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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن التقريـرين الـدوريني التاسـع والعاشـر               
ـ نة يف دورهتـا الثا    جا الل اليت اعتمدهت  ،سلوفاكيال  ١١(ة والثمـانني  ني

  )٢٠١٣مارس / آذار١ -رباير ف/شباط
، )CERD/C/SVK/9-10(لدوريني التاسع والعاشر لسلوفاكيا     انظرت اللجنة يف التقريرين       -١

املعقودتني ) 2218 و CERD/C/SR.2217 (٢٢١٨ و ٢٢١٧املقدمني يف وثيقة واحدة، يف جلستيها       
) CERD/C/SR. 2231 (٢٢٣١، واعتمـدت يف جلـستها   ٢٠١٣فرباير / شباط٢٠ و١٩يومي 

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣فرباير / شباط٢٨املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني التاسع والعاشر الذي قدمته الدولة             -٢

وترحب . الطرف والذي يتسق مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير           
ـ اللجنة أيضاً    ا الدوريـة  مبا أبدته الدولة الطرف من التزام باملواعيد وانتظام يف تقدمي تقاريره

 بالشكر إىل الوفد الكبري     وتتقدم.  ذلك من فرصة إلجراء حوار بناء ومستمر معها        وما أتاحه 
  . والردود اليت قدمها على أسئلة وتعليقات اللجنةالعرض الشفويللدولة الطرف على 

  ابيةاجلوانب اإلجي  -باء  
مع التقدير وجود عدد من التشريعات اليت صدرت والتطورات الـيت            تالحظ اللجنة   -٣

  :حدثت يف السياسة العامة حنو القضاء على التمييز العنصري، مبا يف ذلك ما يلي
 ١ مـن    اعتبـاراً تعديل قانون مكافحة التمييز الذي سيدخل حيز النفـاذ            )أ(  
ري اخلاصة املؤقتة الرامية إىل القـضاء علـى أوجـه        ، والذي ينظم التداب   ٢٠١٣أبريل  /نيسان

اجلنس، وإىل تعزيز تكافؤ الفـرص يف  نوع احلرمان اليت تستند إىل أمور منها العرق واإلثنية و        
  العمل، امتثاالً لتوجيهات االحتاد األورويب ذات الصلة؛
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، العامل  ٢٠١٢إنشاء مكتب املفوض احلكومي لألقليات الوطنية، يف عام           )ب(  
  يئة استشارية؛كه

بالنـسبة  ،  ٢٠١٥-٢٠٠٥مراجعة خطة العمل الوطنية لعقد إدماج الروما          )ج(  
 واعتماد استراتيجية إلدماج الرومـا      ؛٢٠١١عام  أغسطس  /آب، يف   ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  

 وبالتشاور األوروبية املفوضية، وفقاً إلطار ٢٠١٢يناير /، يف كانون الثاين٢٠٢٠متتد إىل عام 
  تمع املدين؛مع منظمات اجمل

           /، يف حزيـران   ٢٠١٤-٢٠١١ مكافحة التطـرف للفتـرة       خطةاعتماد    )د(  
  ؛٢٠١١يونيه 

اعتماد خطة العمل اخلامسة ملنع مجيع أشكال التمييز والعنـصرية وكـره              )ه(  
، وإنشاء  ٢٠٠٩مايو  /، يف أيار  ٢٠١١-٢٠٠٩تعصب، للفترة   وغريها من مظاهر ال   األجانب  
 والقـضاء    وكره األجانب ومعاداة السامية وغريها من أشكال التعـصب         العنصريةجلنة ملنع   

  .٢٠١١، يف عام عليها
  :وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية خالل الفترة قيد النظر  -٤

 ٢٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري، يف            )أ(  
  ؛٢٠١٠مايو /أيار

الختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية        الربوتوكول ا   )ب(  
  .٢٠١٢مارس / آذار٧واالجتماعية والثقافية، يف 

  أوجه القلق والتوصيات  -جيم  

  البيانات اإلحصائية ذات الصلة    
تـضمن   ٢٠١١لعام  فيما ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن التعداد السكاين            -٥

تأسف لعدم تقدمي البيانات الـيت طلبتـها        فإهنا  األقليات القومية،   ألول مرة أسئلة عن لغات      
االقتصادي لألشخاص املنتمني ألقليات، على الرغم مـن         -سابقاً بشأن الوضع االجتماعي     

الرصد اإلحصائي لظـروف معيـشة جمموعـات        " مبشروع معنون    ٢٠١٠الشروع يف عام    
وتالحظ اللجنة أيضاً أن نـسبة      .  اإلمنائي بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة    " مستهدفة خمتارة 

 يف املائة   ٧ إىل   ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١األشخاص الذين مل تعرف هويتهم قد ازدادت من         
  .٢٠١١يف عام 

، )CERD/C/2007/1(واللجنة إذ تذكر مببادئها التوجيهية املنقحة إلعداد تقـارير            
           أو القـومي املتعلقـة بالوضـع      البيانات املصنفة حبسب األصـل اإلثـين          أن إىل تشري

          االقتصادي والثقايف ملختلف اجملموعـات هـي أدوات مفيـدة للدولـة             - االجتماعي
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وتطلـب  .  يف االتفاقيـة   املكرسةالطرف لتعزيز متتع اجلميع على قدم املساواة باحلقوق         
            املـشروع املـشار     تقريرها الدوري املقبل نتائج    ُتدرج يف إىل الدولة الطرف أن      اللجنة

 الرومـا وكـذلك الوضـع       لطائفـة وال سيما بيانات عن الظروف املعيشية        إليه أعاله 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً مبعاجلة      . االقتصادي لألقليات األخرى   -االجتماعي  

تعلقـة  النسبة املرتفعة لألفراد الذين مل حتدد هويتهم من بني سكاهنا، وأن تنوع أنشطتها امل      
جبمع البيانات لكي حتصل على معلومات دقيقة عن مجيع اجملموعات اإلثنية اليت تعيش يف              

  .سلوفاكيا

  العنف واجلرائم بدافع العنصرية    
 اللجنة علماً باألرقام املقدمة بشأن أنشطة التطرف واجلرائم املرتكبـة بـدافع             حتيط  -٦

         مقدمة يف شـكل مـدمج  عال اجلنائية   ومع ذلك، ترى أن املعلومات عن هذه األف       . العنصرية
اجلنس واألصل القومي أو اإلثين للـضحايا       نوع  وال تتضمن تصنيفاً مفصالً حبسب العمر و      

جبهود الدولة الطرف املبذولـة     كذلك   اللجنة علماً    يطوفيما حت . وفقاً ملا طلبته اللجنة سابقاً    
تطرفة من جديـد وإزاء     املنظمات  اململكافحة التطرف، فإهنا تشعر بالقلق إزاء ظهور أنشطة         

 تـستغل  من تقرير الدولة الطرف بأن اجملموعات املتطرفـة          ٧٠املعلومات الواردة يف الفقرة     
بعض الثغرات املوجودة يف القانون املتعلق باحلق يف التجمع اليت حتول دون حظـر أنـشطة                

  ).٤ و٢املادتان (التطرف 
بري فعالة ملالحقـة مـرتكيب جـرائم        توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدا        

وحتث اللجنـة الدولـة     . املنظمات العنصرية واملتطرفة   ردعالكراهية مالحقة فعالة بغية     
املتعلقة بالعنف املنظم القـائم علـى       ) ١٩٩٣(١٥الطرف، عمالً بتوصيتها العامة رقم      

 ضد مثل األصل اإلثين، على توخي احلذر الالزم وعلى أن تكون مستعدة الختاذ إجراءات
هذه املنظمات يف أبكر وقت ممكن ومعاقبة ومالحقة اجلهات اليت متول أنشطتها وتشترك             

أي ثغرة يف تشريعاهتا من خالل تعديلـها        معاجلة  وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . فيها
بشكل حيظر ومينع أنشطة املنظمات املتطرفة، من خالل حلها واإلعالن عن عدم قانونيتها، 

وتكرر اللجنة طلبها بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية حمدثـة           . اءحسب االقتض 
بشأن عدد جرائم الكراهية وطبيعتها، وبشأن اإلدانات واألحكام الصادرة حبق مرتكبيها،           

 أو اإلثين للضحايا والتعويض املقـدم،  القومياجلنس واألصل نوع مصنفة حبسب السن و   
  .عندما يكون ذلك منطبقاً

  نون مكافحة التمييز قاإنفاذ    
 فيما يتعلق بتقدمي ٢٠١٢يناير /كانون الثاين ١ اللجنة علماً بالتعديل الصادر يف  حتيط  -٧

املساعدة القانونية إىل األشخاص الذين هم حباجة مادية، الرامي إىل زيادة فعاليـة وصـول               
عـدة  " تـشري إىل   أن الدولة الطـرف    أيضاً   وتالحظ. إىل القضاء  ضحايا التمييز العنصري  
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 احتجوا بقـانون مكافحـة التمييـز        ،"وال سيما من أصل الروما اإلثين      ،طبيعينيأشخاص  
)CERD/C/SVK/9-10   ألن املعلومات تفيد بـأن     اللجنة  ومع ذلك، تأسف    ). ١٤٠، الفقرة

 عقبـة   تشكل وأن إجراءات احملاكم املطولة      ،قانون مكافحة التمييز غري مطبق بصورة كاملة      
ويساورها القلق  . سبل انتصاف  العنصري الذين يرغبون يف احلصول على        أمام ضحايا التمييز  

واجلـرائم  اخلطاب العنصري   أيضاً إزاء تدين أعداد الشكاوى املقدمة، على الرغم من انتشار           
  ).٦ و٢املادتان (د العنصرية يف البل

بشأن منع التمييز العنـصري يف      ) ٢٠٠٥(٣١ويف ضوء تعليق اللجنة العام رقم         
ـ ْنوسري عمل نظام العدالة اجلنائية، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تُ          إدارة   ذ بالكامـل   ِف

          اجلمهـور،  ليطلـع عليهـا     قانون مكافحة التمييز وأن تنشر أيضاً املعلومات املتعلقة به          
جبميع أوجه االنتصاف القانونية املتاحـة أمامهـا عنـد          وإلعالمهم  وال سيما األقليات،    

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل معاجلـة مـشكلة طـول            . ز العنصري مواجهة التميي 
اإلجراءات يف احملاكم فيما يتعلق بضحايا التمييز العنصري، من خالل ضمان أمور منـها              
أن ييسر التعديل املشار إليه أعاله املتعلق باملساعدة القانونية من وصـوهلم إىل القـضاء               

 ١١وى املدنية، يف احملاكم، عمالً بأحكام املادة        وتطبيق مبدأ قلب عبء اإلثبات يف الدعا      
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن جتري حتليالً شامالً للعدد      . من قانون مكافحة التمييز   

املنخفض للشكاوى املقدمة وأن تتخذ تدابري ملموسة للتصدي هلذه املشكلة، من خـالل             
 مع  عدم التمييز، يف جمال   نني والقضاة   تنظيم دورات لتدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوا      

ب من الدولة   تطلوأخرياً  . التركيز على تطبيق االتفاقية وقانون مكافحة التمييز يف احملاكم        
  .الطرف أن تدرج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل

  ب العنصري يف وسائط اإلعالماطاخل    
الكراهيـة يف وسـائط     خلطاب  لغ عنها   ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الزيادة املب         -٨

 وكـذلك يف املناسـبات      التواصل االجتمـاعي  اإلعالم ويف اإلنترنت، مبا يف ذلك شبكات        
اللجنـة  حتيط  وفيما  .  واهلنغاريني وغري املواطنني   بصفة خاصة الروما  اليت تستهدف   الرياضية،  

يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية، الوطنية ألقليات  اعلماً بالتدابري التشريعية املتخذة لتعزيز لغات       
ب الكراهية يف وسـائط اإلعـالم   اتعتقد أن من املطلوب اختاذ تدابري إضافية لوضع حد خلط       

  ).٧ و٤املادتان (
بشأن التشريع املتعلق بالقـضاء     ) ١٩٨٥(٧ العامة للجنة، رقم     توفقاً للتوصيا   

لتمييز ضد غـري    بشأن ا ) ٢٠٠٤(٣٠ورقم  ) ١٩٩٣(١٥على التمييز العنصري ورقم     
الدولة الطرف بأن حتدد هوية األفـراد أو اجملموعـات الـذين            اللجنة  املواطنني، توصي   

ـ             ب احيرضون على الكراهية العنصرية ضد األقليات واألجانب، وأن جتري حتقيقاً يف خط
، وأن تطبق العقوبـات     إعالمينيولني حكوميني أو    أو مسؤ  الكراهية الصادر عن سياسيني   
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 اليت تستهدف ،وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري الالزمة. هماملناسبة علي
  . لتعزيز التسامح واحلوار فيما بني الثقافات واحترام التنوع،بصفة خاصةالصحفيني 

  هيئة رصد مستقلةوجود عدم     
التحقيق يف النشاط اجلنائي    باملراقبة والتفتيش خمتص    قسم خدمات   تالحظ اللجنة أن      -٩
وتالحظ أيضاً عـدم    . والشرطة كليهما خيضعان لوزارة الداخلية    القسم  الشرطة وأن   باط  لض

وجود هيئة مستقلة لرصد احلاالت املزعومة لوحشية أفراد الشرطة ضد األشخاص املنـتمني             
وتعرب أيضاً عن قلقها ألوجـه      . ، ومالحقة مرتكبيها  جملموعات األقليات، وال سيما الروما    

 ، يف سوء معاملة األقليات من جانب ضباط الشرطة        اتثناء إجراء التحقيق  النقص املبلغ عنها أ   
  ).٤املادة (ال تؤخذ دوافع العنصرية دائماً يف احلسبان حيث 

تكرر اللجنة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رصـد مـستقلة إلجـراء                
ء توصـيتها  يف ضو  وحتث اللجنة، . الشرطةضباط   يف اجلرائم اليت يتورط فيها       اتالتحقيق

، الدولة الطرف على اختاذ تدابري فورية للتحقيـق بفعاليـة يف            )٢٠٠٥(٣١العامة رقم   
 العنصرية،  ذات الدوافع جرائم الكراهية املبلغ عنها وضمان مقاضاة مرتكيب مجيع اجلرائم          

وتطلب اللجنة إىل   . وفقاً للتشريع الوطين واالتفاقية، مع مراعاة خطورة مثل هذه األفعال         
ة الطرف أن تقدم معلومات عن عدد شكاوى سوء املعاملة املرفوعة مـن جانـب               الدول

 اتالشرطة، وكذلك عن نتائج التحقيق    ضباط  أشخاص منتمني جملموعات األقليات ضد      
  .يف هذه الشكاوى وعن أية إجراءات قضائية اختُذت على املستويني اجلنائي والتأدييب

  الروما والتمييز ضد األقليات، وال سيما الوصم    
قلقها فيما يتعلق مبواصلة وصم الروما والتمييز ضـدهم         اإلعراب عن   تكرر اللجنة     -١٠

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الـرد       . االقتصادية اهلشة  -واستمرار أوضاعهم االجتماعية    
بأنه مـن غـري     ) ١٥٠ و ١٤٩ ، الفقرتان CERD/C/SVK/9-10(الذي قدمته الدولة الطرف     

ثيل الروما يف الشرطة إال إذا كان ذلك يستند إىل اجلدارة، أي تطبيق معيـار               املمكن زيادة مت  
وتأسف أيضاً لعدم تقدمي معلومات عن عدد أفراد الروما ال يف قـوات             . املساواة بني اجلميع  

  ).٥املادة (الشرطة فحسب بل أيضاً يف اهليئات املنتخبة حملياً 
الرامية إىل مكافحة التمييز ضـد  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها          
بشأن املقصود من التـدابري اخلاصـة       ) ٢٠٠٩(٣٢ووفقاً لتوصيتها العامة رقم     . الروما

ونطاقها املشار إليها يف االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة            
سـتخدام   الدولة الطـرف با     اللجنة بشأن التمييز ضد الروما، توصي    ) ٢٠٠٠(٢٧رقم  

وضع وتنفيذ تدابري   لضمان  البيانات اليت سُتنشر عن قريب بشأن ظروف معيشة الروما،          
خاصة مؤقتة عاجلة للنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للروما، باالستناد          

الدولـة الطـرف    أيضاً  ويف هذا السياق، توصي اللجنة      . حتياجاهتم وبالتشاور معهم  اإىل  
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        / نيـسان  ١مـن   اعتباراً  سينظم  الذي  ل قانون مكافحة التمييز دون تأخري،       بتنفيذ تعدي 
وتطلب اللجنة إىل   . للتمييز واحلرمان الفئات تعرضاً    التدابري اخلاصة ألكثر     ٢٠١٣أبريل  

الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابري الالزمة لكي تقدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل                
  .روما يف الشرطة ويف اهليئات املنتخبة حملياًمعلومات عن عدد أفراد ال

  لواقعكم األمر ا يف النظام التعليم حبفصلمواصلة ال    
على الرغم من بعض التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف، مبا يف ذلك سـن قـانون                  -١١

احمللية يف  كمة  احمل عن   ٢٠١١ديسمرب  / واحلكم الصادر يف كانون األول     ٢٠٠٨املدارس لعام   
املدرسـة    الذي يقضي بإزالة الفصل بني طالب الروما وغريهم من الطـالب يف            وفشبري

  :كي ميشاالين، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي يف ساريشالعامة ةاالبتدائي
مواصلة الفصل بني أطفال الروما وغريهم من األطفال حبكم الواقع يف نظام              )أ(  
  مدارس أو صفوف لطالب الروما وحدهم؛تباع ممارسة ختصيص من خالل االتعليم 

املعلومات اليت تفيد بأن أعداد أطفال الروما تتجاوز إىل حد خطري أعـداد               )ب(  
لألطفال املـصابني بإعاقـة     " اخلاصة"غريهم من األطفال يف الصفوف اخلاصة ويف املدارس         

" اخلاصة"إىل املدارس  املالية املقدمة ارتفاع املسامهاتأن ؛ وكذلك املعلومات اليت تفيد ب ذهنية
 املنتمني لبيئة حمرومة اجتماعياً    باملقارنة مع مدارس تعليم األطفال       ذهنية املصابني بإعاقة    للطلبة

  فسر هذه املمارسة؛يقد 
 وقانون مكافحة التمييز فيما يتعلـق       ٢٠٠٨ قانون املدارس لعام     إنفاذعدم    )ج(  

  ؛لإلنفاذتدابري واضحة بالتمييز والفصل يف نظام التعليم وكذلك عدم وجود 
 الذي أعاد األخذ    "الرومااملتعلق ب  اإلصالح" برنامجاملعلومات اليت تفيد بأن       )د(  

لألطفال من األسر املتأثرة باالستبعاد االجتماعي، قد يؤدي إىل        املدرسي  بالتعليم اإللزامي قبل    
  ).٥ و٣ و٢املواد (التمييز والفصل 

           ستراتيجية إدمـاج الرومـا حـىت      أحكام ا توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز        
.  وخطة العمل الوطنية املنقحة لعقد إدماج الروما وضمان متابعتهما بفعاليـة        ٢٠٢٠عام  

  :وهلذا الغرض، تطلب إىل الدولة الطرفة القيام مبا يلي
أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة للقضاء على ممارسة فصل أطفال الرومـا              )أ(  

عليم وضمان متتعهم بفرص متساوية يف الوصول إىل التعليم اجليد النوعية، وفقاً         يف نظام الت  
  ؛)٢٠٠٠(٢٧للتوصية العامة للجنة رقم 

أساليب وسبل للقضاء على التمثيل املفرط لطـالب الرومـا يف           اعتماد    )ب(  
الصفوف املتخصصة واملدارس اخلاصة، من خالل التصدي لألسـباب اجلذريـة هلـذه             

دماجهم يف التعليم النظامي؛ وزيادة املوارد البشرية واملالية لتعلـيم أفـراد            املمارسة، وإ 



CERD/C/SVK/CO/9-10 

7 GE.13-42794 

 االجتماعيني علـى حقـوق      واألخصائينيالروما، باإلضافة إىل تنظيم التدريب للمعلمني       
  ؛الروما

 لضمان التطبيق الفعال لقانوين املـدارس ومكافحـة         إنفاذاختاذ تدابري     )ج(  
بغية أخرى  رمها يف املدارس وكذلك اختاذ تدابري وقائية        التمييز، مبا يف ذلك من خالل نش      

  وضع حد للفصل يف التعليم، حبكم الواقع؛
 بطريقة تسمح بالقضاء على     ي قبل املدرس  اإللزاميضمان توفري التعليم      )د(  

التفاوت بني أطفال اجملموعات املهمشة وأطفال معظم السكان، هبدف منـع الفـصل يف              
  . مستقبالًالتعليم

   يف السكن الالئق الروماأفرادحق     
إمكانية بأن عدم   ) ١٦٢، الفقرة   CERD/C/SVK/9-10(يف ضوء بيان الدولة الطرف        -١٢

السكن الالئق هو أكثر املشاكل خطورة اليت مل تتغري إىل حد كبري            على   أفراد الروما    حصول
  :، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلياستعراضمنذ آخر 
من أجل تعزيز حق أفراد الروما يف السكن الالئـق          املتخذة  دودة  احملري  تدابال  )أ(  

،  سلوفاكيا ي بعض مستوطنات الروما، وال سيما يف شرق       وافتقارووضع حد للعزل املكاين؛     
للمرافق األساسية مثل املرافق الصحية والكهرباء واملاء الصاحل للشرب ونظام الصرف الصحي  

  والتخلص من النفايات؛
ـ        ،يف بعض املناطق  واحلواجز املقامة   دران  اجل  )ب(   وف ش مبـا يف ذلـك يف بري

  وف، لعزل الروما عن باقي السكان؛شوتريبيوبارتيزانسكي وميغالوفتسي 
بـشراء  هلـم   بالسماح   اإلصالح املتعلق بالروما  يف برنامج   التدبري املقترح     )ج(  

 حتسني ظروف معيشتهم،   هبدف   اًمساحات من األرض يف املستوطنات اليت يقيمون فيها حالي        
   قد يزيد من الفصل الذي تتعرض هذه اجملموعة؛ألنه

وتأسف . اإلخالء القسري وهتدمي مستوطنات الروما دون تقدمي بدائل إليهم         )د(  
        اللجنة أيضاً لعدم تقدمي معلومات حمدثة عن أوضاع الرومـا مـن بالفيـسكي سـتفرتوك               

  ).٥ و٣ و٢املواد (
  :، مبا يلي)٢٠٠٠(٢٧لة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم وتوصي اللجنة الدو  
 من  ملنقحة وإستراتيجية إدماج الروما   طة العمل الوطنية ا   خل التنفيذ الفعال   )أ(  

 نظراً ألمهيـة هـذا      ،خالل ضمان احلق يف السكن الالئق ألفراد الروما دون متييز وعزل          
قية، وال سيما احلق يف الصحة والتعليم       يف االتفا املكرسة  متتعهم بغريه من احلقوق     يف  احلق  

  والعمل؛
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ضمان مشاركة أفراد الروما واجلمعيات اليت متثلهم، إىل جانـب بـاقي          )ب(  
السكان، يف مشاريع بناء املساكن وإعادة التأهيل والصيانة؛ وتعزيز احلـوار فيمـا بـني        

ي يظهر من خالل     جذوره والذ  ةلشعور بعدم الثقة املتغلغل   لالثقافات الرامي إىل التصدي     
  بناء جدران لفصل الروما عن غريهم من السكان؛

السكن الالئق  احلصول على   ضمان بذل مجيع اجلهود الرامية إىل تيسري          )ج(  
 وبذل مزيد ،املنظمات اليت متثلهم مع   و هم بالتعاون مع  الروماوحتسني ظروف معيشة أفراد     

            وصـية العامـة للجنـة       مـع مراعـاة الت     الـسكن من اجلهود للقضاء على الفصل يف       
  املتعلقة بالعزل العنصري والفصل العنصري؛) ١٩٩٥(١٩رقم 

 القسري وهتدمي مـستوطنات الرومـا دون        اإلخالءوضع حد حلاالت      )د(  
إخطار مسبق والقيام عندما تكون مثل هذه العمليات للتهدمي ضرورية بتـوفري حلـول              

 ملعاجلـة تقريرها الدوري املقبل أية تدابري ُتتخذ       ، وتضمني   هلمسكنية بديلة كافية ومناسبة     
  .حالة الروما يف بالفيسكي ستفرتوك

  تعقيم نساء الروما دون موافقتهن الكاملة واملستنرية    
 اللجنة علماً بثالثة أحكام صادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان            حتيطفيما    -١٣

 االنتباه إىل عدم قيام الدولـة       ا توجه هنفإا،  ضد سلوفاكيا بشأن التعقيم القسري لنساء الروم      
         الطرف بتحقيق فعال يف هذه املمارسة، يف مجيع أحناء البالد، وعـدم تعـويض الـضحايا                

  ).٦ و٣ و٢املواد (
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل القرارات األخرية الصادرة عـن              

فل تقدمي اجلرب والتعويض الكـاملني جلميـع        احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وبأن تك     
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن جتري حتقيقاً شامالً يف مجيع           . ضحايا هذه املمارسات  

ومع مراعـاة التوصـية     . حاالت التعقيم القسري لنساء الروما ومقاضاة املسؤولني عنها       
قة بنوع اجلنس، تشجع بشأن أبعاد التمييز العنصري املتعل) ٢٠٠٠(٢٥العامة للجنة رقم 

 املتعلق  ٢٠١٢اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري مناسبة تشمل تنفيذ مرسوم عام            
حباالت التعقيم غري القانوين للنساء وتنظيم تدريب خاص جلميع املوظفني الطبـيني عـن              
 كيفية احلصول على موافقة مستنرية قبل إجراء التعقيم، وتوعية املوظفني الطبيني بـشأن            

  .احترام تنوع أفراد جمتمع الروما

  حقوق اإلنسان واالتفاقيةالتوعية بشأن أنشطة     
تالحظ اللجنة أن غالبية السكان ال تزال تنظر بصورة سلبية إىل األقليات وال سيما                -١٤

  ).٧املادة (الروما 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم مزيد من الدورات التدريبية يف جمال حقوق              
 بالتسامح واحلوار فيما بني اإلثنيات واالنسجام، لصاحل املـوظفني          التوعيةن لتعزيز   اإلنسا

 االجتمـاعيني   واألخصائينياملكلفني بإنفاذ القوانني والقضاة واملعلمني واملوظفني الطبيني        
  .بصفة خاصة

  حلقوق اإلنسان والية املركز الوطين السلوفاكي    
وطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان الـذي ُمـنح يف   يساور اللجنة القلق ألن املركز ال       -١٥

من جانب جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات      " باء"، مركز الفئة    ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 
 وألن الدولة الطـرف مل تتخـذ        ،٢٠١٢ يف عام    ة حلقوق اإلنسان، قد فقد اعتماده     الوطني

ؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق     التدابري الالزمة لضمان امتثاهلا للمبادئ املتعلقة مبركز امل       
 املركـز وتأسف اللجنة لعدم كفاية املوارد املالية والبشرية لتمكني         ). مبادئ باريس (اإلنسان  
نشر قانون مكافحة التمييز ومـساعدة       حلقوق اإلنسان بالوسائل الالزمة ل      السلوفاكي الوطين

  ).٢املادة (ضحايا التمييز العنصري 
بشأن إنـشاء مؤسـسات     ) ١٩٩٣(١٧توصيتها العامة رقم    واللجنة إذ تذكِّر ب     

املركـز الـوطين    وطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية، توصي الدولة الطرف بتعزيز اسـتقاللية           
 كافح التمييز يباملوارد املالية والبشرية لكي     وتزويده  حلقوق اإلنسان وواليته    السلوفاكي  

 من العمل مبقتضى مبادئ باريس      ملركزاوتشجِّع الدولة الطرف على ضمان متكُّن       . بفعالية
  .كون يف وضع يسمح له بتقدمي طلب ناجح للحصول على االعتماديوأن 

  مسؤولية الدولة الطرف فيما يتعلَّق بتنفيذ االتفاقية    
 مع القلق أن الدولة الطرف تصف استقاللية هيئات احلكـم الـذايت             تالحظ اللجنة   -١٦

الـسكن  إمكانية احلـصول علـى      ن حتقيق عدم التمييز يف      حتول دو  رئيسيةاحمللية بأهنا عقبة    
، مبا يف ذلك تنفيذ توصـيات       )٢٠٣، الفقرة   CERD/C/SVK/9-10(االجتماعي ألفراد الروما    

). وآخـرون . ر. ، السيدة ل  ٣١/٢٠٠٣البالغ رقم   (ينا  جنة فيما يتعلَّق باحلالة يف دوبش     الل
حرمان بشأن  قرارات اهليئات احمللية     بعضوتعرب عن قلقها ألن رد فعل الدولة الطرف إزاء          

        السكن ويف حاالت أخـرى متويـل بنـاء جـدران           إمكانية احلصول على    أفراد الروما من    
           للفصل بني مستوطنات الروما وباقي السكان، هو فيما يبدو غري فعـال بـشكل كـاف               

  ).٥ و٢املادتان (
 الفعَّالة لتنفيذ االتفاقية وأن تكفل      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري        

يعوق مبدأ احلكم الذايت للهيئات احمللية واإلقليمية الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمـال             أالَّ  
حقوق اإلنسان، مبوجب االتفاقية، املتمثِّلة يف تعزيز احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

  .لتمييز أو اليت تتعرَّض لاحملرومةوالثقافية للمجموعات 
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فيما يتعلَّق بالبالغـات    اللجنة   ا بأن تنفذ الدولة الطرف توصيات     وتكرِّر توصيته   
 تـدرج يف  ينا، وأن    سيما فيما يتعلق باحلالة يف دوبش       من االتفاقية، وال   ١٤مبوجب املادة   

  .تقريرها الدوري املقبل معلومات حمدثة

  توصيات أخرى  -دال  

  التصديق على معاهدات أخرى    
تشجِّع الدولة  ضع اللجنة يف اعتبارها عدم قابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجزئة،           إذ ت   -١٧

الطرف على أن تنظر يف التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدِّق عليها  
بعد، ال سيما املعاهدات اليت تتصل أحكامها اتصاالً مباشراً مبجتمعات قد ختـضع للتمييـز               

  .التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالعنصري، مثل ا

  متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان    
بـشأن  ) ٢٠٠٩(٣٣  رقـم  لة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة     توصي اللجنة الدو    -١٨

متابعة مؤمتر استعراض إعالن وبرنامج عمل ديربان بأن تنفِّذ إعالن وبرنامج عمل ديربـان              
 العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل        ملكافحة اعتمدمها املؤمتر العاملي     الذين

سـتعراض  ال، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر ا       ٢٠٠١سبتمرب  /بذلك من تعصب يف أيلول    
.  لدى تنفيذها لالتفاقية يف نظامها القانوين احمللـي        ٢٠٠٩أبريل  / يف نيسان  املعقود يف جنيف  

          ري املقبـل معلومـات حمـدَّدة       تقريرها الدو أن تدرج يف    نة إىل الدولة الطرف     وتطلب اللج 
   العمل وغريها من التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن وبرنامج عمـل ديربـان علـى              عن خطط 

  .املستوى الوطين

  التشاور مع منظمات اجملتمع املدين    
يع نطاق احلوار مع منظمـات      توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التشاور وتوس        -١٩

وخاصة يف مكافحة التمييز العنـصري،        يف جمال محاية حقوق اإلنسان،     ة العامل املديناجملتمع  
  .املالحظات اخلتاميةهذه فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري املقبل ومتابعة 

  النشر    
قدميها، وأن   للجمهور عند ت   ها بأن تيسر إتاحة تقارير     الدولة الطرف  وتوصي اللجنة   -٢٠

تعمم باملثل املالحظات اليت تقدمها اللجنة بشأن هذه التقارير باللغة الرمسية وبغريهـا مـن               
  .اللغات الشائعة االستخدام، عند االقتضاء
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   املوحدةالوثيقة األساسية    
 ٢٠٠٢إن اللجنة إذ تالحظ أن الدولة الطرف قدَّمت وثيقتها األساسـية يف عـام                 -٢١

)HRI/CORE/1/Add.120(             ًتشجِّع الدولة الطرف على تقدمي وثيقة أساسية حمدَّثـة وفقـا ،
للمبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان،            
وال سيما تلك املتعلِّقة بالوثيقة األساسية املوحدة، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املـشترك             

 ٢٠٠٦يونيـه   /هدات حقوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف حزيـران          بني جلان هيئات معا   
)HRI/GEN.2/Rev.6الفصل األول ،.(  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 مـن االتفاقيـة     ٩ من املادة    ١تـطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، عـمالً بالفقرة          -٢٢

هـذه  عتماد   من نظامها الداخلي املعدل، أن توافيها يف غضون سنة واحدة من ا            ٦٥واملادة  
 ١٦ و ١١ و ٨ و ٦املالحظات اخلتامية مبعلومات عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات          

  .أعاله

  الفقرات ذات األمهية اخلاصة    
 تود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة               -٢٣

 الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا         تطلب إىل  و ، أعاله ١٥ و ١٣ و ١٢ و ٥ يف الفقرات 
  .الدوري املقبل معلومات مفصلة عن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذ هذه التوصيات

  إعداد التقرير الدوري املقبل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريريها الدوريني احلادي عشر والثاين عشر              -٢٤

، على أن تأخذ يف اعتبارها املبـادئ        ٢٠١٦مايو  /ار أي ٢٨يف وثيقة واحدة يف موعد أقصاه       
التوجيهية احملّددة لتقدمي التقارير اليت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة والـسبعني                

)CERD/C/2007/1(         وحتثُّ . املالحظات اخلتامية هذه  ، وأن تتناول مجيع النقاط اليت أُثريت يف
 األقصى لعدد صفحات التقارير اخلاصة بكـل        الدولة الطرف على مراعاة احلد    أيضاً  اللجنة  

 صفحة لعدد صفحات    ٨٠ و ٦٠واحلد األقصى الذي يتراوح بني        صفحة، ٤٠وهو  معاهدة  
  ).١٩، الفصل األول، الفقرة HRI/GEN.2/Rev.6(الوثيقة األساسية املوحدة 

        


