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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              - ١

 ٢٧، دورته الثامنة عشرة يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 الة يف سلوفاكيا يف اجللـسة     رضت احل واسُتع. ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   /الثاينكانون  

وترأس وفد سلوفاكيا بيتر يافورشـيك،      . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٣احلادية عشرة املعقودة يف     
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلـق       . وزير الدولة بوزارة اخلارجية والشؤون األوروبية     
  .٢٠١٤فرباير / شباط٦بسلوفاكيا يف جلسته السابعة عشرة املعقودة يف 

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريـق املقـررين         ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
إثيوبيا واملكـسيك واململكـة     : لتيسري استعراض احلالة يف سلوفاكيا    ) اجملموعة الثالثية (التايل  

  .العربية السعودية
، ١٦/٢١  من مرفق القرار   ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥عمالً بأحكام الفقرة    و  -٣

  :صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف سلوفاكيا
  ؛)A/HRC/WG.6/18/SVK/1) (أ(١٥ عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة/ينتقرير وط  )أ(  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/18/SVK/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة           موجز أعدت   )ج(  

)A/HRC/WG.6/18/SVK/3.(  
سبانيا إ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً          سلوفاكياوأحيلت إىل     - ٤

 واململكـة   واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وليختنشتاين واملكسيك     ا وبلجيكا   وأملاني
وهذه األسئلة متاحة على املوقع .  وهولندايرلندا الشمالية والنرويجأطانيا العظمى واملتحدة لربي 

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ن نتائج االستعراض   أعرب وفد سلوفاكيا يف مالحظاته االستهاللية عن رأي مفاده أ           -٥

 تعزيز محايـة     كيفية الدوري الشامل قد قدمت إىل السلطات الوطنية توجيهات هامة بشأن         
  .شكل نقطة من نقاط القوة الرئيسية لعملية االستعراضاألمر الذي يحقوق اإلنسان 
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وقدم الوفد عرضاً موجزاً لتقريره الوطين ركز فيه على كيفية معاجلـة التوصـيات                -٦
نذ اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل وعلى التطورات الرئيسية اليت حدثت           املقدمة م 

وكمتابعة للجولة األوىل، خضعت مجيع التوصـيات لدراسـة         . يف السنوات األربع األخرية   
وأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمدت جمموعـة       . متعمقة أجرهتا السلطات الوطنية املختصة    

  .ية والعملية لتنفيذ تلك التوصياتمن التدابري التشريع
وسلّم الوفد بالتحديات اليت ال تزال قائمة يف بعض اجملاالت، لكنه أعرب عن التزام                -٧

حكومة سلوفاكيا مبواصلة جهودها إلحراز مزيد من التقدم يف اإلطار املؤسسي والقـانوين             
ة مبواصلة احلـوار مـع      وإضافة إىل ذلك، كرر الوفد التزام احلكوم      . املتعلق حبقوق اإلنسان  

اجملتمع املدين، بطرق منها إشراك ممثليه يف املناقشات اليت تدور حول الـسياسات والـربامج               
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

وأفاد الوفد أن اجملتمع املدين يشارك يف عملية إعداد التقرير الوطين عن طريق اجمللس                -٨
رض مشروع التقرير   وُع. ساواة بني اجلنسني  احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات الوطنية وامل     

وإضافة إىل ذلـك، أتيحـت      . الوطين على أعضاء اجمللس، وناقشه اجمللس يف إحدى جلساته        
الفرصة ملمثلي اجملتمع املدين واجلمهور إلبداء تعليقاهتم على الصيغة املوحدة من التقرير الوطين          

  .خالل العملية التشاورية
 منذ اجلولة األوىل لالستعراض     استجدتورات الرئيسية اليت    وعرض الوفد أيضاً التط     -٩

وأشار إىل بعض التغيريات اإلجيابية اليت طرأت على اإلطار املؤسسي فيمـا            . الدوري الشامل 
وعلى سبيل املثال، زادت مسؤوليات وزارة اخلارجيـة والـشؤون          . يتعلق حبقوق اإلنسان  

عد أن اضطلعت بـدور اجلهـة املنـسقة         األوروبية فيما يتعلق بسياسات حقوق اإلنسان ب      
 اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليـات الوطنيـة         وترأستلسياسات حقوق اإلنسان    

 الذي يعترب منتدى للمناقشات املنتظمة اليت تدور بني ممثلي احلكومـة           ،واملساواة بني اجلنسني  
اخلارجيـة والـشؤون    وقد عملت وزارة    . واجملتمع املدين واخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان      

 اجلديد على ضمان توزيع املهام واملسؤوليات بفعاليـة         وروبية من خالهلا دورها التنسيقي    األ
  .بشكل فعالموضوع النقاش على الوزارات املختصة يف جمال حقوق اإلنسان ومتابعة املسائل 

 مكافحة  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعُتمدت تعديالت تشريعية هامة يف قانون           -١٠
التمييز هبدف زيادة تعزيز احلماية من التمييز، مبا يف ذلك توسيع نطاق تعريف التمييز غـري                

وقد استجابت احلكومة لضرورة ضمان إذكاء الوعي بظاهرة التمييز على أساس امليل      . املباشر
نـسي  بإنشاء جلنة حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجل        اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية     

  .٢٠١٢أكتوبر /ن األوليف تشري وحاملي صفات اجلنسني ومغايري اهلوية اجلنسية
 جهوداً لتهيئـة بيئـة مناسـبة    ، بوصفها بلداً متعدد اإلثنيات   ، سلوفاكيا وقد بذلت   - ١١

ويف هذا اخلصوص، شاركت احلكومة بنـشاط يف        . للحفاظ على األقليات القومية ومحايتها    
سيما اهليئات التابعة جمللـس أوروبـا،        نسان الدولية، وال  حوار مع هيئات رصد حقوق اإل     
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واستفادت من اخلربة القّيمة لتلك اهليئات لدى اعتماد وتنفيذ سياساهتا الوطنية املتعلقة حبقوق             
 املفوض السامي املعين باألقليات القومية التـابع ملنظمـة          ويعترب احلوار مع  . األقليات القومية 

عية حمددة مثاالً   ي جمللس أوروبا بشأن مسائل مواض     البندقيةومع جلنة    األمن والتعاون يف أوروبا   
ة يف  وقد أنشئ منصب املفوض احلكومي املعين باألقليات القومي.إجيابياً يف هذا اخلصوص

 منها ضمان املتابعة الكافية للتوصيات الـيت تـصدرها           للقيام جبملة أمور   ٢٠١٢  عام
  . األقليات القوميةاآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان بشأن

ووضعت احلكومة يف اعتبارها عدم وجود ورقة مفاهيمية شاملة بـشأن حقـوق               -١٢
ويف املرحلـة   . اإلنسان فشرعت يف وضع استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         

حالـة حقـوق   علـى   املزيد من التحسينات إدخالالتحضريية، دارت مناقشة واسعة حول     
وختطـط احلكومـة    . مل خمتلف األطراف الفاعلة احلكومية وغري احلكومية       مبا يش  ،اإلنسان

  .٢٠١٤يونيه /حزيرانقبل الستكمال وضع االستراتيجية 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، صدقت سلوفاكيا على اتفاقية حقوق األشـخاص             -١٣

العهد الـدويل   ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، وعلى الربوتوكول االختياري امللحق ب        
وفيما يتعلق مبسألة التصديق على االتفاقية      . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، ذكر الوفـد أن مجيـع التعـديالت               
وصـدقت  . التشريعية الضرورية قد اعتمدت وأن إجراء التصديق على املستوى الوطين جار          

لوفاكيا أيضاً على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بـإجراء تقـدمي              س
  .٢٠١٣ديسمرب / يف كانون األول،البالغات

اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن      وذكر الوفد أن سلوفاكيا بدأت عملية التصديق على           -١٤
مليـة القانونيـة ذات      الع وانطلقت. محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي      

الصلة للتصديق على تعديالت كامباال على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة             
  .٢٠١٤اليت ال تزال تشكل أولوية وتتوقع احلكومة إهناء التصديق على التعديالت يف عام 

وذكر الوفد أن حالة حقوق الروما تقتضي بذل املزيد من اجلهود لتحقيـق نتـائج                 -١٥
وقد شكل حتسني حالة أقلية . مرضية من منظور حقوق اإلنسان ومنظور اجتماعي واقتصادي

وأشار إىل أن استراتيجية إدمـاج  . الروما بوجه عام أولوية طويلة األجل بالنسبة إىل احلكومة    
 متثل الورقة الرئيـسية للـسياسات       ،٢٠١٢مدت يف عام     اعتُ  اليت ،٢٠٢٠حىت عام   الروما  

الروما اجتماعياً وتوفر األساس الالزم العتماد السياسات يف اجملاالت الرئيسية الشاملة إلدماج 
  .لإلدماج، وهي الصحة والعمالة واإلسكان والتعليم

وعلى النحو الذي أشار إليه الوفد، أقرت احلكومة بضرورة اتباع هنج شـامل إزاء                -١٦
ا اجملال، هناك عدة أمثلة إجيابية، وعلى الرغم من بطء التقدم احملرز يف هذ. عملية إدماج الروما

  .وبصفة خاصة ما يتعلق منها باإلسكان والصحة والعمالة
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ويـشار  . وأشار الوفد إىل أنه ال يزال هناك عدد من املهام الصعبة اليت يتعني إجنازها      -١٧
من بني األهداف األكثر إحلاحاً إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتمـشى مـع                

 ،وأخـرياً . ومن املتوقع اختاذ التدابري التشريعية الضرورية يف املستقبل القريب        . ريسمبادئ با 
املتوقع وضع املشروع   جيري وضع إجراء إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق الطفل، ومن           

  .٢٠١٤ األول من عام التشريعي األول يف النصف

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة خالل جلسة     .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٦٧  أدىل  -١٨

  .التحاور يف الفرع الثاين من هذا التقرير
وأشار االحتاد الروسي إىل اعتماد برامج لضمان حقوق األقليات وسن تشريع يتعلق              -١٩

الروما بطرق منـها    إىل معاجلة املشاكل املتعلقة جبماعة      نزعة  ومع ذلك، هناك    . بعدم التمييز 
  .وقدم االحتاد الروسي توصية. احلقوقونكران اإلخالء القسري عمليات 

وأثنت صربيا على انضمام سلوفاكيا إىل اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٢٠
وبروتوكوهلا االختياري وإىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           

وأيدت صربيا اإلصالحات اجلارية يف اهلياكل األساسـية        . عية والثقافية االقتصادية واالجتما 
لروما اليت تركـز علـى      لحلقوق اإلنسان وأشادت بالسياسات املتعلقة باإلدماج االجتماعي        

واستفسرت عن جتربة سلوفاكيا يف التصدي للتحديات       . التعليم والعمالة والصحة واإلسكان   
  . التمييز بقدر أكرب من الكفاءةاملتمثلة يف تنفيذ قوانني مكافحة

ورحبت سلوفينيا باعتزام سلوفاكيا توفري املزيد من أخصائيي الشرطة للعمـل مـع               -٢١
مجاعات الروما، لكنها أعربت عن قلقها لرفض النداءات اليت وجهها أمني املظـامل بـشأن               

 يف  ٢٠١٣يونيـه   /التحقيق يف انتهاكات حقوق الروما بعد احلادثة اليت وقعت يف حزيـران           
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. مولدافا وبودفو، وعقد جلسة برملانية مكرسة هلذا الغرض

. وأحاطت إسبانيا علماً باإلجراءات املتخذة ملكافحة التمييز وإدماج مجاعة الرومـا            -٢٢
وأقرت إسبانيا بالتدابري اهلامة اليت اختذت لتعزيز التسامح واحلوار بني الثقافـات واحتـرام              

  .وقدمت إسبانيا توصيات. عالتنو
ورحبت سري النكا بإدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية، لكنها أعربت عن              -٢٣

. قلقها إزاء التمييز ضد أطفال الروما وأعدادهم الزائدة عن حدها يف التعليم اخلاص واملنفصل             
 مع املنظمة الدولية    وأشارت سري النكا إىل اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر بالتعاون         

  .وقدمت سري النكا توصيات. للهجرة وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة
وأعربت السويد عن تطلعها إىل تلقي ردود على األسئلة اليت قدمتها مسبقاً بـشأن                -٢٤

السكان الروما، وعلى وجه التحديد األسئلة املتعلقة باخلطوات اليت جيري اختاذها لـضمان              
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عليم املتاحة ألطفال الروما ومبسائل األراضي وامللكية فيما خيص مـستوطنات    تكافؤ فرص الت  
  .وقدمت السويد توصيات. الروما
وأثنت تايلند على التقدم احملرز يف إدراج التعليم املتعلق حبقوق اإلنسان يف املنـاهج                -٢٥

تحسني إدمـاج  وأشارت تايلند إىل أنه على الرغم من اإلجراءات املتخذة ل     . الدراسية الوطنية 
تـزال تتعـرض للتمييـز       األشخاص الذين ينتمون إىل األقليات اإلثنية، فإن أقلية الروما ال         

وأشادت تايلند بسلوفاكيا على اخلطوات اليت اختذهتا لتعزيز املساواة بني اجلنسني،           . والوصم
  .وقدمت تايلند توصيات. لكنها أعربت عن قلقها إزاء العنف املرتيل واجلنساين

وأشارت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً إىل تعزيز اإلطار القانوين من خالل             -٢٦
 يف جمال التشريعات ال سيمااالنضمام إىل االتفاقيات الدولية واعتماد القانون احمللي وتنفيذه، و 

واستفسرت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً     . املتعلقة مبكافحة التمييز وحقوق اإلنسان    
سري عمل جلنة منع العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية وغريها من أشكال التعصب عن  

  .وقدمت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً توصية. والقضاء عليها
وأشارت تونس إىل توسيع نطاق والية وزارة اخلارجية والشؤون األوروبية حبيـث              -٢٧

ملعين باألقليات القومية واعتماد االستراتيجية     تشمل حقوق اإلنسان، وإنشاء منصب املفوض ا      
 والتوقيع والتصديق على صكوك حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقيـة            الرومااملتعلقة بإدماج   

  .وقدمت تونس توصيات. حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري
حلقوق اإلنسان يف   ورحبت تركمانستان بالتدابري املتخذة لتحسني اإلطار املؤسسي          -٢٨

  .وقدمت تركمانستان توصيات. سلوفاكيا خالل الفترة قيد االستعراض
وأعربت عن  . ورحبت الواليات املتحدة األمريكية باعتماد استراتيجية إدماج الروما         -٢٩

قلقها إزاء التطرف والعنف والتمييز ضد الروما واستمرار عدم املساءلة القضائية، مبا يـشمل              
. اجلمهور بعدالة القـضاء ونزاهتـه     عامة   السلطة من قبل القضاة وتدين ثقة        إساءة استخدام 

  .وقدمت الواليات املتحدة األمريكية توصيات
ورحبت أوزبكستان بالتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٣٠

والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري          
لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة والربوتوكـول            امل

وأثنت على استراتيجية إدماج الرومـا ومفهـوم        . االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل    
مكافحة التطرف وإنشاء جلنة منع العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية وغريهـا مـن              

ومع ذلك، سلطت هيئات املعاهدات الضوء على استمرار        . ليهاأشكال التعصب والقضاء ع   
  .وقدمت أوزبكستان توصيات. التمييز والعنصرية ضد الروما واألقليات اإلثنية واملهاجرين

وكررت مجهورية فرتويال البوليفارية ما أعربت عنه جلنة القـضاء علـى التمييـز                -٣١
وغريها من األقليات القوميـة والتمييـز       العنصري من قلق إزاء استمرار وصم مجاعة الروما         
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وأعربت مجهورية فرتويال البوليفارية عن قلقها أيضاً ألن السلطة التنفيذيـة تعـني             . ضدها
وقـدمت  . القضاة ولعدم توفري املساعدة القانونية لألشخاص منذ حلظة سـلبهم حريتـهم           

  .مجهورية فرتويال البوليفارية توصيات
اكيا ملا حققته من إجنازات يف جمال حقـوق اإلنـسان           يت نام على سلوف   يوأثنت ف   -٣٢

تشمل االنضمام للصكوك الدولية ومواءمة القوانني الوطنية مع تشريعات االحتـاد األورويب            
. ، والقضاء على العنصرية ومكافحة االجتار بالبشر      التمييزوتنفيذ التوصيات املتعلقة مبكافحة     

  .يت نام توصياتيوقدمت ف
ا إىل تعزيز هيئات حقوق اإلنسان يف ظل املؤسسات العامة ووضـع            وأشارت ألباني   -٣٣

 يف اجملال الرئيسي املتعلق     ال سيما استراتيجيات وإدخال تعديالت على التشريعات القائمة، و      
وأثنت ألبانيا على التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            . مبكافحة التمييز 

لس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف         وبروتوكوهلا االختياري واتفاقية جم   
 فتئ يتعرض للتمييز ويعـاين مـن         ما الروماشعب  وال يزال القلق يساور ألبانيا ألن       . املرتيل

يف الوصم واالستبعاد على املستوى االجتماعي، والرتفاع معدل االنقطاع عـن املدرسـة             
  .وقدمت ألبانيا توصية. الروماصفوف أطفال 

رحبت اجلزائر بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وإنـشاء            و  -٣٤
. منصب املفوض املعين باألقليات القومية واعتماد االستراتيجية املخصصة إلدمـاج الرومـا           

وشجعت اجلزائر على اعتماد االستراتيجية اليت ال تزال قيد النظر الرامية إىل تعزيز حقـوق               
ـ         وأعربت  . اإلنسان ومحايتها  ويل قـادة   اجلزائر عن قلقها إزاء تزايد التمييز العنصري وإزاء ت
  .وقدمت اجلزائر توصيات. لروما مناصب رئيسية يف السلطة احملليةمعروفني بعدائهم ل

وأشارت أنغوال إىل التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان منذ االستعراض             -٣٥
ه األجانب ومعاداة السامية وغريها من أشكال األخري وأشادت بإنشاء جلنة منع العنصرية وكر

 وبتقـدمي   ، وبالتعديالت املدخلة على تشريعات مكافحة التمييـز       ،التعصب والقضاء عليها  
  . وقدمت أنغوال توصية. تعويضات إىل ضحايا العنف

ورحبت األرجنتني بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة               -٣٦
تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري        والربوتوكول االختياري ال  

وأشادت األرجنتني  . امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
بالتعديالت املدخلة على القانون اجلنائي وعلى قانون مكافحة التمييز بوصـفها خطـوات             

  .وقدمت األرجنتني توصيات. أساسية ملكافحة التمييز العنصري ومنعه
حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل      ورحبت أستراليا بالتقدم احملرز يف ضمان         -٣٧

 وأقـرت أسـتراليا باعتمـاد     . اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني   اجلنسي ومغايري اهلوية    
العنف الذي  إزاء استبعاد الروما و   ال تزال قلقة    االستراتيجية املخصصة إلدماج الروما، لكنها      
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فساد القضاء وأثنت علـى  وأشارت أستراليا إىل شواغل وسائط اإلعالم إزاء      . ميارس ضدهم 
  .وقدمت أستراليا توصيات. لإلصالح القضائيإنشاء فرقة عمل 

بيد . وأثنت النمسا على سلوفاكيا للجهود احلثيثة اليت بذلتها منذ االستعراض األخري            -٣٨
  .وقدمت النمسا توصيات. ستراتيجية إدماج الروما إزاء وترية تنفيذ اقلقةأهنا 
ويف . وذكر الوفد أن حتسني حالة الروما ال يزال يشكل أولوية من أولويات احلكومة      -٣٩
 الـيت ترمـي إىل التـصدي        ٢٠٢٠قرت استراتيجية إدماج الروما حىت عام       ، أُ ٢٠١٢عام  

طة العمل الوطنية املنقحة    واعتربت خ . لتحديات حتقيق اإلدماج االجتماعي جلماعات الروما     
خطـة عمـل    ) ٢٠١٥-٢٠١١دثة للفترة   احمل (٢٠١٥-٢٠٠٥لعقد إدماج الروما للفترة     

وتتوخى .  التعليم والعمالة والصحة واإلسكان    :االستراتيجية يف أربعة جماالت ذات أولوية هي      
كوميـة الـيت    االستراتيجية التعاون مع اجملتمع املدين، مبا يشمل التعاون مع املنظمات غري احل           

ف مكتب املفوض احلكومي املعين جبماعات الروما       لّوقد كُ . تعمل على إعمال حقوق الروما    
  .باإلشراف على تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع حمددة لالستراتيجية

االنتمـاء  على أساس   التفرقة  وحيظر قانون مكافحة التمييز وقانون املدارس صراحة          -٤٠
طار القانوين احمللي ضمانات كاملة من أجل املـساواة يف معاملـة            ويقدم اإل .  والتمييز اإلثين

مدت جمموعـة مـن     واعُت. األطفال يف جمال التعليم بصرف النظر عن األصل اإلثين أو غريه          
والـصفوف  سـن الدراسـة،     التدابري املنهجية لتعزيز التعليم، مبا يف ذلك التعليم اجملاين قبل           

ة واملساعدة املالية واإلعانات املقدمة إىل أطفال اآلباء         مع برامج تعويضية وتطويري    املتخصصة
واعتمدت وزارة التعليم نظامني داخليني يصدران تعليمـات واضـحة إىل           . احملتاجني مادياً 

املدارس واملرافق املدرسية باالمتناع عن أي شكل من أشكال التمييـز ضـد األطفـال أو                
  .الفصل بينهماستبعادهم أو 

 يف  أطفـال الرومـا   بالتمييز ضد   سؤال بشأن حكم احملكمة املتعلق      ورد الوفد على      -٤١
مدت يف إطار متابعة قرار احملكمة تدابري عملية ترمـي إىل        واعُت. مدرسة تقع شرقي سلوفاكيا   

  .  يف املطاعم املدرسية وساحات املدارسال سيمامجلة أمور منها تعزيز إدماج األطفال، و
، أشار الوفد إىل أن سلوفاكيا      "لرومالاملعادية  "جلدران  وفيما يتعلق ببناء ما يدعى با       -٤٢

وتطلـب اهليئـات    ". املعازل"يف  وحصرها  تدين وحتظر أي نوع من أنواع فصل األقليات         
الوطنية ذات الصلة بصورة منهجية إىل البلديات والسلطات احمللية منع بناء جدران من شأهنا              

. ا عن األجزاء اليت تعيش فيها أغلبية السكان       اليت يعيش فيها الروم   أجزاء البلديات   أن تفصل   
  .وقد ُشجعت البلديات بشدة على العمل بنشاط مع مجاعات الروما

وذكر الوفد أن اإلسكان يشكل مسألة رئيسية ألن عدد األسر املعيشية يزيد عـن                -٤٣
وقد تعذر على اهليئات احلكومية التدخل بشكل مباشـر يف        . الوحدات السكنية يف سلوفاكيا   

سوق اإلسكان لضمان حصول األسر ذات الدخل املنخفض على املـساكن بـالنظر إىل أن            
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واعتمدت احلكومة تدابري لتهيئة الظروف الضرورية      .  يف املائة  ٩٧معدل ملكية املساكن يبلغ     
وخصـصت بفـضل الربنـامج    .  فيها فئة الروماوافر املساكن للفئات الضعيفة، مبا  لضمان ت 

تتعلق باملساكن االجتماعية املستأجرة من أجل أن تتيح         للبلديات   حلكومي لإلسكان إعانات  ا
إجيارات املساكن بأسعار ميكن أن تتحملها األسر ذات الدخل املنخفض، مبا يشمل مجاعات             

  .الروما
ويف األرياف، تقسم امللكية إىل أجزاء . وال يزال متلك الروما لألراضي يطرح مشكلة  -٤٤

 إىل  كن أن تستقر مجاعة الروما على أرض ال تعـود ملكيتـها           صغرية من امللكية اخلاصة ومي    
 ينص على خطة لضمان      الذي بناءالوقدم الوفد معلومات تتعلق مبشروع قانون       . مالك واحد 

  . متلك الروما لألراضي
وال ختص التشريعات اجلديدة املتعلقة بتقدمي االستحقاقات االجتماعية سوى تقـدمي           -٤٥

وحيق للشخص احلصول على هذا االستحقاق شريطة أن يقـوم          . دياملساعدة يف شكلها املا   
ويـشار إىل   .  سـاعة يف الـشهر     ٣٢ببعض اخلدمات اجملتمعية أو يعمل لساعات تصل إىل         

مـن بـني    " املراكز اجملتمعية "و" العمل االجتماعي امليداين يف البلديات    "املشروعني املعنونني   
ذ مشروع يتعلـق    وال يزال جيري تنفي   . فقراألنشطة األخرى اليت ترمي إىل خفض مستوى ال       

 وقابلية توظيف الباحثني عن عمل من الفئة احملرومة هبدف تقدمي خدمات            بزيادة فرص العمل  
  .العمالة إىل الباحثني عن عمل الذين ينتمون إىل الفئات املستبعدة اجتماعياً

ملرأة والقضاء  ، أقرت احلكومة خطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد ا         ٢٠١٣ويف عام     -٤٦
إجياد حلول لتقدمي الدعم املؤسسي لضحايا العنـف    اليت مشلت   ،  ٢٠١٩-٢٠١٤عليه للفترة   
 ٢٠١٤ينـاير   /أقرت احلكومة يف كانون الثاين    وإضافة إىل ذلك،    . العنف املرتيل ضد املرأة و  

ها  من ي استراتيجية هتدف إىل مجلة أمور     االستراتيجية الوطنية حلماية األطفال من العنف، وه      
  .إنشاء إطار تنسيق وطين للتصدي للعنف ضد األطفال

وأثنت أذربيجان على سلوفاكيا للتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص             -٤٧
وأشارت إىل ما أعربت عنه هيئات املعاهدات من قلق         . ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   

ييز ضد الروما والتنميط السائد وانتشار      إزاء عدم املساواة بني اجلنسني واستمرار الوصم والتم       
وقدمت أذربيجان  . ظاهرة استبعاد الروما من التعليم واإلسكان والصحة واملشاركة السياسية        

  .توصيات
وشاطرت بنغالديش هيئات املعاهدات ما أعربت عنه من قلـق إزاء أوجـه عـدم          -٤٨

يز ووصم ومواقف سلبية ضده     املساواة بني اجلنسني وما يتعرض له شعب الروما من حتيز ومتي          
ألقليات القومية من التعليم واإلسكان والرعاية الصحية     لفضالً عما يسود من تنميط واستبعاد       

وأعربت بنغالديش عن أسفها إزاء التصرحيات العنـصرية يف بعـض           . واملشاركة السياسية 
  .ياتوقدمت بنغالديش توص. وسائط اإلعالميف اخلطابات السياسية وخطاب الكراهية 
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وأعربت بيالروس عن قلقها إزاء العنصرية يف وسائط اإلعالم ومعاملـة املرضـى               -٤٩
 والتمييز ضدمعاملة قاسية يف مستشفيات الطب النفسي والتعذيب يف االحتجاز لدى الشرطة       

الروما يف نظام التعليم ويف احلصول على املسكن، واالجتار بالنساء عرب احلدود واالجتار داخلياً 
  .وقدمت بيالروس توصيات. اء واألطفال من الرومابالنس
وهنأت بلجيكا سلوفاكيا على التوقيع والتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص              -٥٠

ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص         
ميكن حتقيقه يف جمـال     مما  ملزيد  ورأت أن هناك ا   . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  .وقدمت بلجيكا توصيات. مكافحة التمييز وتعزيز حقوق املرأة
ونوهت البوسنة واهلرسك باخلطوات املتخذة لتعزيز أداء اإلطار املؤسسي حلقـوق             -٥١

وطلبـت  . اإلنسان وحتسينه والتوقيع والتصديق على عدة صكوك دولية حلقـوق اإلنـسان          
ول على مزيد من التفاصيل اخلاصة باالستراتيجية قيد اإلعداد الرامية          البوسنة واهلرسك احلص  

واستفسرت عما إذا كانت املشاريع املتعلقـة بـالتعليم         . إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها    
  .الشامل وحتسني إمكانية حصول أطفال الروما على التعليم قد حققت نتائج أفضل

ء بالتزاماهتا مبوجب الربوتوكول االختيـاري      وشجعت الربازيل سلوفاكيا على الوفا      -٥٢
. التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة             

وتساءلت الربازيل عما إذا كانت استراتيجية إدماج الروما تتوخى إنشاء آليات للتشجيع على  
ابري اليت اعتمدت لتعزيز املساواة بني اجلنسني    التحاق أطفال الروما باملدارس النظامية وعن التد      

  . وقدمت الربازيل توصية. يف القوة العاملة
ورحبت بلغاريا باملعلومات املتعلقة باستراتيجية إدماج الروما واسـتمرار أنـشطة             -٥٣

قـانون  املدخلة على   والحظت بلغاريا التعديالت    . املفوض احلكومي املعين جبماعات الروما    
وقـدمت  . ون إقامة األجانب اليت تنص على محاية ملتمسي اللجوء واألجانـب          اللجوء وقان 

  .بلغاريا توصية
وأثنت كمبوديا على املبادرات الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة والتمييز وتعزيز              -٥٤

وأشارت كمبوديا على وجه التحديد إىل خطة العمل الوطنية املنقحـة           . اإلدماج االجتماعي 
. لروما واعتماد استراتيجية إدماج الروما وتعيني املفوض املعين باألقليات القومية         لعقد إدماج ا  

  .وقدمت كمبوديا توصية
لضرر يف قضايا   لتغطية ا وضع حد   وتساءلت كندا عما إذا كانت احلكومة تنظر يف           -٥٥

حال النفي، استفسرت كندا عما إذا كانت هناك استراتيجيات أخـرى            يفالتشهري املدنية، و  
.  التعـبري  وسائط اإلعالم وحريـة   على   الرقابة الذاتية    يفد النظر ملنع أن يكون لذلك تأثري        قي

وذكرت كندا أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت أشري إليها يف التقرير االستثنائي ألمينة املظامل           
  . وقدمت كندا توصيات. تستحق مزيداً من االستعراض
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الروما وتنقيح خطة العمل الوطنية لعقد إدماج       وأثنت شيلي على استراتيجية إدماج        -٥٦
الروما وفقاً ملا تنص عليه االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري                
والتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            

 الربوتوكـول االختيـاري     حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتدابري املتخذة للتصديق على       
التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو               

وأشارت شيلي إىل أن اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة قـد        . املهينة
 شـرائح   ونـة جلميـع   املياه املأم أعربت عن شواغلها إزاء عدم توافر إمكانية احلصول على          

  .وقدمت شيلي توصيات. السكان
وأثنت الصني على اإلجنازات اليت حتققت يف تعزيز املساواة بني اجلنـسني ومحايـة                -٥٧

وحثت الصني سلوفاكيا . حقوق النساء واألطفال والنهوض بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان
ات القومية، مبا يف ذلك حقوق شعب       على اختاذ املزيد من التدابري الفعالة حلماية حقوق األقلي        

  .وقدمت الصني توصيات. الروما يف الصحة والتعليم
ورحبت كوت ديفوار باإلصالحات اإلدارية واملؤسسية املقررة لـضمان سـيادة             -٥٨

القانون، مبا يف ذلك تعزيز التشريعات املتعلقة حبماية األقليات ومكافحة التمييز وجترمي التمييز             
 واإلجراءات املتخذة إلدماج    ، واألحكام املتعلقة حبقوق ملتمسي اللجوء     العنصري والتطرف 

وقدمت كـوت   .  وتوفري التدريب لقوات األمن    ، ومحاية ضحايا العنف املرتيل    ،شعب الروما 
  .ديفوار توصيات

ورحبت كوبا باجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات منذ االستعراض األخـري والنتـائج      -٥٩
وأعربت كوبا عن أسفها الستمرار     . سيما اعتماد قانون مكافحة التمييز     املستخلصة منه، وال  
أطفال الروما يف املدارس والسلوك العنصري واحملرض على        والتفرقة ضد   املمارسات التمييزية   

  . كوبا توصياتوقدمت. كره األجانب الذي يتفاقم بفعل األزمة االقتصادية
وك الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا يف       ورحبت قربص بالتوقيع والتصديق على الصك       -٦٠

ذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري واخلطـوات املتخـذة            
وطلبت قربص احلصول على معلومـات      . لتعميم حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الروما       

. املقدمة إىل الضحايابشأن التدابري املتخذة حىت اآلن ملكافحة االجتار بالبشر واملساعدة احملددة         
  .وقدمت قربص توصية

وأثنت اجلمهورية التشيكية على اجلهود اليت تبذهلا سـلوفاكيا لتحـسني إمكانيـة               -٦١
وأشارت إىل أن سلوفاكيا مل تصدق بعـد        . حصول األطفال احملرومني اجتماعياً على التعليم     

هوريـة التـشيكية    وقـدمت اجلم  . على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     
  .توصيات
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وأشارت الدامنرك إىل أن سلوفاكيا مل تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة              -٦٢
ورحبت الدامنرك باجلهود املبذولـة  . مناهضة التعذيب الذي تعتربه صكاً رئيسياً ملنع التعذيب      

ـ     إلدماج الروما، مبا يف ذلك اجلهود اليت         ين جبماعـات   يبذهلا مكتب املفوض احلكومي املع
.  لكنها أعربت عن قلقها إزاء ادعاءات التمييز والتعصب والوصم والتحيـز ضـدها             الروما،

  .وقدمت الدامنرك توصيات
وأثنت إكوادور على سلوفاكيا للتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       -٦٣

 االختيـاري   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول       
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإنشاء جلنـة منـع             

. العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية وغريها من أشكال التعـصب والقـضاء عليهـا       
وشجعت إكوادور سلوفاكيا على مواصلة جهودها لتعزيز حقوق الطفل ومحايتها، وبـصفة            

  .وقدمت إكوادور توصيات. نظام التعليم الشامل إقرارخاصة 
وأثنت مصر على سلوفاكيا النضمامها إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،             -٦٤

الرعاية البديلة لألطفال وأنشطة التثقيف والتدريب يف جمال حقوق         املدخلة على   والتحسينات  
رأة وإرساء املساواة يف األجـر  وأشارت مصر إىل حتديات كمكافحة التمييز ضد امل     . اإلنسان

وأعربت مصر عن قلقها إزاء االسـتمرار يف التمييـز ضـد            . والقضاء على االجتار بالبشر   
وقدمت مصر . ة حلقوق اإلنسانوأشارت إىل أنه ينبغي إنشاء مؤسسة وطنية مستقل. األقليات
  .توصيات

 ،اتية إلدماج الروما  املتخذة لتنفيذ برامج سياس   املتواصلة  وشجعت إستونيا اخلطوات      -٦٥
 ومضاعفة اجلهـود املبذولـة      ،واعتماد االستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      

 وتقلـيص   ، وحتسني مشاركة املرأة يف القطاعني العام واخلاص       ،للقضاء على العنف اجلنساين   
لى تعديالت وأعربت إستونيا عن أملها يف تسريع التصديق ع   . الفجوة يف األجور بني اجلنسني    

  .وقدمت إستونيا توصيات. كامباال على نظام روما األساسي
وتساءلت عن الطريقـة الـيت      . وأثنت فنلندا على اعتماد استراتيجية إدماج الروما        -٦٦

 أطفال الروما يف املدارس تنفيذاً فعاالً       التمييز ضد سلوفاكيا تنفيذ سياسات عدم     هبا  ستضمن  
يضاً عن الطريقة اليت ستضمن هبا سلوفاكيا مشاركة ممثلـي          وتساءلت أ . من الناحية العملية  

  .وقدمت فنلندا توصيات. الروما مشاركة فعالة يف تنفيذ وتقييم نتائج االستراتيجية
وشجعت فرنسا سلوفاكيا على التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة       -٦٧

ن االختفاء القسري واعتمـاد     مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م       
استراتيجيتها املقررة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وحتديث خطة عملها الوطنية ملكافحـة            

 ملكافحـة  املزمعـة واستفسرت فرنسا عما إذا كان هناك أجل حمدد لتنفيذ التدابري           . التطرف
  .وقدمت فرنسا توصيات. التمييز
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 مجاعات الروما واملثليـات     ال سيما  األقليات، و  وأعربت أملانيا عن قلقها إزاء حالة       -٦٨
. اجلنسانية وحـاملي صـفات اجلنـسني      واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية       

واستفسرت عن التدابري اليت اختذهتا سلوفاكيا فيما يتعلق باجلدران الفاصلة اليت أقامها السكان    
يف والتمييـز ضـدهم     أطفال الروما   صفوف  يف  احملليون ومعدل االلتحاق باملدارس الثانوية      

وطلبت أملانيا أيضاً احلصول على معلومات بشأن اجلهود املبذولة لزيـادة قبـول             . املدارس
اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني،    املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية        
 يف معاملة املرأة وحتسني محايتها من       ومكافحة التمييز والتقدم احملرز يف احلد من عدم املساواة        

  .العنف املرتيل
ورحبت غواتيماال بتعيني مفوض معين باألقليات القومية واعتماد مفهوم مكافحـة             -٦٩

وشاطرت غواتيماال جلنـة القـضاء   . التطرف واستراتيجية إدماج الروما وعقد إدماج الروما 
خطاب الكراهية يف وسائط    تزايد  ءات  على التمييز العنصري ما أعربت عنه من قلق إزاء ادعا         

اإلعالم وعلى شبكة اإلنترنت وحثت سلوفاكيا على اختاذ املزيد مـن اإلجـراءات لتعزيـز          
  .وقدمت غواتيماال توصية. التسامح

وأثىن الكرسي الرسويل على التقدم احملرز يف محاية األشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال       -٧٠
 ومكافحة التمييز وكره األجانب عن طريـق تـشريعات   واملهاجرين وضحايا االجتار بالبشر 

وذكر أنه على الرغم من حتسني حالـة الرومـا          . جديدة والتصديق على املعاهدات الدولية    
وقـدم الكرسـي   . واملهاجرين والالجئني وملتمسي اللجوء، فال تزال هناك بعض التحديات   

  .الرسويل توصيات
 بشأن التحديات اليت يواجهها املفـوض       وطلبت هنغاريا االطالع على املستجدات      -٧١

، وحثت  اللغاتوأعربت عن شواغلها إزاء األحكام التقييدية لقانون        . املعين باألقليات الوطنية  
ورحبت هنغاريا  . سلوفاكيا على اعتماد املزيد من التشريعات الشاملة املتعلقة بلغات األقليات         

الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة و       
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص             

  .وقدمت هنغاريا توصيات. باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وأشارت إىل أن هناك    . ورحبت اهلند بإنشاء وظيفة املفوض املعين باألقليات القومية         -٧٢

أعربت عن قلقها إزاء الوالية احملدودة للمركز الـوطين الـسلوفاكي           عدة  عاهدات  هيئات م 
 واستمرار الوصم والتمييز ضد الروما يف جماالت التعليم         ،حلقوق اإلنسان واستقالليته وموارده   

  .وقدمت اهلند توصيات. واإلسكان والصحة واملشاركة السياسية
ت تنظيم األسرة متاحة للجميـع، وأن       وذكر الوفد أن إمكانية احلصول على خدما        -٧٣

الرجال والنساء يتمتعون حبقوق متساوية يف تنظيم األسرة وتتاح هلم إمكانية احلصول علـى              
وتنتشر وسائل منع احلمل وغريها من وسائل تنظيم        . املعلومات الضرورية ملمارسة هذا احلق    

ا بواسطة التأمني الـصحي     األسرة على نطاق واسع يف مجيع أحناء البلد وميكن تغطية تكلفته          
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العام واخلاص شريطة تقدمي إفادة طبية وهو ما يتيح مراعاة التقييم الفردي للمخاطر الصحية              
  . موال الرعاية الصحية العامةالفعال ألستخدام االفضالً عن ضمان 

، أشار الوفد إىل قـرار جلنـة وزراء         احملاكمورداً على سؤال يتناول طول إجراءات         -٧٤
كيا فيما يتعلـق بانتـهاكات       بشأن األحكام الصادرة ضد سلوفا     ٢٠١٢وبا لعام   جملس أور 

أن سلوفاكيا  قد أكدت    جلنة الوزراء    وكانت.  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     ٦ املادة
 إىل  ٢٠٠٧ة من عـام     اختذت تدابري كافية، مبا يف ذلك التعديالت القانونية يف الفترة املمتد          

  .٢٠٠٤ هذه التعديالت إىل تقليص طول اإلجراءات املدنية منذ عام ، وقد أدت٢٠١٠ عام
وذكر الوفد أنه قد اختذت عدة تدابري على حنو مشترك بني احملكمـة الدسـتورية                 -٧٥

ووزارة العدل واحملكمة العليا ونقابة احملامني لضمان إنفاذ أوامر احملكمة الدستورية بفعالية يف             
. ضي بتسريع اإلجراءات اليت تشهد حاالت تـأخري كـبرية         احملاكم األخرى، وهي أوامر تق    

دامـت  لقـضايا الـيت     حتتفظ بسجالت ا  احملكمة الدستورية   ما انفكت   وعلى سبيل املثال،    
وتضطلع وزارة العدل واحملاكم مبسؤولية رصد      . مفرطة يف الطول  مدة  اإلجراءات املتعلقة هبا    

وإضـافة  . ة واحملامني يف تلك القضايا    وميكن فرض عقوبات تأديبية على القضا     . هذه القضايا 
رع يف صياغة قانون جديد لإلجراءات املدنية هبدف استحداث آليات جديـدة            إىل ذلك، شُ  

  .لتسريع اإلجراءات املدنية
وقدم الوفد معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة قضايا الشفافية والفساد يف اجلهاز              -٧٦

خدمات املساعدة القانونيـة والتغـيريات يف       على  ت  تحسيناإدخال ال القضائي، مبا يف ذلك     
وأصبح نشر مجيع قرارات احملكمة على املوقع الشبكي لوزارة العدل          . القانون املتعلق بالقضاة  

  .إلزامياً
ورداً على استفسار بشأن حاالت التأخري يف التصديق على اتفاقية جملـس أوروبـا                -٧٧

 ، املرتيل، أفاد الوفد أن سلوفاكيا قـد بـدأت         بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف      
 عملية إجراء التعديالت القانونية الالزمة إلتاحة ،بوصفها بلداً من أوائل املوقعني على االتفاقية

القوانني ذات الصلة   وأدخل الربملان عدداً من التعديالت على       . إمكانية التصديق على االتفاقية   
رة عن اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك         اليت وضعت على أساس التوصيات الصاد     

واعتمدت سلوفاكيا خطة العمل الوطنية ملنـع       . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
وقدم مشروع وثيقة بشأن اقتراح التصديق علـى االتفاقيـة   . العنف ضد املرأة والقضاء عليه   

 بعد أن وضعت يف     ،وقررت احلكومة . ٢٠١٣ألغراض إجراء مشاورة واسعة النطاق يف عام        
 مواصلة املناقشات املتعلقـة     ، منظمة غري حكومية   ١٠٠اعتبارها ورود تعليقات من أكثر من       

  .بالوثيقة
وذكر الوفد أن الدستور حيظر التمييز على أساس أية اعتبارات وأن قـانون مكافحـة                 -٧٨

، ٢٠١٢ ويف عـام . لى أساس امليل اجلنسيالتمييز ينص على توفري املزيد من احلماية من التمييز ع 
حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة           أنشئت اللجنة املعنية    
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 تضطلع بوالية زيـادة تعزيـز حقـوق هـؤالء           ، وهي اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني   
ة ومنظمات   عضواً ميثلون هيئات حكومي    ٢٤وتترأس اللجنة وزارة العدل وتضم      . األشخاص

  .وتعمل اللجنة بنشاط يف رسم سياسات حقوق اإلنسان. غري حكومية
وفيما يتعلق بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء              -٧٩

القسري، ذكر الوفد أن عملية التصديق على االتفاقية على املستوى الوطين قد بدأت بالفعل،              
. التصديق عليهـا لتيسري  التشريعات قد اعتمدت ليت ستدخل على وأن التعديالت الضرورية ا   

اقية مناهضة التعـذيب للدراسـة      وختضع إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري التف      
  .يتخذ بعد القرار النهائي ومل
وأثنت إندونيسيا على تنفيذ استراتيجية الروما وتعديل قانون مكافحة التمييز وإنشاء             -٨٠

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. ور يف حاالت الطوارئ لالجئنيمركز العب
وذكرت مجهورية إيران اإلسالمية أن التقرير الذي تقوم املفوضية السامية حلقـوق              -٨١

اإلنسان بتجميعه يثري قلقاً بشأن زيادة العنف ضد مجاعة الروما، مبا يف ذلك اإلهانات اللفظية       
وقدمت مجهوريـة   . تجزين على أيدي رجال الشرطة    واالعتداءات البدنية وإساءة معاملة احمل    

  .إيران اإلسالمية توصيات
وأعربت عن قلقها إزاء الـسياسات      .  بتعديل قانون مكافحة التمييز    ورحبت أيرلندا   -٨٢

وأعربت أيرلندا عـن    . التفرقةواملمارسات النامجة عن تدين نوعية تعليم أطفال الروما بسبب          
وأشـارت  . ابقة املتعلقة بالتدابري املتخذة يف هذا اخلـصوص أسفها إزاء رفض التوصيات الس   

أيرلندا بأسف إىل أن املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان مل يستوف املعايري املنصوص             
  .وقدمت أيرلندا توصيات. عليها يف مبادئ باريس

لة حلمايـة   وأثنت إسرائيل على تعيني املفوض املعين باألقليات القومية واجلهود املبذو           -٨٣
وقدمت إسرائيل . حقوق مجاعة الروما بتعزيز إدماجهم يف جماالت اإلسكان والصحة والعمالة

  . توصية
وأثنت ليبيا على خطط تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها اليت تعكف وزارة اخلارجية              -٨٤

يجية ورحبت بتعديل قانون مكافحة التمييز وبإعداد استرات      . والشؤون األوروبية على تنفيذها   
  .وقدمت ليبيا توصية. وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

وأشارت ماليزيا إىل التقدم احملرز يف محاية حقوق األقليات والفئات الضعيفة وتعزيز              -٨٥
ومع ذلك، أشارت ماليزيا    . ااملساواة بني اجلنسني والنهوض حبقوق النساء واألطفال ومحايته       

وقدمت ماليزيا .  ينتمون إىل األقليات اإلثنيةزاء األشخاص الذينإىل استمرار املواقف السلبية إ
  .توصيات

وأثنت املكسيك على خطة العمل املنقحة لعقد إدماج الروما واعتماد اسـتراتيجية              -٨٦
ورحبت سلوفاكيا  . إدماج الروما، وحثت سلوفاكيا على اختاذ تدابري لضمان تنفيذها بفعالية         
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ره األجانب ومعاداة السامية وغريها من أشـكال التعـصب          بإنشاء جلنة منع العنصرية وك    
وقدمت املكسيك  .  والحظت التعهد بتحقيق املساواة بني اجلنسني يف العمالة        ،والقضاء عليها 

  .توصيات
ورحب اجلبل األسود باخلطوات املتخذة العتماد استراتيجية وطنية لتعزيز حقـوق             -٨٧

تمع املدين عن طريق اجمللس احلكـومي حلقـوق         اإلنسان ومحايتها وباستمرار احلوار مع اجمل     
 اجلبل األسود بعزم سلوفاكيا علـى       وسلّم. مية واملساواة بني اجلنسني   اإلنسان واألقليات القو  

مواصلة تنسيق جهودها لتنفيذ توصيات هيئات الرصد ومحاية األقليـات بتعزيـز اإلطـار              
  .وقدم اجلبل األسود توصيات. املؤسسي

اعتماد املركز الوطين السلوفاكي حلقـوق      فقدان  ورحب املغرب بااللتزام بتعويض       -٨٨
وأثىن املغرب على إنشاء منصب املفوض املعين باألقليات القومية وعمله بالنيابة عن            . اإلنسان

واستفسر املغرب عن   . مجاعة الروما وتعديل قانون مكافحة التمييز واستراتيجية إدماج الروما        
  . وقدم املغرب توصية. لمستقبل يف جمال التثقيف حبقوق اإلنسانلترح اإلجراء املق

ورحبت هولندا باجلهود اليت تبذهلا سلوفاكيا لتحسني تنفيذ االلتزامات الدوليـة يف              -٨٩
جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون على النحو الذي يظهر يف أحكام القانون اجلنائي املتعلقة 

وأعربـت  . العنصرية، مبا يف ذلك التحريض على الكراهية العنـصرية    باجلرائم املرتكبة بدافع    
هولندا عن قلقها إزاء حالة حقوق املرأة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالصحة واحلقوق اجلنـسية       

  .وقدمت هولندا توصيات. واإلجنابية وإزاء ارتفاع معدل العنف ضد املرأة
 ملتابعة التوصيات املنبثقـة عـن       وأثنت نيكاراغوا على تعزيز اإلصالحات املؤسسية       -٩٠

 مثل املساواة بني اجلنسني      ووضع برامج وطنية للتصدي ملشاكل     االستعراض الدوري الشامل  
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. والتمييز ضد األقليات والعنف املرتيل

وشجعت نيجرييا سلوفاكيا على التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان             -٩١
وحثتها على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية جملس أوروبا بشأن منـع ومكافحـة      اإلضافية،  

وحثت نيجرييا سلوفاكيا أيضاً على التصدي للمشاكل اليت        . العنف ضد املرأة والعنف املرتيل    
  . الروما دون تأخريتؤثر يف حالة جتنس مجاعة

التمييز، لكنها أشارت   والحظت النرويج أن سلوفاكيا اختذت تدابري هامة للحد من            -٩٢
ورحبـت  . غري متناسـب  يزال  دارس أو صفوف خاصة ال      مبإىل أن التحاق طالب الروما      

وأشارت إىل أن فئة املثليـات  . باجلهود املعلنة القتراح إصالحات يف اجلهاز القضائي     النرويج  
 تزال  الوحاملي صفات اجلنسني     اجلنسانية   واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية     

وقـدمت  . تتعرض للتمييز على الرغم من تعديل القانون اجلنائي فيما يتعلق بامليل اجلنـسي            
  .النرويج توصيات
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وأشارت عمان إىل أن احلقوق املنصوص عليها يف قانون املدارس مكفولة للجميـع               -٩٣
. افحة التمييـز  على قدم املساواة وفقاً ملبدأ املعاملة املتساوية يف التعليم املكرس يف قانون مك            

وأثنت عمان على اجلهود املبذولة لتعزيز الربامج واخلدمات التعليمية والتدريبية لألشـخاص            
  .وقدمت عمان توصية. ذوي اإلعاقة

وأثنت باكستان على التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان واعتمـاد              -٩٤
ورحبت باجلهود املبذولة . وق اإلنسانحقيف جمال تزامات لتدابري تشريعية ترمي إىل الوفاء باال 

  .وقدمت باكستان توصيات. إلعداد استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
وأشارت الفلبني إىل اخلطوات املتخذة ملكافحة التمييز والعنصرية واجلرائم املرتكبـة             -٩٥

. ين بـدافع العنـصرية   التحريض على التمييز والعنف ضد املهاجرال سيما بدافع العنصرية، و  
وأثنت الفلبني على اإلجراءات املتخذة حلماية النساء واألطفال من العنف واإليذاء، وبـصفة             
خاصة القانون الذي يتيح تقدمي التعويض لضحايا جرائم العنف، مبا فيها االغتصاب والعنف             

  .وقدمت الفلبني توصيات. اجلنسي واإليذاء
ملفوض املعين باألقليات القومية، وأثنت على اجلهود ورحبت الربتغال بإنشاء منصب ا  -٩٦

ورحبت الربتغال بوضع تشريعات حلظر     . األجانبوكره  املبذولة ملكافحة التمييز والعنصرية     
وأثنت الربتغال على التصديق علـى اتفاقيـة حقـوق          . العقوبة البدنية املرتلة على األطفال    

تفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري ال     
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

  .وقدمت الربتغال توصيات. والثقافية
نية للمساواة بني اجلنسني    واستفسرت مجهورية مولدوفا عن نتائج االستراتيجية الوط        -٩٧

. ا يتعلق مبشاركة املرأة يف مناصب صـنع القـرار         ، وبصفة خاصة م   ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة
ورحبت مجهورية مولدوفا بتنفيذ الربامج املتعلقة باالجتار بالبشر، لكنها الحظت أنه ميكـن             

  .وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. حتسني عملية التعرف إىل هوية ضحايا االجتار بالبشر
الرومـا  املعـين جبماعـات     وحثت اململكة املتحدة على دعم املفوض احلكـومي           -٩٨

وتـدين  يف صفوفهم،   والسياسات الرامية إىل التصدي لتهميش الروما وارتفاع معدل البطالة          
وحثت اململكة املتحدة أيضاً على اختاذ املزيد من اإلجـراءات ملكافحـة            . مستوى معيشتهم 

لبشر ووضع   وشجعت على تعزيز برنامج وطين ملكافحة االجتار با        ،االجتار بالبشر عرب احلدود   
  . وقدمت اململكة املتحدة توصيات. استراتيجية للمستقبل

وطلبت . وأشارت رومانيا إىل التقدم احملرز يف مكافحة التمييز وتعزيز العمل اإلجيايب            -٩٩
. احلصول على أمثلة إضافية عن التدابري اإلجيابية املتخذة لصاحل أفراد اجملموعـات الـضعيفة             

  .وقدمت رومانيا توصيات
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وأثنت أوروغواي على اعتماد خطة العمل الوطنية للمساواة بني اجلنسني والتصديق             -١٠٠
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد          مؤخراً على   

وأشارت أوروغواي إىل االفتقـار     . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 يف  ال سيما سات احلكومية الرامية إىل مكافحة التمييز لدى اجلمهور عامة، و         إىل الوعي بالسيا  

  .وقدمت أوروغواي توصيات. املناطق النائية
وذكر الوفد أنه على الرغم من استقالة املفوض املعين باألقليات الوطنية واملفـوض               -١٠١

.  العمل بشكل كامـل    ، فإن اهليئتني مستمرتان يف    ٢٠١٣املعين بتطوير اجملتمع املدين يف عام       
وتعكف احلكومة يف الوقت احلايل على حتديد املرشحني املناسبني ملنصب املفـوض املعـين              

  .باألقليات القومية بالتشاور الوثيق مع ممثلي األقليات القومية
ويشكل التدريب يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً هاماً من التدابري املتخذة لضمان أن               -١٠٢

تواصلت التقارير اليت تفيـد     ومع ذلك،   . يتمشى مع معايري حقوق اإلنسان    تعمل الشرطة مبا    
وقد أنشئ هيكل للتفتـيش الـداخلي يف وزارة   . بلجوء الشرطة إىل االستخدام املفرط للقوة    

  .الداخلية للتحقيق يف هذه االدعاءات إضافة إىل التحقيقات اليت يقوم هبا مكتب املدعي العام
وقد اعتمدت . مكافحة التطرف، أشار الوفد إىل اختاذ عدة تدابري       وفيما يتعلق مبسألة      -١٠٣

التعديالت التشريعية الالزمة هبدف حتسني مكافحة التطرف، مبا يف ذلك التعديالت املدخلة            
وختضع الشرطة للتدريب لكي تـتمكن مـن حتديـد          .  على القانون اجلنائي   ٢٠١٣يف عام   

بارات اخلاصة أيضاً يف رصد احلالة يف هذا        وشاركت أجهزة االستخ  . حاالت التطرف بفعالية  
  .اجملال
ويشترط على أية جهة منظمة لتجمع عام، مبوجب التشريعات الوطنية، أن تـضمن               -١٠٤

وجود عدد كاف من املشرفني خالل التجمع العام، وحيق للجهة املنظمة، عند االقتضاء، أن              
  .تطلب مساعدة الشرطة

وقد اختذت تدابري للتصدي ملسألة عمالة .  العملاحلق يفضمان  وينص الدستور على      -١٠٥
  .الشباب
خذت وقد اتُّ . وأكد الوفد جمدداً التزام احلكومة مبواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني           -١٠٦

عدة تدابري جديدة لتقليص الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك بـدء محـالت             
  .وطنية إلذكاء الوعي

ومة بضرورة تقدمي دعم خاص إىل التعليم يف مرحلة الطفولة املبكـرة            وسلمت احلك   -١٠٧
وحدد مشروع وطـين    . بوصفه تدبرياً ذا أولوية لضمان حتقيق التعليم الشامل ألطفال الروما         

يتعلق بالتعليم الشامل جماالً آخر تعتزم احلكومة التركيز عليه لضمان هتيئة بيئة مناسبة ألطفال              
  .اديةالروما يف املدارس الع
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وختاماً، يعرب الوفد عن امتنانه للحوار املثمر الذي دار بشأن حالة حقوق اإلنسان               -١٠٨
ووجه الوفد شكره إىل الدول على األسئلة املقدمة مسبقاً وعلى مجيع املـسائل         . يف سلوفاكيا 

  .املثارة خالل احلوار
 التـزام   وأكـد . وذكر الوفد أن مجيع التوصيات ستحظى بدراسة وحبث معمقني          -١٠٩

وسيسهم احلـوار   . احلكومة القوي بتهيئة الظروف املناسبة حلماية حقوق اإلنسان واحترامها        
  .مع اجملتمع املدين بدرجة كبرية يف هذه املهمة

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
دم ردوداً عليها يف الوقت املناسب يف       ستدرس سلوفاكيا التوصيات التالية، وستق      -١١٠

  :٢٠١٤يونيه /ن جمللس حقوق اإلنسان يف حزيراناه الدورة السادسة والعشروموعد أقص
إعادة النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة           -١-١١٠

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            
  ؛)الدامنرك(املهينة 
 االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     التصديق على الربوتوكول    -٢-١١٠

 )إسـتونيا (وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة            
  ؛)هنغاريا(

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن            -٣-١١٠
االختفاء القسري والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن          

  ؛)شيلي) (تونس(روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ض
مواصلة اجلهود اليت استهلتها للتمكن مـن التـصديق علـى             -٤-١١٠

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري وقبول اختـصاص        
  ؛)األرجنتني(اللجنة املعنية حباالت االختفاء القسري 

التصديق فوراً على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من           -٥-١١٠
  ؛)بلجيكا(االختفاء القسري 

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال            -٦-١١٠
املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه         

  ؛)أذربيجان( قوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمن ضروب املعاملة أو الع
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -٧-١١٠

  ؛)مصر) (اجلزائر(املهاجرين وأفراد أسرهم 
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النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق            -٨-١١٠
  ؛)وادورإك(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

اختاذ خطوة إضافية يف جمال محاية حقوق املهاجرين والنظـر يف             -٩-١١٠
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            

  ؛)الفلبني( ١٨٩فاقية منظمة العمل الدولية رقم أسرهم وات
 ١٨٩ و ١٦٩التصديق على اتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة           -١٠-١١٠

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (
 مل تـصدق عليهـا بعـد        التصديق على الصكوك الدولية اليت      -١١-١١٠

  ؛)ديفوار كوت(
االستجابة لنداءات أمني املظامل وتوصياته يف املستقبل والتفاعل           -١٢-١١٠

  ؛)سلوفينيا(  ما يتعلق منها حبالة الروماال سيمامعها، و
دمة يف التقرير االستثنائي ملكتب أمينة املظامل       تنفيذ التوصيات املق    -١٣-١١٠

فيما يتعلق بشكاوى حقوق اإلنسان اليت تتعلق بإمكانية احلصول على التعلـيم            
  ؛)كندا(والضمانات اإلجرائية يف هدم املساكن غري القانونية وسلوك الشرطة 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية لضمان أن تكون مؤسستها الوطنية     -١٤-١١٠
 واختـاذ   ؛)فرنسا( وق اإلنسان فعالة ومستقلة بشكل تام وفقاً ملبادئ باريس        حلق

اإلجراءات املناسبة لضمان أن تعمل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان باالمتثـال           
ـ         ؛)اهلند( ملبادئ باريس  ستها  واختاذ املزيد من اإلجراءات لضمان أن تكون مؤس

 ومواصلة جهودهـا  ؛)الفلبني( سمة مع مبادئ باري الوطنية حلقوق اإلنسان متوائ   
 ؛)باكـستان (ان وفقاً ملبادئ باريس     إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنس     

واالضطالع بالتدابري الضرورية لضمان أن تكون مؤسستها الوطنية متسقة اتساقاً      
 واختاذ التدابري الضرورية لتعزيز استقاللية املركز  ؛)املغرب( تاماً مع مبادئ باريس   

 امتثالـه ملبـادئ بـاريس        السلوفاكي حلقوق اإلنسان وواليته وضمان     الوطين
 ووالية مركزها الوطين حلقوق اإلنسان لتمكينه من ية وتعزيز استقالل؛)املكسيك(

  ؛)ماليزيا(العمل باالمتثال ملبادئ باريس 
مواءمة مركزها الوطين حلقوق اإلنسان مع املبادئ املتعلقة مبركز   -١٥-١١٠

  ؛)تركمانستان ( ومحايتهاطنية لتعزيز حقوق اإلنساناملؤسسات الو
مواصلة العمل إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مبا يتمشى           -١٦-١١٠

مراعاة التوصيات الصادرة عن هيئات املعاهدات يف هذا        مع   ،مع مبادئ باريس  
  ؛)غواتيماال(اخلصوص 
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 مواصلة جهودها إلعادة مـنح االعتمـاد للمركـز الـوطين            -١٧-١١٠
امتثـاالً   ،السلوفاكي حلقوق اإلنسان بوصفه املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان        

  ؛)اجلزائر(ملبادئ باريس 
تعزيز استقالل املركز الوطين الـسلوفاكي حلقـوق اإلنـسان            -١٨-١١٠

وواليته حبيث يعمل باالمتثال ملبادئ باريس وختصيص ما يلزمـه مـن املـوارد              
  ؛)تونس(

مؤسستها الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان       والية  و يةتعزيز استقالل   -١٩-١١٠
وتزويدها باملوارد املالية والبشرية الكافية ملساعدهتا يف احترام املعايري احملـددة يف            

  ؛)أيرلندا(مبادئ باريس 
ختصيص املوارد املناسبة ملكتب أمينة املظـامل لتيـسري إمكانيـة           -٢٠-١١٠

 يف جمايل    وزيادة تعزيز قدرته   قدم املساواة وصول مجيع املواطنني إىل العدالة على       
  ؛)كندا(الرصد واإلبالغ 

إنشاء آلية مستقلة للتحقيق يف الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز             -٢١-١١٠
  ؛)مصر(داخل النظام املدرسي والتفرقة 

العمل مع االحتاد األورويب واألمم املتحدة لتحـسني مـشاركة            -٢٢-١١٠
ربوتوكوالت امللحقة باتفاقية حقوق آليات هامة أخرى حلقوق اإلنسان، مبا فيها ال

  ؛)ت ناميفي(الطفل 
قيام اجمللس احلكومي حلقوق اإلنـسان واألقليـات القوميـة            -٢٣-١١٠

واملساواة بني اجلنسني باختاذ تدابري لتنفيذ استراتيجية واسعة النطاق لتعزيز حقوق 
  ؛)اململكة املتحدة(اإلنسان ومحايتها 

تيجية وطنية لتعزيز حقـوق اإلنـسان       اإلسراع يف إعداد استرا     -٢٤-١١٠
  ؛)أوروغواي(ومحايتها 
القيام فوراً بوضع االستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق اإلنـسان         -٢٥-١١٠

  ؛)نيكاراغوا(هذا االستعراض   عناملنبثقةاملسامهات ب ستأخذ اليت ،ومحايتها
مواصلة جهدها وزمخها فيما يتعلق بالربنامج احلـايل حلقـوق            -٢٦-١١٠
نسان مع زيادة التركيز على اإلدماج االجتماعي ومشاركة الروما يف فـرص            اإل

العمل، وعلى اإلسكان املناسب واملساواة بني اجلنسني وبناء قدرات املؤسسات          
  ؛)ت ناميفي(الوطنية حلقوق اإلنسان يف البلد 

مواصلة اجلهود للنهوض باألطر القانونية واملؤسسية الرامية إىل          -٢٧-١١٠
وق اإلنسان ومحايتها، بوسائل منها التصديق على االتفاقيـة الدوليـة           تعزيز حق 
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حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ووضع خطة عمل وطنيـة            
 والتعجيل يف عملية تعديل القانون الناظم للمؤسـسة الوطنيـة           ،حلقوق اإلنسان 

  ؛)دونيسياإن(حلقوق اإلنسان حبيث متتثل امتثاالً كامالً ملبادئ باريس 
مواصلة جهودها، وبصفة خاصة لضمان املساواة يف املعاملة يف           -٢٨-١١٠

  ؛)فرنسا( نظام التعليم وتكافؤ فرص احلصول على عمل
وضع خطة عمل وطنية حلماية حقـوق اإلنـسان للمثليـات             -٢٩-١١٠

اجلنسانية وحـاملي صـفات     واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية       
سلوفاكيا وتنفيذها يف سياق االستراتيجية املقررة حلقـوق اإلنـسان         يف  اجلنسني  

  ؛)النرويج(
وضع برامج إضافية تشمل خطة عمل وطنية لألطفال من أجل            -٣٠-١١٠

  ؛)الفلبني(التشجيع على محاية حقوق النساء واألطفال وتعزيزها 
  ؛)أذربيجان(زيادة حتسني سجالت حقوق اإلنسان يف البلد   -٣١-١١٠
نيـة للمـساواة بـني اجلنـسني        استراتيجيتها الوط تضمني    - ٣٢- ١١٠
  تدابري ترمي إىل تعزيز مشاركة املرأة يف هيئات صـنع          ٢٠١٣-٢٠٠٩ للفترة

  ؛)إسبانيا(القرار يف القطاعني العام واخلاص 
التعجيل بتنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان املساواة بني الرجـل            -٣٣-١١٠

  ؛)بنغالديش(واملرأة 
 وتكفلختاذ تدابري ترمي إىل ضمان املساواة بني الرجل واملرأة          ا  -٣٤-١١٠

  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال ( عدم التمييز واملساواة بني اجلنسني
 ومنـع   تعزيز التدابري الرامية إىل ضمان املساواة بني اجلنـسني          -٣٥-١١٠

  ؛)ديفوار كوت(العنف ضد املرأة 
ظر التمييز املكـرس يف     الفعال حل تطبيق  الاختاذ تدابري ترمي إىل       -٣٦-١١٠

  ؛ )باكستان(قانون مكافحة التمييز 
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا لتطبيق تعديل قانون مكافحة التمييز           -٣٧-١١٠

  ؛)كمبوديا(يف مكافحة التمييز يف البلد قدماً بفعالية من أجل املضي 
 التمييـز   إنفاذ اإلطار القانوين واملؤسـسي املتعلـق مبكافحـة          -٣٨-١١٠

  ؛)رومانيا(
اختاذ تدابري للعمل بفعالية على تنفيذ حظر التمييـز الـوارد يف            -٣٩-١١٠

  ؛)بلجيكا(قانون مكافحة التمييز وقانون املدارس 
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زيادة برامج ومحالت إذكاء الوعي من أجل تعزيـز التـسامح             -٤٠-١١٠
  ؛)ماليزيا( سكاهنا يف صفوفواحترام التنوع 

ذكاء الوعي بالتنوع العرقي واإلثين يف املدارس       مواصلة برامج إ    -٤١-١١٠
 يف املنـاطق النائيـة      ال سـيما  وتعزيز رصد تنفيذ سياسات مكافحة التمييز، و      

  ؛)أوروغواي(
مضاعفة اجلهود الرامية إىل مكافحة التحيز ضد األقليات اإلثنية           -٤٢-١١٠

  ؛)ماليزيا(اجلمهور واألقليات عامة وحتسني العالقات بني 
كثيف التدابري الرامية إىل تعزيز التسامح واحلوار بني الثقافات         ت  -٤٣-١١٠

  ؛)إسبانيا( واحترام التنوع وزيادة محالت إذكاء الوعي
اختاذ إجراءات ملكافحة التمييز والتحيز بتعزيـز احلـوار بـني             -٤٤-١١٠

الثقافات بالتعاون مع وسائط اإلعالم ملنع التصرحيات العنصرية وخطاب الكراهية          
  ؛)تايلند(داءات على األقليات اإلثنية وتعزيز احترام التنوع الثقايف واالعت
األصل تدابري ملكافحة التعصب على أساس      الاالستمرار يف اختاذ      -٤٥-١١٠

  ؛)الربتغال( سيما ضد مجاعة الروما اإلثين، وال
اختاذ التدابري الضرورية ملواصلة تعزيز ثقافة التـسامح وعـدم            -٤٦-١١٠

  ؛)نيكاراغوا(تمع السلوفاكي التمييز يف اجمل
تكثيف اجلهود يف جمال التنوع اإلثين، بوسائل منها تعزيز نظام            -٤٧-١١٠

  ؛)إندونيسيا(التعليم الشامل واملتعدد الثقافات 
اختاذ تدابري قانونية وعملية أكثر حزماً ملكافحة التعـصب علـى             -٤٨-١١٠

ية إىل تعزيز التفـاهم واالحتـرام        واختاذ املزيد من التدابري الرام     األصل اإلثين أساس  
   ؛))اإلسالمية - مجهورية(إيران (إىل خمتلف اجملموعات املنتمني شخاص األاملتبادلني بني 

اعتماد تدابري فعالة ملنع أي مظهر من مظاهر التمييز والعنصرية            -٤٩-١١٠
  ؛)أوزبكستان(

اإلثنية، تكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد األقليات           -٥٠-١١٠
  ؛))البوليفارية - مجهورية(فرتويال (ن  الروما واملهاجري ضدسيما وال

 ،مواصلة تكثيف اإلجراءات الضرورية للقضاء علـى التمييـز          -٥١-١١٠
أو انتشار القوالب النمطية يف وسـائط       /فضالً عن الرتعة إىل القوالب النمطية و      

ضـد الرومـا   سيما  وال وهو ما قد يشجع على التمييز ضد األقليات،      ،اإلعالم
  ؛)األرجنتني( واهلنغاريني
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القضاء على القوالب النمطية وانتشار ظاهرة االعتـداء علـى            -٥٢-١١٠
  ؛)بنغالديش(الروما 
اختاذ تدابري عملية ملواصلة اختاذ وتنفيذ مبادرات ال تـستهدف            -٥٣-١١٠

 ،هقـون أقلية الروما فحسب بل أيضاً غالبية السكان، مبن فيهم األطفـال واملرا           
لزيادة التفاهم واالحترام املتبادلني هبدف مكافحة احلض على التمييز االجتماعي          

  ؛)الدامنرك (الروماضد 
، يف  الرومـا اجلهود الالزمة للتصدي للتمييـز ضـد        كل  بذل    -٥٤-١١٠

جماالت منها العمالة والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان واملمارسات املتعلقـة          
  ؛)أستراليا(باإلقراض 

إنشاء آليات إدارية وقضائية فعالة لالنتصاف من أفعال التمييز           -٥٥-١١٠
  ؛)اهلند(  واألقليات األخرىالروماضد 
 ،الرومـا تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز ضد النساء و          -٥٦-١١٠

وأفـراد  اليت تستهدف الرومـا     فضالً عن القضاء على القوالب النمطية اخلاصة        
  ؛)أذربيجان(  عن طريق محالت إذكاء الوعي،الشعوب األصلية

ملكافحة االعتـداءات العنـصرية الـيت       املبذولة  تعزيز اجلهود     -٥٧-١١٠
، بوسائل منـها    الروماسيما ضد    يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، وال     

يرمي إىل تعزيز احترام    مبا   ،توفري تدريب خاص للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون      
  ؛)النمسا(والتسامح معه ق اإلنسان وقبول التنوع حقو
 وغريهم مـن    الرومااإلدانة القاطعة والعلنية لالعتداءات على        -٥٨-١١٠

 والتحقيق بفعالية يف مجيع القضايا املبلغ عنها اليت تتعلـق       ،األقليات كلما حدثت  
  ؛)النمسا( الرومامبضايقة قوات الشرطة ألفراد 

اء على االعتـداءات العنـصرية      مية إىل القض  زيادة اجلهود الرا    -٥٩-١١٠
إيـران  ( الرومـا  ضد   ال سيما يرتكبها املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، و      اليت

  ؛))اإلسالمية - مجهورية(
، مبا  الروماالقيام بكل ما يلزم ملنع مجيع االعتداءات العنيفة على            -٦٠-١١٠

قيق فيها بـشكل فعـال      يف ذلك االعتداءات اليت ترتكبها قوات الشرطة والتح       
  ؛ )سلوفينيا( وشامل
تعزيز جهودها للحد من خطاب الكراهية يف وسائط اإلعـالم            -٦١-١١٠

والتحقيق يف حاالت خطابات الكراهية ومعاقبة مرتكبيها على النحو املناسـب           
  ؛)بنغالديش(
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تعديل القوانني اجلنائية للتصدي بوضوح خلطـاب الكراهيـة           -٦٢-١١٠
  ؛)مصر(والديين يف سياق احلمالت االنتخابية والتحريض العنصري 

التحقيق يف االدعاءات اخلاصة جبميع حاالت خطاب الكراهية          -٦٣-١١٠
  ؛)ماليزيا(واخلطاب السياسي ضد األقليات ومقاضاة مرتكبيها 

التحقيق يف مجيع حاالت التصرحيات العنصرية أو التعصب ضد           -٦٤-١١٠
يديل هبا السياسيون واملوظفـون احلكوميـون       األقليات اإلثنية يف اخلطابات اليت      

  ؛)املكسيك(واملعاقبة عليها 
دفع مسارات العمـل احملـددة الـيت        من أجل    اجلهودتكثيف    -٦٥-١١٠

تنتهجها يف سعيها إىل مكافحة التمييز، مثل برامج القضاء على الفقر واالستبعاد            
للجنة املعنيـة    وتعزيز ا  ٢٠٢٠ حىت عام    الرومااالجتماعي، واستراتيجية إدماج    

اجلنـسانية  حبقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة           
وبدء محالت لتعزيز التسامح وقبـول التنـوع الـيت          وحاملي صفات اجلنسني    

  ؛ )الربازيل(تستهدف مجيع شرائح اجملتمع 
اعتماد تدابري فعالة ملكافحة التطرف ومنع مجيع أشكال التمييز           -٦٦-١١٠
 األجانب وغريها من أشكال التعصب، مبـا يف ذلـك تعـديل     وكره العنصريةو

  ؛)بيالروس(تشريعاهتا للتمكن من حظر ومنع أنشطة املنظمات املتطرفة 
زيادة رصد املنظمات املتطرفة اليت تعمل على حنو متييزي واختاذ            -٦٧-١١٠

  ؛ )إسبانيا(  فيهاتدابري فعالة ضدها وجترمي ومقاضاة متويل تلك املنظمات واملشاركة
حظر أنشطة املنظمات املتطرفـة مبوجـب القـانون ومنعهـا             -٦٨-١١٠

  ؛)أوزبكستان(
 للحد من العنصرية وأفعال التطرف مبا يتمـشى         اجلهودتكثيف    -٦٩-١١٠

  ؛)الصني( ٢٠١٤-٢٠١١مع مفهومها اخلاص مبكافحة التطرف للفترة 
مزدوجـي امليـل    مواصلة دعم حقوق فئة املثليات واملثليني و        -٧٠-١١٠

عن طريق إطار حقوق اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني اجلنسي ومغايري اهلوية   
  ؛)أستراليا(اإلنسان لديها 

النظر يف اعتماد تدابري ملنع العنف اجلنساين، مبا يف ذلك تعديل             -٧١-١١٠
  ؛)تايلند(هذه اجلرمية كي تشمل التشريعات 

نية منعاً شامالً، مبا يف ذلك لـدى        اختاذ تدابري ملنع العقوبة البد      -٧٢-١١٠
  ؛)إستونيا(ممارسة حقوق الوالدين 
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إقرار التشريعات اليت تتعلق حبظر العقوبة البدنية لدى ممارسـة            -٧٣-١١٠
  ؛)الربتغال(حقوق الوالدين 

الجتار بالنساء والفتيات   تعزيز التدابري الوقائية من أجل مكافحة ا        -٧٤-١١٠
  ؛)سري النكا (مثل االستغالل اجلنسيألغراض 

تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر بفعالية           -٧٥-١١٠
  ؛)تركمانستان(

كافحـة االجتـار    ملإتاحة املوارد الكافية لتنفيذ برناجمها الوطين         -٧٦-١١٠
  ؛)الفلبني(وإيالء اهتمام خاص ملكافحة االجتار باألطفال تنفيذاً كامالً، بالبشر 
ثيف اجلهود يف جمال مكافحة االجتار بالبشر، مبـا يف ذلـك            تك  -٧٧-١١٠

التدابري املتعلقة حبماية ضحايا االجتار بالبشر وإعادة إدماجهم وإعـادة تأهيلـهم      
  ؛)بيالروس(

إيالء اهتمام خاص العتماد تدابري شاملة من أجـل التـصدي             -٧٨-١١٠
عوة إىل املقرر اخلاص    والنظر يف إمكانية توجيه د    . لتفاقم مشكلة االجتار باألطفال   
  ؛)بيالروس(سيما النساء واألطفال  املعين باالجتار باألشخاص، ال

مواصلة تعزيز سياساهتا الرامية إىل منع االجتار بالبشر ومكافحته           -٧٩-١١٠
واملعاقبة عليه، بوسائل منها تقدمي املساعدة إىل الضحايا بـصرف النظـر عـن              

  ؛)قربص( جنسيتهم
ري لتحديد األسباب اجلذرية السـتغالل األطفـال،        اعتماد تداب   -٨٠-١١٠

بطرق منها استغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وتنفيذ آليات مناسبة للوقايـة             
  ؛)إكوادور(واحلماية 

االستمرار يف مكافحة االجتار بالبشر جبميع أشكاله مـع إيـالء      -٨١-١١٠
  ؛)رومانيا(اهتمام خاص حلالة الضحايا 

تقدمي املساعدة إىل مجيع ضحايا االجتار بالبـشر وقيـام          ضمان    -٨٢-١١٠
السلطات بوضع برامج حمددة ترمي إىل إعادة إدماج ضحايا االجتار بالبـشر يف             

  ؛))اإلسالمية - مجهورية( (إيرانام التعليم سوق العمل ونظ
ضمان التعاون الوثيق بني الشرطة واملنظمات غري احلكومية اليت           -٨٣-١١٠

  ؛)سلوفينيا( إىل ضحايا االجتار بالبشر تقدم املساعدة
حتسني حتديد هوية ضحايا االجتار بالبشر بإنشاء آليـة وطنيـة             -٨٤-١١٠

  ؛)مجهورية مولدوفا(متسقة لتحديد هويتهم وإحالة تلك احلاالت 
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ضمان تقدمي املساعدة إىل األطفال ضحايا اجلرائم احملـددة يف            -٨٥-١١٠
ل بشأن بيع األطفـال واسـتغالل        الطف قوقالربوتوكول االختياري التفاقية ح   

األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، مبا يف ذلك إعادة اإلدمـاج االجتمـاعي              
  ؛)مجهورية مولدوفا(والتعايف البدين والنفسي 

قيام حكومة سلوفاكيا بالعمل علـى إذكـاء الـوعي داخـل              -٨٦-١١٠
ري وضمان تلقي هذه اجملتمعات اجملتمعات احمللية الضعيفة مبخاطر االستغالل البش   

  ؛)اململكة املتحدة(لدعم املناسب ل
  ؛)تركمانستان(ضمان استقالل النظام القضائي بشكل تام   -٨٧-١١٠
اإلصالحات الضرورية لضمان أن يعمل اجلهاز القضائي       بالقيام    -٨٨-١١٠

على النحو املناسب وحيظى بالشرعية يف عملية شفافة وشاملة تشارك فيها مجيـع       
  ؛)النرويج( مبا يشمل اجملتمع املدين ،جلهات صاحبة املصلحةا

اختاذ تدابري فعالة لضمان استقالل اجمللس القضائي استقالالً تاماً           -٨٩-١١٠
  ؛))البوليفارية - مجهورية( فرتويال( استقالل اجلهاز القضائي فضالً عن

وتقلـيص  اختاذ تدابري لتعزيز االستقالل التام لنظامها القـانوين         -٩٠-١١٠
املدة الزمنية اليت تستغرقها القضايا يف احملاكم من أجل تعزيز ثقة السكان بالنظام             

  ؛)فرنسا(القانوين 
تنفيذاً  الصادرة عن املفوضية األوروبية      ٢٠١٣تنفيذ توصيات عام      -٩١-١١٠

الواليات املتحـدة  (فيما يتعلق بإصالح اإلدارة العامة وكفاءة النظام القضائي كامالً،  
  ؛)مريكيةاأل

التحقيق مع مجيع مرتكيب أفعال العنف وجرائم الكراهية ضـد            -٩٢-١١٠
  ؛)أذربيجان( ومقاضاهتم الروما
ضمان إجراء حتقيقات مناسبة يف مجيع أفعال العنف اليت ترتكب            -٩٣-١١٠

  ؛)أوزبكستان(بدافع العنصرية ومعاقبة املسؤولني عنها 
 ع املعاملة غري الـشرعية الـيت      الضرورية ملن اختاذ مجيع التدابري      -٩٤-١١٠

متارسها اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون وضمان إجراء حتقيقات نزيهـة يف مجيـع             
  ؛ )أوزبكستان( لتقدمي اجلناة إىل العدالة ، املعاملةوسوءتقارير التعذيب 

التحقيق مع مجيع مرتكيب أفعال العنف وجرائم الكراهية ضـد            -٩٥-١١٠
ل القانون اجلنائي إلدراج واعتماد عقوبات أقوى على         وتعدي ، ومقاضاهتم الروما

 - مجهوريـة ( إيـران (بها رجال الشرطة بـدافع العنـصرية        اجلرائم اليت يرتك  
  ؛))اإلسالمية
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إجراء حتقيقات فورية ونزيهة يف مجيع التقارير املتعلقة بالتعذيب           -٩٦-١١٠
تبني أهنـم مـذنبون إىل      الالإنسانية أو املهينة وتقدمي الذين ي      واملعاملة القاسية أو  

  ؛)بيالروس(العدالة ومنح تعويضات للضحايا 
ى سبل انتصاف فعالة    التأكد من حصول مجيع ضحايا التمييز عل        -٩٧-١١٠

  ؛ )بلجيكا( الوصول إليها وعلى إمكانية
  ؛)باكستان(ضمان توفري احلماية القانونية الفعالة لضحايا التمييز   -٩٨-١١٠
يئة مستقلة هلا احلق يف القيام بزيارات مفاجئة        النظر يف إنشاء ه     -٩٩-١١٠

إىل مجيع أماكن سلب احلرية، مبا يف ذلك مراكز الشرطة ومرافق االحتجاز رهن             
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      ب هبدف التعجيل    ،احملاكمة

  ؛)اجلمهورية التشيكية(التعذيب 
ابري الضرورية ملكافحـة الفـساد      االستمرار يف اختاذ مجيع التد      -١٠٠-١١٠

وضمان االستقالل القضائي وتعزيز نظام قانوين يتسم باإلنصاف والشفافية جلميع     
  ؛)أستراليا(مواطين سلوفاكيا 

دعم األسرة وتعزيزها على أساس عالقة مستقرة بـني رجـل             -١٠١-١١٠
  ؛)الكرسي الرسويل(ساسية األطبيعية واجملتمع ال بوصفها وحدة ،وامرأة
مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على التمييز يف جمـايل             -١٠٢-١١٠

 ،الرومـا أفـراد   يتعرض لـه    سيما ما تتعرض له املرأة و      االستخدام واملهنة، وال  
الواليات املتحدة  (بتوصيات هيئات اإلشراف التابعة ملنظمة العمل الدولية         عمالً

  ؛)األمريكية
 ال سيما فل حق مجيع مواطنيها يف العمل، و      تنفيذ التدابري اليت تك     -١٠٣-١١٠

  ؛)كوبا( الشباب دون سن اخلامسة والعشرين والنساء
  ؛)ليبيا( سد الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء  -١٠٤-١١٠
اإلنفاذ الفعلي للقوانني املتعلقة مبكافحة التحرش      ضمان  حتسني    -١٠٥-١١٠

كافحة العنف اجلنسي يف مكـان      اجلنسي واعتماد تدابري وقائية ومحائية إضافية مل      
  ؛)هولندا(العمل 
 علـى ميـاه     السكاناختاذ تدابري لضمان إمكانية حصول مجيع         -١٠٦-١١٠

  ؛)شيلي(الشرب املأمونة 
زيادة املدخالت للمساعدة على حتـسني مـستويات معيـشة            -١٠٧-١١٠

 وخلق املزيد من فرص العمل للنساء والشباب        ،السكان الذين يعانون من الفقر    
  ؛)الصني(وغريهم من الفئات اخلاصة 
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اعتماد برنامج شامل بشأن الصحة اجلنسية واحلقوق اإلجنابيـة           -١٠٨-١١٠
باالستناد إىل حقوق اإلنسان ومعايري منظمة الصحة العاملية وختصيص موارد مالية           

  ؛)بلجيكا(وبشرية كافية لتنفيذها 
حلمل عمـالً  زيادة فرص حصول مجيع النساء على وسائل منع ا   -١٠٩-١١٠

مبا يقتضيه العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
  ؛)بلجيكا(

اللجوء إىل  يف  مواصلة ضمان خيار العاملني يف الرعاية الصحية          -١١٠-١١٠
  ؛)الكرسي الرسويل(مبدأ االستنكاف الضمريي 

ل وحىت الوفاة   االستمرار يف محاية احلق يف احلياة من بداية احلم          -١١١-١١٠
حيـاة  " من الدستور السلوفاكي اليت تنص علـى أن          ١٥الطبيعية عمالً باملادة    

  ؛)الكرسي الرسويل(" حىت يف املرحلة اليت تسبق الوالدةاحلماية، تستحق اإلنسان 
ضمان حصول املرأة على نوعية جيدة من التربية اجلنسية فـضالً           -١١٢-١١٠

زمة لكي تتمتع بصحة جنسية واعية ومسؤولة       عن الرفاالت والوسائل األخرى الال    
  ؛)املكسيك(

لصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة       لاعتماد برنامج شامل      -١١٣-١١٠
 ،باالستناد إىل القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومعايري منظمة الـصحة العامليـة           

يـة  رأة واحلقوق اإلجناب  حقوق امل يف جمال   وإشراك املنظمات غري احلكومية العاملة      
  ؛)هولندا(إعداد هذا الربنامج وتنفيذه يف عملية 

االستمرار يف انتهاج السياسات املناسبة والفعالـة الراميـة إىل            -١١٤-١١٠
 ،زيادة حتسني إمكانية حصول األطفال احملرومني اجتماعياً على التعليم والنظـر          

  ؛)اجلمهورية التشيكية( يف اعتماد تدابري إضافية ،عند االقتضاء
مواصلة اجلهود املبذولة لتطوير قدرات املؤسسات اليت تتعامـل     -١١٥-١١٠

  ؛)مانُع(مع املعوقني 
االحتـاد  (حتسني التشريعات يف جمال محاية حقوق األقليات القومية           -١١٦-١١٠

  ؛)الروسي
مواصلة حتسني محاية األقليات القومية يف سلوفاكيا، بطرق منها           -١١٧-١١٠

  ؛)اجلبل األسود(ة إدخال حتسينات مؤسسية وتشريعي
  ؛)سري النكا(دعم صون ثقافات األقليات القومية وتطويرها   -١١٨-١١٠
علـى خمتلـف    ألقليـات   متثيل ا اعتماد سياسات إجيابية تتيح       -١١٩-١١٠

  ؛)أوروغواي(مستويات احلكم وطنياً وحملياً 



A/HRC/26/12 

31 GE.14-12707 

 إىل  نتمنياملزيادة اجلهود املبذولة إلتاحة فرص مناسبة لألطفال          -١٢٠-١١٠
 مبـا يتمـشى مـع       ،يات لتعلم لغتهم األم والدراسة بلغتهم األم يف املدارس        أقل
  ؛)هنغاريا(قترحات جملس أوروبا م

 بالكامل مـن أجـل      الروما الوطنية إلدماج    االستراتيجيةتنفيذ    -١٢١-١١٠
االقتصادي والتمييز ومواصلة إدانة مجيع أفعال       -مكافحة التهميش االجتماعي    

 الروما ومواصلة تنفيذ استراتيجية إدماج      ؛)يات املتحدة الوال( الروماالعنف ضد   
 ؛)شـيلي ( الروما وتعزيز أحكام استراتيجية إدماج      ؛)أنغوال( ٢٠٢٠حىت عام   

. الرومـا واختاذ مجيع التدابري الضرورية لتنفيذ االستراتيجية الوطنيـة إلدمـاج           
  ؛ )مساالن(ويشمل ذلك توفري وسائل مالية لتنفيذ هذه االستراتيجية بكفاءة 

 لكـي تعمـل   الروماتعزيز التزاماهتا يف إطار استراتيجية إدماج      -١٢٢-١١٠
األجانب وغريهـا مـن     وكره  بفعالية على مكافحة العنصرية والتمييز العنصري       

  ؛)كوبا(أشكال التعصب املترابطة 
إىل تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة       الرامية  نشطة  األاالستمرار يف     -١٢٣-١١٠

 واالسـتراتيجية   ٢٠١٥-٢٠١١ للفتـرة    الرومـا بعقد إدماج   املنقحة املتعلقة   
  ؛)اجلبل األسود( ٢٠٢٠ حىت عام الرومااملعتمدة إلدماج 

علـى   ٢٠٢٠ حىت عام    الروماتقييم تنفيذ استراتيجية إدماج       -١٢٤-١١٠
، مبا يف ذلك    الروماومواصلة إشراك املنظمات غري احلكومية املعنية ب      أساس سنوي   

  ؛ )فنلندا(لنساء واألطفال بنشاط يف تنفيذ االستراتيجية وتقييمها املنظمات املعنية با
 يف قـضايا  الرومـا تعزيز سياسات أكثر فعالية ترمي إىل إدماج          -١٢٥-١١٠

 من شأهنا أن تفـضي إىل نتـائج إجيابيـة           ،التعليم والعمالة واإلسكان والصحة   
  ؛))البوليفارية - مجهورية( فرتويال(

ستدام املل  احلعليم بوصفه أهم جزء من أجزاء       التركيز على الت    -١٢٦-١١٠
ويتعني أن  .  والتحلي بالصرب واملثابرة يف هذا العمل      ،الروماطويل األجل لسكان    

م يف مدارس   ه الفرص نفسها املتاحة لآلخرين مع عدم إيداع       الروماتتاح ألطفال   
  ؛ )السويد( خمصصة للطالب املصابني بإعاقة ذهنية

 يف صلب نظـام     الرومالرامية إىل إدماج أطفال     تعزيز اجلهود ا    -١٢٧-١١٠
  ؛)سري النكا( التعليم العادي

التفرقة يف التعليم،   فرض التزام واضح على مجيع املدارس بعدم          -١٢٨-١١٠
  ؛)إسرائيل (الروماأطفال ووضع حد للتمييز ضد 

اختاذ املزيد من اخلطوات الستعراض السياسات واملمارسـات          -١٢٩-١١٠
 واعتماد  ؛)الربتغال( يف املدارس    الروماأطفال  التمييز ضد   فضي إىل   القائمة اليت ت  
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وحتقيق نتائج تعليميـة    التفرقة،  خطة ملموسة وتدابري من شأهنا أن تلغي ظروف         
  ؛)النمسا (الروماأفضل لألطفال املنحدرين من مجاعات 

اختاذ تدابري تضمن إتاحة اإلمكانية ألطفال األقليـات اإلثنيـة            -١٣٠-١١٠
تنفيذ هذه التدابري   من املقترح   ويف هذا اخلصوص،    . ء داخل النظام املدرسي   للبقا

 أو  الروماعلى مستوى احلكومات احمللية اليت تعيش فيها أعداد كبرية من سكان            
  ؛)أوروغواي( وإجراء متابعة مناسبة للتقدم احملرز يف هذا اخلصوص ،اهلنغاريني

ياسات مناسبة ملعاجلة مسألة    اعتماد وتنفيذ إطار قانوين سليم وس       -١٣١-١١٠
الوارد  يف نظام التعليم باستخدام تعريف الفصل        الرومااملمارسات التمييزية ضد    

يف السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واحملكمة اإلقليميـة يف           
بريشوف، مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل ضمان تعميم تعريف احملكمة للفـصل             

 التعليم على اجلهات صاحبة املـصلحة ذات الـصلة والتـرويج لـه            اإلثين يف   
  ؛)يرلنداأ(

 يف املدارس الروماأطفال  التمييز ضد   زيادة تعزيز جهودها إلهناء       -١٣٢-١١٠
بتكليف هيئة مناسبة مبسؤولية واضحة عن حتديد حـاالت الفـصل وفـرض             

  ؛)فنلندا(التمييز توجيهات ملزمة على املدارس لوضع حد ملمارسات 
إنشاء فرقة عمل تابعة للوزارات املختصة ومنظمـات اجملتمـع            -١٣٣-١١٠

يلزم من املوارد     يف التعليم وضمان توفري ما     الرومااملدين لوضع خطة إلهناء فصل      
  ؛ )كندا(لبدء تنفيذها 

اختاذ التدابري املناسبة لضمان توفري التعليم الشامل يف املـدارس            -١٣٤-١١٠
الطالب املودعني يف صفوف خاصة أو مـدارس        قة ضد   التفرالسلوفاكية وإهناء   

  ؛)النرويج(خمصصة هلم العتبارات غري اعتبارات اإلعاقة الذهنية 
 الرومـا تكثيف اجلهود املبذولة لرفع معدل تـسجيل أطفـال            -١٣٥-١١٠

  ؛)ألبانيا(ومشاركتهم يف النظام التعليمي 
نية حـصول   اعتماد استراتيجية وطنية وخطة عمل لضمان إمكا        -١٣٦-١١٠

  ؛)أوزبكستان( على التعليم املناسب واملقبول الروماأطفال 
ـ إيالء اهتمام خاص لتقدمي خدمات أساسية مناسـبة           -١٣٧-١١٠ سكان ل
، مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وأنظمة التخلص من مياه           الروما

  ؛)إسبانيا(اجملارير والنفايات 
 الرومـا محور حول إدمـاج  ضمان رسم سياسات لإلسكان تت    -١٣٨-١١٠

وغريهم من الفئات املهمشة والضعيفة وتتفادى أي شكل من أشكال االستبعاد           
  ؛)املكسيك(القسري أو الفصل 
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 بدون  الروماالء القسري وهدم مستوطنات     عمليات اإلخ إهناء    -١٣٩-١١٠
  ؛)إسبانيا(حلول سكن بديل عندما حتدث هذه احلاالت وتوفري  ،إشعار مسبق

لروما يف  لالتأكد من حتقيق التوازن بني احلاجة إىل إعطاء فرصة            -١٤٠-١١٠
 الروماوإعطاء  .  قد ينتج عن ذلك    الذيالتفرقة املترسخة   متلك أراضيهم وخطر    

من شأنه  اليت تكون يف بعض األحيان غري شرعية        االستيطان  فرصة شراء أراضي    
لصرف الصحي  إمكانيات أفضل للمطالبة بضرورة توفري خدمات ا      أيضاً  يتيح  أن  
  ؛)السويد(البلدية اخلدمات و

ملية بناء جدران وحواجز يف     وقف فصل األراضي الذي أجج ع       -١٤١-١١٠
  ؛)إسبانيا( مثل بريشوف وميخالوفتسي وبارتيزانسكي وتريبيشوف مناطق
 علـى   الرومااختاذ خطوات لتيسري إمكانية حصول أفراد مجاعة          -١٤٢-١١٠

  ؛)اهلند(سكن لالتعليم والصحة وا
 الرومااختاذ املزيد من التدابري لتحقيق التنمية املستدامة جلماعة           -١٤٣-١١٠

  ؛)اهلند(مع التركيز على إدماجها يف اجملتمع العادي 
 يف الربملـان    الرومـا مضاعفة جهودها لتحسني مشاركة أقلية        -١٤٤-١١٠

رت يف  ابات الربملانية اليت ج    يف االنتخ  الرومابالنظر إىل أنه قد انتخب مرشح من        
  ؛)مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً( )١(٢٠١٢ عام

إنشاء آليات للتعرف يف مرحلة مبكرة إىل األطفال الالجـئني            -١٤٥-١١٠
وملتمسي اللجوء الذين حيتمل أن يكونوا قد شاركوا يف نزاع مسلح لـضمان             

  ؛)بلغاريا(محايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم 
سات من شأهنا محاية وتعزيز احلقوق املدنيـة        تنفيذ قوانني وسيا    -١٤٦-١١٠

 والالجئني وملتمـسي    الروماوالسياسية واالجتماعية واالقتصادية للمهاجرين و    
  ؛)الكرسي الرسويل( احلق يف الصحة ويف التعليم ويف العمل ال سيمااللجوء، و

دولة أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف ال         /مجيع االستنتاجات و    - ١١١
وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .ككلبتأييد الفريق العامل 

__________ 

تكثيف جهودها لتحسني مشاركة أقليـة الرومـا يف         ": حاورأثناء جلسة الت  جاءت  فيما يلي التوصية كما      )١(
مجهوريـة   (٢٠١٠الربملان بالنظر إىل عدم انتخاب أي مرشح من الروما يف االنتخابات الربملانية يف عـام                

 ).مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
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