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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

                                   ً املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقا  جتميع للمعلومات أعدته 
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  سلوفاكيا

 هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات اخلاصـة،       
. غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلةمبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عـدا تلـك               
قوق وهو يأخذ هبيكل املبادئ التوجيهية العامة الذي اعتمده جملس ح. الواردة يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

                    وقد روعي يف إعداد    . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . اإلنسان
                                ُ          ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخـذت يف      .                                                             التقرير أن وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات         

                                                 وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف   .          متجاوزة                                              االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة، ما مل تكن
                                                                                   ُ                                 وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن عدم وجود معلومات بشأن مسائل حمددة أو التركيز عليها قد ُيعـزى إىل عـدم                    

   .      اإلنسان                                                              أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق  /                       التصديق على معاهدة ما و

                                                      

  .                     تأخر تقدمي هذه الوثيقة  ∗
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   معلومات أساسية وإطار العمل-  أوال
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
ــصديق أو ــاريخ الت ت

 التحفظات/اإلعالنات االنضمام أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة   

 هليئات املعاهدات

  يـع أشـكال    االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مج       
 التمييز العنصري

 نعم ):١٤املادة (الشكاوى الفردية  ال يوجد ١٩٩٣مايو / أيار٢٨

ــصادية   ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال   العه
 واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد ١٩٩٣مايو / أيار٢٨

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول       )٣()٢٨املادة (نعم  ١٩٩٣مايو / أيار٢٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 نعم ):٤١املادة (

 للعهـد الـدويل اخلـاص       ١الربوتوكول االختياري   
 والسياسية باحلقوق املدنية

 -  ال يوجد ١٩٩٣مايو / أيار٢٨

 للعهـد الـدويل اخلـاص       ٢الربوتوكول االختياري   
 باحلقوق املدنية والسياسية

ــران٢٢ ــه / حزي يوني
١٩٩٩ 

  -  ال يوجد

 -  ال يوجد ١٩٩٣مايو / أيار٢٨  التمييز ضد املرأة مجيع أشكالقضاء علىاتفاقية ال
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع        

 أشكال التمييز ضد املرأة
ــاين١٧ ــشرين الث   / ت

 ٢٠٠٠نوفمرب 
 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق    ال يوجد

 نعم ):٩و
 الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول        يوجدال  ١٩٩٣مايو / أيار٢٨ اتفاقية مناهضة التعذيب

  نعم ):٢١املادة (
   نعم ):٢٢املادة (الشكاوى الفردية 
 نعم ):٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

 مـن   ١الفقرة  (نعم   ١٩٩٣مايو / أيار٢٨ اتفاقية حقوق الطفل
 )٤()٧املادة 

 - 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق       
 الرتاعات املسلحةبإشراك األطفال يف 

إعالن ملزم مبوجـب     ٢٠٠٦يوليه / متوز٧
 )٥( سنة١٨ :٣املادة 

 - 

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقـوق الطفـل       
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال  

 يف املواد اإلباحية

ــران٢٥ ــه / حزي يوني
٢٠٠٤ 

 -  ال يوجد

، والربوتوكـول  )٦(الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة        : ا طرفاً فيها  املعاهدات األساسية اليت ليست سلوفاكي    
مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة التفاقية   االختياري

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص)٢٠٠٧توقيع فقط،   (والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ،  )٢٠٠٧توقيع فقط،   (
 ).٢٠٠٧توقيع فقط، (من االختفاء القسري 

 
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم عاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية وامل
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٧(بروتوكول بالريمو
 نعم )٨(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم )٩( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )١٠(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
 نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليمية اليونسكوفاقات
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شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سلوفاكيا على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية     - ١
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء                 

 بأن تنظـر سـلوفاكيا يف       وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً    . )١١(القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
 الـذي وقعـت عليـه       )١٢(التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري         

اكيا بإمتام عملية التـصديق علـى       ، تعهدت سلوف  ٢٠٠٨ويف عام   . ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٦ يف   سلوفاكيا الحقاً 
  .)١٣(االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

   اإلطار الدستوري والقانوين-  باء

رحبت جلنة مناهضة التعذيب بإدراج أوجه محاية واسعة النطاق حلقوق اإلنسان يف الدستور وإصـدار                 - ٢
ـ . )١٤(حلقوق واحلريات األساسية، وتعديل الدستور بشكل يرسي مبدأ أسبقية املعاهدات الدولية          ميثاق ا   تورحب

نح ملدستور ال من ٧ من املادة ٥الفقرة على تعديل  إدخال  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدورها ب      
  .)١٥(احملاكمعلى القانون الداخلي وإجازة االحتجاج به أمام العهد األسبقية 

الطعـن يف   من الدستور جييز ١٢٧املادة على تعديل إدخال ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري ب    - ٣
  .)١٦(دستورية القوانني

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها-  جيم

تنسيق الدولية  من جلنة ال"باء"على املركز  ٢٠٠٧يف عام حصل املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان   - ٤
  .)١٧(للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

فقـد  فع العام عن احلقوق يف جمال حقوق الطفـل،          ادوفيما رحبت جلنة حقوق الطفل جبهود مكتب امل         - ٥
رصد مجيع اجملاالت اليت تثري القلق املشمولة باالتفاقية بصورة مناسبة ومنـسقة،            قلقها لعدم   أعربت مع ذلك عن     

  .)١٨(وأوصت سلوفاكيا بالتعجيل بإنشاء آلية مستقلة لرصد االتفاقية وتنفيذها، وفقاً ملبادئ باريس

 ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإنشاء اجمللس احلكومي املعين باملساواة بني اجلنسني      - ٦
ات اآللية الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة        أعربت عن قلقها لعدم وضوح واليات ومسؤوليات خمتلف مكون        ولكنها  

  .)١٩(قدرهتا على تنسيق املنظور اجلنساين يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع الصُعدحمدودية و

   تدابري السياسة العامة- دال 

رحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باعتماد االستراتيجية الوطنية ملنع وإزالـة العنـف                  - ٧
  يف األشـخاص  ب وخطة العمل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار    ٢٠٠٤عام  حميط األسرة يف    رأة ويف   املرتكب ضد امل  

وشجعت سلوفاكيا على التسريع بوضع مث اعتماد االستراتيجية الوطنية اجلديدة للمساواة بني اجلنسني         . )٢٠(٢٠٠٦عام  
  .)٢١(ت غري احلكومية املعنيةمع املنظماوالتشاور مجيع قطاعات احلكومة باالشتراك مع  ٢٠١٣- ٢٠٠٩للفترة 
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لفترة  لفائدة األطفال خطة عمل وطنية جديدة وحمددة زمنياًبوضع وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا   - ٨
 وتغطي ٢٠٠٤- ٢٠٠٢لتنفيذ خطة الفترة دقيق إىل تقييم العمل تلك  وبأن تستند خطة ،مخس سنواتعن ال تقل 

  .)٢٢( االتفاقيةبطريقة شاملة حقوق الطفل املنصوص عليها يف

، أحاطت جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاقات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية            ٢٠٠٨ويف عام     - ٩
الروما الذي يهدف إىل ضمان أثر حقيقي للمشاريع القائمة على الطلب       ماعات   باالتفاق اإلطاري املتعلق جب    علماً

التشغيلي القطاعي كما أحاطت علماً بالربنامج  .الروماماعات القتصادي جلالوضع االجتماعي واالرامية إىل حتسني 
 .)٢٣( يف هذا الربنامج الروماجمموعاتتنمية بتعلق تج أحكام رادإاملعين باملوارد البشرية و

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان-  ألف

  ئات املعاهداتالتعاون مع هي - ١

 )٢٤(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم

 حالة اإلبالغ رد املتابعة آخر مالحظات ختامية وُنظر فيه

ع أشكال التمييز   ياتفاقية القضاء على مج   
 العنصري

ورد التقرير اجلامع للتقارير السادس - ٢٠٠٤أغسطس /آب ٢٠٠٣
يوليـه/والسابع والثـامن يف متـوز     

 فيـه ومن املقـرر النظـر     ،٢٠٠٨
 ٢٠٠٩يف 

 واالجتماعيـة  االقتـصادية  احلقوق جلنة
 والثقافية

ديسمرب /ون األول ـكان  ٢٠٠١
٢٠٠٢ 

  ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ  -

تأخر تقدميه منـذ     ٢٠٠٣أغسطس /آب  ٢٠٠٢ اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
٢٠٠٤ 

٢٠٠٧تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ 

  ء علـى التمييـز     القـضا اللجنة املعنية ب  
 ضد املرأة

حيل موعد تقدميه    ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧
  ٢٠٠٩يف 

حيل موعد تقـدمي التقريـر اجلـامع
ــسادس ــامس وال ــرين اخل للتقري

 ٢٠١٤عام 

 ومـن٢٠٠٧قُدم التقرير الثاين عام      - ٢٠٠١مايو /أيار  -  مناهضة التعذيبجلنة
 ٢٠٠٩املقرر النظر فيه عام 

حيل موعد تقـدمي التقريـر اجلـامع - ٢٠٠٧يوليه /متوز  ٢٠٠١  حقوق الطفلجلنة
للتقارير الثالث والرابـع واخلـامس

 ١٠١٣عام 

االختياري التفاقية حقـوق    الربوتوكول  
الطفل املتعلـق بإشـراك األطفـال يف        

 الرتاعات املسلحة

  ٢٠٠٨تأخر تقدمي التقرير األول منذ  - - -

الربوتوكول االختيـاري التفاقية حقوق    
طفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      ال

 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  ٢٠٠٦تأخر تقدمي التقرير األول منذ  - - -
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

 نعم ُوجهت دعوة دائمة

 )٢٥()٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٧(حملامني وا القضاة باستقالل املعين اخلاص املقرر آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 - الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 - الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

 - التعاون أثناء البعثات/التيسري

 - متابعة الزيارات

وجهة عناملالرسائل  وإضافة إىل   . رسائلالستعراض ما جمموعه أربع     خالل الفترة قيد ا   أُرسل   الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
وخالل الفترة قيد االستعراض، ردت. الذكورمن   فرداًرسائل  ت هذه ال   مشل ،جمموعات معينة 

 ).رسائل املوجهة إليها يف املائة من ال٧٥(  رسائلاحلكومة على ثالث

 اليت بعث هبـا املكلفـون بواليـات استبياناً ١٣ردت سلوفاكيا على استبيانني من أصل        )٢٦(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٢٨(، داخل اآلجال احملددة)٢٧(اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة قيد االستعراض

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

 بالتدابري املتخذة لتحقيق املساواة بني      بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً     يف حني أحاطت اللجنة املعنية        - ١٠
  املرأة والرجل، فقد أعربت عن قلقها من النطاق احملدود للتشريع القائم الرامي إىل القضاء على التمييز والـذي                  

  .)٢٩( يربز بشكل كامل مبدأ املساواة املوضوعية الواردة يف االتفاقيةال

، فقد أعربت عـن     ٢٠١٥- ٢٠٠٥ اللجنة بالتدابري املتخذة يف إطار عقد إدماج الروما          سلمت  ويف حني   - ١١
وحثت سلوفاكيا على اختاذ تدابري     .  متعددة متييزشكال  الضحايا أل نساء وفتيات الروما    إزاء ضعف وهتميش    قلقها  

تعزيـز  لد نساء وفتيات الروما و    لتمييز ض  املتعددة ل  شكالاألفعالة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة، للقضاء على          
زيادة التنسيق فيما بني مجيع الوكاالت املعنية بقضايا إىل  سلوفاكيا دعتكما .  املكفولة هلناحترام حقوق اإلنسان

الروما املتعلقة مبنع التمييز وحتقيق املساواة بني اجلنسني، وخباصة يف جماالت الصحة والتعليم والتوظيف واملشاركة               
وحثت سلوفاكيا على اختاذ خطوات ملموسة لتغيري التصور التقليدي ألغلبية السكان عن الروما، . لعامةيف احلياة ا

وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنـصري توصـيات         . )٣٠( والتوعية إذكاء الوعي مبا يف ذلك عن طريق برامج       
ولية أن الوضع العام ألقلية الروما ، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الد     ٢٠٠٨ويف عام   . )٣١(٢٠٠٤مشاهبة عام   
والحظت اللجنة أن العديد من الرومـا ال        . إساءات موجهة إليهم   وال يزال جيري اإلبالغ عن        جداً يظل خطرياً 

  .)٣٢( يف عدد من اجملاالت، ومنها إمكانية احلصول على العمل أو التعليميزالون يواجهون صعوبات ومتييزاً

وأوصت روما  لجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التمييز ضد طائفة ال          ، أعربت ال  ٢٠٠٣ويف عام     - ١٢
ولتعزيز متتعهم الفعلي باحلقوق اليت يكفلها      روما  سلوفاكيا باختاذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على التمييز ضد ال         

  .)٣٣(هلم العهد
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.  وحوادث ذات دوافع عنصرية يف البلدالعنصري قلقها من حدوث جرائم التمييز على القضاء وأبدت جلنة  - ١٣
كما أوصت سلوفاكيا مبضاعفة جهودها لكفالة . وشجعت سلوفاكيا على مكافحة النتائج السلبية هلذه التوجهات

، وكذلك احلق يف  العنصريواليتها القضائية من كل عمل من أعمال التمييزهم ضمن نطاق محاية فعالة لكل من 
يف هذا الصدد، ينبغي لسلوفاكيا أن و. نتيجة هلذا التمييزيقع ة عادلة عن أي ضرر التماس تعويض مناسب أو ترضي

، أثارت ٢٠٠٣ويف عام . )٣٤(تكفل لضحايا اجلرائم العنصرية إمكانية أوسع للحصول على مساعدة قانونية جمانية  
الزمة ملكافحة العنف العنصري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة وأوصت سلوفاكيا باختاذ مجيع التدابري ال

والتحريض عليه، وتوفري احلماية املناسبة للروما، وإنشاء ما يكفي من آليات لتلقي الشكاوى من الضحايا وكفالة    
  .)٣٥(واملالحقة املناسبنيالتحقيق 

مييز وحثت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا على ضمان احلماية الكاملة من التمييز مبوجب قانون مكافحة الت  - ١٤
وتعزيز أنشطتها لبث الوعي وغريها من األنشطة الوقائية ملكافحة التمييز، وأن تتخذ، عند االقتضاء، إجـراءات                

، أحاط فريق   ٢٠٠٨ويف عام   . )٣٦(إجيابية لصاحل بعض اجلماعات املستضعفة من األطفال وال سيما أطفال الروما          
 مبوجب قـانون     متييزياً عتربوهو ما ي  لرجال والنساء   بني ا تقاعد  ال اختالف سن  ب خرباء منظمة العمل الدولية علماً    

 اخـتالف   وما إذا كان  احلكم  وأعربت عن قلقها وكررت طلبها بأن تبني احلكومة أسباب هذا           . مكافحة التمييز 
  .)٣٧(اً أو إلزامياًلتقاعد اختياريسن ا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه - ٢

جلنة حقوق الطفل بإنشاء جلنة لتنسيق العمل فيما يتعلق بالقضاء علـى اجلرميـة              ، رحبت   ٢٠٠٧يف عام     - ١٥
ومع ذلك، أعربت . عات الروماواملرتكبة بدافع العنصرية وجبهود سلوفاكيا لتحسني التعاون بني رجال الشرطة وجمم

لك املعاملـة الوحـشية     اللجنة عن القلق إزاء استمرار االستخدام املفرط للقوة من جانب رجال الشرطة، مبا يف ذ              
وكررت اللجنة توصياهتا السابقة بأن توسع الدولة الطرف نطاق         . جملموعة الروما وغريها من اجملموعات املستضعفة     

، أعربت اللجنـة املعنيـة      ٢٠٠٤ويف عام   . )٣٨(الربامج الوقائية احلكومية للقضاء على العنف ذي الدوافع العنصرية        
جمموعات إزاء  االدعاءات املتعلقة بالسلوك التمييزي للشرطة      عن القلق بشأن    ورها  بدبالقضاء على التمييز العنصري     

وأوصت سلوفاكيا بتكثيف إجراءاهتا لوقف هذه   . )٣٩(األقليات، وال سيما الروما، يشمل أفعال سوء املعاملة والعنف        
  .)٤٠(الظاهرة وإنشاء آلية رصد مستقلة إلجراء حتقيقات يف مزاعم سوء تصرف الشرطة

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها الرتفاع معدل العنـف ضـد النـساء                    - ١٦
وحثت اللجنة سلوفاكيا على إيالء أولوية قصوى الختاذ تدابري         . والفتيات، مبا فيها القتل الناجم عن العنف املرتيل       

ودعت سلوفاكيا إىل كفالة مقاضـاة      .  واجملتمع شاملة وكلية للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة يف األسرة         
. ومعاقبة هذا العنف باجلدية والسرعة الالزمني، وإتاحة الوسائل الفورية للحماية واالنتصاف للنساء ضحايا العنف

وطلبت إىل سلوفاكيا أن تكفل جعل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد املرأة حمددة وشاملة، حبيث تـشمل مجيـع                  
  . )٤٢( عن شواغل مماثلة٢٠٠٣وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عام . )٤١(أشكال العنف
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 عن القلق من العنف املرتيل وأوصت سلوفاكيا باألخذ بإلزامية اإلبالغ  بدورهاوأعربت جلنة حقوق الطفل  - ١٧
مان أال يقع األطفال    عن حاالت االعتداء على األطفال، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي، وباختاذ التدابري الالزمة لض             

  .)٤٣(ضحايا االعتداء أو غريه من أشكال العنف ضحايا مرة أخرى خالل اإلجراءات القانونية

لكونه  املرتل يفملشروعية العقاب البدين     القلق عن املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة وأعربت  - ١٨
 ألن قلقهـا  عـن  الطفل حقوق جلنة أعربت كما.  )  ٤٤ (الفتيات فيهم مبن األطفال، ضد العنف أشكالشكالً من   

 يف القانون مبوجب صراحةالبدين  العقاب حبظر وأوصت مشروعاً هذا، يومنا حىت يزال ال املرتل، يفالبدين  العقاب
  . )  ٤٥ (املرتل يف ذلك يف مبا ،ماكناأل مجيع

  اسـتمرار اسـتعمال    ، أعربت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان عـن قلقهـا إزاء               ٢٠٠٣ويف عام     - ١٩
وأوصت بوضع حـد     .يف دور الرعاية االجتماعية أو مؤسسات الطب النفسي       احترازي   كإجراء   القفصية األِسرَّة

  .)٤٦(لقفصيةا الستخدام األِسرَّة

 ٧وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء ارتفاع نسبة اغتصاب األطفال يف السن اليت تتراوح بـني                    - ٢٠
كما أعربت عن قلقها لكون التـشريع واملمارسـة يف          .  البيئات احملمية مثل اُألسر واملدارس      عاماً، حىت يف   ١٨و

  كما أعربت عن قلقها لكون دعـارة األطفـال         . سلوفاكيا ال يعاقبان صراحة على االستغالل اجلنسي لألطفال       
 اليت تعـيش يف أسـوأ   ال تزال، على الرغم من أهنا حمظورة مبوجب القانون، تطرح مشكلة يف مستوطنات الروما   

وأوصت سلوفاكيا باختاذ تدابري تشريعية مناسبة لضمان احلظر الصريح يف القانون اجلنائي لالسـتغالل              . الظروف
اجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم؛ وضمان عدم جترمي أو معاقبة األطفال الضحايا؛ وتنفيذ سياسات وبرامج مناسبة 

؛ واالضطالع حبمالت إذكاء الوعي بني اجلنـسني         االجتماعي عادة إدماجهم لوقاية األطفال الضحايا وتعافيهم وإ    
  .)٤٧(ملكافحة االستغالل اجلنسي

 كلتيهما عن )٤٩( وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)٤٨(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  - ٢١
 هت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مجلة أمور منها أنوالحظ.  هبمقلقهما بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار

ال سيما النـساء  و صعبة، تعزز براجمها الرامية إىل توفري املساعدة للنساء اللوايت يواجهن ظروفاً    أن  سلوفاكيا  على  
 وحثت جلنة احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة      . )٥٠(اللوايت ُيجلنب من بلدان أخرى إىل إقليمها ألغراض البغاء        

والثقافية سلوفاكيا على أن تعتمد تدابري فعالة، مبا يف ذلك التدابري اليت تتخذ من خالل التعاون اإلقليمي، ملكافحة 
  .)٥١(لنساء واملراهقني واألطفاللالنساء والعتماد برامج وقائية للقضاء على االستغالل اجلنسي باالجتار 

محاية إىل العمل الرامية  وسياسات لتنفيذ وإعمال قانون جبهود احلكومة وأحاطت جلنة حقوق الطفل علماً  - ٢٢
بيد أن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تـشري إىل أن هـذه               . األطفال من االستغالل يف أماكن العمل     

وحثـت  . عـات ورح مشكلة يف بعض اجملم    طيالتسول،   وال سيما    ،املمارسات ال تزال قائمة وأن عمل األطفال      
ى تكثيف جهودها لتنفيذ وإعمال قوانني وسياسات حتمي األطفال من االستغالل االقتصادي، مبا يف              سلوفاكيا عل 

  .)٥٢(ومن التسولعمل األطفال من استغالل ذلك 
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  إقامة العدالة وسيادة القانون - ٣

قات ملـضاي وا، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االدعاءات املستمرة            ٢٠٠٣يف عام     - ٢٣
، أعربت ٢٠٠١ويف عام . )٥٣(الروماأقلية  املعاملة اليت تقوم هبا الشرطة خالل حتقيقاهتا، وال سيما يف حق            وإساءة  

تجزين احملمعاملة  يسيئون  جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها بشأن االدعاءات بأن املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني             
كما أبدت قلقها لفـشل     . )٥٤(الشرطةاإليداع وزنزانات   ا يف أماكن    وال سيم واإليداع بالشرطة،   أثناء االحتجاز   

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     . )٥٥(حمايدة وشاملة ومعاقبة املسؤولني   السلطات يف إجراء حتقيقات فورية و     
شرطة خـالل    اليت متارسها ال   تهم وإساءة معامل  لرومالة  ضايقاملسلوفاكيا باختاذ تدابري للقضاء على مجيع أشكال        

  .)٥٦(حتقيقاهتا، مبا يف ذلك إجراء حتقيقات فورية ومقاضاة مرتكيب هذه األفعال وتوفري سبل انتصاف فعالة للضحايا

وأوصـت  . وحثت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا على ضمان أن يتم التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث               - ٢٤
مة لضمان عدم احتجاز األطفال إالّ كمالذ أخري وألقصر مـدة            باختاذ مجيع التدابري الالز    ، بصفة خاصة  ،سلوفاكيا

ممكنة، وأن يتم ذلك االحتجاز وفقاً للقانون ويف احترام حلقوق الطفل؛ وضمان إعادة النظر املنتظمة يف االحتجاز؛                 
ألطفال ووضع برنامج لتدريب قضاة متخصصني يف قضايا األطفال؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم تعرض ا
  .)٥٧(لسوء املعاملة أثناء االحتجاز وعدم انتهاك حقوقهم، وأن تتم إحالة القضايا املتعلقة باألحداث فوراً إىل احملاكم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية - ٤

بشكل كبري عدد األمهات الوحيدات عن قلقها الرتفاع أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   - ٢٥
بصورة  لكون اإلطار التشريعي احلايل ال ينص        وأبدت قلقها أيضاً  . يف سلوفاكيا نتيجة الرتفاع عدد حاالت الطالق      

د تدابري تـشريعية    اتمإىل اع اللجنة سلوفاكيا   دعت  و.  عند الطالق  ةممتلكات الزوجي لل على التوزيع املتساوي     وافية
  .)٥٨(ألصول اليت اقتناها أحد الشريكني أو كالمها أثناء فترة الزواج بني الزوجني جلميع ا عادالًتضمن تقامساً

 جلنة حقوق الطفل بقلق أن قانون األسرة ال يسمح ألحد الوالدين إذا كان قاصراً بأن ميثل أمام توالحظ  - ٢٦
ون األسرة وحثت سلوفاكيا على تعديل أحكام قان. احملكمة يف حاالت حتديد األبوة إال بعد موافقة والدي القاصر    

  .)٥٩(للسماح للوالد القاصر بتقدمي شكوى أمام احملكمة فيما يتعلق بتحديد األبوة دون حاجة إىل موافقة الوالدين

تـرك   الذي يتيح للوالدين إمكانيـة       اتوحثت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا على تعديل برنامج احلاضن          - ٢٧
تقدمي الدعم النفسي االجتماعي واالقتصادي لألسر  أجل أطفاهلم احلديثي الوالدة حلاضنات خارج املستشفيات من

مـربراً  وأوصت سلوفاكيا باختاذ تدابري لضمان عدم اعتبار الفقر املادي وحده           . فصل األطفال عن أسرهم   ومنع  
  وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة بقلق إىل وجود صعوبات يف إجياد أُسر لكفالـة              . )٦٠(لفصل الطفل عن أسرته   

وأوصت بأن تضع سلوفاكيا برامج للحد من التصورات . فال ينحدرون من الروما داخل الدولة الطرفأو تبين أط
  .)٦١(اخلاطئة املتصلة بتبين أطفال الروما
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  حرية الدين والتعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية - ٥

 قلقه إزاء مشروع القانون اجلنائي املقدم إىل        أعرب املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري عن           - ٢٨
 قلقه من إمكانية دخول السجن بسبب التشهري وكـرر   املقرر اخلاصكما أبدى . ٢٠٠٥الربملان السلوفاكي عام    

اجلرائم املتصلة بوسـائط    يف  عقوبات  التأكيد املبدأ الذي يفيد بأن على الدول أال تلجأ إىل القانون اجلنائي وإىل              
  .)٦٢(معاجلتها يف إطار القانون املدينمن األفضل يت اإلعالم ال

، بعث املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان برسائل بـشأن               ٢٠٠٤ويف عام     - ٢٩
على تقريرهم الذي يشجب التعقيم غـري الطـوعي         االدعاءات املتصلة مبالحقة املدافعني عن حقوق اإلنسان جنائياً         

ماية احلق يف حريـة     حلوحث املمثل اخلاص احلكومة على اختاذ تدابري مالئمة         . ي لنساء الروما يف سلوفاكيا    والقسر
، ٢٠٠١ويف عام   . )٦٣(حبوثهم املستقلة ونشر النتائج   بسبب   وعدم ردع املدافعني عن حقوق اإلنسان        التعبري مستقبالً 

  .)٦٤(حقوق اإلنسان من املضايقات والتهديداتأوصت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا حبماية املدافعني عن 

متثيل املرأة يف صـناعة القـرار   تدين وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من         - ٣٠
سلوفاكيا ألمهيـة املـشاركة     عدم إدراك   واهليئات السياسية واحلياة العامة، مبا يف ذلك الوسط األكادميي، ومن           

املزيد وشجعت سلوفاكيا على اختاذ     . نساء والرجال على قدم املساواة يف مجيع مستويات صنع القرار         السياسية لل 
متثيل املرأة يف اهليئات املنتخبة واملعينة يف مجيـع         يف  زيادة  ال، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة، وتسريع         تدابريمن ال 

كما أوصت ببذل جهود لزيادة عدد النساء . د حتقيقهاجماالت احلياة السياسية والعامة، ويف مجيع املستويات، ورص
  .)٦٥(اليت تشغل بالتعيني اإلدارة العامةبيف مناصب صناعة القرار 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٦

  ملعدلـة  ن الـصيغة ا   أ احلكومة   تأكيد ب ، أحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علماً       ٢٠٠٨ويف عام     - ٣١
املساواة بني الرجال والنساء يف األجر عـن العمـل ذي القيمـة    " كفلمن قانون العمل سوف ت   ) ٣(١١٩للبند  

، وأعربت  ٢٠٠٧سبتمرب  / يف أيلول   إىل أن قانون العمل اجلديد قد صدر وأصبح نافذاً         وأشارت أيضاً . "ةاملتساوي
بـني  ساواة  امل بشأن   ١٠٠لية رقم   عن أملها يف أن يعكس قانون العمل اجلديد مبدأ اتفاقية منظمات العمل الدو            

  أنـه  تدل على   وأشارت اللجنة إىل أن البيانات      . )٦٦(تساويةاملقيمة  العمل ذي   ال يف األجر عن     العمال والعامالت 
  .)٦٧(ر بني النساء والرجالوال تزال هناك فجوة كبرية يف األج

 إزاء التمييز الكبري الذي يعرفه سوق البالغها وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلق  - ٣٢
العمل والفجوة الشاسعة يف األجور بني املرأة والرجل، والصعوبات اليت تعاين منها املرأة يف التوفيق بني العمـل                  

وأوصت بتعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز الوظيفي وباختاذ تدابري لتـضييق وسـد               . واحلياة األسرية 
يف األجور عن طريق سن تشريعات تكفل أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة املتساوية، وتوعية الرجال                الفجوة  

  .)٦٨(توعية تامة مبشاركتهم على قدم املساواة يف املهام واملسؤوليات األسرية
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د األدىن  احليكفلوحثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدورها سلوفاكيا على ضمان أن   - ٣٣
، وعلى تنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان األجر املتساوي عن العمـل             جلميع العمال  لألجور مستوى معيشي الئق   

)٦٩(الرجال والنساء أجوربني فجوة الاملتساوي تنفيذاً فعاالً، وتضييق 
.  

 أرض الواقع وكذا    وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن جزعها للتمييز الواقع على الروما يف              - ٣٤
وأوصت بتنفيذ القانون الذي حيظر التمييـز يف العمـل   .  يف أوساط أفراد مجاعة الرومانسبة البطالة املرتفعة جداً   

ومجيع املمارسات التمييزية األخرى يف سوق العمل تنفيذاً كامالً وباختاذ تدابري أخرى للحد من البطالة يف صفوف 
  .)٧٠(مجاعة الروما

  لضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئقاحلق يف ا - ٧

أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً مع االرتياح باعتماد تدابري لتحسني ظروف معيشة أطفال الروما الذين                 - ٣٥
للروما، وبتخصيص أموال للبلديات لبناء مراكز للنظافـة الشخـصية وغـسل            فصولة  يعيشون يف مستوطنات م   

. عنصريالفصل  المن  تعاين  عات الروما تعيش يف مستوطنات فقرية       ا بعض مج  بيد أهنا أبدت قلقها لكون    . املالبس
عات الرومـا،   ا فيها مج  اعات، مب اذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وصول مجيع اجلم       اختابسلوفاكيا   اللجنة   توصوأ

 من  البيئية ومتكينه  من املخاطر ا   اواهلياكل األساسية ومحايته  واملرافق الصحية   على قدم املساواة إىل السكن الالئق       
  .)٧١(ياه الصاحلة للشربالوصول إىل اهلواء واألرض وامل

كما أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها بشأن عزل مجاعة الروما يف أحيـاٍء شـبيهة                    - ٣٦
 وأوصت سلوفاكيا بأن تنفذ السياسات واملشاريع     . غيتوهات وبشأن وضعها املتردي من حيث ظروف السكن       الب

الرامية إىل جتنب التمييز يف حق مجاعات الروما يف جمال السكن تنفيذاً فعاالً، وجعل مجاعات ورابطات الرومـا                  
  .)٧٢(شركاء يف مشاريع بناء املساكن وإصالحها وصيانتها

املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر مـن العناصـر          املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب و     وأحال    - ٣٧
 مزاعم بشأن عمليات إخالء قسري وهجمات عنيفة وختويف ٢٠٠٤ونة للحق يف مستوى معيشي مناسب عام املك

 من الدعاوى اجلنائية قـد      وذكرت احلكومة أن عدداً   . )٧٣(مارسها موظفون عموميون حمليون يف حق أسر الروما       
لكن بعد  . )٧٤(درة من الشرطة أيضاً    مببا يف حالة واحدة   على الشكاوى اجلنائية املقدمة من الضحايا و       ركت بناءً ُح

ومن الظروف املعيشية   وذُُكر أهنم حرموا من السكن      . اإلخالء، حاول أفراد مجاعة الروما االنتقال إىل مكان آخر        
 حدوثكما ثَبَت للجنة القضاء على التمييز العنصري . )٧٥(يف هذا اجملالالالئقة اليت تفي باملعايري الدولية األساسية 

التنقل وتتصل االنتهاكات بالتمييز ضد الروما فيما يتعلق حبرية . )٧٦(يف قضايا رفعت إليها ضد سلوفاكياانتهاكات 
وقدمت سلوفاكيا عدة ردود على هذه القضايا وال يـزال          . واختيار حمل اإلقامة وتوفري مسكن منخفض التكلفة      

  .احلوار مع اللجنة مفتوحاً

 أن سلوفاكيا اعتمدت قوانني بشأن إمكانيـة        ٢٠٠٥لسكان عام   وذكر تقرير لصندوق األمم املتحدة ل       - ٣٨
ويف حني . )٧٧(الوصول إىل تنظيم األسرة الطوعي وضمنت احلق يف املوافقة عن علم فيما يتعلق مبنع احلمل اجلراحي

الرعايـة   بالتدابري املتخذة لتسهيل حصول املرأة على        أحاطت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علماً        
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 عن قلقها البالغ حيال عدم كفاية األنظمة املتعلقة باالستنكاف الـضمريي            ٢٠٠٨الصحية، فقد أعربت يف عام      
كما أعربت اللجنة عن القلق إزاء استمرار ارتفاع . للعاملني يف حقل الصحة فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية

هاض وكذلك الصعوبات اليت تواجهها نساء اجملتمعات احمللية املستضعفة يف احلصول علـى خـدمات               نسبة اإلج 
وأوصت اللجنة سلوفاكيا بوضع نظم حتكم على حنو مالئـم جلـوء            . )٧٨( الرتفاع تكلفتها  الرعاية الصحية نظراً  

وصول النساء إىل اخلـدمات     العاملني يف حقل الصحة إىل االستنكاف الضمريي، مبا يكفل عدم احلد من إمكانية              
وحثت اللجنة سلوفاكيا على اختاذ تدابري من أجل زيادة إمكانية وصول النساء . الصحية وخدمات الصحة اإلجنابية

واملراهقات إىل خدمات الرعاية الصحية بتكاليف معقولة، مبا يف ذلك الرعاية الصحية اإلجنابية، وزيادة إمكانيـة             
وأوصت اللجنة احلكومة بأن تنفذ بشكل تام . ل تنظيم األسرة بتكاليف ميكن حتملهاالوصول إىل املعلومات ووسائ

  .)٧٩( يف صحة املرأة يقوم على دورة احلياةهنجاً

وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا بزيادة املوارد البشرية واملالية املستخدمة إلنشاء هيكل أساسي فعـال                 - ٣٩
كما أوصت سلوفاكيا باختاذ مجيع التدابري .  واألسر املعرضني للخطر زيادة كبريةخلدمات الصحة العقلية لفائدة األطفال

 أن تتخـذ   أيـضاً وذكرت أنه يتعني على سلوفاكيا. الالزمة لتحسني وصول السكان من الروما إىل اخلدمات الصحية 
وحثـت  . )٨٠(ألطفـال اخلطوات الالزمة لوضع حد للتمييز يف املستشفيات وتوعية السكان بضرورة ومنافع حتصني ا            

  .)٨١(اإليدز على أراضيها/ةسلوفاكيا على اختاذ تدابري للحد من املعدل اإلمجايل لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن جزعها إزاء احلالة الصحية احلرجة لبعض مجاعات الروما          - ٤٠
ج ومشاريع الصحة لفائدة الروما، واضعة يف اعتبارها أوضاعهم املترديـة           وأوصت سلوفاكيا مبواصلة تنفيذ برام    

وحتقيقاً هلذه الغاية، شجعت سلوفاكيا على اختاذ مزيد من التدابري . النامجة عن الفقر املدقع وتدين مستويات التعليم
  . )٨٢(صحيملعاجلة مسألة تزويد مستوطنات الروما باملياه الصاحلة للشرب وربطها بشبكات الصرف ال

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع- ٨

 يف املائة من مجيع السكان من الروما الذين         ٣٥ أن   ٢٠٠٧ذكر تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام          - ٤١
  ملتحـدة اإلمنـائي    وأشار تقرير لربنامج األمـم ا     . )٨٣(تزيد أعمارهم عن سن املدرسة مل ينهوا تعليمهم االبتدائي        

وأوصت جلنـة حقـوق الطفـل       . )٨٤( يف املائة من الروما ينهون تعليمهم الثانوي       ٥ إىل أن أقل من      ٢٠٠٦عام  
سلوفاكيا جبملة أمور منها اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان إتاحة فرص متساوية لألطفال، وخباصة أطفال الروما، 

 تلقي التعليم بلغتهم األصلية؛ واختاذ خطوات لضمان أن تراعي املناهج           للوصول إىل املدارس، مبا يف ذلك إمكانية      
  .)٨٥(التعليمية واملواد التعليمية ثقافة وتاريخ األطفال الذين ينتمون إىل مجاعات أقليات خمتلفة، وال سيما الروما

   األقليات والشعوب األصلية- ٩

ألشخاص، مبن فيهم األطفال، الذين ينتمـون  حثت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا على االعتراف حبقوق ا    - ٤٢
وحثت سلوفاكيا علـى    . ماية حلقوق أولئك األطفال   احلجلماعات األقليات والنظر يف اعتماد قانون شامل يوفر         

ضمان أن تتاح لألطفال املنتمني جلماعات األقليات إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل التعليم والصحة وغريها 
  .)٨٦(من اخلدمات
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، بعث املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة             ٢٠٠٤ويف عام     - ٤٣
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب رسالة بشأن بيان أدىل به رئيس بعثة املفوضية األوروبية يف سلوفاكيا مبناسبة 

 كما يقترح   "مشكلة الروما "ا عن والديهم حلل     توسيع االحتاد األورويب يقترح فيه الفصل القسري ألطفال الروم        
  .)٨٧(ومل ترد احلكومة على هذه الرسالة. تقدمي حوافز مالية للوالدين للتغلب على مقاومتهم

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ملا تلقته من معلومات تتعلق بنساء الروما   - ٤٤
وأوصت سلوفاكيا مبراقبة املراكز الصحية العامة واخلاصة، . ن بدون علم أو موافقة سابقةالاليت أبلغن أهنن قد عقّم

مبا فيها املستشفيات واملستوصفات، وذلك لكفالة قدرة املريض على التعبري عن موافقته عن علم تام قبل إجراء أي 
جنة سلوفاكيا كذلك بكفالة القيام وأوصت الل. عملية تعقيم، ووضع وتطبيق اجلزاءات املالئمة عند حدوث خمالفة

على النحو الواجب بتسجيل الشكاوى اليت تتقدم هبا نساء الروما بدعوى تعرضهن للتعقيم باإلكراه، ومنح ضحايا 
كما أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة املعنية حبقـوق           . )٨٨(تلك املمارسات سبل انتصاف فعالة    

  .)٨٩(ذه املسألةاإلنسان عن القلق بشأن ه

وأعرب املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة                - ٤٥
واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بدورهم عن القلق                  

وأحاط املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية       . )٩٠(عقيم القسري بشأن نساء الروما الالئي تعرضن للت     
 برد احلكومة الذي ذكرت فيه أهنا وضعت حداً هلذه العملية ولكنه وجه انتباه احلكومة إىل احلاجة العاجلة                  علماً

  .)٩١(إىل مواصلة وضع سياسات صارمة ونافذة بشأن تعقيم النساء

لى التمييز العنصري اإلعراب على قلقها إزاء الفصل العنصري الفعلي يف حـق             وواصلت جلنة القضاء ع     - ٤٦
وأوصـت  . )٩٢(أطفال الروما يف مدارس بعينها، مبا يف ذلك صفوف التقوية اخلاصة باألطفال املعـوقني ذهنيـاً               

التعليم بلغتني سلوفاكيا مبنع الفصل العنصري يف حق أطفال الروما وتالفيه، واحلفاظ يف الوقت نفسه على إمكانية 
كما أوصت سلوفاكيا بتكثيف جهودها لرفع مستوى التحصيل الدراسي ألطفال الروما وتعـيني             . أو باللغة األم  

  .)٩٣(موظفني إضافيني يف املدارس من أفراد مجاعات الروما وتشجيع التعليم املتعدد الثقافات

 بذل جهود أكرب لتـوفري فـرص للرومـا          وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن على سلوفاكيا          - ٤٧
الستعمال لغتهم يف املراسالت الرمسية، وتقدمي خدمات اجتماعية سهلة املنال، وتدريب الروما بغية تأهيلهم للعمل 

  .)٩٤(وخلق فرص عمل هلم

   املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء- ١٠

 موجز املعلومات الذي أعده والذي يشمل       ، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب يف       ٢٠٠٧يف عام     - ٤٨
احلاالت الفردية إىل قضية احتجاز مواطن أجنيب طلب اللجوء يف سلوفاكيا وقرار السلطات ترحيله إىل بلده الذي      

 بأنه جاري النظر يف هذا املوضوع عن طريق  أولياًوأرسلت احلكومة رداً.  لالشتباه يف أنه إرهايب    يعترب فيه مطلوباً  
  .)٩٥(تقلةحمكمة مس
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 إىل أن سلوفاكيا سجلت زيادة ٢٠٠٤وأشار تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لعام   - ٤٩
   يف  ٦ ٣٠٠ إىل حـوايل     ٢٠٠٣ يف عـام     ٣ ٣٠٠حيث زادت مـن     )  يف املائة  ٨٨(ملحوظة يف طلبات اللجوء     

  .)٩٦(٢٠٠٤عام 

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق -  ثالثاً
 إىل أنه ال يزال من الواجب علـى سـلوفاكيا أن       ٢٠٠٦أشار تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام          - ٥٠

تتغلب على التحديات اليت تواجهها يف جمال اإلدماج الكامل ألقليات الروما وأن األغلبية الساحقة من أسر الروما 
بيانات اليت أسفرت عنها دراسة استقصائية قام       وحسب ال . )٩٧(تعيش دون خط الفقر   )  يف املائة  ٨٥(يف سلوفاكيا   

، فإن نسبة مساكن الروما اليت تفتقـر إىل   ٢٠٠٢هبا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية يف عام           
وبلغت نسبة بيوت الروما اليت تفتقر إىل مرافق        .  يف املائة من جمموع املساكن     ٣٤ و ٣٢املياه اجلارية تتراوح بني     

 إىل أن معاجلة التحـديات اإلمنائيـة        وأشار برنامج األمم املتحد اإلمنائي أيضاً     . )٩٨( يف املائة  ٤٦رف الصحي   للص
  .)٩٩(املتصلة بالروما من الشواغل ذات األولوية لسلوفاكيا

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية األساسية -  رابعاً
  تعهدات الدولة الطرف -  ألف

 مع جملس حقـوق اإلنـسان        كامالً ، تعهدت سلوفاكيا جبملة أمور منها التعاون تعاوناً       ٢٠٠٨يف عام     - ٥١
والتزمت مبواصلة . واهليئات التابعة له، وكذا مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات األمم املتحدة

إلنسان واحلريـات األساسـية؛     تطوير إطارها املؤسسي وسياساهتا الوطنية احملددة اليت تركز على محاية حقوق ا           
ومواصلة تنفيذ خطة عملها ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية األجانب والتعصب، بغية منع التمييـز                
جبميع أشكاله؛ وتعزيز احلماية املؤسسية والفعلية حلقوق األطفال والنساء؛ وبناء آليات فعالة ملنع االجتار بالبـشر         

 بزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل البلدان ذات األولوية،            التزمت أيضاً  وعالوة على ذلك،  . وقمعه
  .)١٠٠(وبدعم أنشطة املؤسسات املستقلة، وخصوصاً املدافع العام عن احلقوق واملركز الوطين حلقوق اإلنسان

   توصيات حمددة للمتابعة-  باء

 ضد املرأة إىل سلوفاكيا أن تقدم، يف غضون عـام واحـد،             وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز       - ٥٢
وسـيحل  . )١٠١(معلومات مكتوبة عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات املتعلقة بتعقيم النساء والصحة اإلجنابية           

  .٢٠٠٩موعد تقدمي تقرير املتابعة إىل اللجنة يف عام 

ىل سلوفاكيا أن تقدم يف غضون سـنة واحـدة          ، طلبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إ      ٢٠٠٣ويف عام     - ٥٣
معلومات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة املتعلقة بأعمال املضايقة وإساءة املعاملة خالل حتقيقات الشرطة، والتعقيم              

. )١٠٢(اإلجباري أو باإلكراه، ونتائج السياسات املعتمدة الستئصال التمييز ومكافحة العنف والتحريض العنصري           
  .٢٠٠٤ تقدميه عام نة تقرير املتابعة الذي كان مقرراًومل تتلق اللج
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسعى سلوفاكيا إىل مزيد من التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   - ٥٤

ونيسيف ومنظمة الصحة العاملية بشأن ، ومع الي)١٠٣(واليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية بشأن العنف ضد األطفال
، ومع فريق التنسيق املشترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث التابع لألمم       )١٠٤(الوصول إىل اخلدمات الصحية   

  .)١٠٥(املتحدة لضمان التنفيذ الكامل ملعايري قضاء األحداث

 إىل توقيع اتفاقي ثالثي بشأن      ٢٠٠٨ام  وأشار تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني لع          - ٥٥
مراقبة احلدود بني مكتب شرطة األجانب واحلدود التابع لوزارة الداخلية واملفوضية السامية لـشؤون الالجـئني              

 على هذا االتفاق إنشاء إطار لتنسيق الدعم يف اإلجراءات املتعلقة بالدخول            ورابطة حقوق اإلنسان وبأنه مت بناءً     
  . )١٠٦(لب اللجوءإىل سلوفاكيا وط
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OP-CRPD Optional Protocol to Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 



A/HRC/WG.6/5/SVK/2 
Page 15 

3 Declaration: [The Czech and Slovak Federal Republic] recognizes the competence of the Human Rights 
Committee established on the basis of article 28 of the Covenant. 
4 Declaration:  Czechoslovakia signed and ratified the Convention on 30 September 1990 and 7 January 1991, 
respectively, with the following declaration in respect of article 7 (1): “In cases of irrevocable adoptions, which are 
based on the principle of anonymity of such adoptions, and of artificial fertilization, where the physician charged 
with the operation is required to ensure that the husband and wife on one hand and the donor on the other hand 
remain unknown to each other, the non-communication of a natural parent's name or natural parents' names to the 
child is not in contradiction with this provision .”  
5 Declaration: “the Slovak Republic declares that according to its legislation, the minimum age at which 
voluntary recruitment into its national armed forces is permitted, is regulated by Act No. 570/2005 on the 
Conscription Obligation and on Amendment of certain Acts section 6, which stipulates that a person can voluntary 
accept the conscription obligation as of 1st January of the calendar year in which he/she reaches the age of 19 years; 
and Act No. 346/2005 on the State Service of the Professional Soldiers of the Armed Forces of the Slovak Republic 
and on Amendment of certain Acts section 13, which stipulates reaching the age of 18 years as the requirement for 
admission to the state service of the professional soldier. The fact, that the recruitment can be performed exclusively 
on the basis of a law in accordance with the Constitution of the Slovak Republic, is the sufficient safeguard to 
ensure that such recruitment is not forced or coerced .”  
6 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008, in which the General 
Assembly recommended that a signing ceremony be organized in 2009.  Article 17, para. 1, of OP-ICESCR states 
that “The present Protocol is open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Covenant ”   .  
7 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 
8 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to the 
status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 
9 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the 
Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and 
Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to the Treatment of 
Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 
(Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); 
Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional 
Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs 
of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
10 International Labour Organization Convention  No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; Convention 
No.105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
Organize and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women 
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and 
Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour. 
11 CEDAW/C/SVK/CO/4, para. 39. 
12 CRC/C/SVK/CO/2, para. 48 (e). 
13 Pledges and commitments undertaken by Slovakia before the Human Rights Council, as contained in the letter 
dated 4  March 2008 sent by the Permanent Mission of Slovakia to the United Nations addressed to the President of 
the General Assembly (A/62/747). 
14 A/56/44, para. 102 (d). 
15 E/C.12/1/Add.81, para. 4. 
16 CERD/C/65/CO/7, para. 4 (a). 



A/HRC/WG.6/5/SVK/2 
Page 16 

 

17 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC), see 
A/HRC/10/55, annex I. 
18 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 15 and 16. 
19 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 14 and 15. 
20 Ibid., para. 6. 
21 Ibid., para. 17. 
22 CRC/C/SVK/CO/2, para. 14. 
23 ILO, Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations,  ILOLEX  Doc. No. 
062008SVK111, para. 3. 
24 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee  Human Rights Committee 
CEDAW  Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT  Committee against Torture  
CRC  Committee on the Rights of the Child 

25 E/CN.4/2001/65/Add.3. 
26 The questionnaires included in this section are those which have been reflected in an official report by a special 
procedure mandate holder. 
27 See (a) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/4/29), questionnaire on the right to 
education of persons with disabilities sent in 2006; (b) report of the Special Rapporteur on the human rights of 
migrants (A/HRC/4/24), questionnaire on the impact of certain laws and administrative measures on migrants sent in 
2006; (c) report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children (A/HRC/4/23), 
questionnaire on issues related to forced marriages and trafficking in persons  sent in 2006; (d) report of the Special 
Representative of the Secretary-General on human rights defenders (E/CN.4/2006/95 and Add.5), questionnaire on 
the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society 
to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms sent in June 2005;  
(e) report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous 
people (A/HRC/6/15), questionnaire on the human rights of indigenous people sent in August 2007; (f) report of the 
Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children  (E/CN.4/2006/62) and the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (E/CN.4/2006/67), joint questionnaire 
on the relationship between trafficking and the demand for commercial sexual exploitation sent in July 2005;  
(g) report of the Special Rapporteur on the right to education (E/CN.4/2006/45), questionnaire on the right to 
education for girls sent in 2005; (h) report of the Working Group on mercenaries (A/61/341), questionnaire 
concerning its mandate and activities sent in November 2005; (i) report of the Special Rapporteur on the sale of 
children, child prostitution and child pornography (A/HRC/4/31), questionnaire on the sale of children's organs sent 
on July 2006; (j) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; (k) report of the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on 
assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007; (l) report of the 
Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management practices; 
(m) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education 
in emergency situations sent in 2007. 
28 Questionnaire on the implementation of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups 
and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms 
(E/CN.4/2006/95 and Add.5) sent in June 2005, and  questionnaire on assistance and rehabilitation programmes for 
child victims of sexual exploitation (A/HRC/7/8),sent in July 2007. 
29 CEDAW/C/SVK/CO/4, para. 8. 



A/HRC/WG.6/5/SVK/2 
Page 17 

30 Ibid., paras. 22 and 23. 
31 CERD/C/65/CO/7, para. 6. 
32 ILO, Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, op.cit., para. 3. 
33 CCPR/CO/78/SVK, para. 16. 
34 CERD/C/65/CO/7, paras. 5 and 6. 
35 CCPR/CO/78/SVK, para. 17. 
36 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 27 and 28. 
37 ILO, Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, ILOLEX  Doc. No. 
092008SVK111, para. 1. 
38 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 34 and 35. 
39 CERD/C/65/CO/7, para. 7. 
40 Ibid., para. 7. 
41 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 20 and 21. 
42 CCPR/CO/78/SVK, para. 9. 
43 CRC/C/SVK/CO/2, paras 38 and 39. 
44 CEDAW/C/SVK/CO/4, para. 20. 
45 CRC/C/SVK/CO/2, paras 36 and 37. 
46 CCPR/CO/78/SVK, para. 13. 
47 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 63 and 64. 
48 CCPR/CO/78/SVK, para. 10. 
49 E/C.12/1/Add.81, paras. 16 and 30. 
50 CCPR/CO/78/SVK, para. 10. 
51 E/C.12/1/Add.81, paras. 16 and 30. 
52 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 61 and 62. 
53 CCPR/CO/78/SVK, para. 11. 
54 A/56/44, para. 104 (e). 
55 Ibid., para. 104  (d). 
56 CCPR/CO/78/SVK, para. 11. 
57 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 67 and 68. 
58 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 32 and 33. 
59 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 25 and 26. 
60 Ibid., paras. 41 and 42. 
61 Ibid., paras. 45 and 46. 
62 E/CN.4/2006/55/Add.1, paras. 891-893. 
63 E/CN.4/2006/95/Add.5, paras. 1464 -1466 . 
64 A/56/44, paras. 104 (f) (g) and 105 (e) (h). 
65 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 38-39. 



A/HRC/WG.6/5/SVK/2 
Page 18 

 

66 ILO, Committee of Experts on the Application of Convention and Recommendations, ILOLEX Doc. No. 
062008SVK100, para. 1. 
67 Ibid., para. 2. 
68 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 26 and 27. 
69 E/C.12/1/Add.81, paras. 25 - 26. 
70 CERD/C/65/CO/7, para. 9. 
71 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 55 – 56. 
72 CERD/C/65/CO/7, para. 10. 
73 E/CN.4/2005/62/Add.1, para. 1462,  and E/CN.4/2005/48/Add.1, paras. 31 – 33. 
74 E/CN.4/2006/6/Add.1, para. 411. 
75 E/CN.4/2005/48/Add.1, para. 32. 
76 Communication No. 13/1998, Anna Koptova, Opinion adopted on 8 August 2000, and Communication No. 
31/2003, L.R. et al., Opinion adopted on 7 March 2005. 
77 UNFPA, State of the World Population Report 2005, p. 25, available at 
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/493_filename_en_swp05.pdf. 
78 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 28. 
79 Ibid., para. 29. 
80 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 49 – 50. 
81 Ibid., paras. 53 – 54. 
82 CERD/C/65/CO/7, para. 11. 
83 UNDP, Report on the living conditions of Roma in Slovakia, Bratislava, 2007, p.62, available at 
http://europeandcis.undp.org/home/show/2A5FACD7-F203-1EE9-B9D24B3ABF4BE773. 
84 UNDP, Europe and the CIS Regional MDG Report, Bratislava, 2006, p. 28, available at 
http://europeandcis.undp.org/home/show/EAB43C00-F203-1EE9-B6945B73B400C40F. 
85 CRC/C/SVK/CO/2, paras. 57 and 58. 
86 Ibid., paras. 59 and 60. 
87 E/CN.4/2005/18/Add.1, paras. 48 and 50. 
88 CEDAW/C/SVK/CO/4, paras. 30 and 31. 
89 CERD/C/65/CO/7, para. 12;  CCPR/CO/78/SVK, para. 12. 
90 E/CN.4/2005/51/Add.1, paras. 60-61 and E/CN.4/2005/18/Add.1, para. 45. 
91 E/CN.4/2005/18/Add.1, para. 49. 
92 CERD had expressed similar concerns  in its previous concluding observations (see CERD/C/65/CO/7, para 11). 
93 CERD/C/65/CO/7, para. 8. 
94 CCPR/CO/78/SVK, para. 16. 
95 A/HRC/7/3/Add.1, para. 200. 
96 UNHCR, Global Appeal Report 2005, Strategies and Programmes, p. 288, available at: 
http://www.unhcr.org/static/publ/ga2005/ga2005toc.htm. 
97 UNDP, Europe and the CIS Regional MDG Report,  op. cit., pp. 10 and  30. 
98 Ibid., p. 27. 



A/HRC/WG.6/5/SVK/2 
Page 19 

99 UNDP, At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe, Bratislava, 2006, p. 2, available at: 
http://europeandcis.undp.org/uploads/public/File/rbec_web/vgr/vuln_rep_all.pdf  
100 Pledges and commitments undertaken by Slovakia before the Human Rights Council, op.cit. 
101 CEDAW/C/SVK/CO/4, para. 41. 
102 CCPR/CO/78/SVK, para. 21. 
103 CRC/C/SVK/CO/2, para. 40. 
104 Ibid., para. 50. 
105 Ibid., para. 68. 
106 UNHCR, Global Report 2007, p. 425, available at: http://www.unhcr.org/gr07/index.html. 

- - - - -  


