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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

 أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً          جتميع للمعلومات     
 ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  سلوفاكيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات واإلجـراءات               
الواردة من الدولة املعنية ويف تقـارير املفوضـية         اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات       

والتقرير . السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة            
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

تقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات        وال يتضمن ال  . ُيرجى العودة إىل الوثيقة املرجعية    
من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة             

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف            . عن املفوضية 
 حواشي هناية النص مراجع املعلومـات       وقد ذُكرت على حنو منهجي يف     . ١٧/١١٩مقرره  

وروعيت يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت          . الواردة يف التقرير  
  .يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان    
  مل ُتعتمد/مل ُيصدق عليها  اإلجراء بعد االستعراض  دورة السابقةاحلالة خالل ال  

التصديق أو االنضمام 
  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٩٣(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٩٣(  
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية    

  )١٩٩٣(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      

  )١٩٩٩(والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٩٣(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٩٣(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

ق بإشراك األطفال حقوق الطفل املتعل
  )٢٠٠٦(يف الرتاعات املسلحة 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف      

  )٢٠٠٤(املواد اإلباحية 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       
األشخاص من االختفاء القـسري     

  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (

وي اتفاقية حقوق األشخاص ذ
  )٢٠١٠(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري التفاقية   
مناهضة التعذيب وغـريه مـن      
ضروب املعاملـة أو العقوبـة      
  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشخاص من االختفاء القسري  

  )٢٠٠٧توقيع فقط، ال(

أو /التحفظات و
أو /اإلعالنات و
  التفامهات
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  مل ُتعتمد/مل ُيصدق عليها  اإلجراء بعد االستعراض  دورة السابقةاحلالة خالل ال  
إجراءات الـشكوى،   

واإلجراءات  والتحقيق
  )٣(الطارئة

لقضاء على مجيع   الدولية ل التفاقية  ا
 ١٤، املادة   العنصريأشكال التمييز   

)١٩٩٥(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     

  )١٩٩٣ (٤١والسياسية، املادة 
االختياري األول للعهد   الربوتوكول  

الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      
  )١٩٩٣(والسياسية 

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
القضاء على مجيع أشكال التمييـز      

  )٢٠٠٠ (٨ضد املرأة، املادة 
ــذيب،   ــضة التع ــة مناه اتفاقي

  )١٩٩٥ (٢٢ و ٢١ و ٢٠املواد 
االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع       

 القـسري   األشخاص من االختفاء  
  )٢٠٠٧التوقيع فقط، (

الربوتوكول االختياري للعهد   
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠١٢(والثقافية 
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بــإجراء تقــدمي البالغــات 

  )٢٠١٢التوقيع فقط، (
ــاري   ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق األشـخاص    

ــادة  ذوي ا ــة، امل  ٦إلعاق
)٢٠١٠(  

الربوتوكول االختياري للعهـد    
ــاحلقوق  ــاص ب ــدويل اخل ال
ــة   ــصادية واالجتماعي االقت

  ١١ و ١٠والثقافية، املادتان 
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
األشخاص من االختفاء القسري  

  )٢٠٠٧ط، التوقيع فق(

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  مل ُيصدق عليها  اإلجراء بعد االستعراض  احلالة خالل الدورة السابقة  
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة      

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  اجلنائية الدولية 
   )٤(بروتوكول بالريمو

االتفاقيــات اخلاصــة بــالالجئني 
  )٥(واألشخاص عدميي اجلنسية

ــة  ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي
 والربوتوكوالن  ١٩٤٩أغسطس  /آب

  )٦(اإلضافيان امللحقان هبا
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل     

   )٧(الدولية
اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف     

  جمال التعليم

 اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة      
  )٨(١٨٩ و ١٦٩رقم 
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 جلنة القضاء على التمييز العنصري سـلوفاكيا     ت، شجع ٢٠١٣ و   ٢٠١٠يف عامي     -١
على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد              

 االختياري  لالربوتوكوودعت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا إىل التصديق على          .)٩(أسرهم
  .)١٠(تفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريال
، حثت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا على التصديق على الربوتوكول ٢٠١٣ويف عام   -٢

  .)١١(االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
، ظل القلق يساور جلنة حقوق الطفل ألن القانون اجلنـائي ال حيـدد              ٢٠١٣يف عام     -٣

بوضوح مجيع اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال            
وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن تنقح مـشروع       . واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية      

اجلنائي لضمان املسؤولية اجلنائية الكاملة واملباشرة لألشخاص االعتباريني عـن          تعديل القانون   
اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل            

وعالوة على ذلك، طلبت جلنة حقـوق الطفـل إىل           .)١٢(األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية     
 تضمن إدماج الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال            سلوفاكيا أن 

  .)١٣(واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية إدماجاً كامالً يف نظامها القانوين الوطين
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سلوفاكيا على توعية القضاة واحملامني واملدعني             -٤

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لضمان أخذه يف احلسبان أمام احملاكم العامني بال
 وجلنة حقـوق      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وقدمت   .)١٤(الوطنية

الطفل توصيات مماثلة فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف            ،)١٥(فيةوالثقا

الرتاعات املسلحة والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع األطفـال           
  .كل يف جمال اختصاصها ،)١٦(واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية

  ألساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة اإلطار املؤسسي والبنية ا  -جيم  

  )١٧(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٨(ةياملركز خالل الدورة احلال  خالل الدورة السابقةاملركز   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  ٢٠١٢انتهى االعتماد يف عام   )٢٠٠٧(باء   املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن املركز الـوطين            ٢٠١٢يف عام     -٥
كانت لديه والية واستقاللية حمـدودتان، ومل ُيـزود         ) املركز(السلوفاكي حلقوق اإلنسان    
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والحظت اللجنة مع األسف بأن املركز الوطين حلقوق اإلنسان         . باملوارد الكافية ألداء مهامه   
مبـادئ  (دئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          ال يستويف املبا  

اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ، أعربت   ٢٠١٢ويف عام    .)١٩()باريس
  جلنة القضاء على التمييز العنصري     ، أعربت   ٢٠١٣ويف عام    .)٢٠( عن شواغل مماثلة     والثقافية

ز الوطين حلقوق اإلنسان، الذي منحته جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات          عن قلقها ألن املرك   
. ٢٠١٢ ، فقد اعتمده يف عام٢٠٠٧الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املركز باء يف عام     

. وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن تعزز استقاللية املركز وواليته وتزوده باملوارد املالية والبشرية           
 سلوفاكيا على ضمان قدرة املركز على العمل وفقاً ملبـادئ بـاريس             وشجعت اللجنة أيضاً  

اللجنة املعنيـة     وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و      .)٢١(وعلى النجاح يف طلب االعتماد    
  .)٢٢( توصيات مماثلة  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

قدير تنقيح خطة العمل الوطنيـة      والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع الت         -٦
 واعتماد استراتيجية إدماج الروما حـىت       ٢٠١١ يف عام    ٢٠١٥-٢٠١١لعقد إدماج الروما    

سلوفاكيا بأن تعزز أحكام االستراتيجية وخطـة العمـل         اللجنة  وأوصت   .)٢٣(٢٠٢٠ عام
  .)٢٤(بفعاليةاتباعهما الوطنية وتضمن 

ي مع التقدير اعتماد مفهـوم مكافحـة        والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصر       -٧
 وخطة العمل اخلامسة ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية         ٢٠١٤-٢٠١١التطرف لألعوام   

  .)٢٥()٢٠١١-٢٠٠٩(وكره األجانب وغري ذلك من مظاهر التعصب 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٢٦(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  غحالة اإلبال  -١  

  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية 
املدرجة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

جلنة القضاء علـى    
  التمييز العنصري

 ٢٠١٠مارس /آذار  ٢٠١٢ و٢٠٠٨  ٢٠٠٤أغسطس /آب
  ٢٠١٣فرباير /وشباط

حيــل موعــد تقــدمي 
شر التقريرين احلادي ع  

والثاين عشر يف عـام     
٢٠١٦  

ــة   ــة املعني اللجن
االقتصادية  باحلقوق

 واالجتماعية والثقافية

نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٢  

حيل موعد تقدمي التقرير      ٢٠١٢مايو /أيار  ٢٠٠٩
  ٢٠١٧الثالث يف عام 
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  هيئة املعاهدة

املالحظات اخلتامية 
املدرجة يف االستعراض 

  السابق
آخر تقرير قُدم منذ 
  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

ــة  ــة املعني اللجن
  حبقوق اإلنسان

رير حيل موعد تقدمي التق     ٢٠١١مارس /آذار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٣يوليه /متوز
  ٢٠١٥عام الرابع يف 

ــة  ــة املعني اللجن
ــى  ــضاء عل بالق

  التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير      -  -  ٢٠٠٨يوليه /متوز
ــرين   ــامع للتقري اجل
اخلامس والـسادس يف    

  ٢٠١٤عام 
ــضة  ــة مناه جلن

  التعذيب
نوفمرب /تشرين الثاين  ٢٠٠٧  ٢٠٠١مايو /أيار

٢٠٠٩  
حيل موعد تقدمي التقرير    

ــ ــث يف ت شرين الثال
  ٢٠١٣نوفمرب /الثاين

ــول (، ٢٠٠٩  ٢٠٠٧يونيه /حزيران  جلنة حقوق الطفل الربوتوك
ــة  ــاري التفاقي االختي
حقوق الطفل بشأن بيع    
ــتغالل  ــال واس األطف
األطفال يف البغـاء ويف     
ــة  ــواد اإلباحيـ املـ
والربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق بإشراك األطفال   

  )يف الرتاعات املسلحة

ــباط ــر /ش  ٢٠١٣فرباي
الربوتوكول االختيـاري   (

التفاقية حقوق الطفل بشأن 
بيع األطفـال واسـتغالل     
األطفال يف البغاء ويف املواد     
ــول  ــة والربوتوك اإلباحي
االختياري التفاقية حقوق   
الطفل املتعلـق بإشـراك     
ــات   ــال يف الرتاع األطف

  )املسلحة

تأخر تقـدمي التقريـر     
اجلامع للتقارير الثالث   

ابع واخلامس منـذ    والر
  ٢٠١٣يونيه /حزيران

ــة  ــة املعني اللجن
حبقوق األشخاص  

  ذوي اإلعاقة

مل ُينظر بعد يف التقرير       -  ٢٠١٢  -
  األويل

  االستجابة لطلبات متابعة حمددة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  قُدم يف  املوضوع  حيل موعد تقدمي الرد يف  هيئة املعاهدة

حبقـوق  اللجنة املعنية   
  اإلنسان

تطابق التشريعات الوطنية مع      ٢٠١٢
ــة؛  ــدات الدوليـ املعاهـ
والعنصرية؛ والتعقيم القسري   

  )٢٧(لنساء الروما

احلوار  .)٢٩(٢٠١٣و )٢٨(٢٠١٢
  )٣٠(متواصل

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

 ؛العنف بـدافع العنـصرية      ٢٠١٤ و ٢٠١١
والسكن االجتماعي للرومـا    

  )٣١(يف دوبشينا

  )٣٤(متواصلاحلوار  .)٣٣(٢٠١١
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  قُدم يف  املوضوع  حيل موعد تقدمي الرد يف  هيئة املعاهدة
طاب العنصري يف وسائط    اخل

اإلعالم؛ والفصل يف نظـام     
التعليم؛ ووصول الرومـا إىل     

  )٣٢(السكن
اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

ــساء   ٢٠١٠ التعقــيم القــسري لن
  )٣٥(الروما

  )٣٧(متواصلاحلوار  .)٣٦(٢٠٠٩

خماطر التعـذيب؛   عدم الرد و    ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
والتعذيب وسوء املعاملـة يف     
احلبس االحتياطي؛ وتعقـيم    
نساء الروما؛ ومحايـة أقليـة      

 )٣٨(الروما وعدم التمييز ضدها

٣٩(٢٠١٠(  

  )٤٠(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة   احلالة خالل الدورة السابقة  

  نعم  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
  -  )٢٠٠٠ (واحملامني استقالل القضاة  ريتالزيارات اليت أُج

الزيارات املوافق عليها من حيـث      
  املبدأ

-  -  

  -  -  الزيارات املطلوبة
الردود على رسـائل االدعـاءات      

  والنداءات العاجلة
  أرسلت احلكومة رّدينو. أُرِسلت ثالثة بالغات خالل الفترة قيد االستعراض

   السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة  -جيم  
، قدمت سلوفاكيا مسامهة مالية إىل      ٢٠١٣ و   ٢٠١١ و   ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩يف عام     -٨

  .)٤١(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
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تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين            -ثالثاً  
  الدويل الواجب التطبيق

  التمييزاملساواة وعدم   -ألف  
 القلق نظـراً ألوجـه        اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       ساور    -٩

التفاوت املستمرة بني الرجال والنساء، فأوصت سلوفاكيا بأن تعجل تنفيذها للتدابري املعتمدة            
نية للمساواة بني   لضمان املساواة بني الرجل واملرأة، واعتماد الصيغة احملّدثة لالستراتيجية الوط         

  .)٤٢(اجلنسني
. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء العدد املرتفع جداً من حاالت التحـرش اجلنـسي               -١٠

وأوصت سلوفاكيا بأن تضمن إنفاذ قوانني مكافحة التحرش اجلنسي بفعالية، وتعتمد تدابري            
  .)٤٣(وقائية ومحائية إضافية ملكافحة التحرش اجلنسي بالنساء يف مكان العمل

 تأكيد قلقها إزاء استمرار وصم الرومـا       جلنة القضاء على التمييز العنصري     وكررت    -١١
وظل القلق يساورها إزاء استمرار التحيـز واملواقـف الـسلبية ضـد        .)٤٤(والتمييز ضدهم 

وباملثل، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء تفـشي القوالـب              .)٤٥(الروما
 استبعاد الروما على نطاق واسع يف التعليم والسكن والـصحة واملـشاركة             النمطية وانتشار 

  .)٤٦(السياسية
ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سلوفاكيا بأن تقضي علـى               -١٢

القوالب النمطية واالنتشار الواسع لسوء معاملة الروما، بوسائل منها زيادة محالت التوعيـة             
تدابري لتعزيز الوصـول إىل  أيضاً وينبغي لسلوفاكيا أن تعتمد  . حترام التنوع لتعزيز التسامح وا  

الفرص واخلدمات يف مجيع اجملاالت وعلى مجيع املستويات من خالل اإلجراءات اإلجيابيـة             
جلنة القضاء على التمييـز العنـصري        وأوصت   .)٤٧(هبدف التصدي ألوجه التفاوت القائمة    

 مكافحة مظاهر التحيز ضد األقليـات اإلثنيـة وحتـسني           سلوفاكيا بأن تواصل سعيها إىل    
 ٢٠١٠ يويف عـام   .)٤٨(العالقات بني عامة اجلمهور واألقليات، ال سيما الروما واهلنغاريني        

جلنة القضاء على التمييز العنصري سلوفاكيا على تكثيف جهودها الراميـة            ، حثت   ٢٠١٣و
نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة      اللج  وقدمت   .)٤٩(إىل مكافحة التمييز ضد الروما    

  .)٥٠( توصية مماثلة  والثقافية
الـيت  جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء البيانات العنصرية            وأعربت    -١٣

وأشـارت أيـضاً إىل     . يف خطاب املوظفني احلكوميني واألحزاب السياسية     تستهدف الروما   
جلنة القضاء علـى     وأوصت  . السياسي السليب ضد األقلية اهلنغارية    اخلطاب  املتعلقة ب تقارير  ال

تلـك   ل ةالتمييز العنصري سلوفاكيا بضمان التحقيق الفعال يف مجيع اخلطب السياسية املعادي          
   .)٥١(ألقليات ومقاضاة أصحاهباا
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 زيادة خطاب الكراهيـة     جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء      اور  سوظل القلق ي    -١٤
 يف وسائط اإلعالم وعلى اإلنترنت، الذي يـستهدف علـى اخلـصوص الرومـا         لغ عنه املب

تدابري إضافية للجم خطاب الكراهية يف ضرورة اختاذ  وأشارت إىل .واهلنغاريني وغري املواطنني
وحثت اللجنة سلوفاكيا على تعزيز التسامح واحلوار بني الثقافات واحترام          . وسائط اإلعالم 

سلوفاكيا أيـضاً بـالتحقيق يف خطـاب        اللجنة  وأوصت  . ني الصحفيني التنوع، ال سيما ب   
الكراهية الصادر عن السياسيني أو املوظفني احلكوميني أو مهنيي وسائط اإلعـالم وتطبيـق              

  .)٥٢(يف حقهمعقوبات مناسبة 
عنصرية، مبا يف ذلك    البدافع  املرتكبة  وظل القلق يساور اللجنة إزاء زيادة االعتداءات          -١٥

بلـدان االحتـاد    من غري    املعادي للسامية والعنف الذي يستهدف الروما واملهاجرين         العنف
والحظـت   .)٥٣(األورويب، الذي ترتكبه أحياناً جمموعات النازيني اجلدد وحليقي الـرؤوس         

 .)٥٤(اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً استمرار التقارير املتعلقـة باالعتـداءات العنـصرية            
قضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء انبعاث أنشطة املنظمات املتطرفة؛           جلنة ال  وأعربت  

وإزاء املعلومات اليت تفيد بأن هذه اجملموعات تستخدم ثغرات يف قانون حقوق التجمع متنع              
  .)٥٥(من حظر أنشطة املتطرفني

 ،٢٠٠٩، رحبت اللجنة باعتماد القانون اجلنائي، املعدل يف عـام           ٢٠١٠ويف عام     -١٦
، ٢٠١٣ويف عـام   .)٥٦(الذي ينص على محاية أفضل من اجلرائم املتصلة بالتمييز العنـصري      

 /الحظت اللجنة تعديل قانون مكافحة التمييز، الـذي دخـل حيـز النفـاذ يف نيـسان                
، والذي ينظم التدابري اخلاصة املؤقتة للقضاء على أوجه احلرمان القائمة علـى             ٢٠١٣ أبريل

األصل اإلثين ونوع اجلنس، ولكنها أعربت عن أسفها ألن القـانون           مجلة أمور منها العرق و    
وأوصت سلوفاكيا بأن تنفذ دون تأخري تعديل قـانون مكافحـة            .)٥٧(ُينفذ بشكل كامل   ال

  .)٥٨(التمييز
كافحة ومنع اجلرائم املرتكبة بدافع     ملوحثت اللجنة سلوفاكيا على تكثيف جهودها         -١٧

تحقيق حسب األصول يف مجيع أعمال العنف املرتكبة بدافع         العنصرية، بوسائل منها ضمان ال    
سلوفاكيا بأن تقاضي جـرائم     اللجنة  وأوصت   .)٥٩(تهمالعنصرية ومقاضاة مرتكبيها، ومعاقب   

 على تعديل تشريعاهتا    هاالكراهية بطريقة فعالة حىت تردع املنظمات العنصرية واملتطرفة، وحثت        
فة حبلها وإعـالن أهنـا غـري قانونيـة، حـسب            حبيث حتظر ومتنع أنشطة املنظمات املتطر     

، أبلغت سلوفاكيا، يف إطار متابعة املالحظات اخلتامية الصادرة ٢٠١١ويف عام  .)٦٠(االقتضاء
 يف مجيـع   ٢٠١٠األحداث أُنشئت يف عام     وجرائم  عن اللجنة، أن إدارات ملكافحة التطرف       

ة بدافع العنصرية مبزيـد مـن       مديريات قوة الشرطة هبدف مكافحة التطرف واجلرائم املرتكب       
  .)٦١(الفعالية
، دعت اللجنة إىل التنفيذ الفعـال جلميـع القـوانني والـربامج             ٢٠١٠ويف عام     -١٨

والسياسات الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري، وذلك برصد تنفيذها، ال سيما علـى              
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ت اللجنة سـلوفاكيا    ، أوص ٢٠١٣ويف عام    .)٦٢(الصعيد احمللي، وبزيادة الوعي بني اجلمهور     
بإنفاذ كامل لقانون مكافحة التمييز ونشر املعلومات املتعلقة به على اجلمهـور، ال سـيما               
األقليات، إلعالمه جبميع سبل االنتصاف القانونية املتاحـة لـه عنـدما يواجـه التمييـز                

  .)٦٤( توصية مماثلة  وقدمت اليونسكو .)٦٣(العنصري

  ية وأمنه الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلر  -باء  
 أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن تعريف التعذيب يف القـانون اجلنـائي            -١٩
يشمل غرض التمييز، وألن حتريض موظف حكومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رمسية              ال

كيا على جعـل    سلوفااللجنة  وحثت  . من عناصر التعريف  عنصراً   ذعانه ليس أو موافقته أو إ   
  .)٦٥( من االتفاقية١ للمادة اًمطابقتعريف التعذيب 

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ادعاءات إساءة معاملة املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ        -٢٠
الضرب بأشياء صـلبة، وإزاء      وأالركل   وأاللكم   وأاللطم  مبا يف ذلك    القانون للمحتجزين،   

 .)٦٦(روقـة أو املكاتـب    ممارسة تقييد احملتجزين باألصفاد لفترات مطولة مع مثّبتات يف األ         
إسـاءة  املتعلقة ب تقارير  الوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء استمرار           

وأوصت جلنة مناهـضة التعـذيب       .)٦٧(معاملة املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون للمحتجزين     
أو املعاملة القاسـية أو  سلوفاكيا بأن تضمن التحقيق فوراً وبرتاهة يف مجيع ادعاءات التعذيب   

عليهم، إن ثبتت إدانتهم، بعقوبـات تأخـذ يف         وحتكم  الالإنسانية أو املهينة ومقاضاة اجلناة      
 ملمارسة تقييد احملتجزين باألصـفاد لفتـرات        اًضع حد تاحلسبان الطبيعة اخلطرية ألفعاهلم؛ و    

رهـن  مطولة وألي نوع آخر من أنواع إساءة معاملة املـشتبه فـيهم عنـد وجـودهم                 
ن تضمن سلوفاكيا تدريب املوظفني املـشاركني يف معاملـة          أوينبغي أيضاً    .)٦٨(االحتجاز

احملتجزين على طريقة حتديد عالمات التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وفقاً             
اسية لدليل التقصي والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة الق            

   وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان      .)٦٩()بروتوكول إسطنبول (أو الالإنسانية أو املهينة     
  .)٧٠(توصيات مماثلة

جتـاه  جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء وحشية الـشرطة           وظل القلق يساور      -٢١
وأبدت جلنة  .  أو عند وجودهم يف احلبس االحتياطي      همالروما، مبن فيهم القصر، خالل توقيف     

، أشارت مفوضة األمم املتحدة السامية      ٢٠١٣ويف عام    .)٧١(مناهضة التعذيب مالحظة مماثلة   
حلقوق اإلنسان إىل تقرير أمني املظامل يف سلوفاكيا، الذي كان قد حدد انتهاكات حلقـوق               

ين من  اإلنسان ارتكبتها الشرطة ضد الروما من سكان حي من األحياء الريفية الفقرية اليت تعا             
  .)٧٢(احلكومة على تنفيذ التوصيات الواردة يف التقريراملفوضية وحثت . الفصل
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء نواحي القصور املبلغ عنها            -٢٢

خالل التحقيق يف إساءة معاملة ضباط الشرطة لألقليات، حيث ال تؤخذ الدوافع العنـصرية              
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وكررت جلنة القضاء على التمييز العنصري تأكيد توصيتها لسلوفاكيا          .)٧٣(ندائماً يف احلسبا  
بأن تكثف جهودها ملكافحة ومنع إساءة معاملة الروما على يد املوظفني املكلفـني بإنفـاذ               

أيضاً بسلوفاكيا أن   اللجنة  وأهابت  . ئح وزارة الداخلية ذات الصلة    االقانون، وذلك بإنفاذ لو   
  .)٧٤( قوة الشرطةتزيد متثيل الروما يف

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء إساءة معاملة املرضـى النفـسيني،               -٢٣
بوسائل منها استخدام األسرة الشبكية وعدم وجود رصد مستقل ألماكن احلرمان من احلرية             

وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن حتسن ظـروف عـيش املرضـى يف    . اخلاصة بأولئك املرضى 
بزيارات هيئات رصد مستقلة    قيام  النفسي، وتطور عالجاً بديالً، وتضمن      مؤسسات الطب   

من أجـل   جلميع األماكن اليت ُيحتجز فيها مرضى الصحة العقلية لعالج غري طوعي            منتظمة  
  .)٧٥(ضمان تنفيذ صحيح للضمانات املفروضة لتأمني حقوقهم

 التقارير املتعلقة بـالعنف     وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء توافد          -٢٤
وأعربت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق       .)٧٦(اجلنساين واخنفاض إبالغ تلك احلاالت إىل الشرطة      

 .)٧٧(االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضاً عن قلقها إزاء كون العنف املرتيل ال يشكل جرمية     
 ملموسـة ملنـع العنـف       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سلوفاكيا بأن تعتمد تدابري        

اجلنساين والتصدي له يف مجيع أشكاله وجتلياته؛ وتشجع الضحايا على إبالغ هذه احلـاالت              
وأوصت اللجنة املعنية بـاحلقوق      .)٧٨(وتضمن إجراء حتقيق كامل بشأهنا ومقاضاة مرتكبيها      

 .)٧٩(املـرتيل االقتصادية واالجتماعية والثقافية سلوفاكيا بأن تعدل تشريعاهتا لتجرمي العنـف           
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا بأن توفر املأوى وخدمات املشورة للنساء ضـحايا    

  .)٨٠(العنف بأعداد كافية ومبعايري مالئمة
املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء جواز املعاقبة البدنية يف البيـت       وأعربت اللجنة   -٢٥

وأوصت  .)٨١(ميارسوهنا كشكل من أشكال التأديب    حيث ال يزال اآلباء واألوصياء يقبلوهنا و      
جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا بأن حتظر صراحة العقوبة البدنية يف األسرة وتضمن إنفـاذاً              

وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة املعنيـة        .)٨٢(صارماً للتشريعات اليت حتظر العقوبة البدنية     
كال التأديب غري العنيف كبديل للعقوبة      حبقوق اإلنسان إىل أن على سلوفاكيا أن تشجع أش        

  .)٨٣(البدنية وأن تنظم محالت إعالمية عامة للتوعية بآثارها الضارة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن التدابري الوقائية املوجهة ضـد اسـتغالل           -٢٦

الرامية إىل األطفال، مبا يف ذلك إخضاعهم للعمل القسري والدعارة واملواد اإلباحية، والتدابري   
  .)٨٤(حتديد األسباب اجلذرية للجرائم والتصدي هلا ما زالت حمدودة

وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا بأن تسن يف تشريعاهتا قوانني حتظـر وجتـرم        -٢٧
 أو استخدامهم يف األعمال العدائية يف القوات املـسلحة  ١٨صراحة جتنيد األطفال دون سن   
غري احلكومية؛ وتضمن أن التشريعات الوطنية متكنها من فرض     احلكومية واجلماعات املسلحة    

قليم على مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكـول         وممارسة الوالية القضائية خارج اإل    
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االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، مبا فيها جتنيد             
  .)٨٥(يف األعمال العدائية واستخدامهم ١٨األطفال دون سن 

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل            -٢٨
عن قلقها إزاء   مناهضة التعذيب   وأعربت جلنة    .)٨٦(عن قلقهما إزاء استمرار االجتار يف البشر      

نواع االستغالل، واالجتار   ألغراض االستغالل اجلنسي وغريه من أ     عرب احلدود   النساء  باالجتار  
، واالجتار الداخلي بنساء الرومـا       القسري بأطفال الروما يف اخلارج، ال سيما لغرض التسول       

نظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات       وأعربت جلنة خرباء م    .)٨٧(وأطفاهلم
  .)٨٨(الرومااالجتار بأطفال قها إزاء تقارير أيضاً عن قل) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية(

ويف هذا الصدد، أوصت جلنة حقوق الطفل بالتنفيذ الفعال خلطة العمـل الوطنيـة                -٢٩
وشجعت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة علـى          .)٨٩(بشأن مكافحة االجتار بالبشر   

 باألطفـال   مواصلة جهودها الرامية إىل اختاذ تدابري شاملة من أجل التصدي لظاهرة االجتار           
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة سـلوفاكيا           .)٩٠(املتنامية

  .)٩١(بالبشر ومكافحته التعاونية مع الدول اجملاورة ملنع االجتارجهودها مبواصلة 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
ة مناهضة التعذيب عن قلقها لكون الرئيس يعّين القضاة بـاقتراح مـن             أعربت جلن   -٣٠

. اجمللس القضائي ألن بعض أعضاء اجمللس ُيعينون وُيفصلون من جانب الـرئيس واحلكومـة       
  .)٩٢(وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن تضمن استقالل اجمللس متاماً لضمان استقاللية القضاء

 تضمن متكن األشخاص املـودعني يف احلـبس         بأنوأوصت اللجنة سلوفاكيا أيضاً       -٣١
االحتياطي من ممارسة حقهم يف االتصال بأحد أفراد عائلتهم والوصول إىل طبيب مـستقل،              

  .)٩٣(خيتارونه بأنفسهم إن أمكن ذلك، وإىل مستشار قانوين منذ حلظة حرماهنم من احلرية
دمات التفتيش الذي   وأعربت اللجنة عن قلقها ألن ضباط الشرطة التابعني ملكتب خ           -٣٢

حيققون يف االدعاءات املتعلقة باألعمال غري القانونيـة الـيت          هم الذين   تديره وزارة الداخلية    
شكاوى قليلة جداً ضـد الـشرطة    ترتكبها الشرطة، مبا فيها التعذيب وإساءة املعاملة، وألن      

جنة سـلوفاكيا  ، حثت الل٢٠٠٩ويف عام . ىل املقاضاة واإلداناتإُتقبل وُيحقق فيها وتؤدي     
جلنة القضاء على    ، كررت   ٢٠١٣ويف عام    .)٩٤(على تعزيز استقالل مكتب خدمات التفتيش     

 تأكيد توصيتها لسلوفاكيا بأن تنشئ آلية رصد مستقلة إلجراء التحقيقـات             التمييز العنصري 
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا كـذلك        .)٩٥(يف اجلرائم اليت تشمل ضباط الشرطة     

زيارات غري معلنة جلميع أماكن احلرمان مـن        اً يشمل    متاماً ومنتظم   مستقالً اًضمن رصد أن ت 
الصعيد احمللي أو الـوطين      احلرية وأن تضمن والية مناسبة وموارد كافية ألية آلية ُتنشأ على          

  .)٩٦(لذلك الغرض
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يا بـأن تعـزز     وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان سـلوفاك           -٣٣
مع ضباط الشرطة املشتبه يف ارتكـاهبم اعتـداءات عنـصرية      دها لضمان حتقيق كامل   جهو

  .)٩٧(ومقاضاهتم وإخضاعهم لعقوبات مناسبة إذا ثبتت إدانتهم
جلنة القضاء على التمييز العنصري مع األسف أن إجراءات احملاكم الطويلة     والحظت    -٣٤

يف احلصول على اجلرب، وأعربت عـن        يرغبون   نتشكل عائقاً لضحايا التمييز العنصري الذي     
ودعت .  العنصرية قلقها إزاء اخنفاض عدد الشكاوى رغم تفشي اخلطاب العنصري واجلرائم         

اللجنة سلوفاكيا إىل معاجلة مسألة إجراءات احملاكم الطويلة فيما خيـص ضـحايا التمييـز               
اكم متشياً مع   العنصري وضمان تطبيق مبدأ عكس عبء اإلثبات يف اإلجراءات املدنية يف احمل           

  .)٩٨(قانون مكافحة التمييز
، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن أغلبية األشخاص املدانني          ٢٠١٣ويف عام     -٣٥

 صدرت حبقهم أحكام موقوفة التنفيذ ومل يقضوا أي وقت يف السجن         ٢٠٠٨باالجتار يف عام    
ح اإلفالت من العقاب    وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن تكاف    . أو تصدر حبقهم أحكام بالسجن    

الذي يتمتع به مرتكبو اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق              
وأبدت جلنـة    .)٩٩(الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية          

ذيب سلوفاكيا  وأوصت جلنة مناهضة التع    .)١٠٠(خرباء منظمة العمل الدولية مالحظات مماثلة     
بأن حتقق فوراً وبرتاهة يف مجيع ادعاءات االجتار بالبشر وتقاضي اجلناة املزعـومني وتقـدم               

  .)١٠١(خدمات إعادة اإلدماج والتأهيل إىل الضحايا
عن أسفها لعدم إعمال حقوق ضـحايا التعـذيب         مناهضة التعذيب   وأعربت جلنة     -٣٦

سلوفاكيا بأن  اللجنة  وأوصت  . ذلك إعادة التأهيل  وإساءة املعاملة يف اجلرب والتعويض، مبا يف        
اجلرب والتعويض، مبا يف ذلـك إعـادة        يا التعذيب وإساءة املعاملة على      تضمن حصول ضحا  

  .)١٠٢(التأهيل، حىت ميكن هلم احلصول على تعويض عادل ومالئم
يق يف  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التركيز الضيق على التحق             -٣٧

جلنة القضاء على التمييز العنصري االنتبـاه إىل         ووجهت   .)١٠٣(التعقيم القسري لنساء الروما   
عدم وجود حتقيق فعال فيما يتعلق بالتعقيم القـسري لنـساء الرومـا وعـدم تعـويض                 

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا بأن حتقق يف مجيع ادعاءات التعقيم            .)١٠٤(لضحاياا
وأوصت جلنة القضاء على التمييز      .)١٠٥(لنساء الروما وتقاضي مرتكبيه وتعاقبهم    غري الطوعي   

العنصري سلوفاكيا بأن تنفذ متاماً القرارات اليت صدرت حديثاً عن احملكمة األوروبية حلقوق             
 .)١٠٦(اإلنسان بشأن هذه املسألة وتضمن اجلرب والتعويض للضحايا

ن تضمن توفري املساعدة املناسبة لألطفـال       وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا بأ       -٣٨
ضحايا اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع             
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك إلعادة تأهيلهم اجتماعياً              
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ات املالئمة ليلتمسوا، دون متييز، التعويض عن       وتعافيهم بدنياً ونفسياً، ووصوهلم إىل اإلجراء     
  .)١٠٧( صندوقاً لتعويض الضحايائر ممن هم مسؤولون قانونياً؛ وتنشاألضرا
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن على سلوفاكيا أن تـضمن تعويـضاً                -٣٩

  .)١٠٨(نفاذ القانونمالئماً لضحايا االعتداءات العنصرية اليت يرتكبها املوظفون املكلفون بإ
والحظت جلنة حقوق الطفل مبادرة إدراج محاية األطفال الضحايا والشهود يف قانون              -٤٠

اإلجراءات اجلنائية، ولكنها أعربت عن قلقها ألن تدابري احلماية اخلاصة فيما يتعلق بـالتحقيق              
احلمايـة  وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن تعترب تـدابري        . ١٥األطفال دون سن     تشمل سوى  ال

  .)١٠٩(١٨ اخلاصة يف اإلجراءات اجلنائية إلزامية جلميع األطفال الضحايا والشهود حىت سن
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ظروف احتجاز األحـداث، مثـل               -٤١

 أيام وإيداع احملتجزين األحداث قبل احملاكمـة مـع          ١٠ىل  إاحلبس االنفرادي لفترات تصل     
قواعد األمم املتحدة النموذجيـة الـدنيا إلدارة          سلوفاكيا بأن تنفذ    اللجنة   وأوصت. البالغني

 وقواعد األمم املتحـدة     ١٩٨٥اليت اعُتمدت يف عام     ) قواعد بيجني   (شؤون قضاء األحداث    
 ١٩٩٠اليت اعُتمـدت يف عـام       ) قواعد هافانا (بشأن محاية األحداث اجملردين من حريتهم       

  .)١١٠(ال كمالذ أخريوتضمن عدم احتجاز األحداث إ

  خلصوصية والزواج واحلياة األسريةاحلق يف ا  -دال  
 عن قلقها إزاء عدم       اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       أعربت    -٤٢

. االعتراف القانوين باألزواج املثليني وعدم وجود إطار قانوين حلماية حقوق هؤالء األزواج           
فاكيا بأن تنظر يف اعتماد تشريعات متنح األزواج املثلـيني االعتـراف            وأوصت اللجنة سلو  

  .)١١١(القانوين

حرية الدين أو املعتقد وحرية تكوين اجلمعيات واحلق يف املشاركة يف احليـاة               -هاء  
  العامة واحلياة السياسية 

راف الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حظر اخلدمة العسكرية اإلجبارية واالعت           -٤٣
حبق الشخص يف ممارسة االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية، بيد أهنا أعربت عـن              
قلقها لعدم الوضوح بشأن ما إذا كان الشخص حيتفظ باحلق يف االستنكاف الـضمريي إذا               

أن وشجعت اللجنة سلوفاكيا على ضـمان       . ظهر االستنكاف خالل أداء اخلدمة العسكرية     
تفاظ األفراد حبقهم يف ممارسة االستنكاف الضمريي حىت أثناء         بوضوح على اح  ينص  القانون  

  .)١١٢(أداء اخلدمة العسكرية
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق إزاء القيود           وإذ يساور     -٤٤

وصت القانونية املفرطة اليت تنطبق على حق بعض فئات املوظفني املدنيني يف اإلضراب، فإهنا أ             
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، للسماح هلم مبمارسـة     ١٩٩١ الصادر يف عام     ٢بتنقيح التشريعات، ال سيما القانون رقم       
  .)١١٣( ممارسة كاملةحقهم يف اإلضراب

ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان باعتماد خطة العمل الوطنية للمـساواة بـني            -٤٥
ال ناقـصاً يف    ، ولكنها الحظت بقلق أن متثيل النـساء ال يـز          )٢٠١٣-٢٠١٠(اجلنسني  

وحثت اللجنة سلوفاكيا على زيادة     . القطاعني العام واخلاص، ال سيما يف مراكز صنع القرار        
مشاركة النساء يف القطاعني العام واخلاص، وعند االقتضاء عـن طريـق تـدابري خاصـة                

 توصـية     اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          وقدمت   .)١١٤(مؤقتة
  .)١١٥(مماثلة

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء ارتفاع   أعربت   -٤٦

معدل البطالة، ال سيما إزاء استمرار البطالة طويلة األجل، وبوجه خاص بني النساء والشباب            
  .)١١٦(سكان احملرومني واملهمشني، مبا يف ذلك الروما واألشخاص ذوو اإلعاقةوبني ال
وكررت اللجنة تأكيد توصية لسلوفاكيا بأن تضع احلد األدىن لألجور يف مـستوى               -٤٧

  .)١١٧(للعمال وأسرهمالئق كاٍف لضمان مستوى معيشي 
ء وألن هـذه  وظل القلق يساور اللجنة إزاء فجوات األجور بني الرجـال والنـسا          -٤٨

  .)١١٨(الفجوة مستمرة يف االتساع بوترية سريعة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن نسبة            أعربت    -٤٩

زال عالية جداً بـني أكثـر       هامة من السكان يعيشون دون خط الفقر وألن هذه النسبة ال ت           
وحثت اللجنة سلوفاكيا على مكافحة الفقر واحلد       . الفئات حرماناً وهتميشاً، مبن فيهم الروما     

  .)١١٩(من أوجه التفاوت بني املناطق
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن             وأعربت    -٥٠

أمونة ليس متاحاً جلميع فئات السكان، ال سـيما اجملموعـات           الوصول إىل املياه الكافية وامل    
  .)١٢٠(األكثر حرماناً وهتميشاً والسكان الريفيون

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن بعض        وأعربت    -٥١
ما، ال ميكنـها    اجملموعات ضمن السكان، ال سيما اجملموعات األكثر حرماناً، مبن فيها الرو          

 ٢٠١٠وأوصت اللجنة سلوفاكيا بأن تضمن تنفيذ قانون عـام          . الوصول إىل السكن الالئق   
تعطي والذي يشجع بناء السكن منخفض التكلفة وأن تواصل برنامج بناء السكن االجتماعي     

  .)١٢١(األولوية يف ختصيص هذا السكن للمجموعات احملرومة واملهمشة، ال سيما الروما
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  ق يف الصحةاحل  -حاء  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن قانون            أعربت    -٥٢

 بشأن الضمان االجتماعي حد من تغطية خدمات الصحة اإلجنابية واجلنـسية،            ٢٠١١عام  
وأوصت سلوفاكيا بأن توسـع نظـام   . سيما الوصفات الطبية اخلاصة بوسائل منع احلمل  ال

  .)١٢٢(ني العام ليشمل خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسيةالتأم
وأوصت اللجنة سلوفاكيا بتخفيض تكلفة خدمات اإلجهاض وضمان بقاء البيانات            -٥٣

  .)١٢٣(الشخصية للمرضى الذين خيضعون لإلجهاض سرية
وأوصت اللجنة سلوفاكيا بضمان حصول الطالب على تعليم الـصحة اجلنـسية              -٥٤

درسة لتجنب املخاطر املرتبطة باحلمل املبكر واألمراض املنقولة عـن طريـق            واإلجنابية يف امل  
  .)١٢٤(االتصال اجلنسي

لقهما إزاء  جلنة القضاء على التمييز العنصري عن ق       وأعربت جلنة مناهضة التعذيب و      -٥٥
جلنة القضاء على التمييـز العنـصري        ورحبت  . الطوعي لنساء الروما  ادعاءات التعقيم غري    

علـى  " املوافقة املستنرية " وتفرض   يم غري القانوين  ام القانونية اليت حتظر عمليات التعق     باألحك
 بشأن الرعاية الصحية، بيد أهنا أشارت       ٥٧٦/٢٠٠٤هذا اإلجراء، مبا يف ذلك القانون رقم        

سلوفاكيا اللجنة  وحثت  . بأن املوظفني الصحيني ال ينفذوهنا بشكل متسق      تفيد  إىل ادعاءات   
وضـمان أن هـذه املبـادئ       " املوافقة املستنرية "دئ توجيهية واضحة بشأن     على وضع مبا  

وعالوة . التوجيهية معروفة معرفة جيدة بني املمارسني وعامة اجلمهور، ال سيما نساء الروما           
 أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أن على سلوفاكيا أن ترصـد تنفيـذ               ،على ذلك 

باع مجيع اإلجراءات يف احلصول على موافقـة كاملـة     لضمان ات  ٥٧٦/٢٠٠٤القانون رقم   
لنساء، ال سيما نساء الروما، اللوايت يلتمسن خـدمات التعقـيم يف املرافـق              من ا ومستنرية  
  .)١٢٥(الصحية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق إزاء التمييـز يف             ساور    -٥٦
ملدارس ضد األطفال ذوي اإلعاقة فأوصت سلوفاكيا بأن تعتمد وتطبق هنجاً شامالً للجميع             ا

  .)١٢٦(يف تعليم األطفال ذوي اإلعاقة

  األقليات والشعوب األصلية  -ياء  
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء أوجه            أعربت    -٥٧

ني اليت تتناول اللغة الرمسية للدولة والقانون الذي ينظم لغات األقليات،   القصور يف تنفيذ القوان   
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الذي ينص على السماح جلميع املواطنني املنتمني إىل األقليات باستخدام لغتهم مـع اإلدارة              
وأوصت اللجنة سلوفاكيا بإنفاذ القانون املتعلـق باسـتخدام لغـات األقليـات يف              . العامة

  .)١٢٧(ةاحلكومات احمللية املعني
اللجنة القلق إزاء تدين معدل التحاق أطفال الروما باملـدارس واالرتفـاع              وساور    -٥٨

املستمر ملعدالت التسرب فأوصت سلوفاكيا بأن تضع استراتيجية وخطة عمل وطنيتني لزيادة      
وشـجعت اليونـسكو     .)١٢٨(معدل التحاق أطفال الروما باملدارس وختفيض معدل تسرهبم       

واصلة جهودها لضمان وصول األقليات إىل تعليم مناسب ومعقول التكلفة          سلوفاكيا على م  
  .)١٢٩(دون متييز

جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الفـصل           ، أعربت   ٢٠١٣ ويف عام   -٥٩
العملي املستمر ألطفال الروما يف قطاع التعليم، وإزاء املعلومات اليت تفيد بأن أطفال الروما              

. باألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية   " اخلاصة"يالً مفرطاً يف الصفوف اخلاصة واملدارس       ممثلون متث 
، حثت اللجنة سلوفاكيا على وضع حد لفصل أطفال الرومـا يف التعلـيم              ٢٠١٠ويف عام   
وأوصت اللجنة سلوفاكيا بإعادة النظر يف اإلجراء املستخدم لتحديـد أي األطفـال             . ومنعه

اصة، وذلك بغية جتنب التمييز ضد الروما على أساس هويتهم          جيب تسجيلهم يف املدارس اخل    
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية         وأبدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان و      .)١٣٠(الثقافية

  .)١٣١( مالحظات مماثلة  واالجتماعية والثقافية
ملي وعمليـات  جلنة القضاء على التمييز العنصري إزاء التمييز الع  وظل القلق يساور      -٦٠

 .)١٣٢(اإلخالء القسري وغري ذلك من أشكال التمييز املتصلة بالسكن اليت يواجهها الرومـا            
، نظرت اللجنة، يف إطار إجرائها لإلنذار املبكر والعمل االستعجايل، يف حالة   ٢٠١٠ويف عام   

نبـوب  بالفيكي ستفرتوك، املهددين باإلخالء القسري نظراً لقرب أ       يف  الروما الذين يقيمون    
ووفقاً . الغاز ودون توفري بديل مالئم للسكن أو إعادة التوطني أو الوصول إىل أراض منتجة             

 أسر بشأن السكن البديل وال حىت أُخـربت بـشكل           ١٠٥للمعلومات الواردة، مل ُتستشر     
وحثت اللجنة سلوفاكيا على منـع إحلـاق أي ضـرر          . مناسب بعمليات اإلخالء الوشيكة   

  .)١٣٣(روما يف بالفيكي ستفرتوكميكنه تداركه بال ال
لتعزيز حق الروما يف الـسكن      فقط  ختاذ تدابري حمدودة    الوأعربت اللجنة عن قلقها       -٦١

وألن ىل املرافق األساسـية؛    إالالئق ووضع حد للفصل؛ وألن بعض مستوطنات الروما تفتقر          
بارتيزانسكي أو   أو   يف بعض املناطق، مبا فيها بريشوف أو ميشالويف       ُشيِّدت  أسوار وحواجز   

تريبيشوف، لفصل الروما عن باقي السكان؛ وألن عمليـات اإلخـالء القـسري وهـدم               
وأوصت اللجنة سلوفاكيا جبملـة     . سكن بديل للروما  توفري  مستوطنات الروما حتدث دون     

أمور، منها أن تنفذ بفعالية خطة العمل الوطنية املنقحة واستراتيجية إدماج الروما بضمان احلق 
كن الالئق للروما؛ ووضع حد لعمليات اإلخالء القسري وهدم مستوطنات الروما دون يف الس
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 .)١٣٤(إشعار مسبق وعندما تكون عمليات اهلدم هذه ضرورية توفري سكن بديل الئق ومناسب
  .)١٣٥(وأبدت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مالحظات مماثلة

عنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سلوفاكيا باختـاذ        وأوصت اللجنة امل    -٦٢
 .)١٣٦(خطوات لتعزيز حقوق الروما فيما خيص الوصول إىل العمالة والتعليم والسكن والصحة    

  .)١٣٧( توصية مماثلة  جلنة القضاء على التمييز العنصري وقدمت 

  هاجرون والالجئون وملتمسو اللجوءامل  -كاف  
إنشاء مركز للعبور الطـارئ  مع التقدير جلنة القضاء على التمييز العنصري      الحظت  -٦٣

  .)١٣٨(لتقدمي احلماية اإلنسانية إىل الالجئني الذين ينتظرون إعادة توطينهم
عـدداً مـن    أن  وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني إىل             -٦٤

 األجانب، مثل تعزيز احلصول على مل       ن إقامة أ بش ٢٠١٢التحسينات أُدخلت مع قانون عام      
، وحتسني الظروف يف مراكـز      ، وفعالية االستعراض القضائي حلاالت االحتجاز     مشل األسرة 
 جراءات الطرد اإلداري، مبـا يف إ وضمانات إضافية يف ، وبدائل جديدة لالحتجاز  ،االحتجاز

غري أن القانون اجلديد مل     . شخاص باملعلومات املتعلقة بالتمثيل القانوين اجملاين     ذلك تزويد األ  
يقض على مجيع العوائق اليت حتول دون مل مشل األسر، وأخفق يف تنظيم حق صريح لإلفراج                
عن ملتمسي اللجوء من االحتجاز، ومل يعاجل مسألة وصول املستفيدين من محاية ثانويـة إىل               

  .)١٣٩(إقامة طويلة األجل
 ء معدل طلبـات اللجـوء الناجحـة       وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزا        -٦٥

سلوفاكيا بضمان توفري لشؤون الالجئني وأوصت مفوضية األمم املتحدة     .)١٤٠(املنخفض جداً 
مجيع الضمانات اإلجرائية مللتمسي اللجوء عند نقاط احلدود، مبا يف ذلك احلـق يف مقابلـة                

للجـوء، واحلـق يف   شخصية وخدمات الترمجة الفورية، واحلق يف املعلومات املتعلقة بطلب ا     
  .)١٤١(إتاحة مساعدة قانونية جمانية

وأشارت املفوضية إىل أن عمليات اإلخالء القسري املزعومـة تـثري شـواغل إزاء                -٦٦
وعلى اخلصوص، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألن    .)١٤٢(انتهاكات مبدأ عدم الرد   

 أو خطـراً جمتمعيـاً ال يتمتعـون         األشخاص الذي ُيعترب أهنم يشكلون هتديداً لألمن الوطين       
وحثت اللجنة  .  ما ميكن أن يعرضهم ملخاطر التعذيب      واحلماية مبوجب مبدأ عدم الرد، وه     ب

سلوفاكيا على اعتماد تدابري حلماية حقوق مجيع ملتمسي اللجوء واألشخاص الذين يلتمسون      
اء علـى التمييـز     جلنة القـض   وقدمت   .)١٤٣(وضع الالجئ وتطبيق مبدأ عدم الرد دون متييز       

  .)١٤٤(العنصري واملفوضية توصيات مماثلة
ني واألطفال املفصولني عن    وأشارت املفوضية إىل أن العديد من القّصر غري املصحوب          -٦٧
فعلى . يف الوصول إىل إجراءات اللجوء    صعوبات  أمورهم يواجهون، يف نظام الكفالة،      ء  أوليا
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حتديد وصي للطفل، مما قد يؤدي إىل تـأخري يف          سبيل املثال، كانت هناك غالباً تأخريات يف        
الوصول إىل إجراءات اللجوء، ألن إجراءات اللجوء ليست متاحة إال لألطفال الذين عينـت   

وأوصت املفوضية سلوفاكيا بأن تضمن لألطفال غري املصحوبني الوصول         . هلم احملكمة وصياً  
اء مجيع احلواجز اليت تؤخر أو تعيـق       الكامل إىل إجراءات اللجوء باعتماد تدابري ترمي إىل إلغ        

وصوهلم إىل إجراءات اللجوء؛ وبأن حيصل القّصر غري املصحوبني أو املفصولني على التمثيل             
. القانوين خالل اإلجراءات القانونية بتوفري حمام ذي خربة يف قانون اللجوء وحقوق األطفال            

سـتيفاء املعـايري واملمارسـات      وأوصتها أيضاً بتعديل تشريعاهتا املتعلقة بتقيـيم الـسن ال         
  .)١٤٥(الدولية
 بني  ،وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفاكيا بأن تنشئ آلية لتحدد يف مرحلة مبكرة             -٦٨

 األطفال الذين قد يكونون شاركوا يف نزاع مسلح مـن أجـل             ،الالجئني وملتمسي اللجوء  
  .)١٤٦(ضمان محايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم

وفاكيا بأن تضمن جلميع األشخاص الذين هم حباجة إىل محاية          وأوصت املفوضية سل    -٦٩
  .)١٤٧(دولية الوصول إىل إجراء عادل وفعال لتحديد وضع الالجئ

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن على             -٧٠
وأوصـت  . صريح عمل ملتمسي اللجوء أن ينتظروا مدة سنة قبل أن ميكنهم احلصول على ت           

اللجنة سلوفاكيا بأن تعدل تشريعاهتا للسماح مللتمسي اللجوء باحلصول على تصريح عمل يف   
  .)١٤٨(غضون سنة واالعتراف باملؤهالت األكادميية واخلربة العملية مللتمسي اللجوء دون متييز

لتمـسي  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء بطء وترية إدمـاج م              -٧١
وحثت سلوفاكيا على تعزيز إدمـاجهم لـضمان وصـوهلم          . اللجوء أو الالجئني يف اجملتمع    

  .)١٤٩(بالتساوي إىل العمالة والتعليم والسكن والصحة
وأوصت املفوضية سلوفاكيا بأن تضع تشريعات وطنية بشأن إجراء حتديد انعـدام              -٧٢

بشأن وضـع األشـخاص عـدميي        ١٩٥٤اجلنسية إلعمال احلقوق املكرسة يف اتفاقية عام        
  .)١٥٠(اجلنسية
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Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Slovakia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/5/SVK/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
  3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 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. 

 6 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); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 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. 

 7 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 Organise; Convention No. 98 concerning the 
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Application of the Principles of the Right to Organise 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. 

 8 International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.  

 9 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 
CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 21, and CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 17. See also concluding 
observations of the Committee against Torture, CAT/C/SVK/CO/2, para. 23.  

 10 CAT/C/SVK/CO/2, paras. 22 and 23. 
 11 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child on the implementation of OP-

CRC-AC, CRC/C/OPAC/SVK/CO/1, para. 19. 
 12 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child on the implementation of OP-

CRC-SC, CRC/C/OPSC/SVK/CO/1, paras. 28 and 35. 
 13 Ibid., para. 9. 
 14 Concluding observations of the Human Rights Committee, CCPR/C/SVK/CO/3, para. 6. 
 15 Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 

E/C.12/SVK/CO/2, para. 6. 
 16 CRC/C/OPAC/SVK/CO/1, para. 19, and CRC/C/OPSC/SVK/CO/1, para. 17. 
 17 According to article 5 of the rules of procedure for the International Coordination Committee (ICC) 

Sub-Committee on Accreditation, the different classifications for accreditation used by the Sub-
Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-
Voting Member (not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient information 
provided to make a determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles). 

 18 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International 
Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), see A/HRC/23/28, annex. 

 19 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 5. 
 20 E/C.12/SVK/CO/2, para. 7. 
 21 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 15. 
 22 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 5, and E/C.12/SVK/CO/2, para. 7. 
 23 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 3 (c). 
 24 Ibid., para. 11. See also E/C.12/SVK/CO/2, paras. 9 and 13. 
 25 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 3 (d)–(e). See also CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 4. 
 26 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 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

 27 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 19. 
 28 CCPR/C/SVK/CO/3/Add.1. 
 29 See second follow-up response from Slovakia to the HR Committee of 29 April 2013. Available from 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SVK/INT_CCPR_ASP_SVK_1477
0_E.pdf. 

 30 Letter dated 30 April 2012 from HR Committee to the Permanent Mission of Slovakia in Geneva. 
Available from http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/followup/SlovakiaFUApril2012.pdf. 
Also letter dated 12 November 2012 from HR Committee to the Permanent Mission of Slovakia in 
Geneva. Available from 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/SlovakiaFUNovember2012.pdf.. 

 31 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 26. 
 32 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 22. 
 33 Follow-up to concluding observations, CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1. 
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 34 Letter dated 2 September 2011 from CERD to the Permanent Mission of Slovakia in Geneva. 
Available from 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/followup/SlovakiaLetter_02092011.pdf. 

 35 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 
CEDAW/C/SVK/CO/4, para. 55. 

 36 Follow-up to concluding observations, CEDAW/C/SVK/CO/4/Add.1. 
 37 Letter dated 19 February 2010 from CEDAW to the Permanent Mission of Slovakia in Geneva. 

Available from http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/followup/Slovakia.pdf. 
 38 CAT/C/SVK/CO/2, para. 26. 
 39 Follow-up to concluding observations, CAT/C/SVK/CO/2/Add.1. 
 40 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx. 
 41 OHCHR, 2009 Report on Activities and Results, p. 195; 2010 Report on Activities and Results, pp. 79 

and 83; 2011 Report on Activities and Results, p. 125, and 2013 Report on Activities and Results 
(forthcoming). 

 42 E/C.12/SVK/CO/2, para. 11. 
 43 Ibid., para. 16. 
 44 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 10. See also CAT/C/SVK/CO/2, para. 15; E/C.12/SVK/CO/2, para. 9; 

CERD/C/SVK/CO/6-8, paras. 11 and 13; letter dated 11 March 2011 from CERD to the Permanent 
Mission of Slovakia in Geneva, p. 1 (available from 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/Slovakia_11March2011.pdf); letter dated 2 
September 2011 from CERD to the Permanent Mission of Slovakia in Geneva, p. 1; and letter dated 
31 August 2012 from CERD to the Permanent Mission of Slovakia in Geneva, p. 1 (available from 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/Slovakia31082012.pdf). 

 45 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 13. 
 46 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 16. See also E/C.12/SVK/CO/2, para. 9, and CERD/C/SVK/CO/6-8, 

paras. 11 and 13. 
 47 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 16. See also CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 13. 
 48 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 13. 
 49 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 10, and CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 11. 
 50 E/C.12/SVK/CO/2, para. 9. 
 51 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 13. 
 52 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 8. 
 53 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 12. See also letter dated 2 September 2011 from CERD to the 

Permanent Mission of Slovakia in Geneva, p. 1. 
 54 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 8. 
 55 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 6. 
 56 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 3 (a). See also CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 12, and 

CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1, para. 3. 
 57 CERD/C/SVK/CO/9-10, paras. 3 (a) and 7. 
 58 Ibid., para. 10.  
 59 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 12. See also CERD/C/SVK/CO/9-10 para. 9, and letter dated 2 

September 2011 from CERD to the Permanent Mission of Slovakia in Geneva, p. 1. 
 60 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 6. See also CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 9. 
 61 CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1, para. 7. 
 62 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 10. See also UNESCO submission to UPR, para. 52. 
 63 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 7, andCERD/C/SVK/CO/6-8, para. 19.  
 64 UNESCO submission to UPR, para. 52. 
 65 CAT/C/SVK/CO/2, para. 5. 
 66 Ibid., para. 13. 
 67 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 14. 
 68 CAT/C/SVK/CO/2, para. 13. 
 69 Ibid., para. 11 (b). 
 70 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 14. 
 71 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 14, and CAT/C/SVK/CO/2, paras. 11 and 15. See also 

CCPR/C/SVK/CO/3, para. 8, and letter dated 2 September 2011 from CERD to the Permanent 
Mission of Slovakia in Geneva, p. 1. 
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 72 Opening statement by Ms. Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, at the 
Human Rights Council 24th Session. Available from 
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13687&LangID=E. 

 73 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 9. See also CCPR/C/SVK/CO/3, para. 8. 
 74 CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 14. See also letter dated 2 September 2011 from CERD to the 

Permanent Mission of Slovakia in Geneva, p. 1. 
 75 CAT/C/SVK/CO/2, para. 20. 
 76 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 11. See also CAT/C/SVK/CO/2, para. 17. 
 77 E/C.12/SVK/CO/2, para. 18. 
 78 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 11. See also E/C.12/SVK/CO/2, para. 18, and CAT/C/SVK/CO/2, para. 17 

(a). 
 79 E/C.12/SVK/CO/2, para. 18. 
 80 CAT/C/SVK/CO/2, para. 17 (b). 
 81 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 12. 
 82 CAT/C/SVK/CO/2, para. 18. 
 83 CCPR/C/SVK/CO/3, para. 12. See also CAT/C/SVK/CO/2, para. 18. 
 84 CRC/C/OPSC/SVK/CO/1, para. 22. 
 85 CRC/C/OPAC/SVK/CO/1, paras. 11 and 15. 
 86 E/C.12/SVK/CO/2, para. 19, and CRC/C/OPSC/SVK/CO/1, para. 30.  
 87 CAT/C/SVK/CO/2, para. 19.  
 88 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Direct request 

concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Slovakia, adopted 2012, 
published 102nd ILC session (2013). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3083686. 

 89 CRC/C/OPSC/SVK/CO/1, para. 31 (a). 
 90 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Direct request 

concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Slovakia, adopted 2012, 
published 102nd ILC session (2013). Available from 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3083686. 

 91 E/C.12/SVK/CO/2, para. 19. See also CRC/C/OPSC/SVK/CO/1, para. 46. 
 92 CAT/C/SVK/CO/2, para. 7. 
 93 Ibid., para. 6. 
 94 Ibid., para. 9. See also CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 9. 
 95 CERD/C/SVK/CO/9-10, para. 9. See also CERD/C/SVK/CO/6-8, para. 14, and 
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