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أبديت خالل الـدورة الثانيـة مـن        تقدم سلوفاكيا ردودها على التوصيات اليت         -١
 وترد التوصيات حـسب ترتيـب     . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٣االستعراض الدوري الشامل يف     

الوثيقـة  ويتـضمن   . مواضيعي وتأيت، يف بعض احلاالت، مقترنة بتعليق وجيز على تنفيذها         
  . لوفاء هبا يف جمال حقوق اإلنسانكذلك االلتزامات الطوعية اليت تتعهد سلوفاكيا با

، ٧-١١٠،  ٦-١١٠(التوصيات اليت ال حتظى بـدعم سـلوفاكيا           -أوالً  
١٣٠-١١٠،  ٢١-١١٠،  ١٠-١١٠،  ٩-١١٠،  ٨-١١٠ ،
، ٦٨-١١٠،  ٢٧-١١٠(والتوصيات املقبولة جزئيـاً     ) ٤٤-١١٠
١٣٦-١١٠، ١٣٥-١١٠، ١١١-١١٠(  

 ٨-١١٠ و ٧-١١٠ و ٦-١١٠التوصـيات رقـم     (االلتزامات الدوليـة      -ألف  
  )٢٧-١١٠ و١٠-١١٠ و٩-١١٠و
 املتعلقة بالتـصديق    ٩-١١٠ و ٨-١١٠ و ٧-١١٠ و ٦-١١٠إن التوصيات رقم      -٢

وق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ال حتظـى بـدعم   الدولية حلماية حق  على االتفاقية   
ة ال تفرق بني اإلقامة القانونيـة وغـري القانونيـة           اجلمهورية السلوفاكية ذلك ألن االتفاقي    

  .لألشخاص داخل إقليم بلد ما
 فيما يتعلق باجلزء اخلاص بالتصديق على      ٢٧-١١٠وال تقبل سلوفاكيا التوصية رقم        -٣

 حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لألسـباب املـذكورة            االتفاقية الدولية 
أّما األجزاء املتبقية من التوصية واملتعلقة خبطة العمل الوطنية بشأن حقـوق اإلنـسان     . أعاله

  . واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان فإهنا مقبولة
ني بالتصديق علـى     املتعلقت ١٠-١١٠ و ٩-١١٠وال تقبل سلوفاكيا التوصيتني رقم        -٤

 املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية، وذلك لعدم وجود        ١٦٩منظمة العمل الدولية رقم     اتفاقية  
وفيما خيـص   . من هذا النوع باملعىن الذي تقصده االتفاقية على أرض سلوفاكيا         أي سكان   

لعمل الالئق   املتعلقة با  ١٨٤رقم   على اتفاقية منظمة العمل الدولية       التوصية القاضية بالتصديق  
كما . املرتيلالعامل  /احلالية ال تعترف مبصطلح العمل املرتيل     للعمال املرتليني، فإن التشريعات     

إلمكانية اليت يتيحهـا القـانون      أن العالقة بني حق احترام حرمة املسكن الدستوري وبني ا         
. ديق عليهـا  تثري أيضاً عقبة فيما خيص إمكانية التصنفتيش مكان عمل األجري، من شأهنا أ لت

  . أن اإلطار القانوين الراهن يكفي وهي ال تنوي التصديق على االتفاقيةوترى سلوفاكيا 
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وصول األطفال إىل التعليم بالتركيز على التعليم املوّجه إىل أطفـال الّرومـا               -باء  
  )١٣٦-١١٠ و١٣٥-١١٠ و١٣٠-١١٠ و٢١-١١٠رقم التوصيات (
للتحقيـق يف   اليت تقضي بإنـشاء آليـة   ٢١-١١٠ال تقبل سلوفاكيا التوصية رقم        -٥

قانون املدرسـة يكفـل     ذلك أن   . بالتمييز والتفرقة داخل النظام املدرسي    الشكاوى املتعلقة   
وميتلك النظام القانوين . لتعليمايف جمال يف املعاملة حقوقاً متساوية لكل فرد طبقاً ملبدأ املساواة        

وتتحمل البلديات، بوصفها اهليئات    . ذا اجملال آليات كافية للتحقيق يف الشكاوى املقدمة يف ه       
. التعلـيم والعرائض املقدمة يف جمال      االلتزام القانوين ملعاجلة الشكاوى      ،اليت تؤسس املدارس  

وقد حتتاج إىل مساعدة من قبل مفتشية املدارس الوطنية اليت تعمل كهيئة حكومية مـستقلة               
حتفاظ حبق تقدمي الشكاوى طبقـاً لقـانون        مهمتها مراقبة املدارس واملرافق املدرسية مع اال      

من التمييـز   القانونية  وعالوة على ذلك، فإن قانون مناهضة التمييز يوفّر احلماية          . الشكاوى
املعلومات الشاملة عن التدابري الراميـة إىل منـع          )١(وترد يف التقرير الوطين   . بب كان سألي  

  . التعليمالتمييز والتفرقة يف جمال 
 فيما خيّص اعتماد تـدابري لـتمكني        ١٣٠-١١٠لوفاكيا التوصية رقم    وال تقبل س    -٦

ذلـك ألن احلـضور اإللزامـي يف        . أطفال األقليات اإلثنية من البقاء ضمن النظام املدرسي       
القانوين واملؤسسي على الصعيد الوطين مبا يشتمل عليه مـن          املدارس هو أمر يضمنه النظام      

وليس هناك أي طفل ميكن استثناؤه مـن نظـام    . رض ذلك احلضور لصاحل الطفل    فأدوات ت 
املدرسة على جمانية التعليم يف املرحلـة الـسابقة         ويقوم قانون   . احلضور اإللزامي يف املدارس   

للمدرسة ابتداًء من السنة اخلامسة من العمر وجمانية التعليم االبتدائي والثـانوي، وتـساوي              
  . ر التفرقةحظسيما  ي سبب كان والر التمييز ألجلميع يف االستفادة من التعليم وحظا
 يف اجلزء املتعلق مبشاركة أطفال الروما  ١٣٥-١١٠وال تقبل سلوفاكيا التوصية رقم        -٧

وميتلـك  . ذلك ألن احلضور اإللزامي يف املدارس أمٌر ينص عليه القانون         . يف النظام التعليمي  
 من تـسجيل الطفـل يف       اإلطار القانوين واملؤسسي الوطين ما يكفي من األدوات مما ميكن         

أّما اجلزء األول مـن     . املدرسة، وينّص على العقوبات املفروضة إذا مل يقم ويل األمر بذلك          
  . فهو مقبولأطفال الروما التوصية املتعلق بتسجيل 

فالتعليم هـو جـزء ال يتجـزأ        . ١٣٦-١١٠وتقبل سلوفاكيا جزئياً التوصية رقم        -٨
ما جـاء فيهمـا ومهـا اسـتراتيجية     تنفيذ  لى  كيا ع وثيقتني استراتيجيتني تعكف سلوفا    من

، وخطة العمل الوطنية املنقحـة لعقـد إدمـاج الرومـا            ٢٠٢٠الروما حبلول عام     إلدماج
أما يف الوقت احلاضر فإن السلطات السلوفاكية ال تـرى ضـرورة            . ٢٠١٥-٢٠١١ للفترة

  . اعتماد خطة عمل منفصلة بشأن الوصول إىل التعليم

__________ 

)١( A/HRC/WG.6/18/SVK/1 . 
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  )١٤٤-١١٠التوصية رقم (وما يف احلياة العامة مشاركة الر  -جيم  
وال ميكن اإلعـالن    . يقوم الربملان، حسب الدستور السلوفاكي، على مبادئ مدنية         -٩

وعليـه لـيس بوسـع      . إثنية إالّ بالرجوع إىل اختيار املواطن     /عن االنتساب إىل أقلية قومية    
غري أن  . ثيل الروما يف الربملان   سلوفاكيا أن تقبل التوصية القاضية مبضاعفة اجلهود لتحسني مت        

  .إىل حتسني اندماج الروما يف احلياة العامةسلوفاكيا ستعزز األنشطة الرامية 

  )٦٨-١١٠التوصية رقم (حظر املنظمات املتطرفة   -دال  
. املتطرفة قانوناً ومنع أنشطتها   تقبل سلوفاكيا جزئياً التوصية القاضية حبظر املنظمات          -١٠

ظمات اليت هتدف إىل حتقيق مجلة أمور منها التحـريض علـى الكراهيـة              نفالقانون حيظر امل  
ويتضمن قانون التجمع أحكاماً بشأن حلّ اجلمعيات إذا ما اضطلعت           .ألسباب تتعلق بالعرق  
وإذا ما قامت احلجة على أن األنشطة اليت متارسها منظمة متطرفة مـا           . بأنشطة تنايف القانون  

  . حظر تلك املنظمة بأمر من احملكمةإلمكان تشكل هتديداً للمجتمع فإن با

  )١١١-١١٠التوصية رقم (احلق يف احلياة   -هاء  
تقبل سلوفاكيا جزئياً، التوصية القاضية باالستمرار يف محاية احلق يف احلياة من النطفة      -١١

حيـاة  " من الدستور السلوفاكي اليت تـنّص علـى أن           ١٥الوفاة الطبيعية عمالً باملادة     حىت  
وقد رفضت احملكمة الدستورية    ". سان تستحق احلماية حىت يف املرحلة اليت تسبق الوالدة        اإلن

 مـن  ١٥، تفسري املـادة  )PL US 12/01 (٢٠٠٧عام بوضوح، يف حيثيات حكمها الصادر 
ولذا، فإننا ال نقبل عبـارة  . يف احلياة بدءاً بالنطفةالدستور بالطريقة اليت تؤسس للحق املطلق      

  . ليت وردت يف التوصيةا" من النطفة"

  تقبل التوصيات املتبقية مع إبداء التعليقات التالية على تنفيذهاسلوفاكيا   -ثانياً  

  )٩٩-١١٠ و١١-١١٠ و٥-١١٠ - ١-١١٠التوصيات رقم (االلتزامات الدولية   -ألف  
االختيـاري التفاقيـة    ستدرس سلوفاكيا بتمعن مسألة التصديق على الربوتوكول          -١٢

ذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ولكن           مناهضة التع 
أما فيما يتعلق بالتوصية القاضية بالتصديق علـى    . دون نية التصديق عليها يف القريب العاجل      

مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فقد وافقت احلكومة علـى          الدولية حلماية   االتفاقية  
ا بإمعـان   وستعرض االتفاقية على الربملان لدراسته    . ٢٠١٤مايو  / أيار ١٤ يف   االتفاقيةتلك  

  .  عليها من قبل الرئيسرهناً بالتصديق النهائي
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 اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان، التدابري املتخذة يف جمـال سياسـات             -باء  
 ١٠٧-١١٠ و ١٠٦-١١٠ و ١٠٣-١١٠ت رقم   التوصيا(حقوق اإلنسان   

  )٧٠-١١٠ و٣١-١١٠ و٢٩-١١٠ و٢٧-١١٠ و٢٥-١١٠ و١٢-١١٠و
، صدرت توصية بإعادة اعتماد املركز الـوطين الـسلوفاكي       ٢٠١٤مارس  /يف آذار   -١٣

وستواصل سلوفاكيا العمل على تنقيح القانون اخلاص باملركز        ". باء"حلقوق اإلنسان يف الفئة     
 باالمتثال الكامـل    السلوفاكي حلقوق اإلنسان  الوطين السلوفاكي بغية إنشاء املركز الوطين       

ويعكف كل من السلطات الوطنية املعنية وممثلي اجملتمع املدين على مناقـشة            . ملبادئ باريس 
اهليكل املستقبلي للمجلس اإلداري وتعيني املدير التنفيذي للمركز الوطين السلوفاكي حلقوق           

ة على  وتعكف سلوفاكيا على وضع اللمسات األخري     . اإلنسان عن طريق إجراءات االختيار    
ومحاية حقوق اإلنسان بغية طرحها على احلكومة للموافقـة         االستراتيجية السلوفاكية لتعزيز    

املفهوم الذي تستند إليه على مبدأ التسامح       ويقوم  . ٢٠١٤يونيه  /عليها حبلول أواخر حزيران   
وجه التحديد، حقـوق املثليـات   وستعكس االستراتيجية، على .  املستضعفةواحترام الفئات 

  . ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثىثليني وامل

 ١٣-١١٠رقم   التوصيات(التسامح  والتمييز العنصري وتعزيز    العنصرية  مكافحة    -جيم  
 ٦٧-١١٠ و ٥٦-١١٠ و ٥١-١١٠ و ٤٦-١١٠ و ٤٤-١١٠ و ٤١-١١٠و
  )٩٦-١١٠ و٩٢-١١٠ و٦٩-١١٠و

العنصرية وكره األجانب ومـا إىل      تظل مكافحة التطرف ومنع مجيع أشكال التمييز و         -١٤
سلوفاكيا تنفيذ تدابري   وستواصل  . احلكومة السلوفاكية ذلك من أشكال التعصب من أولويات       

القانون اجلنائي بشأن جرائم التطرف وجنح التطـرف الـيت           هذا اجملال، مبا يف ذلك أحكام        يف
تـشريعي احلـايل    ويتضمن اإلطـار ال   . على قانون اجلنح  التعديالت  أدخلت يف إطار أحدث     

وتقيم التدابري اليت اعتمدهتا    . يكفي من األدوات ملكافحة خطاب الكراهية يف وسائط اإلعالم         ما
األثـر  على أهنا تسعى جاهدة إىل القضاء علـى         الّدليل  مؤسسات وسائط اإلعالم لتنظيم ذاهتا      

ـ   . السليب املترتب على خطاب الكراهية يف وسائط اإلعالم        صرية وكـره  ذلك أن جلنة منع العن
تـضطلع  ) ٢٠١١( األجانب ومعاداة السامية وغري ذلك من أشكال التعصب والقضاء عليهـا   

بدور هام يف منع العنصرية والتعصب، وذلك بوسائل منها العمل بوصفها منرباً لتنسيق األنشطة              
وفيما يتعلـق بالتوصـيات اخلاصـة    . والوقوف على السياسات العمومية املتبعة يف هذا امليدان     

اجلرائم اليت ترتكبها قوات الشرطة، فإن دائرة التفتيش بوزارة الداخلية تتوىل التحقيق يف تلـك         ب
فهي حتقق يف مجيع الشكاوى بغض النظر عن نوع جنس الضحية املزعومة أو العـرق               . اجلرائم

عـن طريـق    وباإلمكان مراجعة أي قرار يف هذا الشأن        . األصل اإلثين اللذين تنتمي إليهما     أو
ولزيادة درجة ثقة اجلمهور، ستواصل سلوفاكيا تنفيذ الربامج بالتوكيد اخلاص علـى     . التفاوض

  . الفئات املستضعفة، مبا يف ذلك مشروع أخصائيي الشرطة العاملني مع جمتمعات الروما
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 ٩٧-١١٠، و ٤٠-١١٠ - ٣٦-١١٠التوصيات رقـم    (مكافحة التمييز     -دال  
  )٩٨-١١٠و

مييز ألي سبب كان العنصر األساسي يف مجيـع سياسـات حقـوق             ُيعد حظر الت    -١٥
وستواصل سلوفاكيا تنفيذ أحكام قـانون مناهـضة التمييـز          . اإلنسان على الصعيد الوطين   

 والـيت مت    ٢٠١٣أبريل  /نيسانبالتركيز على أحدث التعديالت اليت أدخلت عليه اعتباراً من          
، معلومـات شـاملة عـن       )٢(تقرير الـوطين  وترد يف ال  . بواسطتها تعزيز احلماية من التمييز    

   .التشريعات والسياسات العامة اخلاصة مبناهضة التمييز

 ١٠٥-١١٠التوصيات رقم (املساواة بني اجلنسني والعنف املمارس على املرأة   -هاء  
  )١٠٤-١١٠ و٧١-١١٠ و٣٥-١١٠ - ٣٢-١١٠ و٣٠-١١٠و

لى الفوارق يف األجـور بـني   ستواصل سلوفاكيا تنفيذ تدابري القصد منها القضاء ع     -١٦
الرجل واملرأة، وذلك جبملة أمور من بينها استخدام مفهوم املسؤولية االجتماعيـة وتبـادل              

وهناك قيد اإلعداد منهجية بشأن حتقيق املساواة يف األجور ومراجعـات           . املمارسات اجليدة 
كومة خطة  ، أقرت احل  ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول ويف  . بشأن نوع اجلنس يف مكان العمل     

، وهـي   ٢٠١٩-٢٠١٤العمل الوطنية ملنع العنف املمارس على املرأة والتخلص منه للفترة           
ترمي إىل وضع وتنفيذ وتنسيق سياسة عامة وطنية بشأن منع العنف املمارس علـى املـرأة                

وللتعجيل جبهودها يف جمال مكافحة العنف املمارس على املرأة، سيجري، يف           . والقضاء عليه 
  .  إنشاء مركز التنسيق واملنهجية اخلاص بالعنف املمارس على املرأة والعنف املرتيل،٢٠١٤عام 

 ٧٢-١١٠ و ٣٠-١١٠ و ٢٢-١١٠التوصـيات رقـم     (حقوق الطفـل      -واو  
  )٨٥-١١٠ و٧٣-١١٠و

ُتّعد محاية حقوق الطفل إحدى القضايا األساسية املطروحة يف إطار السياسة الوطنية              -١٧
لوفاكيا، بوصفها دولة طرفاً يف الربوتوكوالت االختيارية الثالثة        حلقوق اإلنسان وستستمّر س   

، االسـتراتيجية   ٢٠١٤ينـاير   /كانون الثاين التفاقية حقوق الطفل من العنف، اعتمدت، يف        
وهي متثل أداة شاملة لتحقيق تغيري نوعي يف إدراك العنـف      . الوطنية حلماية الطفل من العنف    

  . اء آلية فعالة حلماية الطفل محاية منهجيةاملمارس على الطفل الغرض منه إنش

__________ 

)٢( A/HRC/WG.6/18/SVK/1. 
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  )١١٥-١١٠التوصية رقم (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -زاي  
، أقرت احلكومة الربنامج الوطين لظـروف معيـشة         ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين يف    -١٨

ويتمثل اهلدف الرئيسي لذلك الربنـامج يف    . ٢٠٢٠-٢٠١٥األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة     
وسـتتم كفالـة    . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد الوطين       حتسني تطبيق   

  .حتديث الربنامج بفضل استعراضه مرتني يف السنة بطرق منها اختاذ تدابري جديدة

 ١٤٥-١١٠التوصـيتان رقـم     (املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجـوء        -حاء  
  )١٤٦-١١٠و

وطين يف هذا اجملال الذي وضـع وفقـاً         ستواصل سلوفاكيا تنفيذ اإلطار القانوين ال       -١٩
لاللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان واليت تتضمن كذلك احلق يف الصحة والتعلـيم               

ومتتلك سلوفاكيا آليات قانونية متكنها من حتديد األطفال ضمن الالجئني يف  . واحلق يف العمل  
 وُيطرح احتمال مشاركتهم يف  وعندما يتم حتديد هوية األطفال من بني الالجئني       . فترة مبكرة 

الرتاعات املسلحة فإن الدولة يقع عليها التزام تقدمي احلماية الكافية هلم والعمل على استعادهتم        
  . لعافيتهم وإعادة إدماجهم

  )٨٦-١١٠ و٨٤-١١٠ - ٧٤-١١٠التوصيات رقم (االجتار بالبشر   -طاء  
مي املساعدة للضحايا وال تزال من لقد كانت مكافحة االجتار بالبشر، مبا يف ذلك تقد       -٢٠

وجيري على الصعيد الوطين، تنفيذ التوصيات املقدمة       . أولويات وزارة الّداخلية الطويلة األجل    
ويقوم مركز اإلعالم املعـين مبكافحـة       . لسلوفاكيا بشأن االجتار بالبشر على النحو الكامل      

ذاتـه، بأعبـاء إدارة نظـام       يف حني ينهض، يف الوقت      " مقرر وطين "االجتار بالبشر مبهمة    
وتقوم وزارة الداخلية مقام اهليئة اجلامعة املشرفة على برنامج دعم          . معلومات االجتار بالبشر  

ومحاية ضحايا االجتار بالبشر، الذي يكفل تقدمي مساعدة شاملة للضحايا حسب احتياجاهتم            
ء الوعي باالجتـار    ويف إطار مكافحة هذه الظاهرة، ستواصل سلوفاكيا جهود إذكا        . الفردية

وستركز سلوفاكيا على تنفيـذ     . بالبشر، وكذلك من خالل تنظيم احلمالت يف هذا الصدد        
  . املهام املتمخضة عن الربنامج الوطين ملكافحة االجتار بالبشر

 - ١٠٨-١١٠رقم   التوصيات(مريي  احلق يف الصحة واحلق يف االستنكاف الض        -ياء  
  )١١٣-١١٠ و١١٢-١١٠ و١١٠-١١٠
وستنعكس هـذه   . نظم القانون مسألة الوصول إىل وسائل منع احلمل واإلجهاض        ي  -٢١

املسائل وكذلك احلق يف التربية اجلنسية واحلقوق اإلجنابية يف الربنامج الوطين لرعاية املـرأة              
وبالنظر إىل انعدام توافق اآلراء، علـى       . واألمومة املأمونة والصحة اإلجنابية وهو قيد اإلعداد      
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. ٢٠١٥أكتـوبر   /تشرين األول ء، فقد تأجل اعتماد ذلك الربنامج حىت أواخر         صعيد اخلربا 
وفيما يتعلق بالتوصية اخلاصة بتحسني فرص وصول املرأة إىل وسائل منع احلمل، فإن الغرض              
الرئيسي من السياسة الدوائية الوطنية يتمثل يف تأمني كميات كافية من األدوية املأمونة ذات              

وتتوىل أنظمة التأمني الصحي العمومي سداد تكاليف وسائل منـع          . ناجلودة العالية للسكا  
وال ترى وزارة الصحة استخدام و سائل       . احلمل اهلرموين إذا ما وصفت لعالج مشاكل طبية       

أما بالنـسبة   . منع احلمل اهلرموين دون قيود على أنه أعلى معايري صحة املرأة البدنية والعقلية            
ذوات الّدخل املنخفض فستسعى السلطات الوطنية إىل إجيـاد         النساء  /إىل النساء الضعيفات  

وستستمر سلوفاكيا يف كفالة احلق يف االستنكاف الضمريي طبقـاً        . وسائل بديلة ملنع احلمل   
  . لإلطار القانوين احلايل

 ٤٢-١١٠، و ٢٨-١١٠ و ٢٦-١١٠التوصـيات رقـم     (إدماج الرومـا      -كاف  
 ١٠٢-١١٠ و ٦٥-١١٠، و ٥٥-١١٠ - ٥٢-١١٠ و ٤٥-١١٠و
  )١٤٣-١١٠ - ١٣١-١١٠ و١٢٩-١١٠ - ١٢١-١١٠ و١١٤-١١٠و

لقد كان حتسني وضع الروما وال يزال من أولويات تنفيذ اسـتراتيجيات انـدماج                -٢٢
 بوصفها وثيقة مرجعية بشأن سياسات االندماج يف جماالت التعلـيم           ٢٠٢٠الروما حىت عام    

املتعلقة بالتصدي لوضـع الرومـا      وستنفذ التوصيات   . والعمالة واإلسكان والرعاية الصحية   
السكين من خالل الربامج القائمة وكذلك عن طريـق اختـاذ التـدابري املتمخـضة عـن                 

وتتوىل . استراتيجيات حتسني فرص حصول مجاعات الروما املهمشة على السكن بشكل عام          
سلوفاكيا تنفيذ عدة مشاريع ملكافحة اإلقصاء االجتماعي والفقر، مبا يف ذلـك املـشروع              

، وبرنامج  )وهو قيد اإلعداد  (اخلاص بالعمل االجتماعي، واملشروع اخلاص باملراكز اجملتمعية        
وفيما يتعلق بالتوصـيات    . حتسني فرص الباحثني عن عمل من احملرومني يف العثور على عمل          

وترد يف  . اخلاصة بتعليم أطفال الروما، ستركز سلوفاكيا على تنفيذ الربامج واملشاريع احلالية          
 معلومات مفصلة عن التدابري التشريعية واملؤسسية الالزمـة ملنـع التمييـز             )٣(قرير الوطين الت

والتفرقة والقضاء عليهما يف جمال التعليم، كما قدمت تلك املعلومات خـالل االسـتعراض              
ولتحسني وصول الروما إىل الرعاية الصحية، بدأ تنفيذ مشروع الصحة          . )٤(الدوري الشامل 

، مع احتماالت تطوير مـشروع وطـين لتعزيـز     ٢٠١٣أكتوبر  /شرين األول تاجملتمعية منذ   
  .خدمات الرعاية الصحية املقدمة إىل مجاعة الروما

__________ 

)٣( A/HRC/WG.6/18/SVK/1. 

)٤( A/HRC/WG.6/18/L.10 بشكل رئيسي٧ و٥، يف الصفحتني ، . 
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  )١٢٠-١١٠ - ١١٦-١١٠التوصيات رقم (األشخاص املنتمون إىل أقليات قومية   -الم  
 إن محاية حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية تّعد من بـني اجملـاالت ذات                -٢٣

والنظام القانوين واملؤسسي الراهن، الذي يتوافق   . األولوية يف السياسة الوطنية حلقوق اإلنسان     
مع املعايري الدولية يف ميدان األقليات القومية، ينص على الشروط املسبقة حلمايـة حقـوق               
األفراد املنتمني إىل أقليات قومية بشكل كامل وفعال، مع هتيئة الظـروف املالئمـة لزيـادة     

وُيّعد احلق يف تعلم اللغة األم والدراسة بتلك اللغة جزءاً من االلتزامات الدولية اليت              . طورهات
  . تنفذها سلوفاكيا فيما يتعلق باألقليات القومية على الصعيد الوطين

 - ٨٧-١١٠التوصـيات رقـم     (مكافحة الفساد واستقاللية جهاز القضاء        -ميم  
  )١٠٠-١١٠ و٩١-١١٠
يا حتقيق مفهوم إضفاء طابع االستقرار واحلداثة على جهاز القضاء،          ستواصل سلوفاك   -٢٤

وهو يقوم مقام وثيقة مرجعية تعّرف التدابري القصرية واملتوسطة         . ٢٠١٣الذي اعتمد يف عام     
والطويلة األجل والالزمة لتهيئة الظروف املالئمة حلسن سري جهاز القضاء وزيادة درجة ثقة             

  . فاذ القوانني وحتسني شفافية نظام القضاء ومكافحة الفساداجلمهور يف ذلك اجلهاز، وإن

  االلتزامات الطوعية  -ثالثاً  
تتعهد سلوفاكيا، بوصفها عضواً نشطاً من أعضاء اجملتمع الدويل ومرشحاً لعـضوية             -٢٥

  :، بتنفيذ االلتزامات التالية٢٠٢٠-٢٠١٨جملس حقوق اإلنسان للفترة 
 ميدان حقوق الطفل علـى الـصعيدين        مواصلة االضطالع بدور نشط يف      )أ(  

وسنشجع، بوصفنا من املبادرين إىل وضع واعتماد الربوتوكول االختيـاري          . الوطين والعاملي 
التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات، على التصديق عليه على نطاق واسـع              

  من قبل الدول األعضاء؛
قوق اإلنسان على الصعيد الوطين وذلك      حتسني تنفيذ االتفاقية األوروبية حل      )ب(  

.  امللحق باالتفاقية األوروبية حلقـوق الطفـل       ١٦بااللتزام بالتصديق على الربوتوكول رقم      
وستتوىل سلوفاكيا هبمة، يف الوقت ذاته، تعزيز حتسني سري النظام اإلقليمي حلماية حقـوق              

  ق اإلنسان؛اإلنسان، الذي أنشئ استناداً إىل االتفاقية األوروبية حلقو
لن تألو سلوفاكيا جهداً يف تقدمي تقرير طوعي أويل عن التقدم احملـرز يف                )ج(  

  . تنفيذ التوصيات اليت متخض عنها االستعراض الدوري الشامل

        


