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  إعداد التقرير على الصعيد الوطين  -أوالً  
أعدت املشروع األويل للتقرير إدارة حقوق اإلنسان التابعة لوزارة الشؤون اخلارجية             -١

. ١٧/١١٩ره  واألوروبية وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت حددها جملس حقوق اإلنسان يف مقر          
 اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات الوطنية واملساواة بـني   أعضاء وُعمِّم التقرير على  

اجلنسني، وهو هيئة استشارية حكومية لقضايا حقوق اإلنسان تضم ممثلي هيئات حكوميـة             
. لتعليقـات والُتمست منهم ا  ومنظمات غري حكومية وأعضاء برملانيني ومؤسسات أكادميية،        

  .ستعرضت احلكومة التقرير املوحد أثناء عملية التشاور وأقرته يف هناية املطافوا

التطورات اليت عرفتها سلوفاكيا يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها            -ثانياً  
  ٢٠١٣-٢٠٠٩يف الفترة 

ففـي  . خضع اإلطار املؤسسي، أثناء الفترة قيد االسـتعراض، لتغـيريات هامـة             -٢
طاق مسؤولية وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية كثرياً فيما يتعلق حبقوق ، ُعّزز ن٢٠١٢ عام

وجاء حتول املسؤوليات نتيجة لشغور وظيفة نائب وزير حقوق اإلنسان واألقليات           . اإلنسان
ويقع تنسيق وإدارة اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات الوطنيـة          . يف احلكومة احلالية  

، وهو هيئة استشارية حكومية لقضايا حقوق اإلنسان، حتت مسؤولية          واملساواة بني اجلنسني  
نـسيق الـسياسات   تيعـود  ومن مث،  . نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية      

ائب رئيس الوزراء وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية، يف حني يقـع         لنالوطنية حلقوق اإلنسان    
ويشكل احلوار الدائم مع اجملتمع املدين جزءاً ضـرورياً         . ةتنفيذها حتت مسؤولية وزارات خمتلف    

. منظور حقوق اإلنسان   ويعكس هذا النهج متاماً تعميم    . من السياسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
وفيما يتعلق بالتغيريات املؤسسية، تدير وزارة الشؤون اخلارجية واألوروبية خمططـني لـدعم             

 منع مجيع أشكال التمييز والعنصرية      -٢ن ومحايتها؛    تعزيز حقوق اإلنسا   -١: حقوق اإلنسان 
  . السامية وغري ذلك من أشكال التعصبةوكره األجانب وكره املثليني جنسياً ومعادا

املفوض احلكومي لألقليات الوطنية، وهو     مكتب  ، أُنشئ   ٢٠١٢يونيه  /ويف حزيران   -٣
سي حلماية حقوق اإلنـسان،      الوطنية، هبدف مزيد من التعزيز املؤس      لألقلياتهيئة استشارية   

وتتصل املهام الرئيسية للمفوض    . يف ذلك حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنية        مبا
. باحلفاظ على حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنية وتنمية هذه احلقوق وتعزيزها           

 املنـتمني إىل    ويقدم مكتب املفوض إىل احلكومة تقريراً سنوياً عن وضع وحقوق األشخاص          
واملفوض هو رئيس جلنة األقليات الوطنية واجملموعات اإلثنية، وهي هيئـة           . األقليات الوطنية 

 ،تابعة للمجلس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات الوطنية واملساواة بني اجلنـسني          خرباء  
ة، ومها االتفاقية   ويعمل أيضاً يف جمال تنفيذ اتفاقيتني ملزمتني قانوناً تتصالن باألقليات الوطني          

  .اإلطارية حلماية األقليات الوطنية وامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات
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. وخالل الفترة قيد االستعراض، واصل املفوض احلكومي جملتمعات الروما أنـشطته            -٤
ُتِمدت ، اع ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  .  حتسني حالة الروما بني أولويات احلكومة      وما زال 

 بوصفها وثيقة سياسات شاملة تعـاجل اإلدمـاج         ٢٠٢٠استراتيجية إدماج الروما حىت عام      
واهلـدف مـن مبـادئ      . االجتماعي جملتمعات الروما أيضاً على صعيد االحتـاد األورويب        

لفترة املمتـدة   يف ا قة باحلالة غري املالئمة للروما      االستراتيجية هو توفري أساس للسياسات املتعل     
يف ، ال سيما يف جمال التعليم والعمالة والسكن والرعاية الصحية، وأيضاً            ٢٠٢٠ية عام   إىل غا 

ويشكل تركيز الـسياسات    .  اهليكلية الصناديق لغرض استخدام    ٢٠٢٠-٢٠١٤فترة الربجمة   
  .على أغلبية السكان عنصراً هاماً من االستراتيجية

 خطوة هامة لزيادة تعزيز     ٢٠١٣أبريل  /وميثل تعديل قانون مكافحة التمييز يف نيسان        -٥
 تعريف التمييز غري املباشر لكي يشمل أيـضاً         ع التعديل فقد وسّ . تشريعات مكافحة التمييز  

ويف الوقت نفسه، ُعدِّل تعريف العمل اإلجيايب . هتديد التمييز وفقاً لتوجيهات االحتاد األورويب
لى أساس األصـل العرقـي      ليشمل صراحة القضاء على أوجه احلرمان الناجتة عن التمييز ع         

ولتعزيز العمل اإلجيايب، ُوسِّعت إمكانية     . واإلثين، أو االنتماء إىل أقلية وطنية أو جمموعة إثنية        
  .ممارسته إىل السلطات احمللية والكيانات القانونية اخلاصة، باإلضافة إىل السلطات احلكومية

ت واملثلـيني جنـسياً   ، تلقت جلنة حقوق املثليـا ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٦
دعم احلكومة  ) جلنة حقوق املثليني  (ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى        

بوصفها هيئة استشارية للمجس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات الوطنية واملساواة بـني            
ملنظمـات غـري   وجلنة حقوق املثليني، اليت تتكون من ممثلني للسلطات احلكومية وا  . اجلنسني

حقوق املثليـات واملثلـيني     العمل على زيادة تعزيز     احلكومية، هيئة خرباء تتمثل واليتها يف       
 يف إعـداد    جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلنـاثى واملـشاركة          

  .همفيالسياسات اليت تؤثر 
ويـتم  . إلنسان ومحايتـها  وجيري حالياً إعداد االستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق ا         -٧

وضعها حتت رعاية نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية بالتعـاون مـع              
وستكون االستراتيجية وثيقـة مفتوحـة ذات تركيـز         . املفوض احلكومي للمجتمع املدين   

حتليـل  : مواضيعي على قضايا حقوق اإلنسان؛ وسُتقسم كل من املواضيع إىل ثالثة أجـزاء            
وسـتعكس  . ع على الصعيد الوطين، واإلجراءات املقترحة، واإلطار املؤسسي لتنفيذها        الوض

الوثيقة توصيات هيئات الرصد الدولية إىل جانب تطورات حقوق اإلنسان علـى الـصعيد              
وينشئ الطابع التشاركي للعملية التحضريية فضاء مناسـباً آلراء         . الوطين واألورويب والدويل  

وكجزء من إعـداد االسـتراتيجية، ُنظِّمـت    .  املصلحة املعنيني  جمموعة واسعة من أصحاب   
 براتيـسالفا وبانـسكا بيـستريكا       حلقات عمل للمجتمع املدين واإلدارة العامة واخلرباء يف       

  .وكوشيتسه هبدف توفري مسامهات قيمة للمناقشة املتعلقة بتحسني حقوق اإلنسان
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 قـانون   تـدوين عية إلعادة   ، أقرت احلكومة خطة تشري    ٢٠١٣يونيه  /ويف حزيران   -٨
وتوفر اخلطة إطاراً قانونياً جملموعات قانونية جديدة يف جمال اإلجـراءات           . اإلجراءات املدنية 

واهلدف من التغيري املقترح هو حتسني إنفاذ القانون، بوسائل منها تعزيز قابلة إنفـاذ              . املدنية
خرها، وبناء فضاء لتحسني    القانون، وتقليص مدة إجراءات احملكمة والقضاء على حاالت تأ        

. سبقة لزيادة الثقة واالطمئنان إزاء العدالـة      املشروط  ال استيفاءنوعية قرارات احملاكم ومن مث      
  .وتشري اخلطة التشريعية إىل نواحي القصور يف النظام احلايل وتقترح أدوات ملعاجلتها

رة عن  قت على عدد من صكوك حقوق اإلنسان الصاد       ت سلوفاكيا وصدّ  عوقد وقّ   -٩
، أصبحت  ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . األمم املتحدة وجملس أوروبا خالل الفترة قيد االستعراض       

. سلوفاكيا دولة طرفاً يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلـا االختيـاري            
، صدقت على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق         ٢٠١٢مارس  /آذار ويف

 علـى   اإلجـراء الـوطين للتـصديق     وجيري حالياً تنفيذ    . جتماعية والثقافية االقتصادية واال 
وعلى الصعيد  . الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بإجراء تقدمي البالغات        

اإلقليمي، كانت سلوفاكيا بني البلدان األوىل اليت وقعت على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع              
. رأة والعنف املرتيل؛ وختضع االتفاقية حالياً إلجراء التصديق الـوطين         ومكافحة العنف ضد امل   

على اتفاقية جملس أوروبا بـشأن محايـة األطفـال مـن             اإلجراء الوطين للتصديق  وقد بدأ   
يرد مزيد من التفاصيل عن املعاهدات الدولية حلقـوق     (االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي     

  ). التقرير من٧٥ و٧٤اإلنسان يف الفقرتني 

ات املقدمة يف إطار اجلولـة األوىل مـن االسـتعراض           ـتنفيذ التوصي   -ثالثاً  
  الشامل الدوري

 ٩١قُدِّمت إىل سلوفاكيا، يف إطار اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الـشامل،               -١٠
وقُسمت املعلومـات   . وباستثناء تسع توصيات ُرِفضت، بدأ تنفيذ التوصيات املتبقية       . توصية

وباإلضـافة إىل   . تعلقة بتنفيذ التوصيات إىل فصلني وفقاً للمجاالت املواضيعية اليت تغطيها         امل
ومبا أن بعض التوصيات تغطي     . ذلك، يشمل التقرير التحديات والتدابري املتوقعة يف املستقبل       

  .عدة جماالت مواضيعية، فقد ُيحال إليها يف عدة فصول

 التوصـيات (رائم املرتكبة بـدافع العنـصرية       مكافحة التمييز والعنصرية واجل     -ألف  
  )٥٢ إىل ٥٠ و٣٧ إىل ٣٥ و٣٢ و٢٩ و٢٤ و١٧ رقم
 / نيـسان  ١اعتباراً مـن    الذي دخل حيز النفاذ     وسع تعديل قانون مكافحة التمييز        -١١
وباإلضـافة إىل   .  بالتمييز التهديد يشمل   ياق تعريف التمييز غري املباشر لك      نط ٢٠١٣ أبريل

ف العمل اإلجيايب ليشمل إشارة صرحية إىل القضاء على أوجه احلرمان الناجتة            ذلك، ُعدِّل تعري  
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. عن التمييز على أساس األصل العرقي واإلثين، أو االنتماء إىل أقلية وطنية أو جمموعة إثنيـة               
 إىل السلطات احمللية والكيانات     ة العمل اإلجيايب  إلجيايب، ُوسِّعت إمكانية ممارس   ولتعزيز العمل ا  

  .نية اخلاصةالقانو
. والعنف العنصري، مبا فيه التحريض على الكراهية العنصرية، جرمية يف سـلوفاكيا             -١٢

، أُدرجت جرمية جديـدة     ٢٠١١ويف عام   . ويعاقب القانون اجلنائي اجلرائم املتصلة بالتطرف     
أو اجلـرائم القائمـة علـى        حمرقـة اليهـود   يف القانون اجلنائي للمعاقبة على إنكار جرمية        

 أو إقرارها أو أي حماولـة       ى هذه اجلرائم  اض عل االشتراكية أو االعتر  والفاشية  يولوجيا  دياإل
 ١واستناداً إىل تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية الذي دخل حيز النفاذ اعتباراً مـن              . لتربيرها

، أصبح من اإلجباري التحقيق يف اجلرائم املتصلة بالتطرف علـى يـد      ٢٠١٣أغسطس  /آب
  ). أفراد قوة الشرطة اآلنحىت(رطة حمققي قوة الش

، أقـرت احلكومـة مفهـوم مكافحـة التطـرف           ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران   -١٣
 واملفهوم وثيقة سياسات معقـدة اعُتِمـدت كمتابعـة ملفهـوم            .٢٠١٤- ٢٠١١  للفترة
وهي تعكس التطورات احلالية يف التطرف وتركز علـى التـدابري           . ٢٠١٠-٢٠٠٦ الفترة

 وحتدد األهداف األساسية ملكافحـة      التطرفى السواء يف جمال مكافحة      الوقائية والقمعية عل  
ويتضمن املفهوم أيضاً إطاراً مؤسسياً     . هذه الظاهرة، مبا يف ذلك خطوات ملموسة لتحقيقها       

ووفقـاً للظـروف احلاليـة،      . ملكافحة التطرف مع عنصر للتعاون فيما بني الوزارات املعنية        
  .حديث سنويأن ختضع تدابري املفهوم لت ميكن
وتشكل جلنة منع مظاهر العنصرية وكره األجانب ومعاداة السامية وغريهـا مـن               -١٤

، خطوة هامة ملكافحـة     ٢٠١١مارس  /أشكال التعصب والقضاء عليها، اليت أُنشئت يف آذار       
جرائم الكراهية بتوفري منصة لتنسيق األنشطة وحتديد أولويات السياسات العامة املركزة على            

ويرأس اللجنة وزير الداخلية،    . العنصرية وكره األجانب والتطرف والقضاء عليها     منع مظاهر   
وميكن أن . وهي مبثابة أداة لتبادل املعلومات بني السلطات احلكومية والبلديات واجملتمع املدين     

تقدم اللجنة وأفرقتها العاملة حتليالت أو دراسات وأن تشارك يف إعداد الـربامج التعليميـة               
 ترصد  نأوميكن أيضاً   . الظواهر ألصحاب املصلحة املعنيني مبكافحة هذه       التدريبيةوالدورات  

. اللجنة احلاالت اخلطرية املتصلة بواليتها وحتصل على املعلومات الالزمة يف هـذا الـصدد             
 التشريعات يف هذا    وضععدا اللجنة، أُنِشئ فريق خرباء مشترك بني الوزارات ملواصلة           وفيما

  .ظور الطويل األجل جعل النظام القانوين يف جمال التطرف أكثر اختصاراً املنيفاجملال و
وتويل سلوفاكيا االهتمام الواجب ملكافحة التحريض على التمييز والعنف العنصري            -١٥

وأُدرجت يف القانون، هبدف تكثيف اجلهود يف هذا اجملال، إمكانية       . ضد األقليات واملهاجرين  
ومن اخلطـوات األخـرى املتوقعـة       . لقانونية ملكافحة التطرف  وكيل واملواجهة ا  الاستخدام  

 العنف العنصري   مظاهراملستقبل اعتماد جرائم التطرف اليت ستفرض أيضاً عقوبات على           يف
  .ضد األقليات واملهاجرين
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وتنفذ وزارة الداخلية مشاريع وأنشطة لطالب املدارس االبتدائية والثانويـة بـشأن              -١٦
تصرف بـشكل   "مثالً مشروع   (رف والعنصرية وخمتلف أشكال التمييز      التوعية ملكافحة التط  

. )"ال تتسامح مع العنف والتطرف    "، و "!املعلمون، تعلموا أيها  "، و "!عادي، فالناس خمتلفون  
.  الـشرطة  افع العنصرية ضمن املشاريع والربامج اليت تطبقها      ويدخل منع اجلرائم املرتكبة بد    

وقد ُنظِّمت يف تشرين    . وق اإلنسان للمدعني العامني أيضاً    لتعليم حق ويوىل االهتمام الواجب    
حلقة عمل للمدعني العامني بشأن محاية حقوق اإلنسان يف اإلجراءات           ٢٠١٣أكتوبر  /األول

ن ضحايا اجلرائم والعنـف ضـد املـرأة         أن املقرر إدراج برنامج تعليمي بش     وم. التحضريية
ائم املرتكبة بـني    وسريكز الربنامج على اجلر   . لواألطفال يف املناهج الدراسية ألكادميية العد     

احلضانة وإيذاء األطفال كأداة البتزاز الشريك، وتقدمي املـساعدة القانونيـة إىل            األزواج و 
ويضطلع أيضاً بأنشطة التوعية . ضحايا العنف املرتيل، وحقوق الضحايا وتقدمي املساعدة إليهم

وُيقـدم إىل أفـراد     . سلوفاكي حلقوق اإلنـسان   ملكافحة العنصرية والتمييز املركز الوطين ال     
  .السجون واحلرس العديل تعليم يف جمال حقوق اإلنسان مع التشديد على معاملة السجناء

 ١٠ و ٨التوصيات رقم   (املساواة بني اجلنسني ومحاية املرأة والطفل من العنف           -باء  
  )٨٧ و٦٣ و٥٨ و٤٦ و٤٥ و٤٢ و٤١ و٣٩ و٣٨ و٢٤ و١٥و

 مـن اعتمـاد     ٢٠١٣أبريل  / قانون مكافحة التمييز الصادر يف نيسان      ن تعديل ميكّ  -١٧
إجراءات إجيابية للقضاء على أوجه احلرمان القائمة على اجلنس واالعتبـارات اجلنـسانية،             

وهبذا التعديل، مت استيفاء الشرط املسبق للتدابري الفعالة اليت هتدف، يف           . مجلة أمور أخرى   يف
وتعي سلوفاكيا متاماً احلاجـة إىل  .  املرأة يف مراكز اختاذ القرار     مجلة أمور، إىل زيادة مشاركة    

ولكنها ال تنظر حالياً يف أي من       . اختاذ مزيد من اخلطوات فيما يتعلق بالتشريعات االنتخابية       
  .وال توجد أي مبادرات سياسية لزيادة مشاركة املرأة يف األحزاب السياسية. هذه اخلطوات

أجـر   فجوة األجور وسدها وسن احلق يف تقاضي         قوصية تضيي  ت وفيما يتعلق بتنفيذ    -١٨
.  اختذت سلوفاكيا اخلطوات التشريعية الالزمة يف هذا الـصدد         متساو عن العمل املتساوي،   

، أُضيف إىل قانون العمل حكم تشريعي هام نص على أجر متساو للعمـل              ٢٠٠٧عام   ويف
لقائمة، ال تزال هناك اختالفات هامة      ورغم التشريعات ا  . ذي القيمة املتساوية للرجل واملرأة    

 ٢٠وهناك اخنفاض تدرجيي يف التفاوتات؛ وميثل االختالف حالياً حـوايل           . يف أجر الرجل واملرأة   
  . يف املائة من متوسط أجر الرجل٨٠وبعبارة أخرى، ميثل متوسط أجر املرأة أقل من . يف املائة
ري لتكثيف اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق         وُتنفذ حالياً ومن املتوقع أن ُتنفذ عدة تداب         -١٩

املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة، مبا يف ذلك تبادل املمارسات اجليدة يف االحتاد األورويب 
تدقيق يف حالة املساواة بني اجلنسني يف اإلدارات العامة على األقل، وإعداد            الوتنفيذ عمليات   

حالة املساواة بني اجلنسني بالتعاون مـع    يف  ق  تدقيالدورات تدريبية، والتصديق على عمليات      
) أبريـل / نيسان ٥(واعُتمد يوم املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة         . منظمة العمل الدولية  

  .كوسيلة لتوعية اجلمهور
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وعلى الصعيد الوطين، أُطلقت عدة مبادرات يف جمال مكافحة العنف ضد املـرأة،               -٢٠
ة جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف          يف ذلك التصديق على اتفاقي     مبا

ويقدم معهد البحث   . املرتيل، واعتماد خطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه          
يف جمال العمل واألسرة تقريراً سنوياً بشأن العنف ضد املرأة يتضمن تقييماً لنطاق وفعاليـة               

ما يتعلق باملبادرات املتوخاة يف املستقبل، جيري حالياً إنـشاء          وفي.  الضحايا إىلالدعم املقدم   
مركز لتنسيق العمل اخلاص بالعنف ضد املرأة والعنف املرتيل الغرض منه تقدمي اإلرشـادات              

وُينفذ بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية مشروع يركـز         . بشأن منع العنف والقضاء عليه    
نف املرتيل املوجودين يف السجون وتـدريب املـوظفني         على اإلدماج االجتماعي ملرتكيب الع    

  .العاملني معهم
وُنِقلت الئحتان من لوائح االحتاد األورويب مبوجب التعديل الذي أدخل على القانون          -٢١

  .٢٠١٣أغسطس / آب١اجلنائي يف 
 كـانون   ١٣يف   اب وجملس أورو  الربملان األورويب   الصادر عن  EU/2011/93التوجيه   •

 بشأن مكافحة االعتداء اجلنسي واستغالل األطفال يف اجلنس         ٢٠١١ ديسمرب/األول
  ويف املواد اإلباحية؛

 / نيـسان  ٥الصادر عن الربملان األورويب وجملس أوروبـا يف          EU/2011/36التوجيه   •
  . بشأن منع ومكافحة االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه٢٠١١ أبريل

ال التفاقية جملس أوروبا بـشأن محايـة        وكان اهلدف من هذا التعديل هو حتقيق االمتث         -٢٢
) ٢٠٠٩ اليت وقعت عليها سلوفاكيا يف عـام      (ستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي     األطفال من اال  

  .واتفاقية مكافحة االجتار بالبشر متشياً مع التوصيات اليت قدمتها هيئة الرصد ذات الصلة
 املساعدة القانونية من خالل     ىلإويضمن قانون اإلجراءات اجلنائية للضحايا الوصول         -٢٣

ن التشريعات املنظمات من تقدمي     ومتكّ. إبالغ إجباري للسلطات املكلفة باإلجراءات اجلنائية     
ويضمن اإلطار القانوين احلايل للضحايا احلق يف تلقي     . املساعدة واملعونة القانونية إىل الضحايا    

ة ملمارسـة مطالبـاهتم بـالتعويض       مساعدة قانونية جمانية عن طريق مركز املساعدة القانوني       
 الصادر عن   EU/2012/29وستنقل وزارة العدل التوجيه     . إطار اإلجراءات اجلنائية واملدنية    يف

 الذي حيدد املعايري الدنيا    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢٥الربملان األورويب وجملس أوروبا يف      
تيب شامل حلقوق الضحايا يف      تر دعمهم ومحايتهم، بغية التوصل إىل    حلقوق ضحايا اجلرمية و   

  .اإلجراءات اجلنائية، مبا يف ذلك وصوهلم إىل املساعدة القانونية
 ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١وُعدِّل قانون تعويض األشخاص املتأثرين جبرائم العنف يف           -٢٤

لينص صراحة على أن لألشخاص املتأثرين جبرمية االغتصاب والعنف اجلنـسي واالعتـداء             
الصدمة النفسية واإلجهاد ( تعويض نقدي عن الضرر البدين واألضرار املعنوية اجلنسي احلق يف

  ).واجلزع واإلحباط
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، اعُتمد يف التشريعات مبدأ ما ُيسمى عدم التسامح إطالقـاً مـع   ٢٠٠٩ومنذ عام    -٢٥
ل ويعين ذلك أن القانون املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية لألطفا. العقوبة البدنية لألطفال

وبالرعاية االجتماعية ينص على حظر استخدام أي شكل من أشكال العقوبة البدنيـة ضـد              
األطفال وغري ذلك من أشكال املعاملة أو العقوبة الفظيعة أو املهينة اليت تسبب أو ميكـن أن                 

القانونيـة   - واجلميع ملزم بإبالغ سلطة احلماية االجتماعيـة      . تسبب ضرراً بدنياً أو عقلياً    
وُيقترح إدراج حظر العقوبة البدنية يف ممارسة حقوق وواجبـات          . ات حقوق الطفل  بانتهاك

  . يف القانون املدين اجلديد، الذي يوجد حالياً قيد اإلعدادنلدياالو
 -  للعنف، تتخذ سلطة احلماية االجتماعية   ةضحيكون أي طفل     ويف حالة الشك يف     -٢٦

 املساعدة االجتماعية والعمل االجتماعي امليداين      القانونية اخلطوات املناسبة، مبا يف ذلك تقدمي      
القانونية على   - وتوجد سلطة احلماية االجتماعية   . وتيسري املشاركة يف برامج ضحايا العنف     

واملدارس والبلـديات   ) الشرطة واحملكمة واالدعاء العام   (اتصال وثيق بسلطات إنفاذ القانون      
. وغري ذلك من اجلهات املعنية حبمايـة الطفـل        والوحدات اإلقليمية ومرافق الرعاية الصحية      

القانونية خطة عمل    - واستناداً إىل املعلومات املفصلة العامة، تضع سلطة احلماية االجتماعية        
  .اجتماعية وتقترح حالً للحالة

يف إطار وإذا كان أي طفل مهدداً داخل أسرته وكان من غري املمكن ضمان ترعرعه   -٢٧
القانونية الرعاية البديلة مبوجب قرار      -  سلطة احلماية االجتماعية   ، تضمن أسرة أكرب حجماً  

القانونيـة حلمايـة     - وحتكم اإلجراءات اليت يتخذها موظفو احلماية االجتماعية      . للمحكمة
القّصر ضحايا العنف قاعدة داخلية ملركز العمل والشؤون االجتماعية واألسرة صـدرت يف             

 التدخل يف حالة األزمات، تضمن سلطة احلمايـة         وألغراض. ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
وميكن إبالغ الشكوك املتعلقـة     . االقتصادية إتاحة خدماهتا على مدار الساعة      - االجتماعية

 إىل خط هاتفي جماين ملركـز       ، دون اإلدالء باهلوية،   بتعذيب طفل أو االعتداء عليه أو إمهاله      
 إبالغاً عن الـشك يف      ١١١، ُسجل   ٢٠١٢ويف عام   . العمل والشؤون االجتماعية واألسرة   
  .انتهاك حقوق الطفل هبذه الطريقة

 االجتماعية واألسرة محلة بـشأن      والشؤون، نظمت وزارة العمل     ٢٠١٠ويف عام     -٢٨
وُوزعت على دور احلضانة ومكاتب     . نحقوق الوالدي األشكال البديلة للتنشئة وبشأن تعزيز      

بناء أوروبا لألطفال ومع    " برنامج جملس أوروبا     العمل والشؤون االجتماعية واألسرة أدلة من     
  .ومن محلة مكافحة العنف اجلنسي ضد األطفال" األطفال

ووزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة مسؤولة عن إعداد االستراتيجية الوطنية            -٢٩
 ملكافحة  ومن املتوقع أن تطبق االستراتيجية هنجاً متكامالً وشامالً       . حلماية األطفال من العنف   

  .٢٠١٣نوفمرب /العنف ضد األطفال وُيتوخى أن تناقشها احلكومة يف تشرين الثاين
. وتقر سلوفاكيا باحلاجة إىل اختاذ مزيد من اخلطوات لزيادة محاية حقـوق الطفـل        -٣٠

، اليت بدأ إعدادها، على اعتماد      ٢٠١٧-٢٠١٣وتشدد خطة العمل الوطنية لألطفال للفترة       
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وستتعلق املهـام   .  على حقوق الطفل   تركز بوجه خاص  يم حقوق اإلنسان    تدابري يف جمال تعل   
 األطفـال ومعهـم،     لصاحلالناجتة عن خطة العمل جبملة أمور، منها تثقيف املهنيني العاملني           

وستركز خطة  . وروح ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل، مبا يف ذلك مبدأ املصاحل الفضلى للطفل           
  .ملدعني العامني واملوظفني القضائينيالعمل أيضاً على تدريب القضاة وا

التوصـية  (ضمان احلقوق األساسية لألحداث احملتجزين وفـرض العقوبـات            -جيم  
  )٥٤ رقم
يضع قانون اإلجراءات اجلنائية حدوداً صارمة الحتجاز األحداث؛ وال ُيسمح بـه              -٣١
 مراحـل   والسلطات املعنية ملزمة بالتحقيق، يف كـل مرحلـة مـن          . إذا كان ضرورياً   إال

وخالل . اإلجراءات اجلنائية، فيما إذا كان ال ميكن حتقيق الغرض من االحتجاز بطريقة خمتلفة            
. االحتجاز، ال ميكن فرض قيود على املتهم احلدث يف ممارسته حلقوقه إال بدرجـة حمـدودة           

القاسية وجيب احترام الكرامة اإلنسانية للمتهم احتراماً تاماً؛ وُيحظر استخدام أشكال املعاملة            
وال ميكن أن خيضع األحداث للعقوبة التأديبية أو احلبس االنفـرادي           . أو الالإنسانية أو املهينة   

وإذا كان أي حدث يشارك يف أنشطة تثقيفية، فإن بإمكانه أي يشارك            .  أيام ١٠ألكثر من   
  .فيها أيضاً خالل حبسه االنفرادي

ة ال تنطبق إال إذا كـان ال ميكـن           األحداث وسيلة احتجاز استثنائي    وُيعترب احتجاز   -٣٢
. ويوضع األحداث يف مكان منفصل عن املتـهمني البـالغني         . حتقيق غرضها بطريقة خمتلفة   

وميكن أن ينشئ مركز االحتجاز جناحاً منفصالً ذا نظام معتـدل لألحـداث؛ أو يوضـع                
 وميكـن . األحداث يف جناح ذي نظام معتدل مع متهمني بالغني لكن يف زنزانـة منفـصلة            

  .االستعاضة عن احتجاز األحداث بضمانة أو وعد أو إشراف أو ضمانة نقدية
، هناك  ٢٠٠٨ومنذ عام   . ويويل االدعاء العام االهتمام الواجب الحتجاز األحداث        -٣٣

مدعون عامون خمتصون يف معاجلة األنشطة اجلنائية اليت يرتكبها األحداث والقّصر؛ واجلرائم            
ومـن  . وُتنظّم دورات تدريبية منتظمة للمدعني العامني  .  املرتيل املرتكبة ضد األطفال والعنف   

 يف   حلقة دراسية بشأن األنشطة اجلنائية اليت يرتكبها األحداث والعنف ضد املرأة           تنظيماملقرر  
 جزءاً من املنـهاج  حداث احملاكمة اجلنائية لأل موضوع شكليو. ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين 

  .الدراسي ألكادميية العدل

  )٤٧ و٤٤ و٤٣  رقمالتوصيات(مكافحة االجتار بالبشر ومساعدة الضحايا   -الد  
تدخل مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة إىل الـضحايا، ضـمن                -٣٤

، يوجه الربنامج الوطين ملكافحة     ٢٠٠٦ومنذ عام   . أولويات وزارة الداخلية منذ زمن طويل     
 ويدخل برنامج دعم ضحايا االجتار بالبـشر  .رجتار بالبشاالجتار بالبشر سياسات مكافحة اال   
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ومتشياً مع مبدأ املساواة وعدم التمييز، ُتقدم اخلـدمات إىل          . ومحايتهم ضمن الربنامج الوطين   
وُتتخذ . الضحايا وفقاً الحتياجاهتم الفردية على أساس املساواة، أي بغض النظر عن جنسيتهم

 اإلقامة الشرعية والعـودة     منحجز اللغة و  ب فيما خيص حا   تدابري إضافية جتاه الضحايا األجان    
  .الطوعية إىل البلد األصلي

وُتقدم مساعدة معقدة إىل ضحايا االجتار بالبشر خالل فتـرة املـساعدة الطارئـة                -٣٥
وميكن أن تتسع املساعدة لتشمل كامل اإلجراءات اجلنائية شـريطة          .  يوماً للتعايف  ٩٠ وفترة

ن أن ُتقّدم املساعدة عند احلاجة إليها خالل عملية إعادة اإلدماج اليت            موافقة الضحايا؛ وميك  
. وكخطوة أوىل، ُيعزل الضحايا عن البيئة اجلنائيـة    .  يوماً عقب اإلجراءات اجلنائية    ٩٠ تدوم

 املساعدة الطارئـة الـيت      وُتقدم إليهم أيضاً املساعدة يف العودة الطوعية إىل سلوفاكيا وفترة         
املعاجلة الطبيـة واملـساعدة     وملساعدة املالية واالجتماعية والعالج النفسي      يوماً وا  ٩٠ تدوم

 إلعادة التأهيل وفترة إلعادة اإلدمـاج        تدريبية القانونية وخدمات الرعاية الصحية ودورات    
  . يوما٩٠ًتدوم 
وتـرد يف القـانون     . ويتضمن األمر القانوين أحكاماً بشأن مكافحة االجتار بالبشر         -٣٦

انبه اجلنائية القائمة على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة اجلنائي جو
 ظرفـاً   ١٨وُتعترب جرمية االجتار بالبشر املرتكبة ضد األشخاص دون سن          . النساء واألطفال 

ترد تفاصيل إضـافية بـشأن محايـة الـضحايا          (مشدداً فيما يتعلق بفرض العقوبة اجلنائية       
  ). من التقرير٢٤-٢١ت ومساعدهتم يف الفقرا

القانونية  - ويف حالة وقوع قاصر ضحية لالجتار، تضمن سلطة للحماية االجتماعية           -٣٧
املنظمة الدولية للهجرة أو منظمة غري حكومية إشراك القاصر يف برنامج دعـم             مع  بالتعاون  

ر ومحاية ضحايا االجتار بالشر، وحصوله على املساعدة واحلماية يف مرفـق آمـن مثـل دو               
دريبية بشأن  دورات ت  وُتعقد بانتظام للمهنيني العاملني مع األطفال     . احلضانة ومراكز األزمات  

  .؛ وُيقّدم التدريب أيضاً إىل موظفي دور احلضانةحتديد ضحايا االجتار

  )٨٦ و٨٥  رقمالتوصيتان(سياسات اهلجرة واللجوء   -هاء  
تحدة الدولية ولـوائح االحتـاد      ميتثل اإلطار القانوين السلوفاكي لصكوك األمم امل        -٣٨

 ٢٠١٣مـايو   /ومبوجب تعديل قانون أيار   . األورويب وتوجيهاته ذات الصلة يف جمال اللجوء      
 ميكن منحهم رخـصة     األخرى الذين املتعلق بإقامة األجانب، ُوسِّعت فئات مواطين البلدان        

جانب الـذين   إقامة طويلة األجل شريطة استيفاء شروط حمددة لتشمل ملتمسي اللجوء واأل          
وميكن لألجانب الذين يستفيدون من محاية تكميليـة الوصـول          . ُتقدم إليهم محاية تكميلية   

وهم من الناحية العملية يتمتعون بنفس الوضع الذي يتمتـع  . بطريقة مبّسطة إىل سوق العمل 
به األشخاص الذين ُمنحوا حق اللجوء، أي ال ُيطلب منهم ترخيص للعمـل وُيعتـربون يف                

وأُعد مشروع تعديل يهـدف إىل تيـسري        . نفسه من الباحثني عن العمل األقل حظاً      الوقت  
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التحقق من تعليم ملتمسي اللجوء واألجانب املشمولني باحلماية التكميلية غري القادرين على            
  .إثبات تعليمهم السابق نظراً للظروف اليت غادروا فيها بلدهم األصلي

األشخاص الذين  /دف تعزيز محاية ملتمسي اللجوء    وقد أُِعد تعديل لقانون اللجوء هب       -٣٩
  :وستشمل أهم التغيريات اليت سُتدخل على القانون ما يلي. حصلوا على اللجوء

زيادة األماكن اليت ميكن فيها لألجانب أن يقدموا طلب اللجوء بعد دخول أراضي              •
  سلوفاكيا؛

  ؛)دة التوطني داخلياًالبديلة ملا ُيسمى إعا(تعديل خيار استخدام احلماية الداخلية  •
  زيادة الشروط اليت جيب استيفاؤها فيما يتعلق باحلماية من املتابعة والظلم الشديد؛ •
توسيع األسباب اليت ميكن من أجلها منح اللجوء أو توفري احلماية التكميلية لتـشمل        •

  مل مشل األسرة؛
  ).سنة واحدة حالياً(تصل إىل سنتني مديد احلماية التكميلية ل •
تثل اإلطار القانوين الوطين املتعلق بإقامة األجانب للمعايري الدوليـة، ال سـيما             ومي  -٤٠

لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني واتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واتفاقيـة     
وتسعى وزارة الداخليـة إىل   . حقوق الطفل وقانون االحتاد األورويب يف جمال اإلبعاد اإلداري        

ومراعاة لذلك، يعكس قانون    . وق املواطنني األجانب واملهاجرين وملتمسي اللجوء     محاية حق 
إقامة األجانب خمتلف أشكال املساعدة القانونية، مبا يف ذلك التزام الشرطة بتقدمي املشورة إىل           
موطين البلدان األخرى فور احتجازهم بشأن إمكانية االتصال مبمثل قانوين بشأن احتجازهم، 

راجعة قرار االحتجاز، وتقدمي طلب للمساعدة على العودة الطوعيـة، وإمكانيـة       وإمكانية م 
 بـشأن   لشؤون الالجئني االتصال باملنظمات غري احلكومية ومفوضية األمم املتحدة السامية         

  .املسائل املتصلة باللجوء
انب وواجبـاهتم يف  جالكتيبات املتعلقة حبقوق األ   يف مراكز احتجاز األجانب     تاح  وُت  -٤١

وينبـع احلـق يف     . شرين لغـة  سلوفاكيا، وإجراءات اإلبعاد اإلداري واالحتجاز بست وع      
املساعدة يف اإلجراءات أمام احملاكم احمللية وغريها من سلطات الدولة واإلدارة العامـة مـن               

ـ     وُتضمن املساعدة القانونية اجملانية   . الدستور  ملـواطين   اً املخصصة لألشخاص احملتاجني مادي
وُتقدم املساعدة القانونية اجملانية    . خرى احملتجزين خالل إجراءات مراجعة االحتجاز     البلدان األ 

ويعاجل أمني املظامل مسألة تقدمي املساعدة      . أيضاً يف حاالت اللجوء وحاالت اإلبعاد اإلداري      
، ُنشر تقرير أشار فيه أمـني       ٢٠١٣ يونيه/ويف حزيران . القانونية إىل مواطين البلدان األخرى    

  .مل إىل أمور من مجلتها نواحي القصور يف تقدمي املساعدة القانونية إىل األجانباملظا
وال تعاجل أحكام قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بالعدالة اإلدارية ما يـسمى حـاالت                -٤٢

وسيتضمن قانون اإلجراءات املدنيـة، الـذي جيـري         . الطوارئ من حيث طبيعتها االستعجالية    
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ن أتصلة باللجوء كما ستنص أحكام بش     ددة إىل القيود الزمنية املتعلقة باملسائل امل      إعداده، إشارة حم  
  .إجراءات االحتجاز على قدرة احملكمة اإلدارية على إصدار أمر باإلفراج عن شخص حمتجز

 ٢٠٠٩مـايو   /ويشمل مفهوم إدماج األجانب يف سلوفاكيا الذي اعُتِمد يف أيـار            -٤٣
ويربز هذا  .  أخرى أحكامز التسامح واالحترام املتبادل، يف مجلة       أحكاماً بشأن التوعية وتعزي   

وإدمـاج  املفهوم احلاجة إىل تعزيز التعليم متعدد الثقافات يف املدارس والتشديد على اهلجرة             
وتشمل أهـداف   . ىل املهنيني العاملني مع املهاجرين واألجانب     إاألجانب، وتقدمي التدريب    

 تدابري بـشأن التـأثري      ٢٠١٥-٢٠١١ السلوفاكية للفترة     اهلجرة تسياسااملفهوم يف إطار    
اإلجيايب للجمهور على األجانب، مبا يف ذلك أنشطة ملنع الظواهر السلبية يف اجملتمع من قبيل               

 اليت اعُتمدت   ٢٠٢٠وتنص سياسات اهلجرة حىت عام      . العنصرية وكره األجانب والتعصب   
ا فيما يتعلق بإدماج املهاجرين هـو        على مجلة أمور، منها أن هدفه      ٢٠١١أغسطس  /يف آب 

زيادة التشديد على حقوق اإلنسان والتسامح، ومكافحة التمييز والتعصب بوضع استراتيجية "
اتصال منسقة، وتنظيم أنشطة بشان التوعية، والتعاون بشكل منهجي مع وسائط اإلعـالم             

  ".نبالعامة، وبدء مناقشة بشأن اجلوانب اإلجيابية والسلبية إلدماج األجا
" ثقافة اجملموعات احملرومـة   "واسُتحدث داخل وزارة الثقافة برنامج إعانات عنوانه          -٤٤

وسـائط  ل، مت يف إطار الربنامج متويل أحداث        ٢٠١٢ويف عام   . هبدف دعم إدماج األجانب   
. لكترونية وحلقات عمل ألطفال املهاجرين واملسرح للمهاجرين      اإلالت  اجملاإلعالم املتعددة و  

 مؤسسات، مبا فيها املركز الوطين للثقافة والرواق الوطين السلوفاكي واملتحف           ونظمت عدة 
الوطين السلوفاكي أحداثاً ركزت على منع كره األجانب والتمييز ضد األجانب والعنصرية            

  .ومجيع أشكال العنف

  )٥٢ و٤٩ و٤٨ و٣٦ و٣٤ و٣٣التوصيات رقم (سوء سلوك املوظفني العموميني   -واو  
لق بتنفيذ التوصية للتحقيق كما ينبغي يف حاالت مـضايقة قـوة الـشرطة     فيما يتع   -٤٥

للروما، ُتجرى حتقيقات حسب األصول يف مجيع الشكاوى املتعلقة بادعـاءات اسـتخدام             
وال جتمع وزارة الداخلية أية بيانات تتـصل باألصـل اإلثـين ألصـحاب              . العنف املفرط 

 مبعاملة أفراد قوة الـشرطة الالإنـسانية        وُتستعرض الشبهات والشكاوى املتعلقة   . الشكاوى
 وحيقق فيهـا    املهينة أو استخدامهم العنف ضد األشخاص احملتجزين واملوقوفني واملتهمني         أو

ويقوم مدع عام باإلشراف على احترام القوانني       . كما ينبغي وفقاً لقانون اإلجراءات اجلنائية     
وتستعرض النيابة العامة املعنية كل  . يةقبل بدء اإلجراءات اجلنائية وخالل اإلجراءات التحضري      

  .قرار بشأن األسس املوضوعية صادر عن احملقق أو فرد من أفراد قوة الشرطة
هبـدف حتـسني    " أخصائيي الشرطة للعمل مع جمتمعات الرومـا      "وأُنشئت وظيفة     -٤٦

  أخصائياً من الـشرطة يـؤدون      ٢٣١وهناك حالياً   . العالقات بني الشرطة وجمتمعات الروما    
، أصدرت وزارة الداخليـة     ٢٠٠٩ويف عام   . مهامهم يومياً؛ وسيزيد عددهم بشكل تدرجيي     
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ميكن استخدامه  " مشروع أخصائيي الشرطة للعمل مع جمتمعات الروما      "مبدأ توجيهياً بعنوان    
وتتمثل إحدى  . كمنهجية ملشاريع وقائية مماثلة تنفذها جهات فاعلة حكومية وغري حكومية         

خصائي الشرطة يف القيام بدوريات يف املناطق اليت تعرف تركيزاً متزايـداً            املهام األساسية أل  
األقليات، والتحقيق يف اجلرائم، ال سيما اجلرائم اليت ترتكبـها جمتمعـات            /جملتمعات الروما 

األقليات، والتعاون مع موظفي إنفاذ القانون، واملشاركة يف أنشطة التوعية والتعـاون            /الروما
  .املعنية اعيني وسلطات اإلدارة العامةجتممع األخصائيني اال

وجيرى حالياً تدريب تكميلي ألفراد قوة الشرطة يركز على إجراءاهتم يف جمتمعـات       -٤٧
الروما وكذلك على محاية حقوق أفراد جمتمعات الروما املهمشة وعلى تدابري وقائية بغية منع              

 تلك املتصلة بالعنـصرية والتمييـز       اجلرائم اليت ترتكبها الشرطة ضد طائفة الروما، ال سيما        
ويشارك أفراد قوة الشرطة يف برامج خمتلفة، مبا فيها دروس لغة الروما، اهلـدف              . والتطرف

االسـتعراض، نظـم املركـز الـوطين        قيد  وخالل الفترة   . منها حتسني العالقات مع الروما    
  .السلوفاكي حلقوق اإلنسان أيضاً أنشطة تثقيفية للشرطة

، املتعلقة بالتحقيق اجلنائي ومقاضـاة ضـباط        ٥٢لق بتنفيذ التوصية رقم     وفيما يتع   -٤٨
 يف  املتابعةالشرطة املتورطني يف سوء معاملة ستة قّصر من الروما يف كوشيتسه واعتماد تدابري              

 ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤يف  ) ضباط شرطة (جمال تعزيز املساحمة، ُوجهت إىل سبعة أشخاص        
، ٢٠٠٩أغسطس  /ويف آب . ن جانب موظف عمومي واالبتزاز    هتمتا سوء استعمال السلطة م    

. ُوجهت إىل ثالثة أشخاص آخرين هتمة سوء استعمال السلطة من جانب موظف عمـومي             
 أشخاص أمـام احملكمـة      ١٠، وجه أحد مدعي النيابة العامة إىل        ٢٠١٠مايو  / أيار ١٣ويف  

ويف . ب موظف عمـومي    السلطة من جان   عمال است احمللية يف حي كوشيتسه الثاين هتمة سوء      
 الكراهيـة    خاص هـو   هذا الصدد، ينبغي اإلشارة إىل أن االهتام يشمل أيضاً التصرف بدافع          

قّصر (وأُجري التحقيق يف القضية بتعاون وثيق مع املمثل القانوين لألشخاص املعنيني            . اإلثنية
ل اإلجرائيـة  وشارك مدع من النيابة العامة يشرف على القضية يف معظم األعما). من الروما 

وُتعقد اجللسات الرئيـسية    ). أي مرحلة ما قبل رفع الدعوى     (خالل اإلجراءات التحضريية    
آخرها (القضية يف احملكمة احمللية حلي كوشيتسه الثاين، وُعقدت تسع جلسات حىت اآلن              يف

 /؛ وتقرر عقد اجللـسات الرئيـسية القادمـة يف أيلـول           )٢٠١٣يونيه  /يف أواخر حزيران  
 األدلـة   قـّدم ُتومت استجواب املتهمني والضحايا؛ وسُيستمع إىل الشهود و       . ٢٠١٣ سبتمرب
 مشاهبة يف املستقبل، أصدر وزير اخلارجية أمراً يتعلق مبنع انتـهاكات            قضاياوملنع  . األخرى

حقوق اإلنسان اليت يرتكبها أفراد قوة الشرطة وشرطة السكك احلديدية يف أداء مهـامهم،              
ويدخل . وُتنظم دورات تدريبية سنوية ألفراد قوة الشرطة      . ية الشخصية يف ذلك تقييد احلر    مبا

تعليم حقوق اإلنسان ومكافحة التطرف واجلرائم املرتكبة بدافع العنصرية ومجيـع أشـكال             
  .التمييز ضمن املناهج الدراسية يف املدارس املهنية الثانوية لقوة الشرطة
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تعليميـة  د الثقافات يف الـربامج ال      متعد اجلانبتعليم حقوق اإلنسان وتنفيذ       -زاي  
  )٩١ و٧١ و١٦التوصيات (

يشكل تعليم حقوق اإلنسان جزءاً ال يتجزأ من خطة تعليم حقوق اإلنسان يف النظام   -٤٩
، وهي برنامج شامل لوزارة التعلـيم والعلـوم والبحـوث           ٢٠١٤-٢٠٠٥املدرسي للفترة   

املـستوى األول   (وطنية للتعليم االبتدائي    الربامج  ال، أُدرجت يف    ٢٠٠٨ومنذ عام   . والرياضة
والثـانوي  ) املستوى الثاين من املدارس االبتدائيـة     (والثانوي األدىن   ) من املدارس االبتدائية  

" اس واجملتمع الن"وُتنفذ اخلطة عن طريق مواضيع تعليمية من قبيل         ). املدارس الثانوية (األعلى  
 وكذلك من خالل تنفيذ مواضيع شاملة     " الصحةالناس و "و" الفن والثقافة "و" الناس والقيم "و

يف الربامج التعليمية للمدارس    " التنمية الشخصية واالجتماعية  "و" التعليم متعدد الثقافات  "مثل  
وتشرف مفتشية املدارس الوطنية على تنفيذ خطة تعليم حقوق اإلنـسان           . االبتدائية والثانوية 

وأكدت . قوق اإلنسانة واملعاهدات الدولية حل  على أساس معايري ُوضعت وفقاً للوائح القانوني      
شية يف املدارس االبتدائية والثانوية جتهيز املدارس مبا يكفي من الوثـائق الدوليـة              فتنتائج امل 

والوطنية حلقوق اإلنسان، واملستوى املناسب لتنفيذ جوانب حقوق اإلنـسان يف الـربامج             
وتلقى عمل منـسقي    .  اخلطط التعليمية  التعليمية املدرسية، وإدماج تعليم حقوق اإلنسان يف      

املدارس تقييماً إجيابياً وكذلك إشراك التالميذ يف املشاريع املدرسية املركزة علـى حقـوق              
 يف  ٤٠برملانات مدرسية للتالميـذ يف      /وقُّيم إنشاء جمالس  . اإلنسان والتعليم متعدد الثقافات   

ومت حتديد جمال للتحـسني     . ايب بوضوح املائة من املدارس اخلاضعة للتقييم على أنه إجناز إجي        
يتعلق ببناء بيئة خالية من احلواجز اهلدف منها حتقيق تعليم شامل لألطفال األقل حظـاً                فيما

  .من الناحية البدنية
سـلوك  مثـال   "اء ومواقف التالميذ بـشأن      ، أُجري استقصاء آلر   ٢٠١٢ويف عام     -٥٠

تقصاء نتيجة لطلب استعراض حالة تنفيذ      وجاء االس ". الشباب املتسامح يف األسرة واملدرسة    
ـ سلوك و الالتعليم متعدد الثقافات يف العملية التعليمية والتشديد على مناذج           تعلقـة  املوعي  ال

). األسـرة واملدرسـة  (باجلماعات املختلفة ثقافياً اليت يقابلها الشباب يف حميطه القريب جداً    
املرضية  - الشامل ملنع الظواهر االجتماعيةالنظام االستشاري "ويركز املشروع الوطين املعنون 
 على أمور من مجلتها زيـادة نوعيـة         ٢٠١٣املنفذ منذ عام    " يف البيئة املدرسية والتأثري فيها    

يف املدرسة ومرافـق  ) االختبار النفسي واملشورة النفسية واملهنية والتعليمية (اخلدمات النفسية   
  .املشورة للتالميذ من الروما

 الربامج التعليمية الوطنية اجلانب املشترك بني الثقافات بـالنظر إىل ثقافـة   وُيطبق يف   -٥١
التنمية "و" التعليم متعدد الثقافات  "ة يف   األقليات وتارخيها، ال سيما يف املواضيع الشاملة املتمثل       

" الفـن والثقافـة  "و" الناس والقيم"ت تعليمية مثل وكذلك يف جماال  " الشخصية واالجتماعية 
وأقرت وزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة الربامج التعليمية الوطنية         ". اجملتمعالناس و "و

وتويل هذه الربامج أمهية خاصة حلقوق اإلنسان؛ . ٢٠١٣سبتمرب /املستعرضة اعتباراً من أيلول
  .وباإلضافة إىل ذلك، ُوضعت أيضاً معايري سياقية فردية للتعليم املهين يف جمال حقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/18/SVK/1 

15 GE.13-18541 

وتويل سلوفاكيا األمهية املناسبة للتوعية حبقوق اإلنسان أيضاً من خالل احلمـالت              -٥٢
ويضطلع معهد الشباب السلوفاكي، يوفنتا، بأنشطة تعليمية وثقافية تنطوي علـى           . اإلعالمية

 /يف كـانون األول   " مكتبـة حيـة   "ومن املقـرر تنظـيم      . جوانب تتعلق حبقوق اإلنسان   
أفراد اجلمهور والكتـب    و أجل حوار غري رمسي بني القراء        من إلنشاء فضاء    ٢٠١٣ ديسمرب

، أُجريت مسابقة للمدارس االبتدائية يف جمـال        ٢٠١٣ويف عام   . أفراد اجملموعات احملرومة  و
 سحتت رعاية نائـب رئـي     " حقوق اإلنسان بأعني األطفال   "الفن واألدب بشأن موضوع     

م للمدارس الثانوية مسابقة بشأن حقـوق       وُتنظَّ. الوزراء وزير الشؤون اخلارجية واألوروبية    
وتشارك سلوفاكيا بنشاط   . اإلنسان تتضمن اختبارات ومقاالت بشأن مواضيع حقوق اإلنسان       

علـى  " حركة مناهضة خطـاب الكراهيـة     " محلة   ٢٠١٣يف عام   (يف محالت جملس أوروبا     
كزت على توعية    ر بأنشطةواضطلع املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان أيضاً        ). اإلنترنت

  .تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية وطالب اجلامعات، بوسائل منها تنظيم مسابقة أدبية وفنية

  )٦٨التوصية رقم (حاالت تعقيم نساء الروما   -حاء  
، اعتمدت سلوفاكيا تدابري تشريعية فيما يتعلـق حبقـوق املرضـى            ٢٠٠٥يف عام     -٥٣

عمليات يف  قصور  نواحي ال للنساء املزعوم أهنن تضررن من      وميكن  . لالمتثال للمعايري الدولية  
إجـراءات  يف إطار   اكم  احمل أن تطالنب بتعويض أمام      ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١التعقيم قبل   

وفيما يتعلق بالدعوة إىل حتقيق شامل يف حاالت التعقيم القسري، حتيل سلوفاكيا إىل             . مدنية
 ٢٠٠٦مـارس   /ن عن سـلوفاكيا املـؤرخ آذار      تقرير مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسا     

)CommDH(2006)5(            الذي يشري إىل أن جهوداً جبارة ُبذلت للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة 
وأُنشئت فحص طيب مهين    . حباالت التعقيم غري الطوعي والقسري لنساء الروما يف سلوفاكيا        
 يف جامعة كومينيـوس يف      خارج إطار التحقيق اجلنائي، وطُلب رأي اخلرباء من كلية الطب         

واعتمدت احلكومـة   . تأكد أن احلكومة دعمت سياسة تعقيم متييزي منظم       مل ي و. براتيسالفا
تدابري تشريعية وعملية هبدف القضاء على نواحي القصور اإلدارية احملددة خالل التحقيـق،             

 أن جتري ومل يطلب املفوض يف نتائجه من سلوفاكيا. ومنع حدوث حاالت مماثلة يف املستقبل  
وكانت توصياته تتعلق فقط مبسألة تعويض ضـحايا االنتـهاكات وفقـاً     . أي حتقيق إضايف  
  . عمليات التعقيم غري القانونيةجراءروبية حلقوق اإلنسان نتيجة إللالتفاقية األو

 قضايا  سان أحكاماً ضد سلوفاكيا يف ثالث     وأصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلن      -٥٤
 تشرين  ٨احلكم املؤرخ    (ضد سلوفاكيا . س .فاء دون موافقتهن املستنرية     تتعلق بتعقيم النس  

 .ر. ضد س . ب. ن، و )٢٠١٢فرباير  / شباط ٨افذاً يف   ، الذي أصبح ن   ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
، )٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٢ذاً يف   ، الذي أصبح ناف   ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢احلكم املؤرخ   (
، ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٣احلكم املؤرخ    (ضد سلوفاكيا . ح. رو. ك. وم. غ. إو

 ، مل تقتضضد سلوفاكيا. س. فحالة  ويف  ). ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٢٩ نافذاً يف    أصبحالذي  
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ات جنائيـة مببادرهتـا     احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من السلطات الوطنية أن تبدأ إجراء         
وأعلنت احملكمـة   . إساءة معاملة املدعية  هنا مل تر أن املوظفني الطبيني تصرفوا بنية         ألاخلاصة،  

 من االتفاقية األوروبيـة     ٣األوروبية حلقوق اإلنسان عدم انتهاك اجلانب اإلجرائي من املادة          
وباملثـل،  .  املتعلقة بعدم فعالية التحقيـق     ضد سلوفاكيا . س. فحلقوق اإلنسان يف قضية     

 ادعاء املدعية بشأن ضد سلوفاكيا. ب. نتقبل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية         مل
وأشارت إىل أن الشكوى اسُتعرضت على ثالثة مـستويات   . عدم فعالية التحقيق يف تعقيمها    

من اإلجراءات، وأقر املدعي العام بأن املدعية ُعقمت يف انتهاك للقانون ذي الصلة ألن ممثلها               
 من ٣إىل أن املادة    فقط  نسان  وخلصت احملكمة األوروبية حلقوق اإل    . القانوين مل يعط موافقته   

. ك. مو. ج. إ يف جانبها اإلجرائـي يف قـضية         انُتهكتاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     
وأشارت احملكمة األوروبية   . ، حتديداً بسبب موضوع القضية اخلاص     ضد سلوفاكيا . ح .رو

طابقة لـشرطي   حلقوق اإلنسان إىل أن الطريقة اليت تصرفت هبا السلطات الوطنية مل تكن م            
غري أن األدلة املقدمة مل تقنع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بـأن  . احلزم والسرعة املعقولة  

ذلك ميكن أن يكون جزءاً من سياسة منظمة أو أن سلوك املوظفني الطبيني كـان بـدوافع                 
قضايا ومل تؤكد األحكام الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف هذه ال           . عنصرية

  .عدة حاالت تعقيم غري قانوين لنساء الرومااملتعلقة بدعاءات اال
 التابعة جمللس أوروبا حالياً على التدابري اليت اختذهتا سلوفاكيا       الوزاريةوتشرف اللجنة     -٥٥

 التعويض املايل الـذي     وُدِفع للمدعيات ). وغريهاالتشريعية  (فيما يتعلق بتنفيذ هذه األحكام      
ضـد  . ب. نو. س. فوأُرسـل حكمـا     . ة األوروبية حلقوق اإلنسان   حكمت به احملكم  

ويطلـع  .  إىل رئيس احملكمة الدستورية وإىل رؤساء مجيع احملاكم احمللية واإلقليمية          سلوفاكيا
الوكيل املنتدب لدى احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان القضاة واملدعني العامني على األحكام      

ضـد  . س. فبالنسبة إىل احملاكم الوطنية، يوفر احلكم يف قضية و. يف إطار األنشطة التثقيفية 
دليالً هاماً بشأن استعراض مطالبات التعويض للنساء       ) وكذلك القضيتان األخريان   (سلوفاكيا

  .املتضررات من التعقيم وبشأن احلكم بتقدمي التعويضات

التوصـيات  (اإلدماج االجتماعي للروما واستخدام متويل االحتـاد األورويب           -طاء  
ــم  ٨١ و٧٠ و٦٦ إىل ٦٤ و٦٢ و٢٦ و٢٥ و٢١ و٢٠ و١٩ و١٣ رقـ

  )٨٩ و٨٤ إىل
االستعراض، اعتمدت سلوفاكيا عدة بـرامج رئيـسية يف إطـار           قيد  خالل الفترة     -٥٦

، اعُتمدت خطة العمل الوطنية املنقحة لعقد       ٢٠١١ففي عام   . السياسة العامة إلدماج الروما   
، اليت تركز على إدماج الروما      ٢٠١٥-٢٠١١ثة للفترة   ، احملدّ ٢٠١٥-٢٠٠٥إدماج الروما   

، أقـرت   ٢٠١٢ويف عام   ). التعليم والعمل والصحة والسكن   (يف أربعة جماالت ذات أولوية      
ة العمل الوطنية املنقحـة      اليت تعترف خبط   ٢٠٢٠احلكومة استراتيجية إدماج الروما حىت عام       
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عمـل  ال، على أهنا خطة     ٢٠١٥-٢٠٠٥، احملّدثة للفترة    ٢٠١٥-٢٠٠٥اج الروما   ملعقد إد 
وباإلضافة إىل ذلك، تغطي االستراتيجية اإلدمـاج       . االستراتيجية ألربعة جماالت ذات أولوية    

  .املايل وعدم التمييز واملواقف جتاه األغلبية ومشاركة الروما بنشاط يف عملية اإلدماج
. ء األساسي منـها   اجلزأهداف االستراتيجية وتدابريها الفردية     وتقييم  ويشكل رصد     -٥٧

فاالستراتيجية توفر جمموعة واسعة من األدوات الالزمة لتقييم تأثري الـسياسات احلكوميـة             
وهي . الرامية إىل ضمان الشفافية واملساءلة فيما خيص تنفيذ االلتزامات املتعلقة بإدماج الروما           

. ق األهداف  قابلة للقياس لكل جمال ذي أولوية بغية رصد طريقة حتقي          خاصةحتدد مؤشرات   
 الروما الذي ينسق تنفيذ االستراتيجية هو اهليئـة  جمتمعاتومكتب املفوض احلكومي لشؤون   

  .اليت تتحمل أكرب مسؤولية يف اإلشراف على تطبيق السياسات والربامج واملشاريع الفردية
ومن بني أولويات الربنـامج     . وتويل سلوفاكيا أمهية مناسبة إلدماج الروما اجتماعياً        -٥٨

دعـم اإلدمـاج االجتمـاعي      ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(التنفيذي للعمالة واإلدماج االجتمـاعي      
لألشخاص املهددين باالستبعاد االجتماعي أو املستبعدين اجتماعياً من خالل تطوير خدمات           

 مـن جمـاالت   ويتمثل جمال هام آخـر      . اص على جمتمعات الروما املهمشة    تركز بشكل خ  
ىل ي يف التشديد على إجياد فرص متساوية للوصـول إ         نفيذالتالربنامج  اليت يتحملها   سؤولية  امل

 احملرومة يف سوق العمل والتركيز بشكل خاص علـى          اتسوق العمل ودعم إدماج اجملموع    
  .جمتمعات الروما املهمشة

وتشارك وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة يف هيئات حمورية إلجناز األهـداف              -٥٩
. ٢٠١٥-٢٠١١، احملـّدث للفتـرة      ٢٠١٥-٢٠٠٥د إدماج الرومـا     والتدابري الناجتة عن عق   

 خـاص    يركز على حتسني الوصول إىل فرص العمل مع تشديد         ماًًوحددت احلكومة هدفاً عا   
ىل سوق العمل وكذلك على سياسات وبرامج فاعلة موجهـة      إعلى عدم التمييز يف الوصول      

ويف . العاملني حلـساهبم اخلـاص    والتعليم املتواصل ودعم أنشطة     والتعليم  حنو سوق العمل    
 ، قدمت مكاتب العمل جمموعة واسعة من املعلومات وخدمات املشورة فيما يتعلـق            ٢٠١٢ عام

  .باختيار احلياة الوظيفية وانتقاء الوظيفة والبحث عن الوظيفة
وُينفذ حالياً مشروعان وطنيان يهدفان إىل دعم عمل األشـخاص القـادمني مـن                -٦٠

وباإلضـافة إىل   . عدة اجتماعياً، ال سيما من جمتمعات الروما املهمـشة        جمتمعات حملية مستب  
ذلك، تنجز وزارة العمل والشؤون االجتماعية واألسرة مشروعاً بشأن العمل االجتمـاعي            

 مدينة سلوفاكية تقريباً يركز على حتـسني        ٣٠٠يف  ) ٢٠١٥-٢٠١١(امليداين يف البلديات    
ـ الوميثل . عزيز العمالةظروف العيش يف مستوطنات الروما وعلى ت      ي أداة هامـة  عمل اجملتمع

ويف هذا الصدد، جيري حالياً إعداد مشروع لإلدمـاج االجتمـاعي           . للمساعدة االجتماعية 
ومن املتوقع أن   . والتغيريات اإلجيابية يف اجملتمعات احمللية، خاصة يف جمتمعات الروما املهمشة         

ماعي واجملتمعي، ومن مث يرسـي األسـاس        تسهم نتائج هذا املشروع يف توسيع العمل االجت       
  . اجملتمعيةملناسب للتنظيم القانوين للمراكزا
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ويف إطار برنامج تنمية السكن، تقدم وزارة النقل والبناء والتنمية اإلقليميـة إعانـات                -٦١
وُتقدم اإلعانات إىل البلديات والوحدات اإلقليمية العليا       . لإلجيارخمصص   على سكن    لللحصو

 لإلجيار عادية ومنخفضة املستوى موجهـة أساسـاً للمجموعـات ذات الـدخل              لبناء شقق 
 يف املائة مـن  ٣٠وُتقدم إعانة تصل إىل . املنخفض، مبا فيها جمتمعات الروما املستبعدة اجتماعياً      

 ٤٠ل إىل    تـص  ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١منذ  (عادي  لتكاليف عن الشقق ذات املستوى ال     ا
وينص القانون على   .  عن الشقق ذات املستوى املنخفض     ةاملائ يف   ٧٥ىل  إوإعانة تصل   ) املائة يف

". السكن االجتمـاعي  "واملبلغ املقدم لدعم تنمية السكن وتعريف       " السكن االجتماعي "غرض  
السكن املشيد باستخدام األمـوال العامـة واملوجـه إىل    "وُيعرف السكن االجتماعي على أنه  
  .لذي ال ميكنهم احلصول على سكنهم اخلاصالسكن املناسب والكرمي لألشخاص ا

وُتخصص اإلعانات املقدمة للسكن املخصص لإلجيار واهلياكل األساسية وكـذلك            -٦٢
ويف . للتغلب على فشل النظام يف املنازل السكنية من ميزانية الدولة علـى أسـاس سـنوي               

عـات  للمجموموجهة   شقة لإلجيار    ٢ ٣٤٤، ُدعمت من خالل هذه اإلعانات       ٢٠١٠ عام
، ٢٠١٢  عـام   شـقة لإلجيـار ويف     ١ ٥٨٩، ُدعمت   ٢٠١١احملرومة اجتماعياً؛ ويف عام     

حتت (وقُّدمت من خالل صندوق الدولة اخلاص بتنمية السكن .  شقة لإلجيار١ ٢٨٨ ُدعمت
ويف شكل إعانات يف جمال تنمية الـسكن يف         ) مسؤولية وزارة النقل والبناء والتنمية اإلقليمية     

وستواصل سلوفاكيا اختاذ خطوات    .  يورو ١٦٢ ٠٩٨ ٧٤٨,٩٤لغت   أموال ب  ٢٠١٢عام  
وسُتشجَّع البلديات  . لدعم السكن املخصص لإلجيار هبدف ضمان القدرة على حتمل تكلفته         

زيادة القدرة على الوصول إىل السكن املخـصص        و شاملة للتنمية اإلقليمية     على وضع خطط  
 واحلد من االستبعاد االجتماعي، والقـضاء       لإلجيار، بوسائل منها إدماج اجملموعات املهمشة،     

وفيما يتعلق مبستقبل   . على ما ُيسمى أحياء األقليات من خالل مزج اجتماعي مناسب للسكان          
) غـري القانونيـة   (مستوطنات الروما، تعي احلكومة متاماً احلاجة إىل التصدي ملسألة املساكن           

  .املرخص هبا يف سياق إصالح لوائح البناء غري
، أقرت احلكومة مشروع النهج النموذجي لدعم اهلياكل األساسية         ٢٠١١ عام   ويف  -٦٣

، أيـدت   ٢٠١٢أكتوبر  /ويف تشرين األول  . للسكن من الصناديق اهليكلية لالحتاد األورويب     
احلكومة مشروع آلية التنفيذ لدعم اهلياكل األساسية السكنية من الصناديق اهليكلية لالحتـاد             

 مشروعاً منوذجياً لتشييد السكن املخصص لإلجيار للمجموعـات         األورويب اليت تشمل أيضاً   
 مليون يورو لتنفيذ املشروع النموذجي مـن        ١٨ ٥٢٩ومن املتوقع ختصيص مبلغ     . املهمشة

وسُيضمن متويل املشروع بقروض تكميلية من الصندوق الوطين لتنمية         . خالل برامج تنفيذية  
  . ماليني يورو٣السكن قيمتها 

 برناجماً لتقـدمي الـدعم الـصحي إىل         ٢٠٠٧وزارة الصحة منذ عام     وقد أجنزت     -٦٤
ويـستهدف هـذا    ). ٢٠١٥-٢٠٠٩(اجملتمعات احملرومة؛ ويتم حالياً تنفيذ مرحلته الثانية        

املشروع مستوطنات ومواقع الروما املنفصلة ومنـاطق بانـسكا بيـستريكا وكوشيتـسه             
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وينجز الربنامج عن طريـق     . أ حال وبريشوف، حيث بلغت الظروف واملرافق الصحية أسو      
 ييسرون االتصاالت بـني سـكان املـستوطنات         لتثقيف الصحي معنيني با جمتمعيني  عمال  

وتتمثل املهمة الرئيسية للعمال اجملتمعيني يف إقامة اتصاالت مـع سـكان      . واملوظفني الطبيني 
ـ  منـها ال   بوسائلمستوطنات الروما املنفصلة واملساعدة يف حتسني الظروف الصحية،          ة توعي

وخالل الفتـرة   .  الصحية، والتأمني الصحي، وحقوق املرضى     بالوقاية من األمراض، والرعاية   
؛ ففـي   الرعايـة الـصحية تـدرجيياً     املعنيني ب ، زاد عدد العمال اجملتمعيني      قيد االستعراض 

 كـانوا يعملـون     ،٢٠١١ مستوطنة للروما، ويف عام      ١١٥، كانوا يعملون يف     ٢٠٠٩ عام
ويركز عملهم أساساً على العمل املباشر مع األسر اليت تعيش          . ستوطنات من هذه امل   ١٢٢ يف

ويركز التثقيف الـصحي  . يف املستوطنات وكذلك على أنشطة حمددة مع األطفال والشابات  
على أمور من بينها النظافة الصحية الشخصية والوقاية من األمراض املعدية والصحة اجلنسية             

واكب الربنامج مناقشات غري رمسيـة يف املراكـز اجملتمعيـة           وت. واإلجنابية ورعاية األطفال  
مشروع لضمان االسـتقرار املـايل      "، أُعد برنامج    ٢٠١٣ويف عام   . واملستوطنات واملدارس 

". ٢٠١٥-٢٠١٣لربنامج الدعم الصحي يف اجملتمعات احمللية احملرومة يف سلوفاكيا يف الفترة            
عمال اجملتمعيني يف جمال الرعاية الصحية؛ وُيفترض       ويشمل هذا الربنامج توسيعاً هاماً لشبكة ال      

  .٢٠١٣ عام حبلول أواخرأن يزيد عددهم ثالث مرات 
وينسق مكتب املفوض احلكومي جملتمعات الروما األولوية األفقية جملتمعات الرومـا             -٦٥

وأُقرت األولوية األفقية ضمن اإلطـار املرجعـي        . ٢٠١٣-٢٠٠٧املهمشة يف فترة الربجمة     
 على أهنا أداة متخصص السـتخدام املـساعدة         ٢٠١٣-٢٠٠٧راتيجي الوطين للفترة    االست

 مليـون يـورو،     ٢٠٠ويف هذا اإلطار، ُخصِّص مبلـغ       . األوروبية استخداماً شامالً وفعاالً   
وفيما يتعلق بأموال االحتاد األورويب املتأتية      .  يورو مت التعاقد عليها    ١٧٧ ٩٠٧ ٧٥١,٠٠ منها

 كـانون  ٣١ يورو يف ١٦٣ ٧٤٨ ٢٨٥,٤٣، مت التعاقد على   ٢٠١٣-٢٠٠٧من فترة الربجمة    
  : يورو أُنِفق كاآليت٥٠ ٧٢٠ ٣٩٩,٨٥ إلدماج الروما، منها مبلغ ٢٠١٢ديسمرب /األول

 يورو وأُنفق   ١٠٩ ٨٨٣ ٢٦٣,٦٧مت التعاقد على مبلغ     : الصندوق االجتماعي األورويب   •
  ؛ماج االجتماعي والعمالةد يورو يف جمال التعليم ودعم اإل٣٧ ٩٨٢ ٣٨٠,٦٠مبلغ 

 يورو  ٥٣ ٨٦٥ ٠٢٦,٤٦ مت التعاقد على مبلغ      :الصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية    •
 يورو  ١٢ ٧٣٨ ٠١٩,٢٥يف إطار الصندوق األورويب للتنمية اإلقليمية وأُنفق مبلغ         

  .يف جمال تنمية البلديات اليت توجد فيها مستوطنات الروما ويف الرعاية الصحية
، اعتمدت  استضعافاً اجملموعات   أكثرزمة االقتصادية على    يف التأثري السليب لأل   ولتخف  -٦٦

ولتحقيق منو اقتصادي مستدام وحتـسني      . ٢٠١٦-٢٠١٣ استقرار للفترة    احلكومة برنامج 
العمالة ونوعية احلياة، تعترب احلكومة أن أولوياهتا تكمن يف التعليم والعلوم واالبتكار والعمالة             

احلديثة والفعالة العامة اعي وبيئة تنظيم املشاريع والنقل واالتصاالت واإلدارة واإلدماج االجتم 
، ٢٠١٣وعقب اتفاق مع املفوضـية األورويب يف عـام    . والصحة واالستدامة البيئية والطاقة   
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 املوارد املخصصة للمشاريع املباشرة يف جماالت رئيسية بغية حتقيق مزيد من الفعالية             تركيز بدأ
ووفقاً ملشروع اإلطار املايل املتعـدد الـسنوات لالحتـاد          . وال االحتاد األورويب  إدارة أم  يف

 بليون يورو   ١٨,٢مبلغ  ، من املتوقع أن ُيخصص لسلوفاكيا       ٢٠٢٠-٢٠١٤األورويب للفترة   
وستسعى احلكومة إىل حتقيق أقصى قدر من الفعالية يف إعـداد           . من أموال االحتاد األورويب   

  . هبذا اجملالوثائق الربامج املتعلقة

التوصـيات  (وصول األطفال إىل التعليم والتركيز على تعليم أطفال الرومـا             -ياء  
  )٧٧-٧٢ رقم
ويـشمل ذلـك    . ُيضمن الوصول إىل التعليم بانتظام من الناحيتني املالية واملؤسسية          -٦٧

ـ            اجملاينالتعليم قبل املدرسي     ة،  منذ سن اخلامسة، وال يشمل أي صف يف املـدارس االبتدائي
 ٨-٤(مـاء   برناجماً للتعـويض والن   اليت تتضمن   تخصصة يف املدارس االبتدائية     املصفوف  الو

 املدرسني، واملسامهة من أجل األطفال احملرومني اجتماعيـاً،         ي، ومساعد )أطفال يف الصف  
 الذين يوجد آبـاؤهم يف      لألطفالواإلعانات الغذائية، واملساعدة اخلاصة باألدوات املدرسية       

وُتعتمد التدابري على أساس    . مادي، وتطوير وتوحيد أدوات التشخيص ذات الصلة      حالة عوز   
.  الفشل املدرسي ألطفال الروما القادمني من بيئة حمرومة كذلك         ألسبابمفاهيمي للتصدي   

وحيظر قانون املدارس التدابري املؤدية إىل استبعاد أطفال الروما من النظام املدرسـي الـسائد               
وُيسجل األطفـال يف املـدارس   .  الفصلاستمرارصة، مما يؤدي إىل     ووضعهم يف مدارس خا   

وُيطبق هذا  . خمتلفةابتدائية  االبتدائية رهناً بإقامتهم الدائمة، إال إذا اختار والدا الطفل مدرسة           
. النهج على مجيع األطفال، بغض النظر عن جنسيتهم وجنسهم وأصل اإلثين، وما إىل ذلـك     

ها يف قانون املدارس بالتساوي على اجلميع وفقاً ملبدأ املعاملـة           وُتضمن احلقوق املنصوص علي   
  .بالتساوي يف التعليم كما هو حمدد يف قانون مكافحة التمييز

أن يسجل تلميذاً يف مدرسة خاصة أو صـف         بوال يسمح النظام القانوين للمدرس        -٦٨
تـبني  لطفـل و  شهادة تثبت إعاقة ا   ) خدمات املشورة (خاص دون أن تصدر السلطة املعنية       

وتستعرض مفتشية مدارس الدولة مربرات تسجيل األطفال يف املدارس اخلاصـة           . تشخيصال
، استعملت خدمات املشورة والتشخيص اختبـارات       ٢٠٠٤ومنذ عام   . والصفوف اخلاصة 

أُعدت لألطفال القادمني من بيئة حمرومة اجتماعياً ولغوياً متكن من حتديد أسـباب ختلـف               
. سباب أخرى غري اإلعاقـة العقليـة      ألدارس خاصة   نب تسجيلهم يف م   األطفال ومن مث جت   

وأصدرت وزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة مبادئ توجيهية تستبعد فحص األطفال           
تربوية  ال - نفسيةالشورة  املغري املعاقني القادمني من بيئة حمرومة اجتماعياً من جانب خدمات           

ري عملي آخر لتجنب تسجيل األطفـال دون مـربر يف           ويتمثل تدب .  ذوي اإلعاقة  لألطفال
  .املدارس اخلاصة يف إجراء تشخيصات جديدة بعد السنة األوىل من التردد على املدرسة
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واستعرضـت مفتـشية    . وخيضع تسجيل األطفال يف املدارس اخلاصة لرصد منتظم         -٦٩
تيش، ميتثل تـسجيل    ووفقاً لنتائج التف  .  مدرسة ابتدائية خاصة   ٣٧مدارس الدولة الوضع يف     

األطفال يف املدارس اخلاصة للقوانني ذات الصلة، باستثناء مدرسة ابتدائية واحدة مل تربر إعاقة 
 احلساسة اليت بدرت من املدرسني، واجلهـود        املواقفومن بني اإلجنازات اإلجيابية     . األطفال

ـ           دمات املـشورة،   املبذولة لتحسني تردد األطفال على املدارس، والتعاون بني املدارس وخ
وُيستعرض مستوى اإلدماج   . وأنشطة ما بعد املدرسة، مبا فيها مشاركة األطفال يف املشاريع         

وكنتيجة لعمليات التفتيش الالحقة يف املدارس ويف مراكز املـشورة          . املدرسي أيضاً بانتظام  
ام ويتم اإلشراف أيضاً علـى احتـر      . التربوية، مت تصحيح معظم نواحي القصور      - النفسية

املساواة يف وصول مجيع األطفال إىل التعليم وحتديد أشكال العنـصرية وفـصل األطفـال               
وينبغي االستمرار يف معاجلة عدة جماالت، مبا فيها احلاجة إىل إقامة صـفوف ذات              . املستترة

 القادمني مـن بيئـة حمرومـة        لألطفالالنماء، وتعديل املناهج الدراسية      وأبرامج للتعويض   
 العليـا،   الصفوفواعتماد تدابري لتحسني احلضور املدرسي والنتائج املدرسية يف         اجتماعياً،  

وترصد مفتشية  . وإزالة احلواجز اللغوية يف األقاليم املختلطة وطنياً، وإعداد األطفال يف البيت          
مدارس الدولة حالياً كيف ُيحترم مبدأ عدم التمييز مع التركيز على أطفال الروما القـادمني               

حمرومة اجتماعياً وتقيم األحداث اليت ميكن أن ُتحدد على أهنا فصل يف التعليم قـائم        من بيئة   
  .على األصل اإلثين، مبا يف ذلك خطوات املتابعة اليت جيب اختاذها ملنعه

ومتثل املسامهة املالية أداة لتحسني ظروف تعليم األطفال القادمني من بيئة حمرومـة               -٧٠
 مـن   طفالً ٦٥ ٤٦٠ورو لفائدة    ي ٦ ٥٤٦ ٠٠٠صص مبلغ   ، خُ ٢٠١٢ويف عام   . اجتماعياً

وميكن أن ُتدرج لغة الروما وثقافتهم وتارخيهم يف املناهج الدراسـية           . بيئة حمرومة اجتماعياً  
وينفـذ املركـز   .  واللغة السلوفاكيةوهناك كتب مدرسية بلغة الروما . رهناً باهتمام املدارس  

تعليم الشامل للجميع وحتسني وصـول أطفـال        املنهجي والتربوي حالياً مشروعني بشأن ال     
  .الروما إىل التعليم ما قبل املدرسي واالبتدائي

مشاركة الروما يف احلياة العامة، مبا يف ذلك مـشاركتهم يف اجملتمـع املـدين                 -كاف  
  )٨٠ و٦١التوصيتان رقم (

 وعقـد إدمـاج الرومـا       ٢٠٢٠متثل استراتيجية إدماج الروما حـىت عـام           -٧١
ويشكل . ثيقتني مرجعيتني فيما يتعلق بإشراك الروما يف اجملتمع املدين و٢٠١٥- ٢٠٠٥  لفترة

التعاون مع اجملتمع املدين، مبا يف ذلك التعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية بالروما جزءاً               
ويتعلق التعاون بني مكتب املفوض احلكـومي جملتمعـات الرومـا           . هاماً من االستراتيجية  

ري احلكومية، يف مجلة أمور، إعداد وثائق الربامج واملسامهة يف أداء مهام املفوض             واملنظمات غ 
 ٢٠٢٠وحتدد استراتيجية إدماج الروما حىت عام       . احلكومي بوصفه هيئة استشارية حكومية    

ما ينبغي من زخم وظروف لتعزيز قدرات املنظمات غري احلكومية املعنية بالروما بتحـسني              
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اخلية للمنظمات غري احلكومية املعنية بالروما، وتعزيز قدراهتا اإلدارية         ودعم طريقة العمل الد   
وتشدد على املوارد البشرية، أساساً من خالل التثقيف وزيـادة          . وختطيطها املايل واستدامتها  

مصداقية املنظمات غري احلكومية وبناء شبكات املنظمات غري احلكومية والـشراكة علـى             
ومل ُتخصص أية أموال خاصة هلذه األغراض من ميزانية الدولـة           . الصعيدين اإلقليمي واحمللي  

حىت اآلن، وميكن أن تطلب املنظمات غري احلكومية إعانات يف إطار نظم اإلعانـات الـيت                
  .على الصعيد اإلقليمي أو احملليوتقدمها خمتلف الوزارات 

ت الرومـا   ، تلقى جملس املنظمات غري احلكومية جملتمعا      ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفترة     -٧٢
 الذي يركز على تعزيز   " تقدمي املساعدة إىل جمتمعات الروما املهمشة     "تربعات لتنفيذ مشروع    

ويرصد حتـالف للمنظمـات غـري       .  غري احلكومية  اتحقوق اإلنسان وحتسني عمل املنظم    
تنفيذ وثـائق الـسياسات احلكوميـة       " معهد الروما "احلكومية تنسقه املنظمة غري احلكومية      

ويتضمن مكتب املفوض احلكومي جملتمعات الرومـا وظيفـة         . ة املتعلقة بالروما  االستراتيجي
 اإلقليمية والبلديات واملركز    وحداتالوتتعاون  . خمصصة للتعاون مع املنظمات غري احلكومية     

ويـشجع مكتـب    . الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان مع املنظمات غري احلكومية كذلك        
، يف إطار سياسته التواصلية، إدماج الروما يف الـسياسة،          املفوض احلكومي جملتمعات الروما   

  .سيما على الصعيد احمللي ال
ويويل مكتب املفوض احلكومي جملتمعات الروما االهتمام الواجب إلشراك الروما يف             -٧٣

قدموا (وفيما يتعلق باالنتخابات احمللية، مجع املكتب معلومات قدمها مرشحون          . احلياة العامة 
بشأن خططهم ومشاريعهم املتعلقـة مبجتمعـات       )  أهنم ينتمون إىل أقلية الروما     أنفسهم على 

ويقدم مكتب املفوض جملتمعات الروما وغريه      . الروما اليت سينفذوهنا إذا حصلوا على الوالية      
 وتقـدم بعـض     . املنتخـبني   مرشحي الروما  إىلمن سلطات اإلدارة العامة خدمات مشورة       

وعقـب االنتخابـات احملليـة      . رؤساء البلديات من الرومـا    دورات تثقيفية إىل    اجلامعات  
.  رئيس بلدية يعرفون أنفسهم على أهنم ينتمون إىل أقلية الرومـا           ٢٨، انُتخب   ٢٠١٠ لعام

 األصـل اإلثـين،     أساسونظراً للقيود القانونية املفروضة على جتهيز البيانات الشخصية على          
ووفقاً ملكتب املفوض جملتمعـات الرومـا،   . احمللينيميكن إال تقدير عدد املمثلني الربملانيني       ال
القضايا النظرية "، ُنشر دليل ٢٠١٣ويف عام .  ممثل برملاين حملي من الروما١٠٠ أقل من كهنا

يلخص جمموعة من التوصيات إلشـراك       الذي   "شاركة الروما على الصعيد احمللي    والعملية مل 
  .الروما يف احلياة العامة

دات الدولية حلقوق اإلنسان والتعاون مع اإلجـراءات اخلاصـة          اعتماد املعاه   -الم  
  )٢٢ و٦-١  رقمالتوصيات(التابعة جمللس حقوق اإلنسان 

، أصبحت سلوفاكيا دولة طرفاً يف عدد من معاهدات         قيد االستعراض خالل الفترة     -٧٤
، صدقت سلوفاكيا على اتفاقية حقوق األشـخاص        ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . حقوق اإلنسان 
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وفيما خيص التوصية املتعلقة بالنظر يف التصديق علـى         .  اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري   ذوي
. اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، لقد بدأت فعالً عملية التصديق الوطنية            

، أصبحت سلوفاكيا دولة طرفاً يف الربوتوكول االختيـاري للعهـد         ٢٠١٢مارس  /ويف آذار 
 ١٢وفيما يتعلق بالربوتوكول رقم     . احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   الدويل اخلاص ب  

، تتابع سلوفاكيا التطورات عن كثـب، ال سـيما الـسوابق            اإلنسانالتفاقية محاية حقوق    
وخيضع التصديق احملتمل   . القضائية ذات الصلة الصادرة عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        

وفيما يتعلق بتوصية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق          . عليها ملزيد من الدراسة   
مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ينبغي اإلشارة إىل أن القضايا اليت تشملها االتفاقيـة              
ورادة إىل حد كبري يف سياسات االحتاد األورويب يف جمال اهلجرة باستثناء أن هذه األخرية متيز       

بلدان األخرى احلاصلني على إقامة قانونية وأولئك الذين يوجدون علـى           بني وضع مواطين ال   
وال تعتزم سلوفاكيا التصديق على هـذا العهـد       . أراضي الدول األعضاء بصورة غري قانونية     

لربوتوكـول االختيـاري    على ا التصديق  احتمال  وفيما يتعلق ب  . الدويل يف املستقبل القريب   
 ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية           التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من    

  .لدراسة، ولكن دون نية التصديق عليه يف املستقبل القريبخيضع لاملهينة، فإنه  أو
ويف . وهناك حوار دائم بني سلوفاكيا وآليات الرصـد التابعـة لألمـم املتحـدة               -٧٥
 بروتوكويل اتفاقية حقوق    ، نظرت جلنة حقوق الطفل يف التقرير األويل عن تنفيذ         ٢٠١٣ عام

 بشأن إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وبشأن بيع األطفال واستغالهلم           االختيارينيالطفل  
ونظرت جلنة القضاء على التمييز العنصري يف التقريرين الدورين         . يف البغاء ويف املواد اإلباحية    

. ع أشـكال التمييـز العنـصري      التاسع والعاشر عن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجي        
، ستقدم سلوفاكيا تقريرها الدوري املقبل عن تنفيذ اتفاقية حقـوق   ٢٠١٣وحبلول هناية عام    

 من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية         ل واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه    الطف
  .أو املهينة

  )١٢التوصية رقم (ع مبادئ باريس إنشاء املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان متشياً م  -ميم  
وانتهت . ليس لدى سلوفاكيا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشياً مع مبادئ باريس  -٧٦

صالحية اعتماد املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان بوصفه املؤسسة الوطنية السلوفاكية 
متاماً ضرورة معاجلة   وتعي سلوفاكيا   . ٢٠١٢مارس  /يف آذار " باء"حلقوق اإلنسان يف املركز     

. الوضع الراهن، خاصة لتعزيز كفاءة املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان يف أداء واليته            
 اإلصالح املؤسسي للمركز الـوطين      ٢٠١٢أكتوبر  /وأطلقت وزارة العدل يف تشرين األول     

بـشكل  وستركز اإلصالحات التشريعية، اجلاري إعـدادها،       . السلوفاكي حلقوق اإلنسان  
على هيكل اجمللس اإلداري للمركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان هبدف تطبيق           خاص،  

وستعكس التغيريات توصيات هيئات    . مبدأ التعددية وزيادة الشفافية يف انتخاب مدير املركز       
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معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة والتعاون مع اجمللس احلكومي حلقوق اإلنسان واألقليات            
  .وخيضع املوضوع ملزيد من الدراسة. ساواة بني اجلنسنيالوطنية وامل

التوصـيات  (ق يف االستنكاف الضمريي     محاية احلياة وتعزيز احلرية الدينية واحل       -نون  
  )٥٦ و٥٥ و٣١رقم 
 واملعاهدات  وميثاق احلقوق واحلريات األساسية   احلق يف احلياة مضمون يف الدستور         -٧٧

 يف هـذا اجملـال؛      ريومل حيدث أي تغي   .  إليها سلوفاكيا  الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت    
  .وجيري تنفيذ التوصية

وال ميكن أن ُيطلب إىل املـوظفني       .  الضمريي االستنكافويضمن القانون احلق يف       -٧٨
طـر  اخلالطبيني إجراء عملية أو املشاركة يف عملية تتناىف مع ضمريهم، باسـتثناء حـاالت               

اية الـصحية   عتستعرض القضايا األخالقية املتعلقة بتقدمي الر     و. وشيك على احلياة أو الصحة    ال
 على حصراًوينطبق احلق يف االستنكاف الضمريي . نظم القانون واليتهايجلنة أخالقية مستقلة 

  . والتعقيم واملساعدة على اإلجناباملستحثحاالت اإلجهاض 
. ٢٠١٣يونيه  /زيران ح ١ وُسجِّلت يف سلوفاكيا مثاين عشرة كنيسة وطائفة دينية يف          -٧٩

وميكن للدولة أن تربم اتفاقات     . وتتمتع الكنائس والطوائف الدينية بوضع متساوٍ أمام القانون       
ن التعاون املتبادل مع الكنائس؛ واالتفاق األساسي بني سلوفاكيا والكرسـي الرسـويل             أبش
ن أ بش ٢٠٠٢ئف الدينية املسجلة لعام      واالتفاق بني سلوفاكيا والكنائس والطوا     ٢٠٠٠ لعام

.  كنيسة مسجلة، مبا فيها كنائس أصغر بكثري، مثاالن ملموسان يف هذا الـصدد             ١١وضع  
ومتثل االتفاقات بني الدولة والكنائس تنفيذ االلتزام باحلفاظ على حقوق الطوائـف الدينيـة             

وتقدم الدولة دعماً هاماً إىل الكنائس والطوائف الدينية املسجلة من خالل مسامهة            . الصغرى
 معظم الكنائس ذات األعداد لخيمداالدولة اليت متثل قسطاً كبرياً من        الية مباشرة من ميزانية   م

 ال تطلب إعانـات      كنائس  كنيسة مسجلة، هناك أربع    ١٨ومن أصل   . القليلة من املنخرطني  
ومـن الناحيـة    . ويعتمد املعيار الرئيسي لتحديد مبلغ املسامهة على عدد القـساوسة         . مالية

واملسامهة يف تـشغيل املركـز   ضرائب لل همودفعلقساوسة ا يف أجور   كون املسامهة العملية، ت 
 باملقارنة مع الكنائس اليت تـضم        للكنائس الصغرية  فقاً لعدد املنخرطني أعلى   الديين حمسوبة و  

  .أعداد كبرية من املنخرطني

  )٥٩ و٥٧التوصيتان رقم (حرية التعبري   -سني  
ن القضايا أظمة األمن والتعاون يف أوروبا بش   لبناء مع من  تستفيد سلوفاكيا من احلوار ا      -٨٠

وفيما يتعلق بتنفيذ توصية اختاذ التدابري الالزمة لكي ال تنتهك السلطات           . املتعلقة حبرية التعبري  
أو جمموعات مصاحل خمتلفة القوانني اليت تقتضي من الناشرين أن يطبعوا الردود على أي بيان               
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 الـصحافة  لقانونشخص أو كيان قانوين، من املهم إجراء تعديل    وقائع ميس بكرامة ومسعة     لل
على أساس هذا القانون، ال حيق للموظفني العموميني        ف. ٢٠١١سبتمرب  / صدر يف أيلول   الذي

قضاة احملكمة الدستورية واحملكمة العليـا  أعضاء احلكومة وواب الربملانيون ونرئيس والالمثالً  (
ؤساء األحزاب السياسية أن يطلبوا نـشر رد إذا كانـت    ورؤساء ونواب ر  ) ورؤساء البلديات 

ومبا أن حدود النقد واسعة فيما خيص       . لديهم اعتراضات على ادعاءات تتصل بأدائهم لواليتهم      
وحدد تعـديل   .  القانونية احلالية تعزز حرية املناقشة السياسية      اللوائحاملوظفني العموميني، فإن    

. بـشأهنا  للشخص املعين أن ميارس حق الـرد      عم اليت ميكن    قانون الصحافة مبزيد من الدقة املزا     
  .ينطبق حق الرد إال على االدعاءات اخلاطئة وغري الكاملة واالدعاءات اليت تشوه احلقيقة وال

  )٩٠التوصية رقم (التعاون اإلمنائي واملساعدة اإلنسانية   -عني  
 ، حجمـاً سـنوياً    ٢٠٠٣حتقق املساعدة اإلمنائية الرمسية لسلوفاكيا، منـذ عـام            -٨١

ويـشكل تطـوير اإلطـار     ). ٢٠١٢ مليون يورو يف عام      ٦٨,٦( مليون يورو    ٦٠ يتجاوز
القانوين واملؤسسي وتعزيز التنمية الشاملة للبلدان الشريكة وبناء القدرات واستدامة مبـادئ            

  .حقوق اإلنسان جزءاً بارزاً من املساعدة اإلمنائية الرمسية لسلوفاكيا
، ركز التعاون اإلمنائي على التخفيض التدرجيي لعـدد         ٢٠١٣ و ٢٠١٢ويف عامي     -٨٢

وقُدمت املساعدة اإلمنائية   . البلدان ذات األولوية والتركيز القطاعي للمساعدة اإلمنائية الرمسية       
لسودان وكينيا بوصفها بلـدان     أفغانستان وجنوب ا  : الرمسية إىل البلدان ذات األولوية التالية     

البوسنة واهلرسك واجلبل األسود    (طويل األجل؛ وبلدان غرب البلقان      امج ذات التعاون ال   الرب
أوكرانيـا وبـيالروس    (؛ وبلدان الشراكة الشرقية مع االحتـاد األورويب         ) ومقدونيا وصربيا

قيـد  وخـالل الفتـرة     ). تونس ومـصر  (؛ وبلدان الشراكة اجلنوبية     )وجورجيا ومولدوفا 
ية للمساعدة اإلمنائية الرمسية لسلوفاكيا على      ، ركزت األولويات القطاعية األساس    االستعراض

ومحاية البيئة وتغري املناخ    ) الرعاية الصحية والتعليم  (بناء الدميقراطية وتنمية اهلياكل األساسية      
وباإلضافة إىل األولويات القطاعية األساسية، مت كذلك دعم األولويـات          . والتنمية الزراعية 

وتشمل مجيع  .  املساواة بني اجلنسني واحلكم الرشيد     الشاملة لعدة قطاعات مع التشديد على     
الربامج واملشاريع احملددة للمساعدة اإلمنائية الرمسية لسلوفاكيا عنصر تعزيز حقوق اإلنـسان            

  . مشروعاً إمنائياً ثنائيا٣٨٢ًودعمت سلوفاكيا حىت اآلن . ومحايتها

        


