٢٠١١- ٢٠٠٩العمل اجلديدة ملكافحة العنصرية وكره األجانب والتعصب والتمييز للفتـرة            اريخ هـذا    يف ت

  . خطوة أخرى على طريق مكافحة العنصرية٢٠٠٥وكانت إعادة تدوين القانون اجلنائي يف عام . االستعراض

 أقلية قومية ١٢ يف املائة من السكان أهنم حيملون جنسية غري اجلنسية السلوفاكية، وتوجد         ١٤ويفيد حنو     - ١٠
راد األقليات يف عدد من األنظمة، وحيّدد قانون استخدام         وترد احلقوق اللغوية ألف   . ومجاعة إثنية معترف هبا رمسياً    

ولألشخاص املنتمني إىل أقليات .  شروط استخدام لغات األقليات يف املراسالت الرمسية١٩٩٩لغات األقليات لعام 
  .قومية احلق يف التعلّم بلغتهم األم

.  األقليات يف سوق العمل    على أي تدابري خاصة بشأن وضع     ) ٢٠٠٤(وال ينص قانون خدمات العمالة        - ١١
  .إالّ أنه جيري تنفيذ مشاريع خاصة لتاليف تأثر األقليات تأثراً غري متناسب باألزمة االقتصادية

  وذكرت سلوفاكيا أن االستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة ضد أطفـال الرومـا يف كوزيتـشي                - ١٢
قضية وسّرح أفراد الشرطة املعنّيون فوراً من اخلدمة يف         ال يتماشى مع واجباهتا؛ وقد فتح حتقيق سريع ونزيه يف ال          

وملعاجلة مشكلة أعمال املضايقة الصادرة عن الشرطة، جيـري        . صفوف الشرطة وهم يواجهون املالحقة القضائية     
اختاذ تدابري لتحسني الرعاية النفسية ألفراد الشرطة وإعداد برامج تعليمية جديدة ملدارس الشرطة اخلاصة وسوف               

  .ز التدريب يف جمال حقوق اإلنسانيعزَّ

ويف سبيل مواجهة التحّديات املتعلقة بتعزيز ومحاية حقوق النساء واألطفال، استمرت احلكومة يف حتسني   - ١٣
وأنشئت جلنة وزارية دائمة لشؤون الطفل، كما يتوىل املركز الـوطين           . تنفيذ اتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة     

  .ان رصد حقوق األطفالالسلوفاكي حلقوق اإلنس

وجييز تعديل قـانون    . وميثّل العنف املرتيل ضّد النساء واألطفال شاغالً من الشواغل اهلامة يف سلوفاكيا             - ١٤
ويف احلاالت اليت متس األطفال، .  ساعة٤٨إبعاد مرتكيب العنف املرتيل من منازهلم مدة تصل إىل ) ٢٠٠٨(الشرطة 
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واّتخذت تدابري تشريعية وغري تـشريعية، منـها        . طة احلماية االجتماعية  ترسل نسخة من حمضر الشرطة إىل سل      
  .التصديق على االتفاقية األوروبية لتعويض ضحايا جرائم العنف، ومجع البيانات، لدعم ضحايا جرائم العنف

راتيجية ويف سبيل القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية يف جمايل التعليم والعمل، اعتمدت سلوفاكيا است  - ١٥
، وهي بصدد وضع الصيغة النهائية خلطة العمل الوطنية   ٢٠١٣- ٢٠٠٩وطنية حمّدثة للمساواة بني اجلنسني للفترة       

وتتمتع املرأة والرجل باملساواة يف فرص العمـل واألجـور          . ٢٠١٢-٢٠٠٩ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه للفترة        
  .كومة بصفة متزايدة تدابري التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصةوتعزز احل. واالرتقاء الوظيفي والتدريب املهين

ويف سياق معاجلة الشواغل املتعلقة حبصول النساء واملراهقات على خدمات للرعاية الـصحية ميـسورة               - ١٦
أة وأُقّرت التكلفة، مبا يف ذلك خدمات الرعاية الصحية اإلجنابية، جتري مناقشة برنامج وطين للرعاية الصحية للمر          

  .قوانني بشأن االستفادة من خطط تنظيم األسرة على أساس طوعي

وأكدت سلوفاكيا أن التعقيم القسري لنساء الروما مل يكن قط سياسة رمسية للدولة وال ممارسة نالـت                   - ١٧
، فهي حقـوق    أما حقوق املدافعني عن حقوق اإلنسان املعنيني هبذه القضية، وال سيما حرية التعبري            . إقراراً رمسياً 

  . مكفولة قانوناً ومل يتعرض أي مدافع عن حقوق اإلنسان ملالحقة قضائية

وُتعىن املفوضية احلكومية لشؤون مجاعات الروما ومكتبها مبعاجلة قضايا هذه اجلماعات وحتسني أوضاعها   - ١٨
ة املعنية جبمع بيانات إثنيـة      وُتعىن اإلدار . عن طريق االضطالع بربامج حمددة ملساعدهتا على االندماج يف اجملتمع         

واهلدف الرئيسي من ذلك هو رفع مستويات العمالة        . وجتهيزها وتسعى إىل دعم الوعي الذايت يف صفوف الروما        
والتعليم بني أفراد األقلية املتأثرة وحتسني أوضاعهم من حيث التعليم والعمل والصحة والسكن والقضاء على الفقر 

  . يورو من أموال االحتاد األورويب١٧٨ ٠٠٠ ٠٠٠ هلذا الغرض مبلغ قدره وقد ُرصد. ودعم تكافؤ الفرص

وعلى صعيد التعليم، تواجه مجاعة الروما مشاكل كبرية أمهها اكتظاظ قاعات التدريس، وعدم االنتظام                - ١٩
مـشجعة  ويأيت أطفال الروما من بيئة حمرومة اجتماعياً وغري   . يف احلضور املدرسي، وعدم كفاية مدارس احلضانة      

  .على الدراسة

وتوجد مستوطنات الروما اجملهَّزة مبتاجر ومراكز جمتمعية ومدارس يف مواقع بعيدة عن القرى، ولـذلك                 - ٢٠
أما نوعية املساكن يف مستوطنات الروما فتقل عادة عن         . يتطلب القضاء على عزلتها فترة زمنية وإجراءات حمددة       

ويـؤدي تزايـد الـسكان الرومـا يف         . دية يف هذه املستوطنات حمدودة    املستويات املطلوبة، والبنية التحتية البل    
 بليون ١,٢، رصدت احلكومة السلوفاكية ٢٠٠١ومنذ عام . املستوطنات ويف املدن إىل اشتداد احلاجة إىل السكن

  .كورونا لبناء شقق للجماعات املهمشة

ويقـوم بتنفيـذ هـذا    . ٢٠١٥- ٢٠٠٩وأُطلق برنامج للرعاية الصحية لدعم اجملتمعات املهمشة للفترة    - ٢١
  .الربنامج عاملون مكلفون بالتوعية الصحية يف هذه اجملتمعات
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وشارك املكتب يف إعداد تعديل قانون املدارس مبدرسني مساعدين وتوفري التعليم اجملاين لألطفال يف السنة    - ٢٢
نامج ِمَنح، مسامهات ماليـة للطلبـة       كما توفر اإلدارة املعنية سنوياً، عن طريق بر       . األخرية من مدارس احلضانة   

  .املوهوبني يف املدارس الثانوية واجلامعات

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وأعرب عدد من الوفود عن شكره للحكومة على التقرير .  وفدا٤٨ًيف أثناء احلوار التفاعلي أدىل ببيانات   - ٢٣
وأُديل ببيانات ترحـب بـالتزام      . د اليت قدمتها على األسئلة املطروحة سلفاً      الوطين الشامل وعلى عرضها والردو    

سلوفاكيا بعملية االستعراض الدوري الشامل ومبشاركتها البّناءة وتشاورها مع اجلهات صاحبة املـصلحة أثنـاء       
إلنـسان  ورحب عدد من الدول بتصديق سلوفاكيا على معظم الصكوك الدولية حلقوق ا           . إعداد التقرير الوطين  

ونوهت عدة وفود أيضاً باخلطوة اإلجيابية املتمثلة يف        . وباإلطار املؤسسي والقانوين لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      
  . وضع سياسات وبرامج تستهدف مجاعات الروما

  .وصياتوترد التوصيات املقدمة إىل سلوفاكيا أثناء احلوار التفاعلي يف الفصل الثاين املتعلق باالستنتاجات والت  -٢٤

ورحبت فنلندا باجلهود التشريعية املبذولة لتحسني إعمال حقوق أقلية الروما ولكنها أعربت عن قلقهـا              - ٢٥
ألنه على الرغم من التحسينات التشريعية ال يزال عدد كبري من أطفال الروما يودعون يف مدارس وصفوف خاصة 

واستفسرت فنلندا عما إذا كانت     . وبات يف التعلُّم  لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية واألطفال الذين يواجهون صع       
سلوفاكيا تنظر يف اختاذ تدابري لضمان حصول أطفال الروما على نفس الفرص املتاحة لألطفال اآلخرين من أجل                 

وأعربت فنلندا عن تقديرها لالعتراف مبشكلة السكن باعتبارها واحدة مـن أصـعب             . التمتع باحلق يف التعليم   
واجهها الروما واستفسرت عن اخلطط اليت تعتزم سلوفاكيا وضعها لتحسني األوضـاع الـسكنية              املشاكل اليت ي  

  .للسكان الروما وعما إذا كانت تنوي إشراك الروما يف هذا العمل

 من التقرير الوطين، طرف يف الـصكوك        ٢١والحظت اجلزائر أن سلوفاكيا، على حنو ما ورد يف الفقرة             - ٢٦
وأشارت اجلزائر أيضاً   .  اإلنسان، وطرف يف عدد من الصكوك الدولية اإلنسانية األخرى         الدولية الرئيسية حلقوق  

إىل أوجه الالمساواة بني الرجال والنساء يف جمال األجور ومتثيل املرأة يف أجهزة صنع القرار واألجهزة السياسية،                 
  . كما أشارت إىل ممارسة احلرية الدينية

ء اجمللس الوطين للمساواة بني اجلنسني، وجلنة مكلفة بتنسيق أنـشطة           وأحاطت أوزبكستان علماً بإنشا     - ٢٧
إال أن أوزبكستان أشارت، على غرار      . القضاء على اجلرائم العنصرية وخطة عمل وطنية ملكافحة االجتار بالبشر         

ليات، ومنهم هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، إىل تزايد عدد اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية ضد أفراد األق         
وأشارت أيضاً إىل مستوى العنف املرتفع يف املدارس واُألسـر وإىل           . أفراد الروما وغريهم من اجلماعات الضعيفة     

  .عدم وجود تشريع ينص صراحة على املالحقة القضائية الستغالل األطفال جنسياً

ألقليات القومية وأن سلوفاكيا    والحظ االحتاد الروسي بارتياح ما يوىل من أمهية حلماية وتعزيز حقوق ا             - ٢٨
وأشار إىل املشكلة اجلدية املتمثلة يف      .  أقلية ومجاعة إثنية ُمعترف هبا رمسياً      ١٢بلد متعدد اإلثنيات توجد فيه حنو       
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استغالل األطفال جنسياً واستفسر عما إذا كان التشريع السلوفاكي ينص على املالحقة القضائية ملـرتكيب هـذا      
  .النوع من اجلرائم

 من الدستور الذي ينص على إجراء للشكاوى الدسـتورية وباعتمـاد   ١٢٧ورحبت اهلند بتعديل املادة    - ٢٩
 يعكس مبدأ املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة عـن العمـل ذي القيمـة    ٢٠٠٧قانون جديد للعمل يف عام      

 الروما والتوحيد الرمسي لقواعد والحظت اهلند أيضاً إنشاء مكتب حكومي منفصل ُيعىن بشؤون مجاعة . املتساوية
وعلى الرغم من ذلك أعربت عدة جهات عن قلقها العميق إزاء استمرار اإلقصاء االجتماعي، ومـن      . لغة الروما 

هذه اجلهات مثالً برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وجلنة حقوق الطفل، وجلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة،                  
ولذلك طلبت اهلند إىل سلوفاكيا أن تقـدم        . سان، وجلنة القضاء على التمييز العنصري     واللجنة املعنية حبقوق اإلن   

معلومات عن التحديات اليت تواجهها احلكومة يف حتسني إدماج مجاعة الروما وحثت احلكومة على اختاذ املزيد من 
  .التدابري الالزمة لتنمية مجاعة الروما تنمية اجتماعية مستدامة

يل على سلوفاكيا ملا تبذله من جهود خاصة يف التوعية لقضايا حقوق اإلنسان ومكافحـة               وأثنت الرباز   - ٣٠
كما أثنت الربازيل على سلوفاكيا جلودة نظام الرعاية . التمييز واالجتار بالبشر عن طريق تطبيق برنامج وطين شامل

 البشرية ومرض اإليدز، ولنظامها الصحية لديها، وخباصة التدين الشديد يف مستويات اإلصابة بفريوس نقص املناعة
  .التعليمي املمتاز الذي يوفِّر التعليم اإللزامي ملدة عشر سنوات جماناً

 أعاله واللجنة   ٢٩والحظت النمسا أن عدداً من هيئات املعاهدات، مبا فيها اهليئات املذكورة يف الفقرة                - ٣١
 الدولية، أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييـز الـذي    املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل       

يواجهه أفراد مجاعة الروما يف معظم مناحي احلياة وسألت عن كيفية متابعة احلكومة للتوصيات الكثرية الصادرة                
  .عن هيئات املعاهدات ملكافحة ما يعانيه جانب هام من السكان من متييز وإقصاء اجتماعي مكافحة فعالة

 صربيا بتحويل اجمللس اخلاص لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة إىل جملس تابع للحكومة وتوسيع              ورحبت  - ٣٢
وسألت صربيا عما إذا كان ميكن تقدمي مزيد من املعلومات عن عملية التصديق على اتفاقية حقـوق                 . صالحياته

علماً باهتمام بذلك اجلزء   وأحاطت صربيا   . األشخاص ذوي اإلعاقة وعن التعاون مع اجملتمع املدين يف هذا الصدد          
من التقرير الوطين الذي يقدم معلومات عن خطة العمل ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكـره األجانـب                  

 تعتزم إعداد خطة    سلوفاكياواستعلمت صربيا عما إذا كانت      . ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ومعاداة السامية والتعصب للفترة     
  .مون هذه اخلطةعمل جديدة، وإذا كان األمر كذلك فما هو مض

والحظت سنغافورة أن قانون العقوبات يتضمن تصنيفاً مفصالً للجرائم القائمة على دوافع عنصرية ويعلن   - ٣٣
وقد وضعت سلوفاكيا يف عـداد      . عدم مشروعية أي منظمة وأي نشاط يروج للتمييز القائم على دوافع عنصرية           

لالستفادة من استراتيجيتها املتعددة اجلوانب اليت تشمل التعليم   أولوياهتا الرئيسية مساعدة السكان الروما املؤهلني       
واقترحت سنغافورة على سلوفاكيا أن تعمل مع بلدان أخرى     . والعمل والصحة والسكن ومكافحة الفقر والتمييز     

الـذي  أو مع اجلماعة األوروبية على إحياء نشاط يف األمم املتحدة للتعريف بثقافة وحياة مجاعات الروما، األمر                 
  . ميكن أن يفيد يف زيادة الوعي وإزالة املفاهيم املغلوطة ويعرب عن التقدير هلذه اجلماعات
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وقالت مجهورية إيران اإلسالمية إهنا تشاطر خمتلف هيئات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة واجملتمع               - ٣٤
فاكيا، وخباصة حالة مجاعة الروما الصعبة املدين ما أعربت عنه من شواغل إزاء احلالة العامة حلقوق اإلنسان يف سلو

فما تعانيه هذه اجلماعة من إقصاء اجتماعي ومتييز ضدها واسع االنتشار، وال سيما يف جمـاالت العمـل                  . للغاية
كما أن وسائط اإلعالم كثرياً ما تصور قضايا الروما تصويراً سلبياً، األمـر             . والتعليم والرعاية الصحية والسكن   

وشاطرت مجهورية إيران اإلسالمية جلنة القضاء على التمييـز العنـصري           . حدة التحامل عليهم  الذي يزيد من    
. شواغلها بشأن اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية وشجعت سلوفاكيا على مكافحة العواقب السلبية هلذه االجتاهات

ملعنية حبقوق اإلنـسان بـشأن      وأشارت إيران أيضاً إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل واللجنة ا            
  .استمرار حوادث االستخدام املفرط للقوة من جانب الشرطة وحاالت املضايقة

وأثىن املغرب على سلوفاكيا لإلطار املؤسسي القائم على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مثل معهد الوسيط   - ٣٥
نسان، وسأل عما إذا كان املركز مؤسـسة        واملركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإل    " املدافع العام عن احلقوق   "أو  

سيما تعلـيم     وأشار املغرب إىل األمهية اليت توليها سلوفاكيا ملسألة التعليم، وال         . وطنية قائمة على مبادئ باريس    
  .حقوق اإلنسان

. وهنأت املكسيك سلوفاكيا على دستورها الذي يكفل احلقوق واحلريات األساسية للجميع دون أي متييز  - ٣٦
واعترفت املكسيك بالتقدم . ظت أنه ال تزال توجد حتديات تتمثل يف ضمان متتع كامل السكان هبذه احلقوقوالح

امللموس املالحظ يف إصدار القوانني اليت حتظر التعقيم القسري، ولكنها أشارت إىل ما الحظته جلنة القضاء على                 
  . ف نساء الروماالتمييز ضد املرأة من وجود بعض هذه احلاالت، وال سيما يف صفو

وأشارت كندا إىل عدد من األنشطة اليت نظمتها مجاعات متطرفة تروج لكره األجانب وممارسة العنـف        - ٣٧
وأعربت كندا عن تقديرها لوجود وسائل إعالم نشطة ومستقلة تعرب عن آراء متنوعـة دون أي                . ضد األقليات 

طبع الردود اليت تصلهم على أي بيان وقائع ميـس          قيود، ولكنها الحظت بدأ نفاذ قانون يشترط على الناشرين          
  .بشرف ومسعة شخص أو كيان قانوين

ورحبت اململكة املتحدة، يف مجلة أمور، بقانون مناهضة التمييز وقانون الرسـوم القـضائية وقـانون                  - ٣٨
ع العنف ضد املرأة     واملتعلقة مبن  ٢٠١٣- ٢٠٠٩وقالت إهنا تتطلع إىل خطة العمل املقبلة للفترة         . اإلجراءات املدنية 

والحظت اململكة املتحدة   . يناير/والقضاء عليه ورحبت خبطة العمل الوطنية للطفل اليت اعتمدت يف كانون الثاين           
؛ الـسلوفاكيني أن قطاعات واسعة من مجاعات الروما تعيش يف أوضاع أسوأ من أوضاع غريهم من املـواطنني                 

كما أعربت عن قلقها إزاء عـدد       . التعليم يشكل حتدياً جدياً   يزال احلصول على السكن والرعاية الصحية و        وال
حوادث العنف املرتكبة من جانب الشرطة ضد الروما وإزاء اللغة التمييزية اليت يستخدمها بعض السياسيني عند                

  .اهلنغاريةاإلشارة إىل األقلية 

ة حلقوق اإلنـسان؛ كمـا      والحظت باكستان أن سلوفاكيا قبلت بالوالية القضائية للمحكمة األوروبي          - ٣٩
الحظت وجود مؤسسات وآليات خمتلف حلماية حقوق اإلنسان، مثل املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان              

والحظت باكستان أيضاً أن التقرير أفسح جماالً لإلعراب عن شواغل اجملتمـع            . واللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان   
ت باكستان إىل قانون مناهضة التمييز واآلليات املؤسسية لضمان هذه وأشار. املدين بشأن سياسات الدولة الطرف
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احلقوق، واستفسرت عن أسباب استمرار املشاكل يف هذا اجملال وعن اخلطوات احملددة املتخذة من أجل معاجلـة                 
  . هذه القضية

غري . إىل أقلياتورحبت سويسرا باجلهود اليت تبذهلا سلوفاكيا لتحسني احترام حقوق األشخاص املنتمني   - ٤٠
أن السلطات الوطنية وهيئات اجملتمع املدين كشفت عن عدد من أوجه القصور يف تنفيذ األحكام ذات الـصلة،                  

  .األمر الذي يبقي أقلية الروما يف وضع صعب

وأشارت السويد إىل جلنة القضاء على التمييز . ٢٠١٥- ٢٠٠٥ورحبت السويد بوضع عقد إدماج الروما   - ٤١
قلقها إزاء معدل العنف املرتفع ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك جرائم القتل النامجة عـن العنـف                  ضد املرأة و  

وأشارت إىل االستراتيجيات الوطنية وإىل احلملة اليت ترعاها احلكومة من أجل التوعية ورحبت باملعلومات . املرتيل
  وطنيـة الـيت تعـدها سـلوفاكيا للفتـرة          اليت تشري إىل أن هذه اجلهود سوف جيري تعزيزها يف خطة العمل ال            

ورحبت السويد بإدراج امليول اجلنسية يف قانون مناهضة التمييز وسألت عما إذا كان الشريكان . ٢٠١٢- ٢٠٠٩
املتماثالن يف اجلنس يتمتعان حبقوق ومسؤوليات مساوية ملا يتمتع به الشريكان املختلفان يف اجلـنس يف مجيـع                  

  .جماالت القانون

ت أملانيا أن منظمة غري حكومية واحدة من سلوفاكيا قدمت معلومات يف موجز تقارير اجلهات               والحظ  - ٤٢
صاحبة املصلحة الذي أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وسألت سلوفاكيا عـن رأيهـا يف                 

وفيما . ض الدوري الشاملأسباب تدين مستوى مشاركة املنظمات غري احلكومية، على ما يبدو، يف عملية االستعرا
خيص حالة املرأة يف البلد، طلبت أملانيا مزيداً من التفاصيل عن الربامج الرامية إىل معاجلة الفـوارق يف األجـور                    

  .واإلطار القانوين لألجور

أقرت وطلبت أوكرانيا مزيداً من املعلومات عن تنفيذ تدابري التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة اليت                  - ٤٣
وأثنت أوكرانيا علـى اجلهـود      .  وعن تأثريها يف ضمان املساواة بني اجلنسني ومنع العنف املرتيل          ٢٠٠٦يف عام   

املبذولة ملنع االجتار بالبشر ومكافحته؛ وعلى حتسني حتديد هوية ضحايا االجتار وتدريب سلطات إنفاذ القـوانني                
ألت عما إذا كان أفراد الشرطة وموظفـو الـسجون          وس. والسلطات القضائية على مساعدة الضحايا ومحايتهم     

  .يتلقون تدريباً يف جمال حقوق اإلنسان من أجل منع التعذيب وسوء املعاملة

والحظت تركيا أن جلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أعربتا عن القلق إزاء معدل                   - ٤٤
ار إىل أدوات قانونية لضمان إبعاد مرتكيب هذا العنف مـن البيئـة             العنف املرتيل املترفع يف سلوفاكيا وإزاء االفتق      

وسألت تركيا عما إذا كانت سلوفاكيا اختذت أي تدابري تشريعية لتجرمي استغالل األطفال واالعتـداء               . األسرية
دداً مـن   إال أن ع  . وسلمت تركيا باجلهود املبذولة لتحسني حالة مجاعة الروما       . عليهم جنسياً يف قانوهنا اجلنائي    

وسألت تركيا عن التدابري املتخذة لتغيري الصورة السلبية        . تزال تشعر بالقلق إزاء حالة الروما       هيئات املعاهدات ال  
  .جلماعة الروما يف اجملتمع على حنو ما اقترحت عدة هيئات معاهدات

عنصري التزام مجاعي وأشارت كوبا إىل أن القضاء على مجيع أشكال العنصرية وكره األجانب والتمييز ال  - ٤٥
وسألت كوبا عن التدابري اليت تنوي . للمجتمع الدويل وأن سلوفاكيا ال يزال عليها حتقيق تقدم كبري يف هذا اجملال          
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سلوفاكيا اختاذها لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان لألقليات، وخباصة الروما، اليت تتعرض لشىت أنـواع               
  . أسهبت يف اإلشارة إليه خمتلف اإلجراءات اخلاصة وهيئات املعاهداتاملمارسات التمييزية، على حنو ما

خطة العمل ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكره األجانب         "وأثنت الربتغال على سلوفاكيا لوضعها        - ٤٦
ة إىل أفراد   واستفسرت عما إذا كانت قد اتُِّخذت تدابري حمددة ملكافحة النظرة السلبي          " ومعاداة السامية والتعصُّب  

وسألت الربتغال عما إذا كان ُيعتَزم اختاذ تدابري للقيام مبعاجلة شاملة ملشكلة            . الروما واألفراد املنتمني إىل أقليات    
وأعربت الربتغال  . اإلقصاء االجتماعي القائم على صعوبة احلصول على العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية           

  .تفع ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك ضحايا االتِّجارعن قلقها إزاء مستوى العنف املر

بيد أن املـسؤوليات    . والحظت هولندا أن سلوفاكيا أولت القضايا املتعلقة بأقلية الروما اهتماماً خاصاً            - ٤٧
املتعلقة بقضايا الروما موزعة اآلن بني عدة سلطات خمتلفة على الرغم من استمرار املشاكل يف جماالت الـسكن                  

  .عليم والصحة والوصول إىل سوق العملوالت

ورحبت األرجنتني بإدراج سلوفاكيا محاية موّسعة حلقوق اإلنسان يف الدستور وبإصالح الدستور علـى     - ٤٨
وأحاطت األرجنتني علماً بإنشاء جلنة لتنسيق اإلجراءات يف جمال القضاء على . حنو جيعل األسبقية للصكوك الدولية

كما سألت األرجنتني عن كيفية عمل جملس املساواة بني اجلنـسني وعمـا إذا              . افع عنصرية اجلرائم املرَتكَبة بدو  
  .اعُتِمد تشريع جديد أو ُعدِّل تشريع قائم حلماية املرأة من التمييز

  وأثنت سلوفينيا على سلوفاكيا لوضعها العقد وخطـة العمـل الوطنيـة املـتعلقني بإدمـاج الرومـا                    - ٤٩
أثنت سلوفينيا على سلوفاكيا لوضعها خطة العمل الوطنية للطفل وإنشائها جلنـة            كما  . ٢٠١٥- ٢٠٠٥للفترة  

وزارية دائمة لشؤون الطفل، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء عدد أطفال الروما املرتفع نسبياً املودعني يف مـدارس     
ا، بعد التوحيـد الرمسـي      واستفسرت عن املوعد املتوقَّع لتلقّي أطفال الروما التعليم بلغة الروم         . وصفوف خاصة 

  . وجعلها أساساً هلذا التعليم٢٠٠٨يونيه /لقواعد هذه اللغة يف حزيران

وأثىن األردن على اجلهود اليت تبذهلا سلوفاكيا لتطوير وتعزيز إطارها التشريعي واملؤسسي، بسبل منـها                 - ٥٠
وة باالنضمام إىل اتفاقيات دوليـة      والحظ استكمال هذه اخلط   . إنشاء اللجنة الوطنية السلوفاكية حلقوق اإلنسان     

عديدة يف جمال حقوق اإلنسان، وهي اتفاقيات هلا أسبقية على التشريعات الوطنية، األمر الذي يعكـس التـزام                  
  .سلوفاكيا الثابت حبقوق اإلنسان

 وشجعت البوسنة واهلرسك سلوفاكيا على تقدمي تقاريرها املتأخرة إىل هيئات معاهدات األمم املتحـدة،    - ٥١
وطلبـت البوسـنة    . وال سيما تقريريها األوليني املتعلقني بتنفيذ الربوتوكولني اإلضافيني التفاقية حقوق الطفـل           

واهلرسك إىل سلوفاكيا تقدمي مزيد من التفاصيل عن اخلطوات املتَّخذة يف هذا اجملال، كما طلبت إليها تقدمي مزيد 
وشـجعت  . جار بالنساء واألطفال، مبا يف ذلك استغالهلم جنـسياً من التفاصيل عن التدابري املتَّخذة ملكافحة االتِّ  

البوسنة واهلرسك سلوفاكيا على مواصلة تنفيذ املشاريع والربامج يف ميدان الصحة لصاحل الروما، على حنو مـا                  
اختاذها وطلبت من سلوفاكيا مزيداً من املعلومات عن التدابري املقرر . أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري

  .لضمان متتُّع األطفال، وال سيما أطفال الروما، بفرص متكافئة يف الذهاب إىل املدارس
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  وطلب الكرسي الرسويل إىل وفد سلوفاكيا أن يقدم مزيداً من التفاصـيل عـن اعتمـاد احلكومـة يف                     - ٥٢
ة من املهاجرين غري النظاميني مـن        برناجماً وطنياً ملكافحة االتِّجار بالبشر ملواجهة تدفُّق أعداد متزايد         ٢٠٠٨عام  

والحظ الكرسي الرسويل أيضاً أن هيئات املعاهدات تشعر بالقلق إزاء ما يعانيه الروما من متييز،               . البلدان اجملاورة 
وال سيما أطفال الروما، وسأل عن املبادرات اليت تتخذها احلكومة من أجل حتسني أوضاع األطفال الرقيقي احلال، 

وأثىن الكرسي الرسويل على سلوفاكيا لوضعها قانون األسرة الذي يدعو إىل محاية الزواج . ل الروماوال سيما أطفا
  .والحظ أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء استمرار معّدل اإلجهاض املرتفع

 هتـدف إىل تـصحيح       الذي يتضمن أحكامـاً    ٢٠٠٤ورحبت ماليزيا بَسن قانون مناهضة التمييز لعام          - ٥٣
كما الحظت ماليزيا أن سلوفاكيا حققت      . األشكال احلالية ألوجه احلرمان االجتماعي واالقتصادي بني السكان       

مكاسب إجيابية يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة مؤكِّدة أن إنشاء اجمللس احلكومي للمساواة بني اجلنسني يف 
 ملكافحة العنف املرتيل إمنا يعكسان التزام احلكومة ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة  واقتراح خطة العمل الوطنية ٢٠٠٨عام 

  .يف هذا الصدد

وأحاطت كازاخستان علماً باهتمام جبملة أمور منها إنشاء اجمللس احلكومي لألقليات القومية واجلماعات   - ٥٤
والحظـت  .  نظام للِمَنح  ونّوهت كازاخستان باالهتمام الشديد بدعم ثقافات األقليات عن طريق إنشاء         . اإلثنية

كازاخستان أن جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل أوصتا سلوفاكيا مبكافحة العواقب السلبية               
وطلبت كازاخستان معلومات عن التدابري املتَّخذة استجابة لتوصيات هـاتني          . للجرائم املرَتكَبة بدوافع عنصرية   

ما أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة من قلق إزاء نقص متثيل املـرأة يف                 وأشارت كازاخستان إىل    . اللجنتني
  .اهليئات السياسية وهيئات اختاذ القرار احلكومية، وطلبت بيانات إحصائية أو دراسات استقصائية عن هذه املسألة

.  لتنمية مجاعـة الرومـا     ورداً على األسئلة املطروحة، أفادت سلوفاكيا باعتماد برنامج متوسط األجل           - ٥٥
وجيـري يف هـذا     . ويشمل هذا الربنامج جماالت التعليم والسكن والشؤون االجتماعية والعمل والرعاية الصحية          

  .اإلطار التصدي ملسألة االتِّجار بالبشر

وذكرت سلوفاكيا أنه جيري بذل جهود يف ميدان التعليم لالمتناع عن إيداع أطفال الروما يف مـدارس                   - ٥٦
ويتلقى اآلباء ذوو الدخل    . وأفادت أن األطفال الفقراء حيصلون على الغذاء جماناً يف املدارس والروضات          . خاصة

  .املتدين إعانات لتغطية نفقات املدارس

وتنـاقش  . ويف ميدان السكن، أشارت سلوفاكيا إىل وضع برنامج طويل األجل للجماعات املهّمـشة               - ٥٧
وجيب أيضاً اختاذ تدابري إلضـفاء      .  تعريف السكن االجتماعي وحتديد مفهومه     احلكومة بالتعاون مع اجملتمع املدين    

  .الصبغة الشرعية على مستوطنات الروما

 يعـزِّز   ٢٠٠٨وتوحيد قواعد لغة الروما يف عـام        . والحظت سلوفاكيا أن لغة الروما جزء من هويتهم         - ٥٨
  . استخدام ونشر الكتب املدرسية هبذه اللغة

إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء حالة األقليات . على تنفيذ اإلصالحات السياسية واالقتصاديةوأثنت أنغوال   - ٥٩
ووفقاً للجنة اخلرباء   . اإلثنية والتقارير املوثّقة عن ممارسة مجاعات اليمني املتطرف العنف ضد املهاجرين الوافدين           
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يواجهون صعوبات ومتييزاً يف جماالت منها العمل       التابعة ملنظمة العمل الدولية ال يزال عدد كبري من أفراد الروما            
ويف هذا الصدد، الحظت أنغوال أن االتفاق اإلطاري املتعلق جبماعات الروما ميثل خطوة إجيابية حنـو                . والتعليم

والحظـت  . األمام وسألت عما إذا كانت أي تدابري أخرى قد اتُِّخذت للقضاء على التمييز ضد مجاعة الرومـا                
ة القضاء على التمييز ضد املرأة أعربت عن قلقها إزاء النطاق احملدود للتشريعات القائمة املتعلقـة                أنغوال أن جلن  

بالقضاء على التمييز القائم على نوع اجلنس، وسألت عن االستراتيجيات اليت ُتنفِّذها احلكومة للتغلـب علـى                 
  .التحديات الباقية يف جمال التمييز القائم على نوع اجلنس

 مجهورية مولدوفا على سلوفاكيا لتعاوهنا النشط مع أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني، مبا يف              وأثنت  - ٦٠
وفيما يتعلق حبقوق الطفل والتوصيات املقدمة من       . ذلك آليات األمم املتحدة واآلليات األوروبية حلقوق اإلنسان       

ومع ) اليونيسيف(ألمم املتحدة للطفولة    جلنة حقوق الطفل، سألت مجهورية مولدوفا عن آلية التعاون مع منظمة ا           
الفريق املشترك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بقضاء األحداث بغية ضمان تطبيق معايري مناسبة لقضاء األحداث 

  .على املستوى الوطين

ورحبت فرنسا بإنشاء منصب الوسيط وخبطة العمل الرامية إىل حتسني أوضاع مجاعة الروما وإدماجهـا                 - ٦١
وسألت فرنسا عن التدابري اليت اُتخذت ملعاجلة الشواغل اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد                . لتدرجييا

 مليون يورو   ١٨٥والحظت فرنسا أن سلوفاكيا رصدت      . املرأة بشأن معدل العنف املرتفع ضد النساء والفتيات       
بري اليت اُتخذت إلعمال احلـق يف الـصحة          ملساعدة مجاعة الروما، وسألت عن التدا      ٢٠١٣- ٢٠٠٨عن الفترة   

واستفسرت فرنسا عن التدابري اليت اعُتمدت إلنشاء آلية . جلماعة الروما وال سيما لتحسني إعالمهم بالطب الوقائي
  .مستقلة لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

بِد أي حتفظ على التزاماهتا الناشئة مبقتض             - ٦٢ ى مجيع اتفاقيات ومعاهدات    والحظت نيجرييا أن سلوفاكيا مل ُت
حقوق اإلنسان اليت صدَّقت عليها، وحيَّت سلوفاكيا إلنشائها املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان يف عام               

والحظت نيجرييا أن التقرير الوطين شدَّد على أن االجتار بالبشر          . ١٩٩٠ وإلغائها عقوبة اإلعدام يف عام       ١٩٩٣
 احلصول على معلومات إضافية عن اخلطوات امللموسة اليت تعتـزم سـلوفاكيا             مشكلة خطرية وأبدت رغبتها يف    

  . اختاذها ملواجهة االجتار بالبشر ألغراض جنسية الذي يطال األحداث يف أحيان كثرية

ورحبت هنغاريا بإنشاء مكتب املدافع العام عن احلقوق وباإلجراء اجلديد لتقدمي الشكاوى الدسـتورية                - ٦٣
والحظـت هنغاريـا أن هيئـات       . نتهاكات املزعومة للحقوق الدستورية مبا فيها حقوق اإلنسان       الذي ُيعىن باال  

معاهدات األمم املتحدة حثَّت سلوفاكيا مراراً على االعتراف حبقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات وعلى النظر يف 
ة االستشارية التابعة جمللس أوروبا     وقد الحظت اللجن  . اعتماد قانون شامل يوفِّر احلماية حلقوق هؤالء األشخاص       

املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية وجود خطط لسّن تشريع بشأن األقليات القومية ولكنها أشارت 
  .إىل أن هذه اخلطط غري معروفة جيداً بني ممثلي األقليات القومية واملنظمات غري احلكومية

ملا تبذله سلوفاكيا من جهود حلماية حقوق األقليات بوصفها خطة مخسية           وأعربت اليابان عن تقديرها       - ٦٤
وأشارت إىل وجود أمثلة كثرية عن إيداع أطفال من مجاعة الروما يف مدارس             . تركّز على مجاعات الروما لديها    

  . لشكاوىخاصة باملعوقني، دون وجود معايري اختيار حمددة بوضوح أو آليات مستقلة فعالة تتيح لآلباء تقدمي ا
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 ٢٠١٣- ٢٠٠٨ اإلدمـاج للفتـرة   -  السالمة - وسلَّمت كرواتيا يف مجلة أمور بوضع برنامج التضامن     - ٦٥
غري أن كرواتيا الحظت أنه على الرغم من اجلهود املبذولـة تـشري   . ٢٠١٥- ٢٠٠٥وبإقامة عقد إدماج الروما     

ودعـت  . نب الشرطة ضد السكان الرومـا     التقارير إىل انتشار التمييز والتحامل والسلوك املشكوك فيه من جا         
كرواتيا سلوفاكيا إىل بذل جهود إضافية لتعزيز أنشطة التوعية وغريها من األنشطة الوقائية لصاحل السكان الروما، 

والتفاهم بني مجاعة الروما وسائر     مبا يف ذلك على صعيد النظام التعليمي الذي ميكن استخدامه أداةً لبناء اجلسور              
  .أطياف اجملتمع

خطة العمل ملنع مجيع أشكال التمييز والعنـصرية        "ب وأحاطت أذربيجان علماً بقانون مناهضة التمييز و        - ٦٦
وشاطرت أذربيجان بعض هيئات املعاهدات ما أعربت عنه من قلق          ". وكره األجانب ومعاداة السامية والتعصب    

تمييز اليت يتعرض هلا الروما يف خمتلف اجملاالت، وأبدت رغبتها يف تلقي معلومات عن التدابري جّدي إزاء حاالت ال
وقالت أذربيجان إنه ال تزال . اليت اختذهتا سلوفاكيا أو عن اخلطط اليت تزمع وضعها من أجل معاجلة هذه املشكلة            

لى األطفال والعقوبة اجلسدية ومعـدل      توجد مشاكل جيب التصدي هلا، مثل العنف املرتيل وال سيما االعتداء ع           
وأعربت أذربيجان عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل تعقيم نساء من مجاعة الرومـا  . اغتصاب األطفال املرتفع  

  .دون موافقتهن املسبقة واملستنرية

شأن االستخدام ووجَّهت بلجيكا انتباه سلوفاكيا إىل الشواغل اليت أعربت عنها هيئات معاهدات خمتلفة ب  - ٦٧
. ويبدو أن هذا السلوك كثرياً ما يستند إىل دوافع عنصرية         . املفرط للعنف من جانب قوات الشرطة يف سلوفاكيا       

وأشارت بلجيكا أيضاً إىل التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بفتح حتقيقات من أجل مقاضاة من 
تصاف للضحايا ومنحهم تعويضات، وإىل التوصيات املقدمة من جلنة         يثبت ارتكاهبم هذه األعمال وتوفري سبل ان      

القضاء على التمييز العنصري بإنشاء آلية رصد مستقلة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املنسوبة إىل قوات                
 املُتخـذة   والحظت بلجيكا أيضاً أن سلوفاكيا مل ُتعِلم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حىت اآلن بالتدابري             . الشرطة

  .لتنفيذ هذه التوصيات

وهنأت اجلمهورية التشيكية سلوفاكيا على إنشاء مكتب املفوض احلكومي لشؤون مجاعات الروما وعلى   - ٦٨
 وسألت عّما إذا كانت هذه التدابري قد ُوضعت موضع التنفيذ وحققـت            ٢٠٠٤سّن قانون مناهضة التمييز لعام      

وأبدت رغبتها يف ) أمني املظامل(اً بإنشاء منصب املدافع العام عن احلقوق ورحبت اجلمهورية التشيكية أيض. نتائج
  . معرفة املزيد عن مهامه وعن كيفية ضمان استقالله ومتويله

 لالتفاقية األوروبيـة    ١٢وسألت إسبانيا عّما إذا كانت سلوفاكيا تعتزم التصديق على الربوتوكول رقم              - ٦٩
وسألت أيضاً عن التدابري املُتخذة ملواجهة املستوى       . ألشخاص ذوي اإلعاقة  حلقوق اإلنسان وعلى اتفاقية حقوق ا     

املتدين ملنح اللجوء، وعّما إذا كان لدى سلوفاكيا مركز احتجاز متخصص للسجناء اخلطريين املصابني باضطرابات 
  .لنب ذلكنفسية وعن التدابري املُتخذة للسماح لصغار األطفال بالبقاء مع أمهاهتن السجينات إذا ما ط

وأحاطت مجهورية كوريا علماً بالدعوة الدائمة اليت وجهتها سلوفاكيا إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة               - ٧٠
وأشارت إىل الشواغل اليت أثارهتا هيئات معاهدات األمم املتحدة بشأن السكان الروما، وخباصـة           . لألمم املتحدة 
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وأبدت أيضاً رغبتـها يف معرفـة رأي   . ائمني على دوافع عنصريةالنساء واألطفال الذين يواجهون متييزاً وعنفاً ق   
  . سلوفاكيا يف توصية جلنة حقوق الطفل حبظر العقوبة اجلسدية قانوناً يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك يف املرتل

ربت وقالت جنوب أفريقيا إهنا ال تزال قلقة إزاء الوضع العام ألقلية الروما وأطفال الروما، وهو قلق أع                  - ٧١
واستوضحت جنوب  . عنه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل            

أفريقيا عن التدابري اليت اختذهتا احلكومة ملراجعة التشريعات اليت ال تأخذ مببدأ املساواة املوضوعية املنصوص عليـه            
واستوضحت جنوب أفريقيا أيضاً عن املمارسات      . يز ضد املرأة  صراحة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي       

  .الفُضلى يف جمال حقوق اإلنسان اليت أُدرجت يف برامج تدريب أفراد الشرطة وموظفي السجون

وأثنت نيوزيلندا على سلوفاكيا العتمادها خطة وطنية لألطفال، على حنو ما وعدت يف محلتها لالنضمام          - ٧٢
ن، وسألت عن اخلطوات اليت اُتخذت لضمان الوفاء حبقوق األطفال واحتياجاهتم اخلاصة            إىل جملس حقوق اإلنسا   

وشكرت نيوزيلنـدا سـلوفاكيا   . يف نظام العدالة، وال سيما ضمان احترام معايري قضاء األحداث احتراماً كامالً    
د، ونوَّهت بتحـسُّن    لتوضيحها أن إيداع أطفال الروما يف مدارس خاصة ليس سياسة منهجية يف التشريع اجلدي             

  .التعاون مع وزارة التربية

. والحظ اجلبل األسود أن لدى سلوفاكيا إطاراً مؤسسياً كافياً حلماية حقوق اإلنسان جلميع مواطنيهـا                - ٧٣
وأعرب اجلبل األسود عن تقديره ألن سلوفاكيا كانت من بني أول البلدان اليت وجهت دعوة دائمة إىل املكلفني                  

ودعا اجلبل األسود سلوفاكيا إىل التفكري ملياً يف التحديات واملعوقـات ويف            . اصة لألمم املتحدة  باإلجراءات اخل 
  .اجلهود احلالية واملقرَّر اختاذها للتغلب على العقبات القائمة وحتقيق النتائج املنشودة

ز ضد السكان وذكرت بنغالديش أن آليات حقوق اإلنسان وهيئات املعاهدات الحظت أن استمرار التميي  - ٧٤
وقد اُتخذت سلسلة تدابري لتحسني أوضاع السكان الروما إال أن أحـواهلم            . الروما ال يزال يطرح حتدياً حرجاً     

املعيشية وحصوهلم احملدود أو االنتقائي على التعليم والرعاية الصحية ال يـزال يعـوق حتـررهم االجتمـاعي                  
وضاع أقلية الروما تقوضها التقارير اليت تـشري إىل قـسوة           واجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتحسني أ     . واالقتصادي

  .الشرطة املفرطة ضد هذه األقلية وما تتعرض له نساء الروما قسراً من استغالل واجتار وتعقيم

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل التقارير عن سوء معاملة الشرطة للمشتبه فيهم من مجاعة الروما،   - ٧٥
قارير األخرية عن االعتداء على ستة أحداث من مجاعة الروما يف كوزيتشي أثناء احتجازهم لـدى         مبا يف ذلك الت   

كما سألت الواليات املتحدة سلوفاكيا . الشرطة، وسألت سلوفاكيا عن الطريقة اليت تعتزم هبا معاجلة هذه املشكلة
روبا بشأن قانون وسائط اإلعالم الذي عن طريقة تصديها للشواغل اليت أعربت عنها منظمة األمن والتعاون يف أو      

  .بدأ نفاذه منذ سنة وعن مدى متتع الصحفيني حبرية التعبري

  الربنامج املتوسط األجل ألقليـة الرومـا اإلثنيـة يف سـلوفاكيا،           "ورحبت بلغاريا بوجه خاص بإقرار        - ٧٦
ت اليت أُدخلت مؤخراً على     وأثنت بلغاريا على التعديال   ". ٢٠١٣- ٢٠٠٨ اإلدماج للفترة    -  السالمة   - التضامن  

التشريع املتعلق مبركز الرعايا األجانب والتشريع املتعلق باللجوء هبدف جعلهما متوافقني متاماً مع تشريعات االحتاد 
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وأعربت عن تقديرها العتماد الورقة املتعلقة بسياسة اللجوء اليت تنّسق جهود اجلهات املعنية مبعاجلـة               . األورويب
  .رةقضايا سياسة اهلج

  ".باء"وأفادت سلوفاكيا أن املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان يتمتع مبركز الفئة   - ٧٧

وينص قانون مناهضة التمييز على قائمة من األسباب اليت حيظر التمييـز علـى أساسـها، مبـا فيهـا                      - ٧٨
  .اجلنسية  امليول

ب ومعاداة السامية وغريها من أشـكال       وخطة العمل ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكره األجان          - ٧٩
 هي خطة العمل اخلامسة من نوعها وترمي إىل إنشاء آلية فعالة للحد من جرائم               ٢٠١١- ٢٠٠٩التعصب للفترة   

  .الكراهية ومن التعصب وإلدماج األقليات وتوعية اجلمهور وتدريب الفئات املهنية وتوفري التعليم املتعدد الثقافات

 إىل املعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان        ٢٠١٠- ٢٠٠٨الوطين ملكافحة االجتار بالبشر للفترة      ويستند الربنامج     - ٨٠
  .وحيترم هذا الربنامج مبدأ املساواة بني اجلنسني، وجيري تنفيذه مبشاركة مباشرة من اجملتمع املدين. ويعزِّز محاية الضحايا

. ك الشرطة يف تنفيـذ خطـة العمـل املعنيـة          وفيما يتعلق مبنع اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية، تشارِ         - ٨١
  .أُعدَّت برامج جديدة ملدارس الشرطة مبا يف ذلك برامج للتدريب النفسي  كما

وفيما يتعلق بالتدابري التشريعية املتخذة يف جمال استغالل األطفال واالعتداء علـيهم جنـسياً، أخـذت                  - ٨٢
ورويب واملتعلق مبكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال     سلوفاكيا بالقرار اإلطاري الصادر عن جملس االحتاد األ       

وُيعاِقب القانون بصرامة االجتـار     . ٢٠٠٦يناير  /وتصويرهم يف مواد إباحية ونقلته إىل تشريعها يف كانون الثاين         
وتواصل سلوفاكيا اختاذ تـدابري     . باألطفال واستغالهلم جنسياً وإنتاج مواد إباحية عن األطفال ونشرها وحيازهتا         

وسيعكس مشروع التعديل اجلديد للقانون اجلنائي أحدث أشكال االستغالل         . شريعية جديدة بشأن هذه اجلرائم    ت
وسينص التعديل أيـضاً علـى تعريـف اسـتغالل          . اجلنسي لألطفال وغريها من أشكال االعتداء على األطفال       

  .يف املواد اإلباحية  األطفال

اص من االختفاء القسري، ترد أحكام هذه االتفاقية يف مـشروع  وفيما يتعلق باتفاقية محاية مجيع األشخ     - ٨٣
  .وسُتعرض االتفاقية على الربملان إلقرارها مث على الرئيس للتصديق عليها. تعديل القانون اجلنائي

أما ما ُيسمى بقانون الصحافة فهو ال حيدُّ من حرية التعبري، بل يقوم على حرية الكلمة وحرية اإلعـالم                     - ٨٤
ويسعى القانون إىل حتقيق التوازن بني احلق يف حرية الكلمة وحق الفرد يف محاية كرامته        . كفلهما الدستور اللتني ي 

وقد قُبِِل االقتراح الذي قدمته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بعد إبدائها القلق بشأن حرية الكلمة . وخصوصيته
  . مل ُيبلغ عن حدوث أي انتهاك لهوبعد اعتماد هذا القانون بسنة. وُحذفت الفقرة املعنية

وفيما يتعلق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، أفادت سلوفاكيا أنه جيري اختاذ خطوات للتصديق                - ٨٥
  .وجتري هذه العملية بالتعاون مع منظمات غري حكومية وشركاء اجتماعيني. ٢٠٠٩عليها قبل هناية عام 
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. ربنامج الوطين للسنة األوروبية ملكافحة الفقر واإلقصاء االجتماعي       وفيما خيص مكافحة الفقر، اعُتمد ال       - ٨٦
  .٢٠٠٩يونيه /وصدَّقت سلوفاكيا أيضاً على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح الذي سيبدأ نفاذه يف حزيران

وُتعرب سلوفاكيا عن تقديرها للفرصة اليت أُتيحت ملناقشة اإلجنازات والتحـديات وتقاسـم أفـضل                 - ٨٧
وستواصل احلكومة إيالء اهتمام خاص لقضايا اإلقصاء االجتماعي، والقضاء على التحامل االجتماعي . مارساتامل

والثقايف، وتعزيز التسامح العرقي والديين، واحلكم الرشيد، ومبدأ سيادة القانون، ومحاية الفئات الضعيفة واملهمَّشة 
  .ت اإلثنيةمثل النساء واألطفال واملعوقني واألقليات واجلماعا

وأعربت سلوفاكيا عن أملها يف أن تكون قد أجابت على معظم األسئلة املطروحة أثناء احلوار التفاعلي                  - ٨٨
  .وأضافت أهنا سُتجيب عن أي أسئلة متبقية على أساس ثنائي

  أو التوصيات/ االستنتاجات و–ثانياً 
َدرج ردود سلوفاكيا على هذه التوصيات يف       وست. ُوجهت أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل سلوفاكيا        - ٨٩

  .تقرير النتائج الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عشرة

باالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين          /االلتحاق/التصديق على   - ١
عاة االلتزام الطوعي الذي أبدته مع مرا) املكسيك، األرجنتني، أذربيجان، اجلزائر (وأفراد أسرهم

سلوفاكيا لدى ترشحها إىل جملس حقوق اإلنسان بالسعي إىل حتقيق التصديق العاملي على مجيع              
صكوك األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والعمل بنشاط على تشجيع البلدان اليت ليست طرفاً فيها              

  ؛)اجلزائر(بعد على التصديق عليها 

اً يف الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب أو غريه من ضروب النظر يف أن تصبح طرف  - ٢
 االنضمام إىل/؛ التصديق على)اململكة املتحدة(املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

  ؛)األرجنتني، كرواتيا، أذربيجان، اجلمهورية التشيكية(هذا الربوتوكول االختياري 

األرجنـتني،  ( االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء القـسري            التصديق على   - ٣
  ؛)فرنسا(يف أقرب وقت ممكن ) كرواتيا

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد      )/الربتغال(النظر يف التوقيع يف أقرب وقت ممكن          - ٤
  ؛)األرجنتني (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وبروتوكوهلا االختياري  ) األرجنتني، إسبانيا (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          - ٥
  ؛)األردن(؛ النظر يف إمتام عملية التصديق على هذه االتفاقية سريعاً )املكسيك، كرواتيا(

  ساسـية،   لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األ       ١٢التصديق على بروتوكول      - ٦
  ؛)إسبانيا(ال سيما مع مراعاة الوضع اخلاص ألقلية الروما يف البلد 



A/HRC/12/17 
Page 17 

  التحقيق التدرجيي ألهداف حقوق اإلنـسان املنـصوص عليهـا يف قـرار جملـس حقـوق                   - ٧
  ؛)الربازيل (٩/١٢اإلنسان 

ظـر  تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل، بسبل منها اختاذ التدابري التشريعية املناسبة لـضمان احل         - ٨
الصريح الستغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسياً مبوجب القانون اجلنائي، وكفالة عدم جترمي            
األطفال أو معاقبتهم، وتكثيف اجلهود يف سبيل تطبيق القوانني والسياسات اليت حتمي األطفال             

  ؛)جنوب أفريقيا(من االستغالل االقتصادي 

شخاص املنتمني إىل أقليات، مبا يف ذلـك الرومـا،   اعتماد صك قانوين شامل يعترف حبقوق األ      - ٩
ويوفر احلماية الالزمة ألفراد هذه األقليات، وال سيما األطفال، على حنو ما أوصت بـه جلنـة                 

  ؛)كوبا(حقوق الطفل 

اختاذ تدابري تشريعية فعالة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وفقاً التفاقية القضاء على مجيع أشكال                - ١٠
  ؛)أنغوال(املرأة التمييز ضد 

توفري مزيد من الضمانات التشريعية من أجل االمتثال الكامل ألحكام االتفاقية اإلطارية حلماية               - ١١
  ؛)هنغاريا(األقليات القومية وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات 

لوفاء بواليته بصورة شاملة مواصلة تعزيز املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان لتمكينه من ا  - ١٢
؛ االرتقاء باملركز الوطين السلوفاكي إىل مرتبة جلنة وطنية كاملة حلقوق اإلنسان )األردن(وفعالة 

؛ متكني املركز الوطين السلوفاكي من رصد تطبيـق التـشريع           )بنغالديش(وفقاً ملبادئ باريس    
قضايا الفردية اليت تنطوي علـى      املناهض للتمييز، وفتح حتقيقات والتوصية بسبل انتصاف يف ال        

  ؛)كندا(متييز يف التمتع باحلق يف التعليم 

اختاذ تدابري لضمان التناسق بني السياسات واملؤسسات هبدف معاجلة أوضاع أقلية الروما بطريقة   - ١٣
؛ مواصلة التنفيذ املوحد لسياستها اخلاصة بإدماج الرومـا يف اجملتمـع            )جنوب أفريقيا (شاملة  

  ؛)هولندا (السلوفاكي

صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية حلماية احلقوق املدنية للسحاقيات واملثليني ومزدوجي امليـول               - ١٤
  ؛)هولندا(اجلنسية واملتحولني جنسياً 

  ؛)أوزبكستان(اعتماد تدابري فعالة ملواصلة تعزيز نظام إعمال حقوق األطفال ومحاية مصاحلهم   - ١٥

التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، بسبل منها ضمان تنفيذ خطة          مواصلة تكثيف جهودها لتعزيز       - ١٦
  ؛)املغرب (٢٠١٤- ٢٠٠٥العمل الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
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وضع استراتيجية ملنع أعمال كراهية األجانب والعنف اليت تطال األقليات اإلثنية أو غريها مـن                 - ١٧
روما السلوفاكية وغريها من اجلماعات القومية      األقليات بالتشاور مع الشركاء املعنيني ومجاعة ال      

  ؛)كندا(واإلثنية 

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة ملعاجلة الشواغل اليت أعرب عنها اجملتمع املدين يف التقرير الـوطين                 - ١٨
  ؛)باكستان(السلوفاكي عن طريق تطبيق اإلصالحات السياساتية والتنفيذية الالزمة 

ستراتيجية املتوسطة األجل لتنمية أقلية الروما الوطنية يف اجلمهورية         اال"وضع خطة عمل لتنفيذ       - ١٩
  ؛)سويسرا" (٢٠١٣- ٢٠٠٨اإلدماج - السالمة- السلوفاكية، التضامن

من أجل التصدي جلميع أشكال     " ٢٠١٥- ٢٠٠٥برنامج عقد إدماج الروما     "ل التنفيذ الكامل     - ٢٠
  ؛)نغالديشب(التمييز ضد الروما وحتسني األوضاع يف مستوطناهتم 

  ؛)األرجنتني(إيالء اهتمام خاص حلماية أكثر شرائح اجملتمع ضعفاً، مبن يف ذلك الروما   - ٢١

اإلجابة بصفة منتظمة على االستبيانات اليت يرسلها أصحاب الواليات املكلفون بـاإلجراءات              - ٢٢
  ؛)سلوفينيا(اخلاصة 

ق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة بـشأن      النظر يف تنفيذ التوصيات املناسبة هليئات معاهدات حقو         - ٢٣
؛ االمتثال للتوصيات احملددة هليئات املعاهدات فيما يتعلق حباالت التمييز          )األردن(مجاعة الروما   

  ؛)أذربيجان(ضد الروما 

مواصلة جهودها وسياستها القوية للتصدي جلميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء واألقليات              - ٢٤
  ؛)كازاخستان(ى والفئات الضعيفة األخر

مضاعفة جهودها ملعاجلة األسباب اجلذرية للتمييز والعنف ضد السكان الروما، وال سيما النساء        - ٢٥
  ؛)مجهورية كوريا(واألطفال منهم 

؛ )أنغـوال (تعزيز سياساهتا واستراتيجياهتا للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد مجاعة الرومـا             - ٢٦
؛ )تركيـا (ة اليت تطال بوجه خاص مجاعة الروما املهمـشة          مواصلة التصدي ألوجه الالمساوا   

  ؛)سويسرا(تكثيف جهودها ملكافحة التمييز ضد الروما مبعاجلة األسباب اجلذرية هلذه املشكلة 

  ؛)الربازيل(اختاذ تدابري فعالة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد نساء وفتيات الروما   - ٢٧

 النمطية املتعلقة بأقلية الروما ومواصلة تعزيز التثقيف والتدريب         تكثيف اجلهود ملكافحة القوالب     - ٢٨
يف جمال حقوق اإلنسان ملمثلي السلطات العامة بوجه عام وللمكلفني بإنفاذ القـوانني بوجـه               

  ؛)سويسرا(  خاص
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ـ                 - ٢٩ ع املُضي يف تنفيذ وتعزيز التدابري املُتخذة ملعاجلة مشاكل التمييز اليت ال تزال قائمة، وضمان متت
  ؛)السويد(مجيع األقليات متتعاً كامالً حبقوق اإلنسان 

تكثيف اجلهود لتغيري النظرة النمطية والتقليدية إىل الروما من جانب أغلبية السكان، بُسبل منها                - ٣٠
  ؛)ماليزيا(تنفيذ مزيد من برامج اإلرشاد والتوعية 

  ؛)الكرسي الرسويل(دستور  من ال١٥الدفاع عن احلق يف احلياة، باالستناد إىل املادة   - ٣١

تدعيم التدابري املُتخذة ملكافحة التحريض على التمييز والعنف العنصري بُسبل منـها املالحقـة            - ٣٢
اجلنائية للمتورطني يف أعمال العنف ضد األقليات واملهاجرين، وتقدمي جرب واٍف لضحايا هـذه              

  ؛)أنغوال(األعمال 

 أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يرتكبـها أفـراد          اختاذ تدابري حازمة للقضاء على مجيع       - ٣٣
؛ التحقيـق الفعـال     )بلجيكا(الشرطة، مبا يف ذلك املضايقة واالستخدام املفرط للعنف           قوات

مجيع احلاالت املُبلغ عنها اليت تشري إىل تعّرض أفراد مجاعة الروما للمضايقة من جانب قوات                 يف
  ؛)النمسا(الشرطة 

عالقات والتعاون بني املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ومجاعة الروما وغريها من مواصلة حتسني ال  - ٣٤
األقليات والنظر يف إنشاء آلية رصد مستقلة يوكل إليها التحقيق يف ادعاءات االستخدام املفرط              

  ؛)ماليزيا(للقوة وسوء سلوك الشرطة مع اجلماعات الضعيفة 

ة العنف والتحريض العنصريني ووضع آليات مناسـبة لتلقـي          زيادة التدابري الرامية إىل مكافح      - ٣٥
  ؛)ماليزيا(الشكاوى من الضحايا واختاذ إجراءات مناسبة للتحقيق واملالحقة القضائية 

تكثيف إجراءاهتا للتصدي ملشكلة اجلرائم املُرتكَبة بدوافع عنصرية واالستخدام املفـرط للقـوة            - ٣٦
شخاص املنتمني إىل غريها من اجلماعـات الـضعيفة         جانب الشرطة ضد مجاعة الروما واأل       من
  ؛)أوزبكستان(؛ مضاعفة اجلهود املبذولة ملنع اجلرائم املُرتكَبة بدوافع عنصرية )اململكة املتحدة(

تكثيف اإلجراءات لكبح العنف العنصري وإنشاء آلية رصد مستقلة يوكل إليهـا التحقيـق يف                - ٣٧
  ؛)األرجنتني(الشكاوى املتعلقة بسوء سلوك الشرطة 

إيالء أولوية عالية العتماد تدابري شاملة وجامعة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة ومحاية        - ٣٨
  ؛)الربتغال(الضحايا 

؛ وإيالء أولويـة عاليـة      )تركيا(اتباع سياسات فعالة يف مكافحة العنف ضد النساء واألطفال            - ٣٩
ف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك إنصاف        العتماد تدابري شاملة للتصدي جلميع أشكال العن      

  ؛)أذربيجان(الضحايا ومحايتهم 
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اختاذ خطوات إضافية لضمان متاشي التشريعات املتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيـات متاشـياً                - ٤٠
  ؛)السويد(كامالً مع املعايري الدولية وتضمينها حظر ممارسة العقوبة اجلسدية يف املرتل 

ريعات حمددة وشاملة بشأن العنف ضد املرأة، تتناول مجيع أشـكال العنـف             ضمان إدراج تش    - ٤١
؛ إيالء األولوية لتنفيذ تدابري التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة يف األسرة ويف              )األرجنتني(

  ؛)األرجنتني(اجملتمع وضمان حصول النساء ضحايا العنف على وسائل فورية للحماية واجلرب 

؛ مراعـاة املعـايري   )الربازيل(سدية قانوناً يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك املرتل         حظر العقوبة اجل    - ٤٢
  ؛)األرجنتني(الدولية وأحكام اتفاقية حقوق الطفل 

تعزيز سياستها الرامية إىل منع االجتار بالبشر ومكافحته واملعاقبة عليه، بسبل منها توفري املساعدة   - ٤٣
  ؛)فرنسا(للضحايا أياً كانت جنسيتهم 

تعزيز براجمها الرامية إىل توفري املساعدة للنساء الاليت يعشن ظروفاً صـعبة، وخباصـة النـساء                  - ٤٤
  ؛)نيجرييا(الوافدات من بلدان أخرى والاليت ُيستقدمن إىل أراضي سلوفاكيا ألغراض الدعارة 

ح يف  ؛ وإيراد نـص صـري     )الربازيل(إيراد نص صريح يعاقب على االستغالل اجلنسي لألطفال           - ٤٥
القانون اجلنائي حيظر استغالل األطفال واالعتداء عليهم جنسياً، على حنو ما أوصت بـه جلنـة    

؛ اختاذ التدابري التشريعية املناسبة لضمان املالحقة القـضائية املباشـرة           )الربتغال(حقوق الطفل   
  ؛)االحتاد الروسي(ألعمال االستغالل اجلنسي لألطفال وسوء معاملتهم 

دابري وقائية بسبل منها التعاون اإلقليمي بشأن االستغالل اجلنسي للنـساء وال سـيما              اعتماد ت   - ٤٦
  ؛)نيجرييا(القاصرات منهن 

مكافحة االستغالل اجلنسي للنساء واألطفال واالجتار هبم، ومكافحة استغالل األطفال يف مكان              - ٤٧
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(العمل 

يع أشكال املضايقة وسوء املعاملة من جانب الشرطة عنـد قيامهـا           اختاذ تدابري للقضاء على مج      - ٤٨
بإجراءات التحقيق، مبا يف ذلك تيسري وصول الضحايا املفترضني إىل العدالة، وفتح حتقيقات فعالة 

  ؛)األرجنتني(وسريعة مع املسؤولني ومعاقبتهم 

غريها من األقليات من العنف وسوء تطبيق تدابري قانونية وغري قانونية فعالة حلماية أقلية الروما و  - ٤٩
  ؛)كندا(املعاملة من جانب الشرطة 

توفري التدريب والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للعاملني يف سلك القضاء وجهـاز الـشرطة                 - ٥٠
والسجون، والتركيز بوجه على محاية حقوق اإلنسان للنساء واألطفـال واألقليـات اإلثنيـة              

 امليول اجلنسية واملتحولني جنسياً، وضمان التحقيق الـشامل         والسحاقيات واملثليني ومزدوجي  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(أي سوء سلوك ضد هؤالء األشخاص ومالحقة املسؤولني قضائياً   يف
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تكثيف اجلهود ملكافحة اجلرائم املُرتكَبة بدوافع إثنية مبزيد من احلزم علـى مجيـع املـستويات               - ٥١
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

فتح حتقيق جنائي شامل مع أفراد الشرطة الضالعني يف سوء معاملة ستة أحداث من مجاعة الروما   - ٥٢
؛ تنفيذ خطة منهجية لتدريب أفراد الشرطة       )الواليات املتحدة (يف كوزيتشي ومالحقتهم قضائياً     

  ؛)الواليات املتحدة(يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ برامج لتعزيز التسامح 

  ؛)إسبانيا(ز احتجاز متخصص للسجناء اخلطريين املصابني باضطرابات نفسية إنشاء مرك  - ٥٣

ضمان تطبيق قضاء األحداث تطبيقاً كامالً وضمان عدم إساءة معاملة األطفال يف االحتجـاز                - ٥٤
؛ تعزيز جهودها لضمان التطبيق الكامل ملعايري )مجهورية إيران اإلسالمية(وعدم انتهاك حقوقهم    

وخباصة عدم احتجاز األطفال إال كحل أخري وألقصر مدة ممكنة، وضمان عدم   قضاء األحداث،   
انتهاك حقوق األطفال أثناء احتجازهم ووضع برامج لتدريب القضاة املختصني وغريهـم مـن      

  ؛)نيوزيلندا(املهنيني العاملني يف نظام قضاء األحداث 

والقواعد أكثر مرونة من أجل احلفاظ على اختاذ تدابري بشأن ممارسة احلرية الدينية وجعل املعايري   - ٥٥
  ؛)اجلزائر(حقوق الطوائف الدينية اليت لديها عدد صغري من األتباع وتاليف تعّرضهم للتمييز 

مواصلة كفالة االحتجاج باالستنكاف الضمريي من جانب العاملني يف املهن الصحية من أجل               - ٥٦
  ؛)سي الرسويلالكر(ضمان حرية الضمري للعاملني يف املهن الطبية 

العمل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على تنفيذ التوصيات اخلاصة مبعاجلة الشواغل           - ٥٧
  ؛ )الواليات املتحدة(اليت أُبديت بشأن القيود اليت يفرضها قانون وسائط اإلعالم على حرية التعبري 

قتة، هبدف زيادة متثيل املرأة يف أجهزة صـنع         اختاذ تدابري منهجية، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤ          - ٥٨
  ؛)اجلزائر(القرار واألجهزة السياسية، على حنو ما أوصت به جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 

ضمان عدم قيام السلطات أو غريها من اجلماعات ذات املصلحة بإساءة استعمال القوانني اليت تقتضي                 -٥٩
  ؛)كندا(بيان وقائع ميس بشرف ومسعة شخص أو كيان قانوين من الناشرين طبع الردود على أي 

تنفيذ سياسات فعالة للسماح بزيادة متثيل النساء يف املناصب املُنَتَخبة ومناصب صنع القـرار،                - ٦٠
  ؛)األرجنتني(وخباصة يف اإلدارة العامة 

ة متكني السكان الرومان مـن املـشاركة يف عمليـات صـنع القـرار لتحـسني االسـتجاب                   - ٦١
  ؛)سلوفينيا(  الحتياجاهتم

تنظيم برامج هادفة للتدريب املهين، موجَّهة بشكل خاص للشباب، لتعزيز فرص احلصول على               - ٦٢
  ؛)النمسا(عمل ألفراد مجاعة الروما وحتسني وصوهلم إىل سوق العمل 



A/HRC/12/17 
Page 22 

 

س مبـدأ   اعتماد مزيد من التدابري اإلدارية والتربوية لتضييق الفجوة يف األجور وسّدها وتكـري              - ٦٣
؛ بذل جهود لتصحيح أوجه الالمساواة      )أملانيا(األجر املتساوي عن العمل ذي القيمة املتساوية        

بني الرجال والنساء يف جمال األجور، بسبل منها اعتماد تدابري فعالة كجزء من االسـتراتيجية               
ف اجلهود ؛ تكثي)اجلزائر( للمساواة بني اجلنسني     ٢٠١٣- ٢٠٠٩الوطنية اجلاري إعدادها للفترة     

للقضاء على اإلقصاء املهين وضمان حصول الرجال والنساء على أجر متساوٍ عن العمـل ذي               
  ؛)أذربيجان(القيمة املتساوية 

اختاذ تدابري لضمان احلق يف العمل لألشخاص املنتمني إىل مجاعة الروما، بوسائل منها خاصـة                 - ٦٤
  ؛)فرنسا(حلكومية على إجياد وظائف هلم املُضي يف تشجيع البلديات والرابطات واملنظمات غري ا

؛ زيـادة   )فنلنـدا (ضمان املشاركة الفعالة جلماعات الروما يف إعمال حقهم يف السكن الالئق              - ٦٥
اجلهود املبذولة لتوفري سكن اجتماعي الئق ألفراد أقلية الروما الذين يعيشون يف مـساكن دون               

  ؛)النمسا(املستوى املطلوب 

 حتّسن فعلي يف احلصول على اخلدمات الصحية والعمل والـسكن ألفـراد             وضع برامج لتحقيق    - ٦٦
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(مجاعة الروما 

مواصلة اختاذ إجراءات ملنع التعقيم القسري وتوفري ُسبل انتـصاف قانونيـة لـضحايا هـذه                  - ٦٧
 فيها أقلية الروما، ؛ ضمان عدم إخضاع النساء املنتميات إىل األقليات، مبا)املكسيك(االنتهاكات 

  ؛)كوبا(ملمارسات التعقيم القسري وضمان توفري اجلرب الالزم لضحايا هذه املمارسات 

املبادرة إىل إجراء حتقيقات نزيهة ومستقلة يف مجيع الشكاوى الواردة من نساء يـّدعني أهنـن                  - ٦٨
؛ اختـاذ   )كوبا(ة  أُخضعن للتعقيم القسري من أجل حتديد هوية املسؤولني وتقدميهم إىل العدال          

خطوات ملموسة للتحقيق يف ادعاءات التعقيم القسري لنساء الروما، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات          
  ؛)اليابان(قانونية، ومنع تكرار هذه األعمال وتعويض الضحايا 

رصد املراكز الصحية لضمان احلصول على موافقة مستنرية كاملة من املرضى قبل إجـراء أي                 - ٦٩
وضمان التحقيق حسب األصول يف الشكاوى املقدَّمة بسبب التعقيم القسري ومنح عملية تعقيم 

  ؛)أذربيجان(الضحايا ُسبل انتصاف فعالة 

القيام باملزيد من احلمالت والربامج الفعالة لتحسني احلصول على اخلدمات الصحية وفرص العمـل                - ٧٠
من الفقر واإلقصاء االجتماعي، ووضـع      والسكن ألفراد الروما، واختاذ تدابري فعالة لضمان محايتهم         

  ؛)سلوفينيا(آليات فعالة للرصد والتقييم من أجل الوقوف على نتائج هذه احلمالت والربامج والتدابري 

، )للجميع(اعتماد تدابري لضمان إضفاء منظور متعدد الثقافات على خطة التعليم ومواد التدريس   - ٧١
  ؛)املكسيك (مع مراعاة ثقافة وتاريخ خمتلف األقليات
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سّن وتنفيذ تشريعات جديدة واختاذ تدابري عملية لوضع حد للممارسات التمييزية ضد الروما يف   - ٧٢
النظام التعليمي، وخباصة أحكام قانون املدارس اليت تؤدي إىل إخراج أطفال الروما من النظـام               

  ؛)النمسا(املدرسي العادي وإيداعهم يف مؤسسات تربوية خاصة، على حنو ُيدمي عزهلم 

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان حصول مجيع األطفال، وخباصة أطفال الروما، على فـرص                - ٧٣
؛ اختاذ تدابري ملموسة لتحسني إعمال احلـق يف التعلـيم           )املكسيك(متكافئة يف دخول املدرسة     

  ؛)فنلندا(ألطفال الروما، مع مراعاة احتياجاهتم التعليمية اخلاصة 

 األطفال املنتمني إىل أقليات، بصورة متكافئة ومناسبة، على خـدمات التعلـيم             ضمان حصول   - ٧٤
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(والصحة وغريها من اخلدمات 

وضع وتنفيذ استراتيجية ملعاجلة مسألة تسجيل عدد غري متناسب من أطفال الرومـا باملـدارس       - ٧٥
  ؛)نيوزيلندا(اخلاصة بالقياس إىل األطفال املعوقني 

اختاذ تدابري عملية حللّ مشكلة إيداع أطفال الروما يف مدارس خاصة باألطفـال املعـوقني، دون                  - ٧٦
  ؛)اليابان(وجود معايري اختيار ُمحددة بوضوح أو آليات مستقلة فعالة تتيح لآلباء تقدمي الشكاوى 

 يف احلصول على التعليم اعتماد تدابري ُمحددة زمنياً لزيادة فرص أطفال الروما واألطفال املعوقني  - ٧٧
  ؛)نيوزيلندا(الشامل يف املدارس العادية 

  ؛)االحتاد الروسي(مواصلة جهودها لتعزيز حقوق األقليات القومية ومحايتها   - ٧٨

اختاذ تدابري لتحسني العالقات بني مجيع املوظفني العموميني وأفراد أقلية الروما عن طريق توفري                - ٧٩
  ؛)النمسا(ل أفراد أقلية الروما يف املؤسسات العامة دورات تدريبية وزيادة تشغي

  ؛)النمسا(توفري حوافز جلماعة الروما متكِّنهم من بناء قدرهتم على املشاركة يف اجملتمع املدين   - ٨٠

املثابرة على العمل حنو اإلدماج الكامل جلماعة الروما، األمر الذي سيعود بنفع كبري على مجيع                 - ٨١
  ؛)افورةسنغ(سكان سلوفاكيا 

مجهورية إيـران  (اختاذ تدابري ملموسة لتحسني الوضع االجتماعي واالقتصادي جلماعات الروما            - ٨٢
؛ مواصلة اجلهود املبذولة من أجل التصدي الفعال ألوجه الالمـساواة االجتماعيـة             )اإلسالمية

  ؛)األردن(واالقتصادية ألفراد الروما وحتسني أوضاعهم 

املنتمني إىل أقليات يف سلوفاكيا عن طريق رصد املزيد مـن أمـوال             معاجلة أوضاع األشخاص      - ٨٣
االحتاد األورويب واستعماهلا بفعالية، والتعاون على مستوى اخلرباء، وتعزيز اإلجراءات الوطنيـة            

  ؛ )اململكة املتحدة(
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  ؛)هولندا(ضمان عدم تأثر األقليات تأثراً غري متناسب باألزمة املالية واالقتصادية   - ٨٤

تعزيز قيم التسامح والتفهم بني أغلبية السكان إزاء حقوق مجاعة الروما واملهـاجرين وطـاليب                 - ٨٥
  ؛)بنغالديش(اللجوء 

التنفيذ الفعال لإلجراءات املناسبة ومواصلة تعزيز حقوق الرعايا األجانب واملهاجرين وطـاليب              - ٨٦
  ؛)بلغاريا(اللجوء 

ارساهتا يف جمال حقوق اإلنسان، وال سيما سياستها        إطالع أعضاء اجملتمع الدويل على أفضل مم        - ٨٧
  ؛)مجهورية مولدوفا(اجلديدة املتعلقة بالعنف املرتيل واألشخاص ذوي اإلعاقة 

االلتزام بالتوعية لتوصيات التقرير الدوري الشامل وإشراك املنظمات غري احلكومية املهتمـة يف               - ٨٨
  ؛)نيوزيلندا( خري وجه املناقشات املتعلقة بكيفية تنفيذ التوصيات على

توخي إجراءات إدارية فعالة الستعمال املوارد اهلامة املتاحة من أموال االحتاد األورويب واملصادر               - ٨٩
  ؛)النمسا(األخرى للمشاريع الداعمة لتنمية مجاعة الروما 

  ؛)ائراجلز(متابعة التزامها بزيادة املعونة احلكومية املقدَّمة لتنمية البلدان احملتاجة   - ٩٠

إطالق مزيد من احلمالت وجهود التوعية لنشر املعلومات عن حقـوق اإلنـسان واملـساواة                 - ٩١
  ).اجلمهورية التشيكية(ومناهضة التمييز 

اليت قدمتـها   ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة          /ومجيع االستنتاجات و    - ٩٠
أو التوصيات علـى أهنـا      /وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و     . أهناأو موقف الدولة موضوع االستعراض بش     /و

  .حظيت بتأييد الفريق العامل ككل
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 املرفق
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