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آراء خطية مقدمة من سـلوفاكيا بـشأن التوصـيات          
   من تقرير الفريق العامل املعـين      ٨٩الواردة يف الفقرة    

  )A/HRC/12/17(باالستعراض الدوري الشامل     
  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان

  ٧- ١التوصيات 

تكرر سلوفاكيا تأكيد تعهدها مبناصرة التصديق العاملي على اتفاقيات األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان                 - ١
 يف قرار جملـس  ةمرة أخرى عن استعدادها للعمل بصورة مضطردة إلجناز أهداف حقوق اإلنسان املعروض       وتعلن

  .٩/١٢حقوق اإلنسان 

  وسوف تنظر بدقة يف إمكانية االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين                   - ٢
  .وأفراد أسرهم

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة        هبدف   العملية التشريعية     تبدأ وسوف  - ٣
  .التعذيب بعد استكمال حتليل ذلك الربوتوكول

وسيتم التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري بعد اعتماد التعديالت   - ٤
  .العقوبات يف قانون املزمعة

أما الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فسيتم    - ٥
  . يف نيويورك٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤دات يف التوقيع عليه يف مناسبة املعاه

  .وجتري حالياً عملية التصديق على اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري  - ٦

 لالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات        ١٢وقد وقعت سلوفاكيا على الربوتوكول رقم         - ٧
 ما يكفي ية السلوفاكية يف التصديق على الربوتوكول مبجرد توفر  وسوف تنظر اجلمهور  . ٢٠٠٠األساسية يف عام    

  . حلقوق اإلنسانمن قانون السوابق القضائية لدى احملكمة األوروبية

  التعاون مع األمم املتحدة واجملتمع الدويل واجملتمع املدين

  ٩٠ و٨٨ و٨٧ و٢٣ و٢٢ و١٨التوصيات 

  .طاقتهاراءات اخلاصة يف حدود ستواصل سلوفاكيا اإلجابة على استبيانات اإلج  - ٨

   األمـم املتحـدة وتنفيـذها يف حـدود     معاهـدات وتعطي سلوفاكيا اهتماماً خاصاً لتوصيات هيئات        - ٩
  . املوارد املتاحة
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اخلاصة بتوصيات االستعراض الدوري الشامل وتنفيذها إىل االجتماع القـادم          وسوف تقدم املعلومات      - ١٠
ية للمنظمات غري احلكومية وغري الرحبية، الذي يضم أيضاً ممثلي املنظمات غري            جمللس حكومة اجلمهورية السلوفاك   

  . وتتعهد احلكومة السلوفاكية متاماً بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية يف عملية تنفيذ التوصيات. احلكومية

ملستويات، وخاصة  وتشجع سلوفاكيا على تطوير احلوار فيما بني الثقافات والتعاون الدويل على مجيع ا              - ١١
جملس أوروبا،  (كذلك يف مجيع هيئات املنظمات الدولية اإلقليمية        تشجيعه  ألهنا عضو يف جملس حقوق اإلنسان، و      

  .).إخل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،

تبـذل  و. وتلتزم سلوفاكيا بتنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دولياً       - ١٢
  .سلوفاكيا كل جهودها ملواصلة تعزيز تعاوهنا اإلمنائي ومساعداهتا اإلنسانية من ناحية احلجم والفعالية

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  ١٢التوصية 

مبـادئ  على نسق   املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان هو مؤسسة مستقلة أُنشئت وفقاً للقانون و             - ١٣
 تواملركز مكلف يف مجلة أمور مبهام يف جماال.  جزءاً من الشبكة األوروبية هليئات املساواةويشكل املركز. باريس

مثل الوساطة لكفالة احلماية خارج املؤسسات القضائية يف املوضوعات اليت تنطوي على انتهاكات مبدأ املساواة يف 
  .ويتمتع أيضاً بسلطة رفع دعاوى احلسبة للصاحل العام. املعاملة

  ، وحرية التعبري والدين والضمري،لتفكرياحرية 

   ٥٩ و٥٧- ٥٥التوصيات 

تضمن التشريعات السلوفاكية حرية الضمري والدين وكذلك املساواة بني مجيع الكنائس واجلمعيات الدينية   - ١٤
  وقانون املعتقدات الساري حيترم ويكفل االلتزام الدسـتوري حبريـة الفكـر والـضمري والـدين                . أمام القانون 

  .و املعتقدأ/و

ويضمن قانون الرعاية الصحية وقانون مقدمي الرعاية الصحية ملقـدمي الرعايـة الـصحية احلـق يف                   - ١٥
  .الضمريي  االستنكاف

وقد تشاورت سلوفاكيا بشأن قانون وسائط اإلعالم مع ممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا املعين حبرية   - ١٦
ومنذ دخـول هـذا القـانون حيـز التنفيـذ يف            .  لصياغة هذا القانون   ةوسائط اإلعالم أثناء العملية التحضريي    

.  مل ترد أي تقارير عن فرض تقييدات على حرية التعبري استناداً إىل قانون وسائط اإلعـالم   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
   مـن    التصويبات والرد واإلشعارات اإلضافية ال يتجاوز إطار املبادئ األساسية القائمة يف كـثري             نشرواحلق يف   

  .البلدان األوروبية
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  احلق يف احلياة

  ٣١التوصية 

بوضوح أن لكل شخص احلق يف احلياة وأن        سلوفاكيا  مجهورية   من دستور    ١٥ من املادة    ١لفقرة  تعلن ا   - ١٧
ومراعاة لروح هذه املبادئ يتضمن تعديل قانون الرعاية الصحية         . احلياة اإلنسانية تستحق احلماية حىت قبل امليالد      

 موافقة مستنرية أن تعطي تفاصيل عن التعليمات اإللزامية اليت يتعني تقدميها إىل املرأة قبل ٢٠٠٩سبتمرب /ليف أيلو
ويعطـي  .  وتطبيق التزام تقدمي املشورة بشأن البدائل األخرى       ،مكتوبة كشرط أساسي للقيام بعمليات اإلجهاض     

إخفاء اهلوية وكذلك إمكانية وضـع      ة الوالدة مع    القانون أيضاً للمرأة اليت ترغب يف التخلي عن مولودها إمكاني         
  .حضانة املواليد أو ما يسمى -  للجميعحاضنة مفتوحة املولود يف 

عقوبة اإلعدام ب عدم السماح من دستور اجلمهورية السلوفاكية على       ١٥ من املادة    ٣ و ٢وتنص الفقرتان     - ١٨
  .وعلى أنه ال جيوز حرمان أي شخص من احلياة

   حقوق اإلنسانالتثقيف يف جمال

  ٩١ و٨٥ و٧٩ و٧١ و٥٠ و٣٤ و٣٣ و٣٠ و٢٨ و١٨- ١٦التوصيات 

 وخطة العمل ملنـع مجيـع       ٢٠١٤- ٢٠٠٥خطة العمل الوطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للفترة            - ١٩
أشكال التمييز والعنصرية وكراهية األجانب ومعاداة السامية وغري ذلك من أشكال التعبري عن التعصب للفتـرة                

وتتعلق املهام املُحددة حبقـوق     .  مها أداتان أساسيتان يف مفهوم التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          ٢٠١١- ٢٠٠٩
عالقات مع األقليات الوطنية اليت تعيش يف سلوفاكيا وتشكيل         ال وإقامةاألشخاص الذين ينتمون إىل أقليات وطنية       

  انتظام تقيـيم هـاتني اخلطـتني وحتـديثهما         وجيري ب .  وكذلك التثقيف األفقي متعدد الثقافات     ،واقف منها امل
  .للفترة املقبلة

التثقيف املنهجي لألشخاص الذين ينتمون إىل جمموعـات        ب أحد األهداف احملددة يف خطة العمل        ويتعلق  - ٢٠
منع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية األجانـب        ويستطيعون التأثري على    ) وخاصة ضباط الشرطة  (مهنية،  

  .سامية وغري ذلك من أشكال التعبري عن التعصب يف ممارسة أعماهلم املهنيةومعاداة ال

  حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات، وخاصة أقلية الروما

  ٨٩ و٨٤ و٨٢- ٧٠ و٦٦- ٦٤ و٦٢ و٦١ و٢٦ و٢٥ و٢٣ و٢١-  ١٨ و١٣ و١١ و٩التوصيات 

حكومـة  ة أولويـة مـن أولويـات        وطنيمتثل محاية ودعم حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات            - ٢١
ويضمن اإلطار التشريعي احلايل احلماية الالزمة جلميع األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات وطنية، مبا يف . اسلوفاكي

  .وجيري باستمرار رصد وتقييم مستوى احلماية. ذلك طائفة الروما



A/HRC/12/17/Add.1 
Page 5 

طارية حلماية األقليات الوطنية وامليثاق     والضمانات التشريعية كافية وذلك أيضاً فيما يتصل باالتفاقية اإل          - ٢٢
  .لغات األقلياتواألورويب بشأن اللغات اإلقليمية 

وترعى احلكومة السلوفاكية احلوار مع رابطات واحتادات األقليات الوطنية عن طريق جملـس احلكومـة                 - ٢٣
يد معرفة سكان طائفة الرومـا    ومن خالل خمتلف املشاريع تتزا    . السلوفاكية لألقليات الوطنية واجملموعات العرقية    

ة احمللية واإلقليمية ومشاركتهم يف عمليـات       يسلطات اإلدار وال يف الدولة ة  يداراإلسلطات  البأنشطة وصالحيات   
الروما بدعم االحتياجـات    املفوض احلكومي لشؤون مجاعات     ويقوم مكتب   . صنع القرارات على املستوى احمللي    
  .  وبذلك يساهم يف بناء القدرة على املشاركة يف جمتمع مديناالجتماعية والثقافية جملتمع الروما

ومن أولويات احلكومة السلوفاكية التأكد من عدم تقييد املبلغ املخصص لإلعانات املالية املوزعة بسبب                - ٢٤
يز خاصة مع الترك(وجيري كفالة تقدمي املساعدة إىل أكثر اجملموعات االجتماعية ضعفاً  . األزمة املالية واالقتصادية  

  املعنونـة  وذلك من خالل مجلة أمور منها الربامج التشغيلية يف إطار األولويـة األفقيـة             ) على جمتمعات الروما  
  .، وهي برامج ممولة بأموال االحتاد األورويب"جمموعات الروما املهمشة"

 -  التكامل - تضامن  الحتت عنوانويتمثل أحد أهداف املفهوم متوسط األجل لتنمية أقلية الروما الوطنية   - ٢٥
، يف كفالة التماسك بني السياسات واملؤسسات، مبا يكفل املعاجلة الشاملة حلالـة            ٢٠١٣- ٢٠٠٨ يف   - اإلدماج  

  .وبعد تقييم املركز االجتماعي واالقتصادي لسكان الروما سيتم وضع خطة عمل لتنفيذ هذا املفهوم. أقلية الروما

 على تطوير نظام    ٢٠١٥- ٢٠٠٥لعقد طائفة الروما    ) ٢٠١٠- ٢٠٠٩(ويركز برنامج رئاسة سلوفاكيا       - ٢٦
  . مدرسي متكامل وتعليم متعدد الثقافات يدعم هوية الروما وتنقيح خطط العمل الوطنية

ووفقاً خلطة العمل ملنع مجيع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية األجانب ومعاداة السامية وغري ذلك من                 - ٢٧
مثـل بـرامج األخـصائيني     (ل احلكومة تنفيذ أنشطة تستخدم ممارسات جيدة        أشكال التعبري عن التعصب تواص    

االجتماعيني اجملتمعيني ومعاوين املدرسني والعاملني اجملتمعيني يف ميدان التثقيف الـصحي وأخـصائيي الـشرطة              
إىل وهي تساهم يف زيادة احلركة االجتماعية لطائفة الرومـا          . ومساعدي مكتب املفوض لشؤون مجاعات الروما     

إدماجهم اجتماعياً وحتسني فرصهم يف الوصول إىل العمل وحتقيق مستويات أعلى من التعليم والتمتع بنوعية حياة             
ومتشياً مع أهداف مفهوم سياسة اإلسكان احلكومية تدعم الدولة نظاماً        ). أفضل ومركز اجتماعي اقتصادي أعلى    
  .من األدوات االقتصادية لتطوير اإلسكان

ون املدارس املنطبق املساواة يف فرص الوصول إىل التعليم أمام مجيع األطفال بغض النظر عـن                ويكفل قان   - ٢٨
وحيق لألطفال ذوي احلاجات التعليمية اخلاصة احلـصول علـى          . اجلنسية أو نوع اجلنس أو العنصر أو الدين إخل        

وتتميز جمموعة األطفال .  تناظر احتياجاهتم وتناظر البيئة التمكينية الالزمةالتعليم من خالل أشكال وأساليب حمددة
والتالميذ الذين يعانون من إعاقات صحية متيزاً واضحاً عن األطفال والتالميذ الذين ينتمون إىل بيئـة حمرومـة                  

تار مدرسة تناظر قدرات وحيق للوصي القانوين على الطفل أن خي.  ويتعلق ذلك أيضاً بأساليب تعليمهم- اجتماعياً 
  .الطفل وصحته وهواياته واهتماماته ودينه ونظرته إىل العامل وجنسيته وانتمائه العرقي
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  القضاء على التمييز والعنف ضد األقليات واجملموعات الضعيفة األخرى

  ٥٢- ٤٨ و٣٧- ٢٨ و٢٦ و٢٣ و٢١ و١٧ و١٤التوصيات 

 دستور مجهورية سلوفاكيا يتألف اإلطار التشريعي العام الـذي  باإلضافة إىل األحكام العامة بشأن املساواة يف     - ٢٩
وخطة العمل ملنع التمييز والعنـصرية      . يكفل االمتثال ملبدأ املساواة يف املعاملة من قانون يسمى قانون مناهضة التمييز           
اً فيما يلي باسـم     ويشار إليها اختصار  (وكراهية األجانب ومعاداة السامية وغري ذلك من أشكال التعبري عن التعصب            

، وهي خطة جتري صياغتها بصورة منتظمة، ومتثل األداء املنهجية األساسية حلكومة سـلوفاكيا يف هـذا                 )خطة العمل 
وتتطلب خطة العمل احلماية من التمييز ضد األفراد على أساس النوع اجلنساين أو العنصر أو األصل العرقي أو                  . اجملال

  . توجه اجلنسي أو اإلعاقة يف مجيع جماالت احلياةالدين أو املعتقد أو السن أو ال

ويتم كفالة املساعدة واحلماية جلميع ضحايا العنف من خالل الوقاية ورصد احلالة القائمة ودعم التعاون على                  - ٣٠
 وحيدد قانون منع اجلرمية اجلديـد تنظـيم       . الصعيد احمللي وأنشطة املنظمات غري احلكومية ومحالت اإلعالم اجلماهريي        

  .وصالحيات السلطات العامة يف جمال منع اجلرمية

 واشتملت على سوء استعمال السلطة الرمسية من جانب         ٢٠٠٩مارس  /وقد أدت احلادثة اليت وقعت يف آذار        - ٣١
أفراد مديرية قوة الشرطة اإلقليمية يف كوزيتشه إدخال حتسينات على التقييم النفسي التشخيصي للمتقدمني للخدمة يف                

ن أجل وضع تقييمات أكثر صرامة بشأن امليول العدوانية ومفاهيم العالقات بني األشـخاص واحلـساسية                الشرطة م 
  .وباإلضافة إىل ذلك ستوضع منهجية ملواصلة التقييم النفسي الوقائي لضباط الشرطة. االجتماعية

مام الكتشاف أسباب   ويوجه مكتب مفوض حكومة مجهورية سلوفاكيا لشؤون مجاعات الروما مزيداً من االهت             - ٣٢
 تنفيذ مشروع ألخصائيي الشرطة بشأن العمل مـع جمتمعـات           ٢٠٠٤وجيري منذ عام    . التمييز العنف ضد أهايل الروما    

وعند االشتباه يف ارتكاب أحد ضباط الشرطة جرمية جنائية تقـوم           . لغرض حتسني تعاون الشرطة مع أقلية الروما       الروما،
  . اجلنائية، وهذه الدائرة مسؤولة مباشرة أمام وزير الداخلية يف مجهورية سلوفاكيا التفتيش بإقامة اإلجراءات دائرة

وينص قانون العقوبات كذلك على عقوبة جنائية على األعمال اليت تؤدي إىل انتـهاكات حقـوق اإلنـسان                    -٣٣
التحـريض ضـد    " تـسمى    ويعرِّف القانون أيضاً جرمية جنائية جديدة     .  األساسية على أساس التمييز العنصري     واحلريات

  ". األشخاص املميزين عنصرياً أو بلون اجللد أو أصل املنشأ أو اجلنسية أو االنتماء الوطين أو العرقي، والتشهري هبم وهتديدهم

  حقوق الطفل

  ٥٤ و٤٥ و١٥ و٩ و٨التوصية 

النابعة عـن اتفاقيـة     تستند استراتيجية اجلمهورية السلوفاكية على صعيد محاية حقوق الطفل إىل االلتزامات              - ٣٤
 أنشئت اللجنة الوزارية لألطفال لتعمـل       ٢٠١٢- ٢٠٠٩ومبوجب خطة العمل الوطنية لألطفال للفترة       . حقوق الطفل 

  .بوصفها سلطة تنسيق وطنية
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ويف خطة العمل الوطنية لألطفال اعتنقت مجهورية سلوفاكيا مفهوم احلماية الفعالة حلقوق األطفـال ضـد                  - ٣٥
واعتنقت أيضاً برامج لصياغة استراتيجية ملنع العنف ضد األطفـال  . دي وضد مجيع أشكال االعتداءاالستغالل االقتصا 

مع (وأعربت حكومية سلوفاكيا عن موافقتها . متشياً مع اهلدف األويل الستراتيجية االحتاد األورويب بشأن حقوق الطفل
  . األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسيعلى توقيع اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية) حتفظها على التصديق

واعتمدت سلوفاكيا مجيع التدابري التشريعية وغريها من التدابري الالزمة لتوفري نظام من العدالة القضائية يعمل                 - ٣٦
  بصورة كاملة وإيالء مزيد مـن االهتمـام لـدعم ضـحايا جـرائم العنـف، مبـا يف ذلـك اجلـرائم املرتكبـة                      

   .ضد األطفال

  حقوق املرأة

  ٦٩- ٦٧ و٦٣ و٦٠ و٥٨ و١٠التوصيات 

، اليت جيري إعـدادها يف الوقـت        ٢٠١٣- ٢٠٠٩هتدف االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفترة          - ٣٧
احلاضر إىل توسيع وحتسني وزيادة كفاءة اآلليات املؤسسية اليت تعمل على القضاء على التمييز بني اجلنسني، مقترنـة                  

وبغرض زيادة متثيل املرأة يف الوظائف اإلداريـة والنـشاط   . لفجوة يف األجور بني اجلنسني على سبيل املثال    بتخفيض ا 
السياسي واألحزاب السياسية سيتم أيضاً إدماج جدول أعمال املساواة بني اجلنسني يف قانون الكفاءات وقانون املناطق                

  .املتمتعة باحلكم الذايت وقانون البلديات

يتصل بإدعاءات التعقيم اإلجباري لنساء طائفة الروما اعتمدت سلوفاكيا تـدابري تـشريعية منـاظرة               وفيما    - ٣٨
التعقيم غـري   "استعراض تشريع الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تطبيق املوافقة املستنرية ووضع تعريف جلناية جديدة هي                (

جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، وقـررت          ومت أيضاً تقدمي معلومات إىل الل     ). يف قانون العقوبات  " القانوين
ومل يتبني يف أي حالة من حاالت التعقيم أن التعقـيم           .  من الربوتوكول االختياري   ٨اللجنة االمتناع عن تطبيق املادة      

  . كان إجبارياً وبالتايل ال يوجد أساس لتوفري أي انتصاف

  منع العنف ضد النساء واألطفال

  ٨٧ و٤٢- ٣٨ و٢٧و ٢٥ و٢٤التوصيات 

 األهـداف التـشغيلية     ٢٠١٣- ٢٠٠٩تتابع خطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه للفترة              - ٣٩
وهتدف إىل توفري املساعدة للنساء الالئـي       . لالستراتيجية الوطنية ملنع العنف ضد املرأة والعنف املرتيل والقضاء عليهما         

ف وإىل التثقيف والتوعية يف مهن املساعدة والوقاية واألحباث ورصـد العنـف يف   تعرضن أو يتعرضن للمعاناة من العن  
  .موقع العمل والتعامل مع اجملرمني

ومن املتوقَّع أن يؤدي الربنامج الوطين لرعاية املرأة واألمومة اآلمنة والصحة اإلجنابية الذي جيري إعـداده يف                   - ٤٠
  . الرعاية الصحية اإلجنابيةالوقت احلاضر إىل حتسني نوعية وتوفُّر خدمات
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ومن ناحية اجلرمية تشمل أولويات الربنامج الوطين لرعاية األطفال واملراهقني الوقاية من العنـف ضـد                  - ٤١
األطفال جبميع أشكاله، مع التركيز بصفة خاصة على الوقاية من االعتداء على األطفال وسوء معاملتهم، وكذلك  

  . اً، ومنع العنف بني األطفال والشباب وخاصة تسلط الـزمالء يف املدرسـة            االجتار باألطفال واستغالهلم جنسي   
  وال ُيسمح بعمالة األطفال إال يف حاالت استثنائية، ومل ترد أي تقارير عـن حـاالت اسـتغالل األطفـال يف                    

  .مكان العمل

العقوبة البدنيـة   وجتري املناقشات يف الوقت احلاضر بشأن أسلوب تنفيذ مبدأ عدم التسامح مطلقاً إزاء                - ٤٢
وحيظر قانون احلمايـة  . وغري ذلك من أشكال العقوبة القاسية أو املهينة يف مجيع البيئات، مبا يف ذلك حميط األسر     

وُيعترب سوء املعاملة . القانونية االجتماعية لألطفال والوصاية االجتماعية العقوبة البدنية ضد األطفال جبميع أشكاهلا
وحيظر القانون املدرسي استعمال مجيع أشكال العقوبة البدنية والعقوبـات يف تنـشئة             . ةالالإنسانية جرمية جنائي  

  .ومل يتم بعد النص صراحة على حظر العقوبة البدنية يف قانون األسرة. األطفال وتعليمهم

ة إىل  توجه سلوفاكيا اهتماماً إىل التدابري اهلادف     ) وخاصة جملس أوروبا  (وعلى الصعيدين الوطين والدويل       - ٤٣
  .مكافحة العنف ضد النساء والفتيات

وقد صّدقت اجلمهورية السلوفاكية على االتفاقية األوروبية لتعويض ضحايا جرائم العنـف واعتمـدت          - ٤٤
  .قانوناً منفصالً لتعويض األشخاص املصابني بسبب جرائم العنف

  االجتار باألشخاص

  ٤٦ و٤٤ و٤٣التوصيات 

وحىت الوقت احلاضر، مل يتم تسجيل أي أجنيب   ) ٢٠٠٦(اية ضحايا االجتار    منذ إطالق برنامج تعيني ومح      - ٤٥
ويف إطار برنامج العودة وإعـادة اإلدمـاج        . يف مجهورية سلوفاكيا باعتباره ضحية جرمية االجتار يف األشخاص        

ساين أو لألشخاص موضع االجتار يتلقى األشخاص الداخلني يف الربنامج مساعدة شاملة بغض النظر عن النوع اجلن
ويتم تقدمي مساعدة إىل ضحايا االجتار غري الداخلني يف الربنامج من خالل املنظمات غري . السن أو االنتماء العرقي

  .احلكومية، وتغطى هذه املساعدة باألموال اخلاصة هبذه املنظمات فقط

  التنظيميـة للـسنة    وقد أُدخلت قضايا منع االجتار بالبشر وزيادة الـوعي يف التعليمـات التعليميـة و                - ٤٦
احلملة " على يد علماء النفس بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، وأصبحت جزءاً من          ٢٠٠٧- ٢٠٠٦الدراسية  

، وكذلك يف املـشاريع     "اإلعالمية بشأن آثار اتفاق شنغن على مواطين مجهورية سلوفاكيا وخماطر االجتار بالبشر           
  .الوطنية واإلقليمية األخرى

 ميدان منع ومكافحة االجتار بالنساء واألطفال ُوضعت خطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار    ويف جمال     - ٤٧
  .بالبشر وجيري تنفيذها متشياً مع جدول املهام الذي أعده فريق خرباء اجمللس احلكومي بشأن منع اجلرمية
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  مركز االحتجاز املتخصص للسجناء اخلطريين

  ٥٣التوصية 

  . ستقوم وزارة الصحة بإنشاء مركز احتجاز متخصص٢٠٠٨اكيا يف عام بعد قرار من حكومة سلوف  - ٤٨

  اهلجرة

  ٨٦التوصية 

 على تنسيق أعمال الكيانات ذات الصلة اليت تشارك يف معاجلة           ٢٠٠٥ينص مفهوم سياسة اهلجرة لعام        - ٤٩
 األهداف األخرى يهدف    ومن بني . سياسة اهلجرة، وكذلك توليد املوارد البشرية واملادية والتقنية واملالية الالزمة         

هذا املفهوم إىل تقدمي إجراءات تنطبق على مواصلة تنسيق التشريعات مع قـوانني االحتـاد األورويب واجلماعـة                  
  .األوروبية يف إنشاء الشروط الالزمة لتنفيذ السياسات يف هذا اجملال

 -  -  -  -  -  


