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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
   واألربعونثامنةالدورة ال
  ٢٠١٢ مايو/أيار ١٨ - أبريل/نيسان ٣٠جنيف، 

 ١٦ر املقدمة من الدول األطراف مبوجـب املـادتني          رياالنظر يف التق      
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  سلوفاكيا    
نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الـدوري             -١

يذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        الثاين لسلوفاكيا املتعلق بتنف   
)E/C.12/SVK/2 (      يف جلساهتا الثالثة والرابعة واخلامسة)E/C.12/2012/SR.3-5(   املعقودة يف ،

 ١٨، واعتمدت يف جلستها الثامنـة عـشرة، املعقـودة يف            ٢٠١٢ مايو/أيار ٢ و ١يومي  
  . التالية، املالحظات اخلتامية٢٠١٢ مايو/أيار

  مقدمة  -ألف  
تالحظ اللجنة مع االرتياح تقدمي سلوفاكيا لتقريرها الدوري الثاين الذي يتفق مـع               -٢

املبادئ التوجيهية للجنة ويعكس التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت وضـعتها اللجنـة يف              
 ود خطية مفـصلة   وتالحظ اللجنة أيضاً مع االرتياح تلقيها لرد      . مالحظاهتا اخلتامية السابقة  

  ).E/C.12/SVK/Q/2/Add.1(على قائمة املسائل املطروحة 
وترحب اللجنة باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الذي كان يتألف               -٣

  .من ممثلني من خمتلف اإلدارات احلكومية
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
عهـد  امللحـق بال   االختياري   الربوتوكول تثين اللجنة مع التقدير على التصديق على        -٤

، وكذلك  ٢٠١٢مارس  / آذار ٧ الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف      
  :على التصديق على الصكوك التالية

 ٢٦اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبـا، يف             )أ(  
  ؛٢٠١٠مايو /أيار

شراك األطفـال يف    بإ املتعلق حقوق الطفل    الربوتوكول االختياري التفاقية    )ب(  
  ؛٢٠٠٦أغسطس / آب٧، يف ت املسلحةالرتاعا

األطفال وبغـاء   املتعلق ببيع   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )ج(  
  .٢٠٠٤يوليه / متوز٢٥، يف املواد اإلباحيةاستغالل األطفال يف األطفال و

ود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيـز إعمـال         وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح باجله       -٥
  :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك اضطالعها مبا يلي

 يف بعض اجملـاالت     املساواة يف املعاملة  ب املتعلق 365/2004اعتماد القانون رقم      )أ(  
 الـذي   )"كافحة التمييز قانون م " (واحلماية من التمييز، املعدل واملكمل لقوانني أخرى ذات صلة        

  ؛٢٠٠٤يوليه / متوز١دخل حيز النفاذ يف 
عمل، وهو القانون الذي يعـدل  الب املتعلق  .R.L 5/2004تعديل القانون رقم  )ب(  
 للحق يف احلـصول      جديداً تعريفاًويقدم  ذات صلة،    قوانني أخرى     بصيغته املعدلة،  ويكمل،

   ؛٢٠٠٨مايو / أيار١ يف فرص العمل، وقد دخل هذا القانون حيز النفاذعلى 
  املتعلق باحلد األدىن لألجر؛ .R.L 663/2007م اعتماد القانون رق  )ج(  
املتعلق باملشاورات الثالثية على الصعيد      .R.L 103/2007اعتماد القانون رقم      )د(  

  ؛")قانون املشاورات الثالثية("الوطين، املعدل واملكمل لقوانني أخرى ذات صلة 
، الذي دخـل حيـز      .R.L 461/2003ن التأمني االجتماعي رقم     اعتماد قانو   )ه(  
  ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١النفاذ يف 
إنشاء اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات القومية واملـساواة بـني        )و(  
  اجلنسني؛
 والقـضاء   اعتماد استراتيجية وطنية ملنع العنف ضد املرأة والعنف املـرتيل           )ز(  

  .٢٠٠٤ عليهما يف عام
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 فيهـا   طبقـت لعدم تقدمي الدولة الطرف ملعلومات عن احلاالت اليت         تأسف اللجنة     -٦
  .أسبقية العهد على القانون الداخلي، على الرغم من  إىل حد اآلنحملاكم الوطنية العهدا

 القـضاة    معرفـة   اخلطوات املالئمة لزيـادة    باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف       
 الـيت   قـرارات ال أحكامـه يف     مراعاةالعهد من أجل ضمان     بواحملامني واملدعني العامني    

  الدولة الطرف باعتمـاد    وتوصي اللجنة أيضاً  . احملليةواهليئات القضائية    احملاكم   تصدرها
 إمكانية االحتكـام إىل وب لتوعية أعضاء السلطة القضائية والسكان بالعهدالتدابري املناسبة   

ـ     .يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     القضاء   ة وتلفت اللجنة انتباه الدول
  .الوطين على املستوى لعهدابشأن تطبيق ) ١٩٩٨(٩الطرف إىل تعليقها العام رقم 

ملركـز الـوطين    ا حملدودية نطاق اختـصاصات واسـتقالل      تشعر اللجنة بالقلق  و  -٧
الـيت  عدم كفاية املوارد املالية والبـشرية       ل أيضاًر بالقلق   تشعو. السلوفاكي حلقوق اإلنسان  

  .ميتلكها هذا املركز
  اختصاصات نطاقتوسيعتعديل تشريعاهتا من أجل بتوصي اللجنة الدولة الطرف   

اليت املوارد املالية والبشرية    ب وتزويدهواستقالل املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان       
  .جام تام مع مبادئ باريسانسحيتاجها ألداء مهامه ب

ني اللذين سـيجري    أالّ يكون مركز املفوضَ   توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان        -٨
 من تلك اليت يتمتع هبا نائب        شأناً تعيينهما والسلطات واالختصاصات املمنوحة هلما أقل     

وتوصي اللجنة أيضاً الدولـة     . قوق اإلنسان واألقليات القومية   املكلف حب رئيس الوزراء   
الطرف باختاذ خطوات ترمي إىل جتنب حدوث أي تداخل بني خمتلف اهليئات وإتاحة سبل              

  . حقوق املرأةفيها حقوق اإلنسان، مبا يف جمالتعزيز تنسيق سياساهتا 
 للتمييز، ال سيما يف جماالت التعليم       بالقلق من استمرار تعرض الروما     اللجنة   تشعرو  -٩

لعدم تقدمي الدولة الطرف لبيانات إحصائية يف       نة  وتأسف اللج .  والسكن والتوظيف والصحة 
  ).١٣ و١٢ و١١ و٦ و٢املواد (هذا الشأن 

 الرامية إىل وقاية الروما ومحايتهم من       تعزيز التدابري بتوصي اللجنة الدولة الطرف       
الكامل نفاذ  التمييز االجتماعي واجملتمعي يف مجيع اجملاالت، وال سيما من خالل ضمان اإل           

 تدابري ترمي إىل تعزيز     باختاذ  الدولة الطرف   وتوصي اللجنة أيضاً   .حة التمييز لقانون مكاف 
. الرعاية الصحية السكن و التعليم و  فيما يتعلق باحلصول على فرص العمل و       روماحقوق ال 

تنفيذ وعات املهمشة،   واجملمب وعلى الدولة الطرف اعتماد وإنفاذ مشروع القانون املتعلق       
كـانون   ١١يف مدت ، اليت اعتُ ٢٠٢٠ عام   إدماج الروما حبلول   الرامية إىل استراتيجيتها  

  .تطبيق هذه اإلجراءات اللجنة عن نتائج وإبالغ، ٢٠١٢يناير /الثاين
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 اجلنس، وعدم وجـود     ياألزواج مثلي قانون ب الوتشعر اللجنة بالقلق لعدم اعتراف        -١٠
  ).٢املادة  (. حقوق هؤالء األزواجحيميإطار قانوين 

تشريع يعترف باألزواج مثليـي      يف اعتماد    بالنظر الدولة الطرف توصي اللجنة     
  . بة عن هذه العالقات يف جمال املمتلكاتاملترت اآلثار وينظم اجلنس
ساواة بني الرجل واملـرأة يف      المالأوجه  استمرار   إزاء    تشعر بالقلق  اللجنةال تزال   و  -١١

يف  و  القطاع العام  داخلاملستويات   خمتلف   يفا  متمثيلهبالدولة الطرف، وال سيما فيما يتعلق       
  ).٣املادة . ( يف األحزاب السياسية، وكذلك القرارذاختاهيئات 

  حتقيـق   لـضمان  املتخذة التدابري   بالتعجيل بتنفيذ توصي اللجنة الدولة الطرف       
.  فعاليته من خالل آليـات رقابـة        وضمان  هذا التنفيذ  املساواة بني الرجل واملرأة وتقييم    

  النهوض باملرأة   ضمان  تدابري خاصة من أجل     باعتماد  الدولة الطرف  أيضاًوتوصي اللجنة   
 ،يف قطاعات احلياة العامة املختلفة، وكذلك يف هيئات اختاذ القرار واألحزاب الـسياسية            

 نسخة حمدثة  الدولة الطرف باعتماد   وتوصي اللجنة . نظراً لنقص متثيلها يف هذه القطاعات     
 اللجنـة انتبـاه    لفتويف هذا الصدد، ت   . اواة بني اجلنسني  من االستراتيجية الوطنية للمس   

  ).٢٠٠٥(١٦ الطرف إىل تعليقها العام رقم الدولة
 استمرارال سيما   يف الدولة الطرف، و    معدل البطالة ارتفاع   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     -١٢
 الرغم مـن     بني بعض املناطق على    القائمةالكبرية   أوجه التفاوت و البطالة الطويلة األمد     حالة

يف  البطالة   نسبة إزاء اللجنة بقلق بالغ  وتشعر  .  يف هذا الشأن   اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف    
  ).٦املادة . ( الشبابصفوفيف  بصورة مهولة البطالة معدل النساء وارتفاع صفوف

 مـن البطالـة،     الرامية إىل احلد  تكثيف جهودها   ب اللجنة الدولة الطرف     توصي  
 يف  الكبرية القائمـة  اإلقليمية   تفاوتالأوجه   وكذلك من ،  مدلة الطويلة األ  البطا سيما الو

اليت ترمي إىل    التدابري املناسبة    باعتماد  الدولة الطرف  وتوصي اللجنة أيضاً  . الدولة الطرف 
 اللجنة انتباه   وتلفت. دخول الشباب إىل سوق العمل    معدل توظيف املرأة وتعزيز     حتسني  
  .بشأن احلق يف العمل) ٢٠٠٥(١٨ا العام رقم  الطرف إىل تعليقهالدولة
 الفئات احملرومة واملهمـشة مـن       يفبالقلق إزاء ارتفاع معدل البطالة      اللجنة  تشعر  و  -١٣

التـدابري   أثـر    بشأن وعدم وجود بيانات     ، واملعوقني الرومايف صفوف   ال سيما   والسكان،  
للجنة أيضاً بالقلق إزاء اضطرار وتشعر ا . واملعوقنيروما اليف صفوف للحد من البطالة  املتخذة

  ).٦املادة  (.ملتمسي اللجوء لالنتظار ملدة سنة من أجل احلصول على تصريح عمل
 رومـا  وصول ال  الرامية إىل تعزيز  تكثيف جهودها   توصي اللجنة الدولة الطرف ب      

املتعلقة بإدماج   ضمان التنفيذ الفعال الستراتيجيتها      من خالل إىل سوق العمل، وال سيما      
 تعـديل   ، ال سيما من خـالل      املناسبة واختاذ التدابري  ؛ وخطط العمل ذات الصلة    الروما

.  عـام مدة تقل عناحلصول على تصريح عمل يف      من   اللجوء   ملتمسي لتمكنيتشريعاهتا  
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مبؤهالت ملتمسي    أيضاً الدولة الطرف بضمان االعتراف     ، توصي اللجنة  سياقيف هذا ال  و
توصي اللجنة الدولة الطـرف     ويف األخري،   . هنية دون متييز   وخربهتم امل   األكادميية اللجوء

 ختصيص حصص مـن الوظـائف     شركات  ال للتشريع الذي يفرض على    الفعال   نفاذاإلب
  .للمعوقني

 يف األجور بني الرجـال والنـساء        تفاوتالأوجه  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء         -١٤
 هـذه يف  أوجه التفـاوت    واستمرار  ،  ساويةعمالً ذا قيمة مت    أو   عمالً متساوياً الذين يؤدون   

  ).٧املادة . (مبعدالت عالية للغاية يف الدولة الطرفاالتساع 
أوجـه  لقضاء علـى    من أجل ا  ضاعفة جهودها   توصي اللجنة الدولة الطرف مب      

 أو  عمالً متساوياً  بني الرجال والنساء الذين يؤدون       ةقائم يف األجور اليت ال تزال       تفاوتال
 الفعال للقوانني القائمة، مبـا يف       نفاذ ضمان اإل  حتديداً من خالل  وة متساوية،   عمالً ذا قيم  

واسـتخدام   عمليات التفتـيش     ومن خالل ذلك قانون العمل وقانون مكافحة التمييز،       
  .القائمة يف هذا الشأن العقوبات آليات
مح يـس ال  احملدد يف الدولة الطـرف       ر احلد األدىن لألج   نللجنة بالقلق أل  تشعر ا و  -١٥

 الدولـة  بـذهلا ت، على الرغم من اجلهود الـيت  بضمان مستوى معيشة الئق للعمال وأسرهم     
  ).٧املادة  (.الطرف

 الداعية إىل حتديد الدولة الطـرف للحـد األدىن           توصيتها السابقة   اللجنة تكرر  
   .لألجر حبيث يتيح للمستفيدين وأسرهم التمتع مبستوى معيشة الئق

 التحرش اجلنسي، الذي عادة ما تكـون        ت اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدال     وتشعر  -١٦
 الدولة الطـرف    اليت نفذهتا التوعية  أنشطة  على الرغم من التدابري التشريعية و     املرأة ضحية له،    

  ).٧املادة . (حدوث هذه الظاهرةملنع 
 ب على للتشريعات اليت تعاق  فعال  ال اإلنفاذضمان  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      

يف ترمي إىل منع التحرش اجلنسي ومحاية املرأة منه          تدابري إضافية    واختاذالتحرش اجلنسي،   
  .أماكن العمل

القيود املفروضة على احلـق يف اإلضـراب         وتشعر اللجنة بالقلق إزاء اتساع نطاق       -١٧
  ).٨املادة . (الدولةفئات معينة من موظفي بالنسبة إىل 

 ٢ القانون رقم    ال سيما و،   النظر يف تشريعاهتا   بإعادة توصي اللجنة الدولة الطرف     
متكني بعض الفئات من موظفي الدولة الطرف من إعمال احلق يف            من أجل    ،١٩٩١عام  ل

  .اإلضراب بشكل أكرب
ـ         وال تزال اللجنة تشعر بالقلق        -١٨ . رأةإزاء استمرار العنف املرتيل، وال سيما ضـد امل
  ).١٠املادة  (.يعد جرماً ال ملرتيلعنف ان البالقلق أل  اللجنة أيضاًتشعرو
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العنف املرتيل وتكثيـف    رمي  جتلتشريعاهتا  راجعة  مب اللجنة الدولة الطرف     وصيت  
  .ة العنف ضد املرأال سيما، وتهجهودها ملنع العنف املرتيل ومكافح

 النساء والفتيات ألغراض  ب ال سيما االجتار   أن االجتار بالبشر، و    قلقبوتالحظ اللجنة     -١٩
  ).١٠املادة  (. يف مجيع أحناء الدولة الطرف االستغالل اجلنسي، ال يزال مستمراًمن بينها
 االجتار بالنساء   منتدابري الوقاية واحلماية    تعزيز    على حتث اللجنة الدولة الطرف     

 اإلنفاذ الفعالاالستغالل اجلنسي، وال سيما من خالل ضمان   ن بينها   والفتيات ألغراض م  
.  اهلجـرة  املوظفني املعنيني بـشؤون    و واننيإنفاذ الق ب  املوظفني املكلفني  وتدريب للقانون

تعزيز ، و تنظيم محالت توعية يف صفوف السكان       الدولة الطرف مبواصلة   وتوصي اللجنة 
 تقدمي الشكاوى، ومقاضـاة     يسري سبل ، وت هم وتأهيل التدابري الرامية إىل مساعدة الضحايا    

مع الدول  مبواصلة تعاوهنا   وصي اللجنة الدولة الطرف     تيف األخري،   و. املتجرين ومعاقبتهم 
   . ومكافحتهاجملاورة ملنع االجتار بالبشر

خط  حتت   يعيشون  الذين ال يزالون   لسكانل النسبة املئوية  وتشعر اللجنة بالقلق ألن     -٢٠
ني فئات الـسكان األكثـر   ب يف الدولة الطرف، وال تزال مرتفعة للغاية     مرتفعة ال تزال    الفقر
  ).١١املادة  (.اناً وهتميشاً، وال سيما الروماحرم

ال سيما  و الدولة الطرف على تكثيف جهودها ملكافحة الفقر،          بشدة حتث اللجنة   
 بني  تفاوتالأوجه  ، وتقليص   الروما، مبن فيهم     وهتميشاً  األكثر حرماناً  يف أوساط السكان  

ا بشأن الفقـر والعهـد       إعالهن إىل الدولة الطرف    حتيل اللجنة يف هذا الصدد،    و. املناطق
  ).E/C.12/2001/10(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ال يزال إىل حد     تشعر اللجنة بالقلق ألن احلصول على قدر كاف من املياه املأمونة          و  -٢١
  وهتميـشاً  لفئات األكثر حرماناً  ل ال سيما  غري متاح جلميع السكان يف الدولة الطرف، و        اآلن

  ).١١املادة ( .وسكان املناطق الريفية
مبـن  ، السكان مجيع لتزويداختاذ اخلطوات الالزمة ب توصي اللجنة الدولة الطرف     

 بالقدر الكايف من املياه املأمونة، وكـذلك       أولئك الذين يعيشون يف املناطق الريفية،        فيهم
 املـشاريع   يـذ  تنف  الدولة الطرف على مواصلة     كذلك وتشجع اللجنة . املرافق الصحية 

بشأن احلق  ) ٢٠٠٢(١٥يقها العام رقم     لتعل ، وفقاً اليت وضعتها يف هذا الشأن     النموذجية
  .احملرز يف هذا الصددمعلومات عن التقدم ضمني تقريرها املقبل ، وتاءيف امل
 الدولـة الطـرف، وال سـيما    الفئات السكانية يفوتشعر اللجنة بالقلق ألن بعض        -٢٢

 احلصول علـى    ال ميكنها إىل حد اآلن    ،  والروما على وجه التحديد   ،  يشاً وهتم  حرماناً أكثرها
 العديد مـن    حبدوث  املعلومات املتاحة لديها واليت تفيد     إزاءأيضاً  بالقلق  وتشعر  . سكن الئق 

  ).١١املادة  (.طال الروماتاليت عمليات اإلخالء القسري 
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 لذي يشجع بناء  ا ٢٠١٠إنفاذ قانون عام    ضمان  ب توصي اللجنة الدولة الطرف     
 مـنح مع  مساكن ذات كلفة منخفضة، ومواصلة برناجمها املتعلق ببناء مساكن اجتماعية           

 اللجنة انتباه الدولة الطرف     وتلفت. لرومالوحتديداً  األولوية للفئات احملرومة واملهمشة،     
الدولـة   توصي اللجنة و. الئق بشأن احلق يف السكن ال     )١٩٩٩(٤إىل تعليقها العام رقم     

 التشاور معهم واقتراح حـل      قبل روما عمليات اإلخالء القسري لل    بتفاديأيضاً  ف  الطر
ة الطـرف   الدولانتباه   اللجنة   وعالوة على ذلك، تلفت   . مساكن بديلة فيه   تعرض عليهم 

  .بشأن عمليات اإلخالء القسري) ١٩٩٧(٧إىل تعليقها العام رقم 
عاطي التبغ يف الدولـة الطـرف        ارتفاع معدل ت   وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء       -٢٣

 الشباب، على الرغم    يف أوساط واآلثار اليت قد تنعكس بسبب ذلك على الصحة، وال سيما           
 ها محالت التوعية اليت نظمت    وكذلكمن التدابري التشريعية العديدة اليت اختذهتا الدولة الطرف،         

  ).١٢املادة . (ملكافحة هذه الظاهرة
 التدخنيرف بتكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة       توصي اللجنة بشدة الدولة الط      

هبذا حتث اللجنة الدولة الطرف     و. ال سيما يف أوساط الشباب    ،  النامجة عنه ومعاجلة اآلثار   
للتدابري التشريعية املعتمـدة ملكافحـة التـدخني،         الفعال   اإلنفاذضمان  على   ،اخلصوص

 خطة  الدولة الطرف باعتمادوتوصي اللجنة أيضاً. تكثيف محالت التوعية يف هذا الصدد  و
 عناصـر تتعلـق   ضمنتتالتدخني  ملكافحة   وطنية شاملة  وطنية شاملة أو استراتيجية   عمل  

  .الرعاية الصحيةب
 واملتعلـق   ٢٠١١سبتمرب  /القانون اجلديد املعتمد يف أيلول      ألن وتشعر اللجنة بالقلق    -٢٤
ة واجلنـسية، وال سـيما   ة اإلجنابي قد قلص حجم تغطية خدمات الصحالضمان االجتماعي ب

  اللجنة أيضاً  تشعرو. اخلدمات  أحدث  مبا يف ذلك    الطبية لوسائل منع احلمل،    تغطية الوصفات 
. للمريضات اللوايت جيـرين عمليـة إجهـاض        ضمان سرية البيانات الشخصية      بالقلق لعدم 

  ).١٢املادة  (.إزاء ارتفاع تكاليف خدمات اإلجهاضوأخرياً، تشعر اللجنة بالقلق 
 نظام الصحة الوطين خدماتالسهر على أن يشمل وصي اللجنة الدولة الطرف ب   ت  

 وسائل   لتكون ضمن اخلدمات اليت يؤمنها، مبا يف ذلك وصفات         الصحة اإلجنابية واجلنسية  
بضمان مراعاة الطابع     أيضاً وتوصي اللجنة الدولة الطرف   . ، وال سيما أحدثها   منع احلمل 
 توصـي   ، وأخـرياً  .ت اللوايت جيرين عملية إجهاض    للمريضالبيانات الشخصية   ل السري

  . خدمات اإلجهاضكاليففض تخباللجنة الدولة الطرف 
اليت تفيد خبلو املناهج الدراسية مـن التثقيـف          ملعلوماتاوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٢٥

 االطالع علـى خمـاطر    إمكانية  ما حيرم التالميذ من     ، وهو   مبسائل الصحة اجلنسية واإلجنابية   
  ).١٣ و١٢املادتان  (.حلمل املبكر واألمراض املنقولة جنسياًا
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تالميذ  ال حصول املناسبة لضمان    تدابرياختاذ مجيع ال  توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
 احلمـل   خماطر من أجل تفادي     يف املدارس  اجلنسية واإلجنابية    على تثقيف مبسائل الصحة   

  .املنقولة جنسياًاملبكر واألمراض 
الرومـا  اليت تفيد بأن أطفـال      و علومات املتاحة لديها  امللجنة بالقلق إزاء    وتشعر ال   -٢٦
، وال سيما فيما يتعلـق بـرفض         للدولة الطرف  الدراسييف النظام   تفرقة  لل يزالون عرضة  ال

خاصـة،  بصفوف دراسية    ، وإحلاقهم العادية يف بعض املناطق   الدراسية  الصفوف  التحاقهم ب 
قـانون  (والقانون املتعلق باملـدارس     كافحة التمييز،   مب تعلق امل قانونال وجودعلى الرغم من    

 أطفـال الرومـا،    معدل االلتحاق باملدارس بني       أيضاً بالقلق لتدين   تشعر اللجنة و. )املدرسة
الذي التمييز   إزاء بالقلق اللجنة   وأخرياً، تشعر . التوقف عن الدراسة   معدل   استمرار ارتفاع و

  ).١٣املادة (. دارسامليتعرض له األطفال املعوقون يف 
وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل من أجل رفع        توصي اللجنة الدولة الطرف ب      

يف هـذا الـصدد،     و. معدل تسرهبم منها   باملدارس وخفض     أطفال الروما  معدل التحاق 
بتنظيم محالت توعية يف أوساط أسر الروما ومتابعة تـدابري            الدولة الطرف  توصي اللجنة 

مبكافحـة   الدولة الطـرف      وتوصي اللجنة أيضاً   .اذها يف هذا الشأن   احلفز اليت سبق اخت   
 الفعلي لقانون مكافحـة     إلنفاذ من خالل ضمان ا    ،يف املدارس التمييز ضد أطفال الروما     

وتوعية هيئة التـدريس هبـذين القـانونني،         )قانون املدرسة ( املدرسي   قانونالالتمييز، و 
هنـج  وتطبيـق  نة الدولة الطرف باعتماد    توصي اللج ويف األخري،    .وكذلك بقية السكان  

 الطـرف إىل تعليقهـا      اللجنة انتباه الدولة   وتلفت. تعليم األطفال املعوقني  يف جمال   شامل  
  .مبشأن احلق يف التعلي) ١٩٩٩(١٣العام رقم 

املتعلق باللغة الرمسية للدولة     القانون   إنفاذوتشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه القصور يف          -٢٧
اللذين يسمحان جلميع املواطنني املنتمني إىل هذه الفئـات           األقليات ملتعلق بلغات والقانون ا 

على الرغم من التدابري الـيت اختـذهتا   ذلك تعامالهتم مع اإلدارة، و  باستخدام هذه اللغات يف     
  ).١٥املادة  (.سبل هذا االستخدامالدولة الطرف لتيسري 

عقوبات، اللالزمة، مبا يف ذلك فرض       ا تدابرياختاذ ال توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
. عينة امل  املتعلق بلغات األقليات فعاالً يف إدارات البلديات        القانون أن يكون إنفاذ  لضمان  

 بـشأن ) ٢٠٠٩(٢١ الطرف إىل تعليقها العام رقم        اللجنة الدولة  يلويف هذا الصدد، حت   
  .حق كل فرد يف املشاركة يف احلياة الثقافية

 الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع          وتطلب اللجنة إىل    -٢٨
سيما يف صفوف موظفي اخلدمة املدنيـة والـسلطات          على مجيع مستويات اجملتمع، وال    

القضائية ومنظمات اجملتمع املدين وإطالعها يف تقريرها الدوري املقبل على مجيع التـدابري             
 على مواصلة إشراك منظمات اجملتمـع       وتشجع اللجنة الدولة الطرف   . املتخذة لتنفيذها 

  .املدين يف النقاش الّدائر على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفق املبادئ التوجيهية             -٢٩
املعاهدات الدوليـة   تقارير بالصيغة اليت اعتمدهتا هبا هيئات مراقبة        الاملنسقة بشأن إعداد    
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري القادم طبقـاً              - ٣٠
 ١٨ حبلـول    (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨للتوجيهات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عـام        

  .٢٠١٧مايو /أيار

        


