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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث

لسلوفاكيا*

 -1نظر ا لجنة ررا ت لجر لر لجررالث لجوفجررا ج ررن ف ف ( )E/C.12/SVK/3ت جن ررر ف  46ل47
( E/C.12/2019/SR.46ل ،)SR.47لملع ر ني يف ت  9ل 10ش ر لأل ل/لكتو ر ر  ،2019للعرمرراا ت
جن ر ف  ،60لملع نية ت  18ش لأل ل/لكتو ر  ،2019هذه لملالحظفا لخلرفم ا.

ألف -مقدمة
حررا لجنة ررا ر ررار لجر ل ر لجررالث لجوفجررا جنالجررا لجم ر ع لمررف امر ر مررأل معن مررفا
-2
إضف ا ت ثنيلنيهف عنى فئما لمل فئل ( .)E/C.12/SVK/Q/3/Add.1ل ر راث لور لث لجا رفع مرد ل را
لجالجا لجم ع.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
رحررا لجنة ررا ريجر ررال ي لجرش ر لع ا للملسا ر ا للج فا ررف ا لج ر ل ررذ ف لجالج ررا لجم ر ع
-3
جرعزلر ررز إعمر ررفك لو ر ر و لج رار ررفنيلا للججرمفع ر ررا للجو ف ر ررا ،عنر ررى لج ر ر لملشر ررفث إج ر ر ت هر ررذه
لملالحظررفا لخلرفم ررا .ل الحرره ،عنررى لج ر لخلا ر ت ،لل ر ني لملاذلجررا جرعررالل لج ررفن لملرعن ر
ريمل ررز لج ر ر لس لج ر ررن ف إل و ر ر و ل ن ر ررف لعن ر ر لرمفكر ررى و و ر ر مر ررد لملار ررفني لملرعن ر ررا م ر ررز
ر ت
لملسا ررفا لج ل ررا جرعزلررز لقفلررا ح ر و ل ن ررف (ماررفني ريثلرريت) ،للج فاررفا لج ر
لارم لث م ر ايا لجرففلا لمل خفضا نيلخل لجانا ل لك لجفرتة لملشم جا ريجر ل .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التطبيق احمللي
ع ر ا لجنة ررا عررأل واررف ف  /لوررفجا لج ر لا ررحمل ررف ل ررف ل ن ررا لجع ررا ررالنية
-4
حىت لآل ثغ و لجع ا لرمرد ري/لج لا عنى لجرش لعفا لج ل ا (لملفنية .))1(2
__________

*

لعرما ف لجنة ا ت نيلث ف لج فنياا للج ريف ( 30ولن كتاارمرب  18 -ش لأل ل/لكتو ر

)GE.19-19670(A



.)2019

E/C.12/SVK/CO/3

 -5تؤكد اللجنة من جديد التوصية اليت قدمتها يف عام ،E/C.12/SVK/CO/2( 2012
الفقرة  )6أبن تتخذ الدولة الطرف اإلجراءات املناسبة لرفع مستوى معرفة القضاة واحملامني
وامل دددعني الع ددامني ابلعه ددد لض ددمان أا ددذ أحاام ددم يف ايس ددبان يف قد درارات احمل دداكم احمللي ددة
وتوصدديها أيض داً ابعتمدداد تدددابئ مالئمددة إللكدداء الددوعي ابلعهددد وأبالليددة ايقددو االقتصددادية
واالجتماعية والثقافية للمقاضاة بني أعضاء السلطة القضائية وعامة الناس وتلفت انتباالهدا
إىل تعليقها العام رقم  )1998(9بشأن التطبيق احمللي للعهد
املؤسسة الوطنية يقو اإلنسان
الحره لجنة را ج ر ني لجالجرا لجمر ع جرتار ه مسا رر ف لج ل را و ر و ل ن رف  ،لهررإل
-6
لمل ز لج لس لج ن ف إل و و ل ن ف  ،جك رف سارأل  /لمل رز ج لرزلك ررفه ريمل رز ”ريع“
ثغر ر لجالجررا لجمر ع نررالً م فررد لجرراخل لل رفً ت ص ررد لجاررك ا لجالج ررا ل/افار ا و ر و
ل ن ف  .ل شع لجنة ا ريج ن شأ لجر فثل لج ر اث عأل عرا ففلرا ي لرل لمل رز ،لل ر رفثه
إىل لجار الك لجكفمل لإىل كفف ا عمن فا لجرع يف (لملفنية .))1(2
 -7توصي اللجنة الدولة الطرف مبدا يلدي وفقداً لتعليقهدا العدام رقدم  )1998(10بشدأن
دور مؤسسات الوطنية يقو اإلنسان يف محاية ايقو االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
توسدديع نطددا اجلهددود الراميددة إىل ادة التمويددز املقدددم إىل املرك د الددوط
(و)
السلوفاكي يقو اإلنسان؛
(ا)
(ج)
مجيع املوظفني؛

ادة استقالل املرك وفقاً ملبادئ ابريس؛

اختال كز اإلجراءات الال مة لضمان الشفافية الااملة يف عمليات توظيدف

(ني) التأكددد مددن أن مجيددع املؤسسددات الدديت تشددرف علددإل تع ي د حقددو اإلنسددان
ومحايتها ،مبا فيهدا املركد  ،واملددافع(ة) العدام(ة) عدن ايقدو  ،ومفدوو(ة) شدؤون ا شدخا
لوي اإلعاقة ،ومفوو(ة) شؤون الطفز ،تعمز معاً ضمن إطار شامز
الفساد
ع رررتع لجنة ررا ل ر ني لجالج ررا لجم ر ع جنرا ررا جنف ررفني ،م ررف ت لج ررن لعرم ررفني لج ررفن
-8
ث  315/2016 Coll.مرسخ لً شرأ ارةل كر فع لج مرفا لجعرف  ،لقفلرا لملانرملريف عرأل لملخفجفرفا ،لإنيلنرا
عررب اررفث لمل وفيفتلمل وفررفا ،جك ررف ظررل شررع ريج ن ر مررأل لارررم لث م ررر ايا لجف ررفني ت
لجالج ررا لجم ر ع عن ررى م ررف ه ررإل عن ر  ،لسا ررأل  /لملعن م ررفا لملرعن ررا ريجر ررفا للملالح ررفا
لج ضرفئ ا لل نيلتا لجر عكرريت سفرري لجف ررفني عنرى ح ر و ل ن ررف ت ص ررد لج مفعررفا ررالنية
حىت لآل (لملفنية .))1(2
ص ررإل لجنة ررا لجالج ررا لجمر ر ع مزل ررا م ررأل لجر ررفا للملالح ررفا لج ض ررفئ ا لل نيلتا ت
-9
ض ررفاي لجف ررفني ،م ررف ت لج ررن ت ح ررفجا لجف ررفني لجا ررفثؤ لج ررذ ل رت ر ا ررفث لمل سلجيفتلمل ررسلجا،
لل فل ال ي صفثما مل ع م ر االً.
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املساعدة اإلمنائية
 -10حررا لجنة ررا م ر لجالجررا لجمر ع لج لم ررا إىل ملاينية لمل ررفعاة ل رفئ ررا لج ررا ،جك ررف
ظل شع ريج ن  /م ر لهف لج لهأل لظل م خفضفً (لملفنية .))1(2
 -11توص ددي اللجن ددة الدول ددة الط ددرف أبن ت ي ددد مس ددتواالا م ددن املس دداعدة اإلمنائي ددة الر ي ددة
مددن أجددز بل ددو اددددف احملدددد للبل دددان املرتفعددة الددداز لتق ددد  0.7يف املائددة مددن ال ددداز
القومي اإلمجايل
عدم التميي
 -12عرتع لجنة ا لنيف لجالجا لجم ع لمل فهضا جنرم ز ،ت كركل رفن م فهضرا لجرم رز
جعف  ،2004ل أب لجالجا لجم ع لضعحمل خما لجعمل لج لم را إىل م رد ص رد وكركفك لجرم رز
( ،)2019-2016غرري وتررف ظررل شررع ريج ن ر إمللع عررا عفج ررا ل ر ع لجض ر فاي إىل لج ضررفع،
مررف ت لجررن رريف لجفيتررفا لج ر رع ر جنرم ررز عررفنية ،موررل لج لمررف للمل ررفج لأل لمنرم ررإل لجنة ر ع
لل/كخفت لل ل عف ا ،لساأل جعا لجعرتلع لج فن ين ريجر فلع ا .ل شع ريج نر ولضرفً /
ش ر لعفا لجالجررا لجم ر ع ج ع ررع ا ر ب عررا ر ي اررفا ريلا مع جررا أبتررف ي ررز ضررا
ل/كخفت لل ل عف ا ت جمفك لجعمفجا (لملفنية .))2(2
 -13توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
تعديز قانون مناالضة التمييد لعدام  2004حبيدث يدنع علدإل حظدر قدانو
(و)
واضددل جلميددع أشدداال التميي د املباشددرة ورددئ املباشددرة واملتعددددة اجلوانددب ،ويتضددمن اع اف داً
ر ياً ال لبس فيم أبن ايرمان من ال تيبات التيسئية املعقولة يشاز نوعاً من التميي ؛

(ا) إ الة ايواج اليت تع و سبز االنتصاف القضائية الفعالة لضحاا التميي
مبوجب القانون ،بوسائز منها أنشطة توعية ا قليات والنساء واملهاجرين وملتمسدي اللجدوء
وا شخا لوي اإلعاقة حبقوقهم وآبليات التظلّم املتاحة؛
(ج) مواصلة تدريب موظفي القضاء علإل املعايئ القانونية املتعلقة بعدم التمييد
وتوسد د دديع نطاقد د ددم حبيد د ددث يشد د ددمز ر د د دئالم مد د ددن العد د دداملني والعد د ددامالت يف املهد د ددن القانونيد د ددة
واملسؤولني/املسؤوالت اياوميني/اياوميات؛
(ني) اإلبقاء علإل اطة عمز وطنية بشأن التميي سارية ،ومعاجلة قضاا ايقدو
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وختصيع املوارد املالية والتقنيدة الاافيدة لضدمان تنفيدذالا
بفعالية يف مجيع أحناء الدولة الطرف
التميي علإل أساس امليز اجلنسي وادوية اجلنسانية
 -14شع لجنة ا ريج نر إمللع لجرم رز عنرى وارفو ل لرا لل رفن ا للمل رل لل رإل ،لسارأل،
ت و ررل ع ررا لجعر ررتلع ررزللج مون ررإل للر ر يت ،جع ررا لجر ر ني مسا ررا فن ن ررا ،مو ررل لجشر ر ل فا
لمل ررةنا ول لج ررتلتا لملان ررا ،ر لر ملررأل جرال تهأل عال ررفا ج ر ا مون ررا قفلررا مكف يتررا جنررزللج
(لملفنية .))2(2
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 -15توص ددي اللجن ددة الدول ددة الط ددرف بوض ددع وتنفي ددذ أحا ددام وسياس ددات وبد درام قانوني ددة
خمصصة لتوفئ ايماية من التميي علإل أساس ادوية اجلنسية وامليز اجلنسي وتوصيها أيضداً
إبلكاء وعدي اجملتمدع وإجدراء مشداورات للت لدب علدإل التمييد بسدبب امليدز اجلنسدي ،وإنشداء
مؤسس ددة قانوني ددة ،مث ددز الشد دراكات املس ددجلة أو االقد د ا ت املدني ددة ،ت ددوفر مل ددن ل ددديهم/الن
عالقات جنسية مثلية محاية ماافئة لل واج
إهناء إيداع ا شخا

لوي اإلعاقة يف مؤسسات الرعاية

 -16ش ررع لجنة ررا ريج نر ر  /لجر ر ت لجش ررفمل لج ررذ ر ةر ر لجالج ررا لجمر ر ع إمللع ل عف ررا
مل لك ررأل ع ررفجً ت لج ض ررفع عن ررى لجرم ررز لل ا ررفع لجا ر لريف .للسا ررف ف و نيع ر لجع ر لمل ررر ل
غ رري مر ررفغ جملفجا ررا لجا ررفجمليف لل/لف ررفك لل ل عف ررا ل /ع ررانيلً ا رريلً م ر ل ننيعر ر مسا ررفا
لج عفلا (لملفنية .)2
 -17توصي اللجندة الدولدة الطدرف ابإلسدراع يف التقددم حندو إهنداء إيدداع ا شدخا لوي
اإلعاقددة يف مؤسسددات الرعايددة واسددتحداش ادددمات شدداملة للتقيدديم والدددعم لتيسددئ العددي
املستقز املصمم حسب القدرات واالحتياجات الفردية
املساواة بني الرجز واملرأة يف ايقو
 -18عرررتع لجنة را ل ر ني لجالجررا لجمر ع لإ فملل ررف مررف لرعنر ريجراررا جعررا لمل ررفللة رريف
لج جررل للمل ر وة ،م ررف ت لج ررن لجا ررتل ة ا لخم ر لجعم ررل لج ل ررا ش ررأ لمل ررفللة رريف لل رريف،
ل عررب مظررفه لجر ررأل ت يو ررل لمل ر وة ت لمل فصررا لج فنيلررا لج فا ر ا لت عرراني لج جررفك لجررذلأل
ان عنى إجفملة ل /ة ،ا وتف شع ريج ن شرأ لجر را لجعرف لجامرإلع قر ا ر لمل رفللة
لجرفمررا .ل شررع ريج نر جر خررفت  /لجر ررا ل ررالني ت ملاينية ا رريف لضررد لملر وة ت لمل فصررا
لج فنيلررا ملاينية اررية ت لملسا ررفا لج فا ر ا للججرمفع ررا للج راررفنيلا لملر عررا ،لنررالثا لجر مللررد
غرري لملركررف ل جنملفلررا جنم ررسلج فا ت ل/عمررفك لمل زج ررا للج عفلررا ،غرري لملا عررا ل/جر  ،رريف لج ررفع
للج جفك ،لضد ع افا اية ومف ا لمل فللة .لل فلثهف لج ن  ،إضف ا إىل لجن ،إمللع لارم لث
لج لجا لج مم ا شأ لمل وة لنيلثهف ت لجملرمد لل/ا ة (لملفنيات  3ل.)7
 -19توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
مراجعة وتعديز مجيدع القدوانني واللدوائل والقواعدد واملمارسدات اياليدة الديت
(و)
تنطددوي علددإل يي د يف حددق امل درأة ،ووضددع سياسددات وب درام  ،مبددا فيهددا تدددابئ ااصددة مؤقتددة،
لتحقي ددق مس دداواة فعلي ددة ب ددني اجلنس ددني يف مجي ددع ي دداالت ايق ددو االقتص ددادية واالجتماعي ددة
والثقافية؛
(ا) اختددال تدددابئ ش دداملة للقضدداء عل ددإل القوالددب النمطي ددة املتجددذرة ع ددن أدوار
اجلنس ددني ،بس ددبز منه ددا ايم ددالت اإلعالمي ددة ،والتش دداور م ددع ق ددادة الد درأي ،ورف ددع مس ددتوى
الددوعي لدددى عامددة الندداس ابلتسدداوي يف تقاسددم ايقددو واملسددؤوليات بددني الرجددز وامل درأة يف
ا سرة واجملتمع؛
(ج)

4
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(ني) االع اف ابلعمز يف يال الرعاية رئ املدفوع ا جدر وتقدديرو ومعاجلدة أ درو
علإل عمز املرأة ،علإل النحو املبني يف الفقرة  23أد و
البطالة
 -20الح رره لجنة ررا لل ر ر ني لجر ر ار رذ ف لجالج ررا لجمر ر ع لل ررفمللا لجر ر ح ر ررف ت جم ررفك
لجراا جنامفجا ،جك ف ظل شع ريج ن  /لجامفجا لجم لنا ل/جل ج زلك م ررم ة ،ج ار مف
يف ل /ن رفا .لاررفج مفجرا لجشرافا للجرفرفلاتا ل ن م را لجكارية ت ار و لجعمرل إىل مزلرا مرأل
لجهرمررف  .لإضررف ا إىل لجررن ،شررع لجنة ررا ريج ن ر  /لمل ررفج لأل للجالجيترريف لمنرم ررإل لجنة ر ع
لامام ع لئ ا ك نيل نيخ ا و لجعمل (لملفنية .))1(6
 -21توصددي اللجنددة الدولددة الطددرف أبن تواصددز تصددديها جلميددع أشدداال البطالددة ،مراعي دةً
اياجة إىل ايد من الفرو اإلقليميدة يف سدو العمدز وينب دي أن تل دي حداالً الشدر الدذي
يقضي أبن ينتظر الالجئون وملتمسو اللجوء تسدعة أشدهر قبدز أن يبحثدوا عدن عمدز و يدز
اللجنددة يف الددذا الصدددد إىل بيددان الدولددة الطددرف الصددادر يف عددام  2017واملتعلددق بواجبددات
الدول جتاو الالجئني واملهاجرين مبقتضإل العهد
التميي اجلنسا يف التوظيف
 -22ع ر ا لجنة را عررأل واررف ف إمللع لارررم لث لجعالررا مررأل لو ر لجز لج ر عرررت مشررفث ا لمل ر وة
لجرفما للملر فللا ت لج ة لجعفمنا ،مف ت لجن عا لمل فللة ت مللد لمل سلج فا لمل زج را لت جمرفك
لج عفلا لجر ي ع رف مرأل لملشرفث ا ت ار و لجعمرل .ل شرع ريج نر إمللع لجفارل ل /رإل ،للجرم رز ت
ل /جر ر ث ،لع ررا لجر ر ني قفثا ررفا ررا عفنيج ررا لك ررفف ا ،ل/مر ر لج ررذ لملر ر لج ررفع ش رركل غ رري
مر فاا (لملفنيات  3ل.)7
 -23توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
وضع تشريعات وسياسات وبرام وتنفيذالا لرفع مجيع ايواج الديت دول
(و)
دون مساواة املرأة ابلرجز يف العمز؛
(ا) التأكد مدن أن سدو العمدز ومدا يتصدز ندا مدن سياسدات اجتماعيدة تعد ف
بقيمة العمز يف يال الرعاية رئ املدفوع ا جر ومعاجلة أ رو علإل عمالة املرأة؛
(ج)

رفع مستوى وعي مفتشية العمز ابنتهاكات حقو املرأة؛

(ني) تسددهيز وصددول املدرأة إىل سددبز االنتصدداف الفعالددة بشددأن مجيددع االنتهاكددات
احملددة يف يال العمز
ايق يف العمز يف ظروف عادلة ومواتية
 -24ع رررتع لجنة ررا ري جر ر لعلا لجر ر ل ررذ ف لجالج ررا لجمر ر ع جرر ر ي ور ر لع عم ررل عفنيج ررا
لم ل ا ،مول لجزاينية ت ل/ج ث ،للجر فا لج ونيخنحمل عنى مفرش ا لجعمرل ،للجرربتمت لج لمرإل
إىل ا رريف لملزللج ررا رريف ل/ار ر ة للجعم ررل .غ رري و لج نر ر لظ ررل ل ررفلثهف إمللع لنر ف ررفا ح ر ر و
لجعم ررل ،م ررف ررف ع ررا ني ررد ل/جر ر ث للجرم ررز ت ل/جر ر ث ،لوف ه ررف غ رري لملر فا ررا عن ررى لجعم ررفك
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لمل ررفج لأل لمنرم ررإل لجنة ر ع للجالجيت رريف ،ج ا ر مف لج ررذلأل لش رملرن لا ررما ل ررفجا لجر و ررأل.
ل شرع ريج نر شررأ لجر ني عمررفك لر فضر و رل مررأل لوررا ل/نيم جمجر ث ،مررأل ر عمررفك للل
م فثلا مران ا لعمفك م فج ل لن فع (لمل لني  2ل 3ل.)7
 -25توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
توفئ ت طية ج رافية وقطاعية اتمة ملفتشية العمز وموارد مالية وتقنية كافية
(و)
لضمان استمرار ال ادة يف عمليات التفتي ؛
(ا) تددوفئ سددبز انتصدداف فعالددة وسددهلة املنددال جلميددع ضددحاا انتهاكددات حقددو
العمز ،مع كفالة التعويض وضمان عدم التارار؛
(ج)

مواصلة اجلهود الرامية إىل تنظيم أنشطة وكاالت التوظيف واإلشراف عليها؛

(ني)

االستمرار يف ضمان ايساب املعقول للحد ا دىن لألجور و ادتم؛

(هر) إ الة مجيع مثبّطات التنظيم النقايب ،وضمان االح ام الاامز جلميع حقو
العمال يف الذا الصدد
الفقر
 -26الحرره لجنة ررا ل فررف ن رراا ل ر لميف مررفنيايً ح مررفتً كررالالً للملع ضرريف خلم ر لجف ر ،
جك ر ر ررف ظر ر ررل شر ر ررع ريج ن ر ر ر إمللع ن ر ر رراا لجف ر ر ر لملر ر ررا د لمل فعر ر ررا لج ر ر ر زلر ر ررا عر ر ررأل لملر ا ر ر ر ت
لجا ررفني ل/لثليب ،لل/ف ر غ رري لملر فا ررا مل ررر ايا لجف ر لجع ررف عن ررى ل /ن ررفا ،ج ا ر مف لج لم ررف
(لمل لني  2ل 9ل.)11
 -27توصي اللجنة الدولة الطرف ب ادة جهودالدا ملاافحدة الفقدر ،ااصدة الفقدر املددقع،
بوسددائز منهددا اعتمدداد اطددة عمددز وطنيددة ملاافحددة الفقددر اسددتناداً إىل هن د قددائم علددإل حقددو
اإلنسددان وتوصدديها أيض داً أبن تتأكددد مددن أن اسددتحقاقات الضددمان االجتمدداعي تددوفر محايددة
كافيددة مددن مجيددع أشدداال الفقددر وأهنددا مصددممة اصيص داً لتلبيددة احتياجددات الفئددات ا كثددر
عرضة للخطر
العنف ضد املرأة
 -28ا لجنة ا عنمفً مد لج ن ريملعن مفا لملرعن ا ريث ففا معراك لجع رأل ضرا لملر وة ،مرف ت
لج ررن لجر ر ر و لل ررإل للملم ررفثنية للجع ررأل لجع ررفئنإل ،ت لجالج ررا لجم ر ر ع .ل ش ررع ريج ن ر ر ولض ر رفً
إمللع عررا لج ر ني ررفن خررفت ملكف ررا لجع ررأل ضررا لمل ر وة ،ل /لجالجررا لجم ر ع مل ارراو عررا
عن ر ررى ل فف ر ررا جمن ر رريت ولثلري جن فل ر ررا م ر ررأل لجع ر ررأل ض ر ررا لج ر ررفع للجع ر ررأل لمل ر ررز لمكف ر م ر ررف
(ل فف ا لام ا ك) (لمل لني  3ل 10ل.)12
 -29توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
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(و)

وضع تشريعات خمصصة ملاافحة العنف ضد املرأة؛

(ا)

التصديق علإل اتفاقية اسطنبول؛

(ج)

توفئ ايماية الااملة لضحاا العنف ضد املرأة؛
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(ني) مجددع بيددا ت مفصددلة مجع داً منهجي داً لفهددم طبيعددة العنددف ضددد امل درأة ونطاقددم
فهماً أفضز يف الدولة الطرف؛

سد ددني س د ددبز وص د ددول املد د درأة إىل العدال د ددة بش د ددأن مجي د ددع أش د دداال العن د ددف

(هر)
املرتاب ضدالا
ايق يف سان الئق

 -30شررع لجنة ررا ريج ن ر شررأ لجر ررفثل لج ر ف ررا أب لج لمررف لاررمام ر لجز مرعررانية
مأل م ر ل فا
عمفك ح ت م ر ب مع شإل م فاا .لمأل هذه لو لجز ل خالع لج
لج لمررف ،لعررا ر ي ارركأل ررالل ت عررب حررفجا ل خررالع ،لم ررف أل جن لمررف معزلجررا عررأل اررفئ
يتفا لجملرمرد .إ لمل رف أل لمل امرا ت عرب ل/ح رف للا ن ع را مران را لغري لارا مرأل لجار
لجر ر ا لو لا ل ت لجعمل .ل شع لجنة ا ريج ن ولضرفً  /لجالجرا لجمر ع ج عمرد لملعن مرفا
عأل ماب لنرشفث لجرش ني لج نا لمل ف أل لججرمفع ا لملرفحا (لملفنيات  2ل.)11
 -31توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
منع اإلاالء القسري من مسدتوطنات الرومدا ،مبدا يف للدف إنفدال العقدوابت
(و)
اجلنائية عقب اإلدا ت الناجتة عن اإلاالء رئ القانو ؛
(ا)
جلميع الضحاا؛

إن حدددش إاددالء ،مددع تددوفئ ضددما ت إجرائيددة كافيددة ،تددوفئ سددان بددديز

(ج) التأك ددد م ددن أن مجي ددع مس دداكن الروم ددا مدي ددة يف اجملتمع ددات احمللي ددة ،ولات
جودة معقولة ،و ّان من النفال إىل البىن التحتية وفر العمز؛
(ني)

توفئ سان اجتماعي الئق وبتالفة ميسورة؛

(هر) التأكددد مددن أن االس د اتيجية الوطنيددة ملنددع التشددرد والقضدداء عليددم تشددمز
وض ددع إحص دداءات لرص ددد م دددى انتش ددار التش ددرد واس ددتهداف حل ددول اإلس دداان االجتم دداعي
وفقاً لذلف
 -32لا رل لجنة را لجالجرا لجمر ع إىل عن رف لجعرف ث ر  )1997(7شرأ حرفجا ل خرالع
.
لج
ايصول علإل املياو
 -33شر ررع لجنة ر ررا ريج ن ر ر إمللع عر ررا إح ر ر لمل ر ررا ت ر ر ي لمل ر ررفه جنةم ر ررد عر ررا ص ر ر ر ف
جعررف  2012شررأ هررذه لمل ررأجا ( ،E/C.12/SVK/CO/2لجف ر ة  .)21لل ررفلثهف ريجررق لج نر مررأل
و وعر ررالنيلً ار ررية مر ررأل لج لمر ررف ،ج ا ر ر مف ت لجملرمعر ررفا ل ن ر ررا لملعزلجر ررا ،ت نر ررا م فر ررد لجر رراخل،
ج ل رم ع نيلئمفً لوا ك عنى لمل فه لج ظ فا (لمل لني  2ل )1(11ل.))1(12
 -34تارر اللجنة توصيتها السابقة أبن تتخذ الدولدة الطدرف اإلجدراءات الال مدة إلمدداد
مجيددع سددااهنا ،مبددن فدديهم مددن يعيشددون يف املندداطق الريفيددة ،ردددمات امليدداو والصددرف الصددحي
الاافية واملأمونة وتلفت انتباالها إىل تعليقها العام رقم  )2002(15بشأن ايق يف املاء
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ايصول علإل الرعاية الصحية
 -35شررع لجنة ررا ريج ن ر ج ج ر ني م ر للأل ضررعأل لررا ت ر ي لج عفلررا لجا ر ا .ل شررمل
مر للأل لجضررعأل هررذه لجار لجر ر ررا لمل رتئررا رراا ن ررد لجارررومفث ،ل النيلررا م ل ر لجف ررد،
للجومل ر ر ر لا لمل ج ر ر ر نية ت لجرملم ر ررا للمل ل ر ررا ج ر رراعب خ ر ررامفا لج عفل ر ررا لجا ر ر ر ا ،ل ن ر ررا ل/لا ر ررفع
للملم ضيفتلملم ضفا ت عب لمل فل (لملفنية .)12
 -36توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتدعيم اجلهود الرامية إىل االسدتثمار يف نظدام
الرعاية الصحية حبيث يوفَّر جلميع الساان أعلإل مستوى صحي ميان بلورم
السمنة وتعاطي املخدرات والاحول
 -37عرررتع لجنة ررا ريجرررال ي لج لم ررا إىل شررة د ورررفي لجعر لجار ا ،جك ررف شررع ريج نر
مررأل لجر ررفثل لجر ف ررا أب لج ررم ا ل عررفلإل لملخرراثلا للجك ر ك ج لرزلج م رشر ليف ت لجالجررا
لجمر ع ،ل ررذجن ل/مر ل لمررف لراررل لررف مررأل ع لمررل خمر ثة اررن ا .لإضررف ا إىل لجررن ،شرري
ر ل لجك ر ك
لجنة ررا عررا ففلررا ل ج ر لعلا لملرخررذة جرشررة د ورررفي لو ررفة لجا ر ا ل ظ ر
ول ر ل ل/غذلررا للملشر لريا جملفررفك .لل ررفلثهف لج نر ولضرفً ج جر ني ةر ة اررية رريف لج رررفئت
لجا ا ملأل حان ل عنى عن جفمعإل لمأل مل ان ل عن (لملفنية .)12
 -38توصي اللجنة الدولة الطدرف ابالسدتثمار يف محدالت الوقايدة يف يدال الصدحة العامدة
واختددال التدددابئ الدديت تسددتهدف الفئددات وا شددخا الددذين يعددانون مشدداكز وخمدداطر صددحية
سدن الدولدة الطدرف تنظديم تسدويق املشدروابت الاحوليدة وا رذيدة
كبئة وينب ي أيضداً أن ّ
واملشروابت لألطفدال وفقداً جملموعدة توصديات منظمدة الصدحة العامليدة بشدأن تسدويق ا طعمدة
واملشروابت رئ الاحولية لألطفال ()2010
الصحة العقلية
 -39ا ر لجنة ررا عنم رفً رأ ررالا لجالجررا لجم ر ع و مررأل ولج اي ررف إتررفع قفثاررا لارررخال
ل/ار ررة لج فار ر ا ص ررف ف ك رركالً م ررأل وك رركفك لجر ررا ،جك ررف ش ررع ريج نر ر إمللع لجر ررفثل لجر ر
ر اث عأل لارم لث لارخالم ف نيلخل مسا فا لج عفلرا لجار ا لجع ن را ،مرف ت لجرن ريج راا
إىل ل/لففك .ل شع ريج نر ولضرفً  /لجاررو فعلا لجكورية مرأل حظر هرذه لملمفثارفا ت رفن
لخلررامفا لججرمفع ررا جعررف  2009عررس و لمل ضررى ت نررن لملسا ررفا مع ض ر خلمر لنر ررفا
ت لجرمرد أبعنى م ر ب ص إل ميكأل ن غ (لملفنية .)12
ح
 -40توصي اللجنة الدولدة الطدرف ابختدال مجيدع التددابئ الال مدة مدن أجدز التنفيدذ الفعدال
اللت امهددا إبجيدداد بدددائز السددتخدام ا سد ّدرة القفصددية يف مؤسسددات الرعايددة الصددحية العقليددة
وينب ددي للدول ددة الط ددرف أن ت ددنقل ق ددانون اخل دددمات االجتماعي ددة لع ددام  2009ب ددرو إل دداء
االستثناءات من ايظر
الصحة اجلنسية واإلجنابية
 -41ل ررفلث لجنة ررا ريج ررق لج نر ر  /لج ررفع ت لجالج ررا لجمر ر ع لا ررمامأل ر ر لجز مرع ررانية
جن ا ك عنى خامفا لجا ا لل ر ا لل ف را ،مرف ت لجرن ل ج رف لملرأم للارفئل م رد
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لوم ررل ،ل /مزل ررالً م ررأل لج ر ني ا رررف عن ررى ح ر أل ت ه ررذل لجا رراني إ ا رج ررحمل لمل رتح ررفا
لجرش لع ا لمل اما إىل لجربملف مسخ لً إىل فن (لملفنيات  2ل.)12
 -42توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
ض ددمان الوص ددول إىل طائف ددة م ددن ط ددر من ددع ايم ددز واإلجه دداو ،يف مجي ددع
(أ)
الظروف ،من االل التأمني الصحي الوط ؛
(ا) حظر تعريض النساء ي معلومات منحا ة أو رئ سليمة طبيداً عدن خمداطر
اإلجهاو تعيق حصودن علإل ادمات الصحة اجلنسية واإلجنابية؛
(ج) ت ددوفئ الت دددريب يف ي ددال حق ددو اإلنس ددان جلمي ددع الع دداملني والع ددامالت يف
اجملال الطيب إلطالعهم علإل ايقو اإلجنابية للنساء ،مبن فيهن نساء الروما؛
(ني)
(هر)

ضمان ايماية الشاملة خلصوصية املرأة طوال عملية اإلجهاو؛
جتنب م يد من ال اجع رصو

صحة النساء اجلنسية واإلجنابية؛

(ل) اعتمد دداد التثقيد ددف اإلل امد ددي واملناسد ددب للعمد ددر يف يد ددال الصد ددحة اجلنسد ددية
واإلجنابية علإل مجيع املستوات
 -43وتلفت اللجنة انتباو الدولة الطرف يف الذا الصدد إىل تعليقهدا العدام رقدم )2016(22
بشأن ايق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية
الصحة اجلنسية واإلجنابية لنساء الروما
 -44ل رفلث لجنة را ريجرق لج نر إمللع لجر رفثل لجر ف را أب ن ررفع لج لمرف لجالئرإل لنرم رأل ثعفلررا
ص ا ل /لعزجأل ت وج ا لج جنية للرع ضأل جنمضفل ا لل هفنا لل مهفك ل ا لو ا للجعرالع
وف ررفع لج ر جنية للنر ف ررفا للجررا لوا ر ك عنررى م ر ل ر أل لمل ررر ية مررف لرعن ر ريجعررالج لجم ر .
لل رفلثهف لج نر ولضرفً  /ن ررفع لج لمررف لع قمررأل ر لً ت لجالجررا لجمر ع .ل شررع كورري مررأل لج نر
إمللع عا إاتحا اال لنرافع م فااا جنض فاي (لملفنيات  2ل.)12
 -45توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
أن ظددر ام داً املمارسددة املتمثلددة يف ع د ل نسدداء الرومددا يف أجنحددة الددوالدة
(و)
والعنددف اللفظددي واجلسدددي والنفسددي املسددلم علددإل نسدداء الرومددا اللددوا يلتمسددن الرعايددة
الصحية لألمهات؛
(ا) ض ددمان إجد دراء قي ددق اتم ومس ددتقز وش ددفاف يف ح دداالت التعق دديم القس ددري
لنساء الروما ،مبا يف للف تواطؤ أي مدن املدوظفني العموميني/املوظفدات العموميدات ،وتطبيدق
العقوابت التأديبية واجلنائية عند االقتضاء؛
(ج) تددوفئ سددبز انتصدداف متناسددبة وفعالددة ويف الوقددت املناسددب جلميددع ضددحاا
التعقيم القسري ،مبا يف للف التعويض وضما ت عدم التارار
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الصحة اجلنسية واإلجنابية للمهاجرات
 -46شررع لجنة ررا ريج ن ر  /لجعالررا مررأل لمل ررفج لا غرري لج فن ن ررفا ج ل رررمعأل لوا ر ك
عنررى لج عفلررا لجا ر ا جمم ررفا ل ر لك رررتة لومررل للج ر جنية رراا جمم عررا مررأل لو ر لجز لملفج ررا
للج فن ن ا للج فاف ا /تأل ج ل رر يف معرفلي لملشرفث ا ت نظرف لجررأميف لجار إل لجعرف  .لنر ةرا
ج ررذجن ،لرع رريف عنر ر أل ام ررل لجرك ررفج أل لجكفمن ررا  /ثعفل ررا ا ررف ا جنر ر جنية ل ررعيف إج ررف وف ررفع
لومل ،مف ت لجن لج عفلا لجمفثئا (لملفنيات  2ل.)12
 -47توص ددي اللجن ددة الدول ددة الط ددرف إبل د دداء الق ددوانني والسياس ددات ال دديت تقي ددد حصد ددول
املهدداجرات رددئ القانونيددات علددإل رعايددة التوليددد يف ايدداالت الطارئددة والرعايددة املدداالرة أ ندداء
املخاو والوالدة
التعليم يف مرحلة الطفولة املبارة
 -48ل فلث لجنة را لج نر إمللع نرا ن راا لجر رفو ل/لفرفك ريجرعنر ت م حنرا لجمف جرا لملاكر ة.
للعررزب لجررن إىل لجارررومفث لجض ريت ل ت لجرعنر ت م حنررا لجمف جررا لملاكر ة ،لضررعأل نيع ر ل/ا ر ،
للا رررم لث لج لج ررا لج مم ر ررا لملرعن ررا ري/نيللث لل ر ررفن ا .ل ررذ ر لجنة ررا لجالجر ررا لجم ر ر ع أبمه ر ررا
مكف ررا لج لج ررا لج مم ررا للجا رررومفث ت لج ر لا ل/لىل م ررأل ح ررا إع ررالني ل/لف ررفك جر ر
نرفئت عن م ا ج اة (لملفنيات  10ل.)13
 -49توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
الس ددهر عل ددإل التنفي ددذ الفع ددال للخط ددم الرامي ددة إىل ادة مع دددل االلتح ددا
(و)
ابلتعليم يف مرحلة الطفولة املبارة؛
(ا) النظددر ،ابلتشدداور مددع اجلهددات املعنيددة ،مبددا فيهددا ا سددر مددن خمتلددف املندداطق
اجل رافيددة واإل نيددات والفئددات االجتماعيددة  -االقتصددادية ،يف كيفيددة قيددق تددوا ن فعددال بددني
ا حاددام املتعلقددة إبجددا ة ا بددوين واالسددتثمار يف التعلدديم يف مرحلددة الطفولددة املباددرة ودعددم
ا سر حبيث يتسىن دا املوا نة بني املسؤوليات ا سرية واملهنية؛
(ج)

ماافحة القوالب النمطية املتعلقة اب دوار اجلنسانية بفعالية

فصز الروما يف نظام التعليم
 -50شررع لجنة ررا ريج ن ر شررأ لارررم لث اررل ولفررفك لج لمررف ت نظررف لجرعن ر  ،مررف ت لجررن
ل/عالني لجكاية لج ج زلك ت لملالثو لخلفصا للجفا ك لخلفصا ت لملالثو لجعفنيلرا ت لملر حنريف
لج رالئ ا للجوفن لرا ،لن ع ر رف لملران را ،ت وري مرأل لورفجا ،للجفارل ت لو رفة لملاثار ا عم مرفً،
م ررف ت لج ررن ولف ررفك لج لم ررف لج ررذلأل لر ررفلج لعفم رفً خمرنف رفً ت وم ررف أل م فا ررنا .ل الح رره لجنة ررا
لخلم لا لج نخمنر رف لجالجرا لجمر ع وظر ارل ل/لفرفك ت لملرالثو لخلفصرا ر عنرى وارفو
لجنرمررفع لججرمررفعإل  -لج راررفني مررأل خررالك إنيخررفك إصررالحفا عنررى ررفن لملررالثو ،جك ررف
ع ا عأل واف ف  /ف ذ هذل ل صالغ لج فن ين ج لزلك ضع ففً ،لجاررم لث لجر رزلا لجعم را
للذلث للج ص لجذ ل عن ل افع لجرعن مإل للجملرمعإل /لففك لج لمف (لملفنيات  2ل)1(13
ل(()2و)(-ج)).
10

GE.19-19670

E/C.12/SVK/CO/3

 -51توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
اخت ددال إجد دراءات فوري ددة لد د ادة إدم دداج أطف ددال الروم ددا املوج ددودين حاليد داً يف
(و)
مدارس وصفوف ااصة يف نظام التعليم العادي؛
(ا) العمددز مددع السددلطات التعليميددة احملليددة علددإل معاجلددة مسددألة اسددتبعاد أطفددال
الروما عموماً يف سيا ايياة املدرسية؛
(ج) التأكد ددد مد ددن أن رليد ددات الرصد ددد قائمد ددة لاش د دراف علد ددإل التنفيد ددذ الفعد ددال
للت يئات اليت أدالت علإل قانون املدارس؛

(ني)
وأطفال الروما

اختد ددال إج د دراءات للتصد دددي اسد ددتباقياً للوصد ددم والتحي د د ات ضد ددد يتمعد ددات

فصز ا طفال لوي اإلعاقة يف نظام التعليم
 -52ع ر ر ا لجنة ر ررا عر ررأل ن ر ررف إمللع لج ر رراا لمل فعر ررا جملفر ررفك لل ل عف ر ررا لجر ررذلأل لرن ر ر
عن م ت لملرالثو لخلفصرا ،ل عر ا عرأل وارف ف شرأ لنعرال ارفا ريلا مع جرا جملفرفك
لل ل عف ا ت نظف لجرعن لجعفني (لملفنيات  2ل )1(13ل(2و)(-ج) ل(.))3
 -53توصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابختددال إج دراءات لضددمان الوصددول إىل تعلدديم جددامع
وتوفئ ترتيبات تيسئية معقولة لألطفال لوي اإلعاقة ،وضمان تع أسرالم ابيدق يف ااتيدار
شاز تعليمهم ،مبا يف للف انتقال من الم ومسجلون حالياً يف مدارس وصفوف ااصة
التعليم اجلامعي والربام املهنية للمرحلة العليا من التعليم الثانوي
 -54الحرره لجنة ررا ل جر لعلا ل اف ررا لجعالرراة لملرخررذة ،مررف ررف لملعرراك لمل فررد جنمشررفث ا
ت لج رربلمت لمل ررا جنم حنررا لجعن ررف مررأل لجرعن ر لجوررفن  ،ل رري لجررراثلا لجررالخنإل ،للاررر الث
خامفا مش ثة م ا خما صا ،لملاينية عاني لجشافا لل لجرعن للفمعإل ،جك ف شع ريج ن
 /لجرعن ر للررفمعإل ت لجالجررا لجمر ع غرري مر ا مررف لكفررإل مرمناررفا ا ر و لجعمررل جررذل ،ر
لجشرافا لل لجرعنر للرفمعإل ل لج ر صرع ريا و ور جالنر رفك إىل لجعمرل م فثنرا كارفث لج ررأل
(لملفنيات  6ل.))2(-)1(13
 -55توص ددي اللجن ددة الدول ددة الط ددرف مبواص ددلة االس ددتثمار يف س ددني نظ ددام التعل دديم اجل ددامعي
وإصالحم من أجز مساعدة الشباب مساعدة أفضز يف البحث عن عمز وتطوير حياهتم املهنية
التنوع الثقايف
 -56حررا لجنة ررا ل ر ني لج ررنمفا جرعزلررز لور لث رريف لجو ف ررفا للجرفررفه رريف ل ف ررفا رريف
خمرنر ررأل لجملم عر ررفا ،مر ررف حر ررا ريملور ررفك ل/خر رري لملرعن ر ر م ور ررأل(ة) عم ر ر مإل(ة) خضر ررد(ا)
خضد(ا) جنم فعجا عأل خمفا لجك له ا ت ح ل /ن فا .غي وتف شع ريج ن إمللع لاررم لث
لجر ني يتررا عفمررا مررأل لجعررالع عررفه لجفيتررفا لج ر ل ظر إج ررف عنررى وتررف خمرنفررا عررأل غفجا ررا لج رركف ،
م ررف ررف ل /ن ررفا مو ررل لج لم ررف للمل ررنميف للمل ررفج لأل ،لإمللع وك رركفك لجرعا رري لملرع ررانية خلم ررفا
لجك له ا .ل شع ريج ن ولضفً  /هذه ل/ج لع اني ريجر اا ت ملاينية آت رل لجر رفمو لريمل رفمها ت
لنر ف فا ح و ل ن ف يف ل /ن فا للجفيتفا لجضع فا (لملفنيات  )2(2ل()1(15و)).
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 -57توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي:
(و)

التصدي جلميع أشاال التعصب والعداء ومعاقبة مرتابيها كما جيب؛

(ا) تصددميم وتنفيددذ محددالت توعيددة عامددة ورئالددا مددن التدددابئ ،مبددا فيهددا تدددابئ
شاملة تستهدف رالبية الساان ،من أجز تع ي االح ام والتفاالم بني الثقافات بدني خمتلدف
فئات اجملتمع كاز؛
(ج) تددوفئ التدددريب يف يددال حقددو اإلنسددان للمددوظفني العموميني/املوظفددات
العموميات بشأن عدم التميي واح ام التنوع الثقايف واالاتالف؛
(ني) اعتماد اس اتيجية ملاافحة العداء املتعاظم للروما وا قليات يف اخلطداابت
العامة ،ولتع ي اح ام التنوع وتقديرو استباقياً
ل ات ا قليات
 -58ا لجنة ا عنمفً اع لجالجا لجم ع اثليت عب جملفا ل /ن فا للجراثليت لرف غري
وتررف شررع ريج نر إمللع لجوملر لا ت ر ي لجرعنر لم ررد جملررفا ل /ن ررفا ،عنمرفً أب وهر فملر ة هررإل
و عن لجنملرا لج لمفن را ل را عنرى ونر م ضر ا لخر رفث ر  .ل شرع ريج نر ولضرفً إمللع لجر رفثل
لج ف ا أب لجرمل يلا لج ونيخنرحمل عنرى رفن لجرعنر ونيا إىل إغرالو عرب لملرالثو لجارملية
لج فنحمل ا لجرعن نملفا ل /ن فا (لمل لني  2ل 13ل()1(15و)).
 -59توصدي اللجنددة الدولددة الطدرف أبن تعمددد ،قدددر اإلمادان وإن ٍوجددد طلددب كدداف ،إىل
تدريس الل ة الرومانية ابعتبارالا ل ة من ل ات ا قليات ،وأن تضمن أال تؤ ر أي إصالحات
للنظددام التعليمددي ددئاً سددلبياً علددإل تلقددي التعلدديم بل ددات ا قليددات ،وأال يتددأ ر تعلدديم ل ددات
ا قليات والتعليم نا نذو اإلصالحات
ايق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاتم
 -60شر ررع لجنة ر ررا ريج ن ر ر  /لج ر ررفن لج ر ررذ ل ر ر ظ إج ر ر لعلا لمل ر ررفعاة عنر ررى ل ر ررفا
(ل خاررفا ت لملخررررب لن ررل ل/ج ررا)  -لج ررفن ث ر  577/2004 Coll.شررأ نمررفو لج عفلررا لجار ا
لملا ع ررا ت إل ررفث لجر ررأميف لجار ر إل لجع ررف للمل ررا عفا ج ررفع لخل ررامفا لملرا ررنا ريج عفل ررا لجار ر ا
لمل امرا ،ار ملر لملعاجررا م جررا لجالئ ررا لوك م را ث ر  - 777/2004 Coll.لر د عنررى اررالني لجركررفج أل
ت حررالني مانررق ررا لاررل إىل فررالث نيلثلا ،ت إلررفث لجرررأميف لجا ر إل لجعررف  ،جن ررفع نيل  39ا ر ا
إ لجرراا واررافا ررانية ر  ،لو لج ص ر ك إىل هررذه ل ج ر لعلا خماررد ر ج جررل للم ر وة
وعن ف و جال مف عال ا ج الا ق ما (لمل لني  2ل 12ل()1(15ا)).
 -61توصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ،العتبددارات أاالقيددة واسددتناداً إىل راددر التطددورات
العلمية ،أبن تعيد النظر يف ا حادام املدذكورة أعدالو وتدوفر ،يف إطدار التدأمني الصدحي العدام،
إماانية ايصول املتساوي ورئ التميي ي علإل ادمات اإلاصداب يف املختدرب ونقدز ا جندة
يف إطددار الرعايددة الصددحية اإلجنابيددة اجليدددة ومددن أجددز مراعدداة حددق كددز فددرد يف التمتددع بفوائددد
التقدم العلمي وتطبيقاتم
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دال -توصيات أارى
 -62توص ددي اللجند ددة الدولد ددة الط ددرف ابلتصد ددديق علد ددإل الربوتوك ددول االاتيد دداري التفاقيد ددة
مناالضة التعذيب ورئو من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 -63وتوصي اللجنة الدولة الطرف أبن تراعدي الت اماهتدا مبوجدب العهدد مراعداة اتمدة وأبن
تافز التمتع الاامز ابيقو املارسة فيم عندد تنفيدذ اطدة التنميدة املسدتدامة لعدام 2030
علإل الصعيد الوط وستيسر الدولة الطرف قيق أالدداف التنميدة املسدتدامة إىل حدد كبدئ
إلا ما أنشأت رليات مستقلة لرصد التقدم احملر وعاملت املستفيدين من الربام اياوميدة
بوصددفهم أصددحاب حقددو مياددنهم املطالبددة ابسددتحقاقات ومددن شددأن تنفيددذ ا الددداف علددإل
أس دداس مب ددادئ املش دداركة واملس دداءلة وع دددم التمييد د أن يض ددمن ع دددم إ ددال أح ددد ويف ال ددذا
الصدد ،توجم اللجنة انتباو الدولة الطرف إىل بياهنا بشأن التعهدد بعددم تدري أي أحدد الدف
الركب ()E/C.12/2019/1
 -64وتوصددي اللجنددة الدولددة الطددرف ابختددال اطددوات للعمددز تدددرجيياً علددإل وضددع وتطبيددق
مؤشرات مناسدبة بشدأن إعمدال ايقدو االقتصدادية واالجتماعيدة والثقافيدة ب يدة تيسدئ تقيديم
التقدم الدذي در و الدولدة الطدرف يف االمتثدال اللت اماهتدا مبوجدب العهدد جتداو خمتلدف شدرائل
الس دداان ويف لل ددف الس دديا  ،ي ددز اللجن ددة الدول ددة الط ددرف إىل مجل ددة أم ددور منه ددا اإلط ددار
املفددااليمي واملنهجددي بشددأن مؤشدرات حقددو اإلنسددان الددذي وضددعتم مفوضددية ا مددم املتحدددة
السامية يقو اإلنسان ()HRI/MC/2008/3
 -65وتطلددب اللجنددة إىل الدولددة الطددرف أن تنشددر الددذو املالحظددات اخلتاميددة علددإل نطددا
واسع علإل مجيع مستوات اجملتمع ،مبا يف للدف علدإل املسدتوى الدوط ومسدتوى املقاطعدات
والبلدات ،وال سديما يف صدفوف الربملدانيني واملدوظفني العمدوميني والسدلطات القضدائية ،وأن
تٍطلدع اللجنددة ،يف تقريرالددا الددوري املقبددز ،علددإل اخلطددوات املتخدذة لتنفيددذ الددذو املالحظددات
وتش ددجع اللجن ددة الدول ددة الط ددرف عل ددإل إشد دراي املركد د ال ددوط الس ددلوفاكي يق ددو اإلنس ددان
واملنظم ددات ر ددئ اياومي ددة ورئال ددا م ددن أعض دداء اجملتم ددع امل ددد يف متابع ددة ال ددذو املالحظ ددات
اخلتامية ويف عملية التشاور علإل الصعيد الوط قبز تقد تقريرالا الدوري املقبز
 -66ووفقاً إلجراء متابعة املالحظدات اخلتاميدة الدذي اعتمدتدم اللجندة ،يٍطلدب إىل الدولدة
الطرف أن تقدم ،يف رضون  24شهراً من اعتماد الذو املالحظدات اخلتاميدة ،معلومدات عدن
تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات ( 12عدم التمييد ) ،و( 45الصدحة اجلنسدية واإلجنابيدة
لنساء الروما) ،و( 51فصز الروما يف نظام التعليم) أعالو
 -67وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تق ِّّدم ،حبلدول  31تشدرين ا ول/أكتدوبر ،2024

تقريرالددا الدددوري الرابددع ،الددذي يتعددني إعدددادو وفق داً للمبددادئ التوجيهيددة لتقددد التقددارير الدديت
اعتم دددهتا اللجن ددة يف ع ددام  )E/C.12/2008/2( 2008وابإلض ددافة إىل لل ددف ،ت دددعو اللجن ددة
الدولددة الطددرف إىل ددديث و يقتهددا ا ساسددية املوحدددة ،حسددب االقتضدداء ،وفق داً للمبددادئ
التوجيهي د د ددة املنس د د ددقة لتق د د ددد التق د د ددارير مبوج د د ددب املعاال د د دددات الدولي د د ددة يق د د ددو اإلنس د د ددان
( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصز ا ول)
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