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موجز للورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

سلوفاكيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -1أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االساتررا الاادوري اللاامهو وهااو ماوات لورلااات املرلوماات املقدما ما  8اهااات ما اتهااات
صاااحب املحاالىل الس االسااتررا الاادوري اللااامه ،وي ا ترو د شااده مااوات ق ااداً ااد ا لح ا
لردو الدلمات()1و

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدوليا ااةع والتعا اااون ما ااو اةليا ااات وا ي ا ااات الدوليا ااة حلقا ااوق
( )2
اإلنسان
 -2رحب املركت الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان لتحادي علا اال قال ا الدول ا مايا
مج ااع ا شااما م ا اال تقااا القسااري د عااا )3(2014و وأوص ا ساالوفاك ا بتدث ااد اتهااوو
الرام الس التحدي عل الربو وكول اال ت اري ال قال مناهض الترذيب()4و
 -3وذكر املركت الوطين السالوفاكي قاوق اإلنساان أن سالوفاك ا ولرا علا ا قال ا جملاس
أورو للولاي ا ا م ا ا الرنا ااد فا ااد النسا ااا والرنا ااد املنا اات ومدافىلتهما ااا (ا قال ا ا اس ا ا نبول) د
ع ا ااا 2011و ب ا ااد أن ا دوما ا ا ل ا ااررت ا ا ا اه التح ا اادي علا ا ا ا قال ا ا ا اسا ا ا نبول الس أا ا ااه

__________

*

مل ُُتَّرر هذه الوث ق لبه الرساهلا الس ووائر الرتمج التىلريري
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مل ُتاادوه()5و وشا ع مقااو جملااس أورو قااوق اإلنسااان (مقااو
عل التر ه لتحدي عل ا قال اس نبول()6و

حقااوق اإلنسااان) ساالوفاك ا

 -4وع ااالو عل ا ا ذل ااق ،ح ااا مق ااو حق ااوق اإلنس ااان الس اال ات عل ا ا االنض ااما الس
الربو وكول رلم  12امللىل ال قال ا وروب ا قاوق اإلنساان إلفااف الس الربو وكاول اإلفااد
للم ثاق االاتماعي ا ورويب الذي ينص عل نظا لللداوى اتماع ()7و
 -5وأوصا ا ملا الدول ا للقضااا علا ا ساالىل النوويا ساالوفاك ا لتول ااع علا مراهااد
ا مم املتىلد ظار ا سالىل النوويا د أمريداا الال ن ا والدااري  ،عتبارهاا ما املساائه امللىلا
وول اً ،و لتحدي عل هذه املراهد ()8و

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()9

 -6ﻭﺃبلغ ﺍلل ن ﺍ ﻭﺭﻭب ملناهض ﺍلرنحري ﻭﺍلترحب ع اعتماو تن التنس الدول ا
للمؤسسات الوطن لترتيت ومحاي حقوق اإلنسان (حال ااً ،التىلاالد الرااملي للمؤسساات الوطن ا
قوق اإلنسان) للمركت ﺍلوطين ﺍلسلوفاكي قوﻕ ﺍإلنساﻥ د املركت جمدواً د عا 2014و
وش ر الل ن القرع املرن العتماو سلوفاك ا عل الاارا عادو ما التغ ااات التلارير ما
أاااه رتياات والي ا املركاات واسااتقالللو والحظ ا الل ن ا ا وروب ا ملناهض ا الرنح اري والترحااب أن
الصالح هذا املركت كاان مادرااً علا بارجمع عماه عادو ما ا دوماات د السانوات ا اا وأن
مج ااع الاااوالت اإلصااالح مل سااقر ع ا أي نتااائع ملموس ا ف مااا يترل ا بتغ ااا التل اريرات ح ا
آذار/مارس )10(2017و ولد املركت الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان مالحظات مماثل ()11و
 -7وأوص ا ا االا ااس الا ااوطين السا االوفاكي قا ااوق اإلنسا ااان سا االوفاك ا ن سا ااتدمه ،وون
ا ،عمل الو ال غ اات عل التلريرات ضام امتثاال املركات امتثااالً اتمااً للمبااو املترلقا
مبركاات املؤسسااات الوطن ا لترتياات حقااوق اإلنسااان ومحايتهااا (مباو باريس) ،ولدر اال عل ا قااد
طلااب إلعااو اعتماااوه د املركاات ألااد()12و وأوصا تنا وزرا جملااس أورو والل نا االستلاااري
املرن ا ا ال قال ا ا اإلطاريا ا مايا ا ا لل ااات القوم ا ا التابرا ا للم ل ااس س االوفاك ا بتسا اريع و ااا
الصالح املركت الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان لضمان اف العل برملل د استقالل ات ()13و
 -8وعااالو عل ا ذلااق ،وعااا مقااو حقااوق اإلنسااان الساال ات الس النظاار د يديااد والي ا
املركت الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان مع منىلل سل فر اتا ات فرال وراوع د حاالت
انته اااق حق ااوق اإلنس ااانو وح ااا الس اال ات عل ا وع اام عم ااه املرك اات ال ااوطين الس االوفاكي ق ااوق
اإلنسان ومؤسس أمني املظامل وعماً كامالً ،وعل تويد ها ني املؤسساتني ملاوارو البلاري واملال ا
الداف لتمد نهما م االف الع بوالاي هما بقرال ()14و
 -9ورحااب املركاات الااوطين الساالوفاكي قااوق اإلنسااان سااتىلدا منحااب املقااو املرااين
شاما ذوي اإلعالا ومنحاب املقااو املرااين طقاال عتبارعااا ه ستاني عااامتني مسااتقلتني
ض ا لران بواليت هم ااا مبر ااتل ع ا املرك اات ال ااوطين الس االوفاكي ق ااوق اإلنس ااان وامل اادافع الر ااا ع ا
ا قوق (مدتب أمني املظامل)()15و
 -10ورحااب املركاات الااوطين الساالوفاكي قااوق اإلنسااان عتماااو اس ارتا ات وطن ا بل ا ن
محاي حقوق اإلنسان و رتيتها ،وُتق املساوا بني اتنسني ،والوماج الروما()16و
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الوطن ا ا وس قااوق
 -11وأشاااو مقااو حقااوق اإلنسااان برتك اات االهتمااا د االس ارتا
اإلنسان عل رتيت ا ماي املؤسس والمدان النقااذ حقاوق اإلنساان ،وُتساني التثق اد د جماال
قاوق املدن ا والثقاف ا وااللتحااوي  ،ومدافىلا التم ات والترحاابو
حقاوق اإلنساان ،والنهاو
ما أهادا ومهاا ومراايا
غا أنل أشار الس اللواغه اليت أعار عنهاا بلا ن لاو االسارتا
الدو ُتديداً وافىلاً ،وعد السناوها ملسؤول ات التنس والتنق ذ والرصد هل سات الدو ()17و

جيم -تنفيااا االلتزامااات الدوليااة حلقااوق اإلنسااانع مااو مراااااة القااانون اإلنسااا الاادو
املطبق
 -١املسائل املشرتكة بني القطااات

املساوا وعد التم ت

()18

 -12ش ع مقا ا ااو حقا ا ااوق اإلنسا ا ااان السا ا اال ات عل املضا ا ااي د ﺇصالﺡ اإلطاﺭ اخلا ا ااا
مبدافىل ا التم اات هبااد سااد الق اوات القائم ا د مسااتوى ﺍ ماي ﺍملتاح بساابب التم اات القااائم
عل أسس خمتلق  ،مبا د ذلق نوع اتنسو ورأى أن الصالح لانون املساوا د املرامل ينبغي أن
يقرتن مع مواصل اهوو وع املهن ني املرن ني والسل ات احملل واإللل م و دريبهم()19و
 -13وذكرت الورل امللرتك  1أن نق اذ لاانون مدافىلا التم ات ال ياتال جلحااً الس حاد كباا
نظراً لرد أسبا ()20و وذكرت الل ن ا وروب ملناهض الرنحري والترحاب التابرا الاس أورو
أن لاانون مدافىلا التم اات غاا م با لقاادر الدااد ن اهل سا املمولا رصاد نق ااذه ،وهاو املركاات
الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان ،ال يتمتع الستقالل د عملل()21و
 -14وأبلغ الل ن ا وروب ملناهض الرنحري والترحب التابر الس أورو عا لاو هاذا
القااانون ما حداام عااا ياادرج الاادوافع الرنحاري فاام الظاارو امللاادو للرقوبا د مج ااع اتارائم
اتنائ ا ا املر دب ا ا و ومل يُ اادرج عنح اارا اتنس ا ا واللغ ا ا ف اام حمل ااات الض ااىلااي احملتمل ا اني للس االوق
الرنحا ااري والتم ا اات الرنحا ااري ،اللا ااذي يرالا ااب عل هما ااا القا ااانون اتنا ااائي()22و وأوص ا ا الل ن ا ا
الس اال ات بض اامان الوراج عنح اار اتنسا ا ف اام حمل ااات الض ااىلااي احملتمل ااني للس االوق الرنح ااري
والتم اات الرنحااريو وأوص ا الساال ات بتضاامني القااانون اتنااائي حدم ااً ياانص ص اراح عل ا أن
الادوافع املترلقا لراارق أو اللاون أو اللغا أو الادي أو اتنسا أو ا صااه القاومي/اإلثين ،لااده
ظروفاً ملدو د أي فره ارمي()23و
 -15وأوصا كااه ما تنا وزرا جملااس أورو والل نا االستلاااري مايا ا لل ااات القوم ا
التابرا الاس أورو بضامان اادريب ماوظقي النقااذ القاوانني اادريباً كاف ااً بلا ن التىلق ا د مج ااع
حاالت التم ت الرنحري ومتابرتها بلده صىل ح ،مبا د ذلق ع طري فتح ُتق قات مساتقل
د حاالت االعتدا املتعوم اليت نسب لللرط ()24و
 -16ووعا ااا مقا ااو حقا ااوق اإلنسا ااان سا االوفاك ا الس املضا ااي د ا ا اااذ املبا اااورات الرام ا ا الس
مدافىل ا الرنح اري والت اار د ااتمااع يم ااع ش ارائىلل ،و نق ااذ هااذه املباااوراتو ووعااا الس اليااال
ا ولوي لإلارا ات اليت هتد الس زايو الوعي مبماطر الترحب والرنحري  ،و ل ع التساامح،
و رتيت التثق د د جمال حقوق اإلنسان د املدارس()25و
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 -17ﻭد عاﻡ  ،2014ﺃبلغ ا ا ﺍلل ن ﺍ ﻭﺭﻭب ملناهض ا ا الرنح ا اري والترحا ااب ع ا ا انتما ااا
زع م حت م ألح ال مني حاكماً ﺇلل م ااً()26و وأبلا االاس الاوطين السالوفاكي قاوق اإلنساان
عا فااوز حاات مت اار ما ألحا ال مااني علا  13مقرااداً د االنتمااا ت الربملان ا لرااا 2016و
ود عاا  ،2017لااد املاادعي الراا الرتاحااً ياادعو الس حاه هااذا ا اات علا أن يؤ ااذ د االعتبااار
ق م املواو واالستنتاج الذي يق د ن امل ول القاش للىلت نتهق الدستور()27و
 -18وأوص ا الل ن ا ا وروب ا ا ملناهض ا الرنح اري والترح ااب الس اال ات بتنق ااذ التلا اريرات
املترلق ا رظاار ا ح اتا الس اس ا الاايت هتاااهر مبراواهتااا قااوق اإلنسااان ،وبس ا ل اريرات اانص
علا رل ا التمويااه ا دااومي لتلااق ا حاتا  ،ومنااع ا شااما الااذي ياادانون ر دااا اارائم
الرنحري أو التم ت الرنحري م الرتشح للمناصب الرام ()28و
 -19وأبلا ا املرك اات ال ااوطين الس االوفاكي ق ااوق اإلنس ااان عا ا تاي ااد اا ارائم الدراه ا ا وك ااذلق
حاالت استمدا ا الدراه ()29و والحظا الل نا ا وروب ا ملناهضا الرنحاري والترحاب
أن استمدا ا الدراه يتدرر علا شابد اإلنرتنا ود براا وساائال اإلعاال التقل ديا و
وذكا اارت الل ن ا ا أن الس اس ا ا ني يل ا ا ون عل ا ا اا ااو شا ااائع الس اسا ااتمدا اللا اارارات املناهض ا ا
"لأللل ات" واخل ا املسي بل ن امل ه اتنسي()30و
 -20وأوصا ا املرك اات ال ااوطين الس االوفاكي ق ااوق اإلنس ااان س االوفاك ا عتم اااو اادابا ولائ ا ا
للتحدي لتتايد الترحب والت ر د جمتمرها ،وال سا ما د أوسااط اللابا ()31و وذكار مقاو
حقوق اإلنسان أن السل ات ينبغي هلاا أن ساتمد مج اع الوساائه املتاحا لوفاع حاد لإلفاالت
ما الرقااا ومدافىلا مج ااع أناواع اارائم الدراه ا و ااا الدراه ا  ،وال سا ما عناادما دتسااي
أش ااداالً لح ااوى ااه لتماس ااق االاتم اااعي و ق ااو املب اااو ا ساس ا ق ااوق اإلنس ااان()32و
وأوص ا كااه م ا تن ا وزرا جملااس أورو والل ن ا االستلاااري املرن ا ال قال ا اإلطاري ا ماي ا
ا لل ات القوم سلوفاك ا ن دي  ،بحور منه وفوري  ،مج اع حااالت اساتمدا اللارارات
شااامل لتل ا ع االحارتا والتقاااهم بااني
املناهضا لأللل ااات د اخل ااا الرااا  ،و ضااع اس ارتا
الثقافات د أوساط خمتلد فسات ااتمع()33و
 -21وأوص ا االااس الااوطين الساالوفاكي قااوق اإلنسااان ساالوفاك ا ببااذل متيااد م ا اتهااوو
لرصد مج اع اارائم الدراه ا وحااالت اساتمدا اا الدراه ا والتىلق ا ف هاا ومالحقا اتناا
لضااائ اً ،عل ا اااو فر ااال()34و وحااا مق ااو حقااوق اإلنس ااان ساالوفاك ا عل ا فاامان ض ااوع
مااوظقي النقاااذ القااانون واملهن ااني القااانون ني ،بحااور منه ا  ،للتاادريب الداااد لدااي يتمدن اوا ما
كلد ارائم الدراه والتىلق ف ها ومرالب مر دب ها عل او فرال()35و
 -22ود عااا  ،2014أوصا الل نا ا وروب ا ملناهضا الرنحاري والترحااب بضاامان وفااع
آل تمع ب اجت محنق ع حاالت استمدا ا الدراه  ،و سا ه الادوافع احملادو ورا
ذلق ،واإلارا ات اليت يتمذها النظا القضائي بلا اا ،والاتحا هاذه الب ااجت لراما النااس()36و
ود عااا  ،2017الحظ ا الل ن ا ا وروب ا ملناهض ا التم اات الرنحااري والترحااب ر اااح ،د
الطار متابر وص اهتا لرا  ،2014أن اإلححاا ات لاد فُحال رساب الادوافع احملادو الدامنا
ورا ُت ت اتاين ،وأن هذه اإلححا ات نلرت د الطار التقرير السنوي املترل لت ر و غا أن
الل نا الحظا أن اإلاارا ات الاايت يتمااذها النظااا القضااائي بل ا ن حاااالت اسااتمدا ااا
الدراه ال ُس ه ح اآلن()37و
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 -23وأش اااو مق ااو حق ااوق اإلنس ااان لتق ااد ال ااذي أحرز اال س االوفاك ا د الس اانوات القل لا ا
املافا ا د جم ااال رسا ا ا الس اس ااات الراما ا واإلط ااار املؤسس ااي لترتي اات ومحايا ا حق ااوق اإلنس ااان
املدقول ا للمثل ااات واملثل ااني ومتوواااي امل ااه اتنسااي ومغااايري اهلوي ا اتنسااان وحاااملي صااقات
اتنسااني()38و غااا أن املقااو أعاار للقاال لتنااامي حاااالت اسااتهدا هااذه القسااات للاارارات
السلب و ا الدراه د السنوات ا ا ()39و
 -24وحا مقاو حقاوق اإلنساان السال ات علا وسا ع ن ااق ا حداا املترلقا اا
الدراه د التلريرات الوطن لدي يلمه امل اه اتنساي واهلويا اتنساان واخلحاائص اتنسا و
ووعا سلوفاك ا الس فمان المداو موظقي النقاذ القوانني واملهن اني القاانون ني مباا يلات لدلاد هاذه
ا االت والتحدي هلذه ا االت عل او فرال()40و
 -25وعااالو عل ا ذلااق ،حااا مقااو حقااوق اإلنسااان الساال ات علا ا اااذ مولااد علااين
لوي فد انتهاكات حقوق اإلنسان املدقول للمثل ني واملثل ات واملثل ني ومتوواي امل ه ومغاايري
اهلوي ا اتنس ااان وح اااملي ص ااقات اتنس ااني ،وعل ا ل ا ع االح ارتا ف م ااا يترل ا بقض ااااي امل ااه
اتنس ا واهلوي ا اتنسااان واخلحااائص اتنس ا  ،ب اارق منهااا عل ا سااب ه املثااال ،التثق ااد بل ا ن
حقوق اإلنسان و نظ م محالت التوع هبا بحور منه ()41و
 -26وأبلغ ا الل ن ا ا وروب ا ملناهض ا مدافىل ا الرنح اري والترحااب ع ا عااد ااوفر عااالج
غ ااا نااوع اتاانس لقاادر الداااد مااع أن اخلضااوع هلااذا الرااالج فااروري ،مبواااب القااانون ،لتغ ااا
االسام ورلام اهلويا ()42و وأوصا الل نا ا وروب ا ملناهضا الرنحاري والترحااب سالوفاك ا بضاامان
الاتح ا عااالج غ ااا نااوع اتاانس ملغااايري اهلوي ا اتنسااان  ،و غ ا نظااا الت ا مني الحااىلي الرااا
لتدال د هذا الرالج()43و
 -27ووعااا مقااو حقااوق اإلنسااان ساالوفاك ا الس ُتسااني مسااتوى ا ماي ا املقدم ا ملغااايري
اهلويا اتنسااان وحاااملي صااقات اتنسااني ،مبا د ذلااق حاااملو صااقات اتنسااني ما ا طقااالو
وينبغي الياال االهتماا ملدافىلا املمارساات غاا امللاروع الايت اربال االعارتا الرحملاي بتغ اا ناوع
اتنس بلرط اخلضوع للتاد ه ال ا وعاد الاتواجو وحاا السال ات علا اوفا فاماجت لويا
وصاار ماي ا ا طقااال حاااملي صااقات اتنسااني م ا اإلا ارا ات اتراح ا غااا الضااروري الاايت
هتد الس ُتديد انسهم وون ا حول عل موافقتهم ا ر واملستنا ()44و
 -28ووعا مقو حقوق اإلنسان السال ات الس النظار جيااا د يداني املتسااكنني املثل اني
واملتساااكنني م ا انسااني خمتلقااني م ا الساابه القانون ا الالزم ا ملرات ا امللاااكه الرمل ا املتحاال
بوالرهم االاتماعي()45و

التنم والب س وا عمال الت اري وحقوق اإلنسان
 -29أبلا ا املرك اات ال ااوطين الس االوفاكي ق ااوق اإلنس ااان عا ا بر ااا اآلاثر الس االب ال اايت لقته ااا
أنلا اللااركات الت اريا الدول ا واحملل ا الراملا د ساالوفاك ا علا التمتااع رقااوق اإلنسااان ،مبااا د
ذل ااق التم اات ف ااد القس ااات الض اار ق (مث ااه النس ااا وأف اراو اإلثن ا والقوم ا وكب ااار الس ا وآ اري )،
والرمااه اتااربي ،وظاارو الرمااه د عمل ااات اإلنتاااج ،ومرامل ا الرمااال املهااااري  ،و اادما الب س ا ،
وانتهاق ا قوق أثنا نتع ملد ا رافاي ،والقسااو ومحايا الب ااجت اللمحا وا اا اخلاصا ()46و
وأشار املركت الس وفع أكثر م 300
عمه وبارامع واسارتا ات وطن ا برضاها نااول للا الً
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املسائه املترلق عمال الت اري وحقوق اإلنسانو ب د أن املركات اساتنتع أن مبااو ا مام املتىلاد
التوا ه بل ن ا عمال الت اري وحقوق اإلنسان مل نقذ نق ذاً شامالً()47و

 -30وأوصا املركاات الااوطين الساالوفاكي قااوق اإلنسااان ساالوفاك ا ببااد الرصااد القرااال لا اثر
الساالب النامج ا ع ا ا عمااال الت اري ا عل ا التمتااع رقااوق اإلنسااان مااع رك اات االهتمااا  ،بوااال
ا  ،عل القسات الضر ق  ،و للروع ،وون ا ال مربر لل ،د نق ذ مباو ا مام املتىلاد
التوا ه بل ن ا عماال الت اريا وحقاوق اإلنساان ،واعتمااو ا عماه وطن ا بلا ن ا عماال
وحقوق اإلنسان()48و

 -٢احلقوق املدنية والسياسية

ح القرو د ا ا وا ري وا مان عل شمحل

()49

 -31وحا مقو حقوق اإلنسان سلوفاك ا عل فمان الارا ُتق فوري وفرال د مج ع
اوعااا ات سااو املراملا املنسااوب الس مااوظقي النقاااذ القااانون ،و قااد ماار د هااذه االنتهاكااات الس
الردال ا و وشاادو عل ا ف اارور التر ااه مبرات ا مس ا ل ع ااد اساات اب الساال ات لقاادر الد اااد
لللواغه اخل ا امل روح منذ أمد بر د بل ن السا اللرط مرامل أفراو الروما()50و
 -32ورأى مق ااو حق ااوق اإلنس ااان أن ما ا امله اام للغايا ا أن ب اااور س االوفاك ا ،علا ا س ااب ه
ا ولوي ا  ،الس النل ااا آل ا لللااداوى تمت ااع الس ااتقالل التااا و ااؤوي عمله ااا عل ا أكم ااه وا اال
و دون مرن يم ع موظقي النقاذ القانون()51و

اللام الردل ،مبا د ذلق اإلفالت م الرقا وس او القانون

()52

 -33وف ما يترل لقضا  ،لح جمموع الدول املناهض للقسااو التابرا الاس أورو الس
أن اإلطار اخلا مبنع القساو لد رتز بقضه مدون لواعد السلوق القضائي اتديد  ،الايت نقاذ
ما ااالل اااع موحااد يلاامه القضااا واهل سااات القضااائ ذات اإلوار الذا ا واتمر ااات املهن ا
للقضااا و ويرااد اتمااع بااني وفااع لواعااد اديااد والسااناو وظااائد استلاري /الش اراف اديااد الس
اهل سااات القضااائ مبثابا س اسا خمححا هتااد الس منااع حاااالت ضااار املحاااد وا ااه اتهاااز
القضااائي ،والوار هااذه ا اااالتو غااا أن جمموعا الاادول املناهضا للقساااو الحظا أن الربااارات
الوارو د املدون نقسها ص غ بربارات عام اداً وال يتال يترني استدماهلا با "لواعد قسايل"
مقحاال  ،وال س ا ما ف مااا يترل ا بتضااار املحاااد والع ااا قس ااات وأمثل ا عمل ا  ،مسااتقا م ا
املمارس  ،عل حاالت ضار املحاد املواوو واحملتمل و وعالو عل ذلاق ،رأت ااموعا أن
اعتمااو لاريع يلات القضااا لدلاد عماا علا هم ما وياون ومااا يقاد هلام ما ع اااي ثاه ااوراً
الااب ااً ،غااا أاااا اعتااربت أن ا ااد ا ود الااذي يسااتدعي م ا القافااي الدلااد عمااا يقااد لاال،
بحقتل اللمحا  ،ما ع اااي يظاه مر قرااً ااداً ،ووعا الس فارور فامان زايو فرال ا التادل
د كلوفات الذم املال اليت يد هبا القضا ()53و
 -34وأوص املركت الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان سلوفاك ا ن نلا آل ا ولائ ا وطن ا
يلق القدر املال والتقن واملاوي اليت وهلا االف الع بواليتها بحور مستقل وفرال ()54و
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ا رايت ا ساس وا

د امللارك د ا ا الرام والس اس

 -35الحاام مدتااب املؤسسااات الد قراط ا وحقااوق اإلنسااان التااابع ملنظم ا ا م ا والتراااون د
أورو ار قاع ل م الترويضات اليت نص عل ها التلاريرات د الطاار وعااوى التلاها املدن ا  ،وأشاار
الس الاادعو الاايت واههااا ممثااه منظم ا ا م ا والتراااون د أورو املرااين رري ا اإلعااال الس الساال ات
لتىلديااد ل م ا هااذا الترااويا د لااق الاادعاوى()55و ولااد لااص قرياار منظم ا ا م ا والتراااون د
أورو /مدتا ااب املؤسس ا ااات الد قراط ا ا وحق ا ااوق اإلنس ا ااان لر ا ااا  2016الس وا ا ااو اللغ ا ااا هت ا اار
التلها ،ووفع حدوو لانون متناسب للترويضات املمنوح د وعاوى القذ املدن منراً ملمارسا
الرلاب الذا ورفراً للضغوط غا املربر اليت ؤثر عل االستقرار املا لوسائال اإلعال ()56و
 -36وف مااا يترلا بسااالم الحااىلق ني ،وعااا مقااو حقااوق اإلنسااان الس الاارا ُتق ا فااوري
وفر ااال د مقت ااه الح ااىلقي اين كوسا ا اق وشا اريدتل مار ن ااا كوس ااناوفا ما ا أا ااه كل ااد اتن ااا
ومر ااالبتهمو ووعا ااا أيض ا ااً الس عقا ااد نق ااا عا ااا عااا ااه بل ا ا ن حري ا ا وس ااائال اإلعا ااال وسا ااالم
الحىلق ني ،مع الرتك ت بوال ا عل اخل ا الس اسي()57و
 -37وعاالو علا ذلاق ،وعااا مقااو حقاوق اإلنسااان الساال ات الس اساتررا ماادى كقايا
التلاريرات واملمارسا املتبرا مايا الحااىلق ني الااذي طااالبوا حااول علا مرلومااات ،وفاامان
أال قالم م فرد الحىلق ني الذي يتناولون مواف ع حساس د عملهم()58و
 -38وأشااار التىلااالد الاادو للاادفاع ع ا ا ري ا الس أن القااانون ياانص عل ا شاارط س ا ه
اتماعااات الدين ا  ،والس أن المدان ا التسا ه ال تاااح الال لل ماعااات الدين ا الاايت سااتود حااداً
أود ما ا ع اادو ا ب اااع ،وه ااو ع اادو زي ااد ما ا  20 000الس  50 000د ع ااا 2017و وذك اار
التىلالد الدو أن أعضاا اتماعا الدين ا يلتماون بتقاد براا املرلوماات اللمحا السات قا
ا د ا ود املقررو وهناق أنل ممنوع عل اتماعات الدين اليت يترذر عل ها التس ه ،مثاه
اس ااتس ار الرق ااارات وف ااتح ا س ااا ت املح اارف ()59و وأوصا ا التىل ااالد ال اادو س االوفاك ا جيلغ ااا
ش ااروط التسا ا ه املرهقا ا والص ااالح القا اوانني ذات الح اال لت س ااا عمل ا ا التسا ا ه حا ا يتسا ا
لل م ع ممارس حقولهم لدامه()60و
 -39و لااص قرياار منظم ا ا ما والتراااون د أورو /مدتااب املؤسسااات الد قراط ا وحقااوق
اإلنسااان لرااا  ،2016الس أن االنتمااا ت الربملان ا الاايت ااارت د عااا ُ 2016عقاادت د ب س ا
نافسا و ردويا  ،و ُت
احرتما ف هااا ا ارايت ا ساسا و وأ ىلا للنا ااب فرصا اال ت ااار املسااتنا
م ا بااني جمموع ا متنوع ا م ا اخل ااارات الس اس ا ()61و و ضاام قرياار منظم ا ا م ا والتراااون د
أورو /مدتب املؤسسات الد قراط وحقوق اإلنسان عد وصا ات ادعو الس زايو ُتساني عمل ا
الارا االنتما ت د سلوفاك او ووعا التقرير الس اليال االعتبار ،د مجلا أماور ،لسا أحداا ُتظار
السااا اسااتمدا امل اوارو اإلواري ا املمحح ا غ ارا ا مل ا االنتماب ا  ،والل اتا ا ح اتا الس اس ا
بتقااد كلااو فحاال تم ااع أناواع الااد ه ،مبااا د ذلااق التربعااات والقاارو املحارف واملساااعات
الر ن و وأوصي بس أحدا لانون ضم للمواطنني واملارالبني الادول ني الوصاول الداماه الس مج اع
مراحااه الرمل ا االنتماب ا  ،وُتديااد آاااال زمن ا كاف ا  ،مبواااب القااانون ،لتقااد اللااداوى املترلق ا
النتما ت عل مج ع املستوايت ،لضمان النقاذ ا د االنتحا القرال()62و
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حظر مج ع أشدال الرق

()63

 -40ورأى فري ا اخل اربا املرااين لرمااه عل ا مدافىل ا االهتااار لبلاار التااابع الااس أورو أن
سلوفاك ا ينبغي هلا أن رتز اتهوو املبذول ملنع االهتار بغر االستغالل ومنع االهتاار طقاال
ما االل نق اذ التادابا والاربامع الرام ا الس وعام ا طقاال الاذي ير لاون د أوفااع هلا  ،مبا
د ذلق أطقال الروما وأطقال اللوارع وا طقال املووعني د وور الرعاي ()64و
 -41وأوص ا تن ا ا ط ارا د ا قال ا جملااس أورو بل ا ن مدافىل ا االهتااار لبلاار وفري ا
اخل اربا املرااين لرمااه عل ا مدافىل ا االهتااار ساالوفاك ا بتىلسااني عمل ا كلااد ا طقااال فااىلااي
االهت ااار و ق ااد املس ااعد هل اام وف اامان ا اااذ اادابا اص ا ماي ا ه ااؤال ا طق ااال م ااع مراع ااا
املحا اااد القضا اال لل قا ااهو وينبغا ااي ا اادريب اللا اارط واملا اادعني الرا ااامني والقضا ااا وا حا ااائ ني
االاتماع ني ،الذي يتحرفون بحقتهم أوص ا لانون ني علا ا طقاال ،و اوع تهم بلاد الضارد
الذي يران ل ا طقال فىلااي االهتار()65و
 -42ﻭﺃوصا ا تنا ا ا طا ارا وفريا ا اخلا اربا س االوفاك ا اااذ متي ااد ما ا الت اادابا التلا ارير
والتاادابا الرمل ا الاايت ضاام الاارا ُتق قااات ﺍس اتبال بل ا ن حاااالت االهتااار لبلر ،ﻭالاكم ا
اتنا الاكم يتىلق الغار منهاا ،ﻭفار عقاو ت فرال ا ﻭمتناس اب ماع اتار وراوعا  ،وجياارا
ُتق قات مال بحور منه لتىلديد عائدات اتر وغاها م مواووات املت ري  ،و ساتثنا
ار ا االهتااار شااما م ا الا ارا ات التقاااو لتمق ااد الرقوب ا ()66و و إلفاااف الس ذلااق،
أوصا ا ساالوفاك ا سااتمدا التاادابا املتاحا مايا فااىلااي ار ا االهتااار لبلاار واللااهوو عل هااا
اسااتمداماً كااامالً ،وبضاامان ااوفا محايا كاف ا هلاام ما احتمااال ررفااهم لالنتقااا أو الرته ااب د
س ا اق اإلا ارا ات القضااائ  ،بساابه منهااا العاااو النظاار د املمارس ا د قابااه الضااىلااي واملت اري
امللتبل هبم واها لوال()67و
 -43ورأى فريا ا اخلا اربا أن س االوفاك ا ينبغ ااي هل ااا أن دق ااه حح ااول مج ااع ف ااىلااي االهت ااار
لبلر ،املقرتفني واحملدوي  ،عل املساعد الداف ا  ،ب ارق منهاا فامان ححاول الضاىلااي فرل ااً
علا املساااعد وامللااور القااانون تني()68و وأوصا تنا ا طارا وفريا اخلاربا ساالوفاك ا عتماااو
دابا لت سا وفمان ححول فىلااي االهتار عل رويا()69و
 -٣احلقوق االقتصادية واالجتمااية والثقافية

ا

د الترل م

()70

 -44ود عااا  ،2015ذكاار مقااو حقااوق اإلنسااان أن ا دوم ا اعرتف ا بضاارور مرات ا
مسا ل القحااه د املادارس ،ووفاار ادابا لارير وس اساا  ،ومااع ذلاق ،فاالن أغلاب ا مثلا
عل ا اإلوماااج النااااح ال ُرااتى عموم ااً ،الس ا باااع اااع منااتظمو وأشااار املقااو الس عااد واااوو
ارط ا طريا وافااىل إللغااا هااذا القحااه عل ا املسااتوى الااوطين أو اإللل مااي أو احمللاايو وأعاار
مقو حقوق اإلنسان ع للقل الزا عد النقاذ االلتتامات القانون د جمال اإلوماج ،حا براد
صدور أوامر م احملدم جيلغا ممارس القحه()71و
 -45ود عا  ،2018وعا مقو حقوق اإلنسان السل ات الس اللروع د مرات القحاه
املستمر بني أطقاال الروماا وا طقاال ذوي اإلعالا د الترلا م مراتا أكثار أاوالًو وأشاار املقاو
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الس عد ُتق قد يذكر د هذا ااال منذ زاير ل البلد د عا  ،2015فلادو علا أن ادابا
التحدي ملمارس القحه د املدارس ال اوز أن داون ادابا مؤلتا وخمححا الغار و باه ااب
أن دون هذه التدابا اريس ومستدام وأن ردس رؤي طويلا ا ااه بلا ن اإلومااج يتلااطرها
مج ع أصىلا املحلىل وُتظ لدعم عل مج ع املستوايت ود خمتلد جماالت اإلوار ()72و
 -46وعالو عل ذلق ،وعا مقو حقوق اإلنسان سلوفاك ا الس أن ضم القاانون التتامااً
وافااىلاً جيلغااا ممارس ا القحااه ،وحق ااً وااااب اإلنقاااذ د اإلوماااج ،الس اانااب وفااع نظااا متااني
ومتماسااق وا ل ااً لتقااد الاادعم للماادارس والتالم ااذ ،ويلاامه ذلااق ااوفا مساااعدي د جمااال
الترلا م وجماااالت أ اارى ُ ،ااول ما م تان ا اثبتا هترااه مناال نظامااً دا االعتماااو وطويااه ا اااه،
ول س د الطار ملاريع مؤلت د املقا ا ول()73و
 -47وأشار مقو حقوق اإلنسان الس أن التثق د د جمال حقوق اإلنسان ال يلده ات اً
اللتام اً د املنهع الترل مي ا دوميو وعالو عل ذلق ،حح موارو فس ل لتدريب املرلماني
د هااذا ااااال()74و ووعااا املقااو الساال ات الس الوراج موفااوع حقااوق اإلنسااان ص اراح فاام
أهاادا التىلح ا ه الرلمااي د الترل ا م االبتاادائي والثااانوي ،وا اااذ اادابا ضاام اادريب مااوظقي
اخلدم املدن  ،الذي يرملون بحور منه  ،عل املستويني املركتي واحمللي ،عل لضااي حقاوق
اإلنسااانو وشاادو املقااو علا فاارور أن لا ع أسااال ب التاادريس علا التقدااا النقاادي وهت ا
ب س رل م ال م التم ت والترحب ،و قو عل امللارك ()75و
 -٤حقوق أشخاص حمددين أو ف ات حمددة

النسا

()76

 -48وذكر املركت الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان أن الحور النم ا التم تيا الساائد عا
وور كه م املرأ والراه د ااتمع وا سر ضر يذورها د سلوفاك او ولال الن املارأ ال اتال
تىلمااه لاادراً غااا متناسااب م ا املسااؤول ات ا س اري واملنتل ا و وأوفااح املركاات الااوطين الساالوفاكي
قوق اإلنسان أن مث ملدل أساس  ،ف ما يترل لتنم ال القاائم علا ناوع اتانس ،دما د
السا فهم مر عبار "املساوا باني اتنساني"و فابرا فساات ااتماع رتارب املسااوا باني اتنساني
هتديداً للممارسات التقل دي و وأوص االس الوطين السلوفاكي قوق اإلنسان سلوفاك ا بترتيات
اهووهاا ما أااه ا ااذ ادابا فرالا واساتبال  ،مباا د ذلاق محاالت التوع ا  ،للارتويع لقهام عاا
للمساوا بني اتنسني()77و
 -49وأفاااوت الورل ا امللاارتك  1ن مظاااهر عااد املساااوا بااني اتنسااني ال اتال وافااىل د
الرديد م جماالت ا ا اخلاص والرام ()78و

ا طقال

()79

 -50وأشارت املباور الرامل إلاا مج ع أشدال الرقوب البدن اليت يارس فد ا طقاال الس
أن ساالوفاك ا أياادت التوصا ات املنبثقا عا االسااتررا الاادوري اللااامه الثاااين بلا ن حظاار تااو
اآل الس الرقوب ا البدن ا د الطااار ا س اار  ،كل ااده م ا أش اادال الت ويااب()80و وأبلغ ا املب اااور
الرامل ع عد الحراز أي قد د هذا الحدو الل القرت امللمول لتقرير وعا أاول لاعاد
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حظاار الرقوب ا البدن ا تم ااع ا ماااك سااتثنا املن ااتلو وذكاارت املباااور الرامل ا أناال ينبغااي س ا
لريرات ُتظر صراح ً ،ممارس الرقوب البدن  ،مج ع أشداهلا ،د الطار ا سر ()81و

ا شما ذوو اإلعال

()82

 -51رحب مقاو حقاوق اإلنساان إلصاالح التلاريري الراماي الس حظار هترياد ا شاما
ذوي اإلعال النقس واالاتماع واإلعال الرقل م ا هل لدامهو ووعا املقو السل ات
الس الجناز هذه الرمل عتبارها م ا ولاوايت ،والس وفاع نظاا مارن لادعم ا شاما د ا ااذ
القرارات ،استناواً الس املوافق القروي و وف ما يترلا بادعم ا شاما د ا ااذ القارارات ،ااب أن
دااون هناااق فااماجت دقااه مراعااا عمل ا الاادعم لتقض ا الت اللاامص ،و لوهااا م ا ضااار
املحاد ،و ضوعها للمراار القضائ ()83و
 -52وحااا مقااو حقااوق اإلنسااان ساالوفاك ا عل ا فاامان اسااتقاو ا شااما اخلافاارني
للوصاي  ،استقاو فرل م الارا ات املراار القضائ لل ر د الوصاي أو د طريق ممارستهاو
شااما ذوي اإلعالا عتبااارهم أشماصااً هلاام مدانا
ووعااا الساال ات الس فاامان االعارتا
مساوي ملا يتمتع بل غاهم أما احملاكم واهل سات القضائ  ،و دانهم ال را بقرال ا د أي اد ه
د حقهم د ا هل القانون ()84و
 -53وحا مقو حقوق اإلنسان سلوفاك ا عل سريع عمل ا الداد عا اإلياداع د أطار
مؤسسا مبلااارك نلا ما ا شااما ذوي اإلعالا واملنظمااات املمثلا هلاامو وينبغااي أن يدااون
التولد فوراً ع الياداع أشاما اادو د املؤسساات هاو أول او تماذ هباذا اللا نو وينبغاي
للساال ات أن تىلاش ا فااتح مؤسسااات اديااد  ،ح ا والن كان ا صااغا و ووعااا الساال ات الس
ُتويااه املاوارو ما املؤسسااات السااتمدامها د ااوير اادمات الاادعم القااروي واعتماااو لاريرات
نص عل فماجت وافىل الحرتا ا د الر ش املستقه()85و
 -54وع ااالو علا ا ذل ااق ،ح ااا مق ااو حق ااوق اإلنس ااان س االوفاك ا علا ا ف اامان اس ااتقاو
ا شما ذوي اإلعال استقاو فرل م جمموع م الرت بات ااتمر  ،مباا د ذلاق ححاوهلم
عل املساعد اللمح الالزم لدعم المدان الر ش املستقه واست راهبم د ااتمع()86و
 -55وأشار مقو حقوق اإلنسان الس أن ح ص مدارس اص لألطقال ذوي اإلعالات
املمتلق هو قل ٌد متبع د سلوفاك او فمرظم ا طقال الذي يرانون م اإلعالا الرقل ا واإلعالا
النقس االاتماع يراتو مدارس اص مقحول ع أنظم الترل م الرا ومرافقالو وذكار مقاو
حقوق اإلنسان أن التلريرات ال دقه الترل م اتامع لألشما ذوي اإلعال ()87و
 -56وحاا املقاو ساالوفاك ا علا اعتماااو نظاا الترلا م اتاامع كمباادأ أساساي د س اساااهتا
الترل م ا ا و ورأى أن الس ا اال ات ا ا ااب عل ه ا ااا أن تىلقا ا ا ما ا ا أن ا طق ا ااال ذوي االحت اا ا ااات
الترل م ا اخلاصا يسااتق دون فرل ااً ما الاادعم القاروي ،وما الرت بااات الت سااي املرقولا د مرافا
الترل م الرا و وش ع سلوفاك ا عل ا اذ ادابا تا ح المدان ا االنتقاال الس نظاا الترلا م اتاامع،
ب اارق منهااا س ا أحدااا اانص عل ا فاار الت اتا وااااب اإلنقاااذ عل ا املاادارس الراوي ا يقضااي
ساات را ا طقااال ذوي اإلعال ا د ظاارو مرقول ا و وينبغااي أن دااون هااذه التاادابا محااىلوب
يدول زمين وافح وطموح وم تان كاف ()88و
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ا لل ات

()89

 -57وأوصا تن ا وزرا جملااس أورو والل ن ا االستلاااري املرن ا ال قال ا اإلطاري ا ماي ا
ا لل اات القوم ا ساالوفاك ا جييااال متياد ما االهتمااا قااوق ا لل اات ،عتبارهااا ااات اً ال يت اتأ
م حقوق اإلنسان د برجمع عمه ا دوم  ،وفمان فرال التنس ف ما بني املؤسسات بل ن
مج ااع القضااااي املتحاال رماي ا حقااوق اإلنسااان وحقااوق ا لل ااات ،وذلااق لتلاااور الوث ا مااع
ا لل ات القوم وممثلي ااتمع املدين()90و
 -58وأشارت تن اخلاربا املرن ا بت ب ا امل ثااق ا ورويب للغاات اإللل م ا أو لغاات ا لل اات
الس أن ساالوفاك ا واصاال يويااه شاابد ما املتاااحد اخلاصا بثقافا ا لل ااات ،ومولا ا نلا
الرام ا الس برااا ثقاف ا ا لل ااات القوم ا ()91و وأوص ا كااه م ا تن ا وزرا جملااس أورو والل ن ا
االستلاري املرن ال قال اإلطاري ماي ا لل ات القوم سلوفاك ا ن قد نتظا  ،الادعم
ال ااالز لألنلا ا الثقاف ا ا ال اايت نق ااذها ا لل ااات الوطن ا ا  ،وف اامان التل اااور القرل ااي م ااع ممثل ااي
ا لل ات القوم كاف عند ا اذ مج ع القرارات ذات الحل ملمححات()92و
 -59وذكارت تنا اخلاربا املرن ا بت ب ا امل ثاااق ا ورويب للغااات اإللل م ا أو لغااات ا لل ااات
أن م ااا يررف اال النظ ااا الترل م ااي حال ا ااً ،ال يدق ااه ،بح ااور منه ا ا  ،الت اادريس جيح اادى لغ ااات
ا لل ات ،ستثنا اللغ اهلنغاري  ،وال يؤم االستمراري الالزم د مج ع مراحه الترلا مو والتادابا
املتمذ خلقا التدال د (ما يسم رش د عدو املدارس) ؤثر بوال ا علا الترلا م بلغاات
ا لل اتو ولد رااع عدو املدارس ،ح ف ما يترل للغ اهلنغاري ()93و
 -60وأوصا كاه ما تنا وزرا جملاس أورو والل نا االستلااري املرن ا ال قال ا اإلطاريا
مايا ا لل ااات القوم ا ساالوفاك ا باتايو اتهااوو الرام ا الس ا قاااج علا اااوو عال ا د الترلا م
بلغات ا لل ات ،والتىلاور ع كثب مع ممثلي ا لل ات القوم واآل والوارات املدارس لضمان
عد ا د م فر الترلم بلغات ا لل ات املتاح فرل اً بنا ا لل ات القوم م ارا الغاالق
املدارس الحغا د ااي امل ا و وأوص الل نتان بضمان ححول مرلمي مدارس الترل م بلغ
ا لل ااات علا فاار كاف ا لالسااتقاو ما بارامع التاادريب ذات الحاال لتاادريس مج ااع املوافا ع،
وبضمان ناول مجاعات ا لل ات القوم كاف واترخيها د سلوفاك ا ،د الدتب املدرس ()94و
 -61وذكارت تنا اخلاربا املرن ا بت ب ا امل ثاااق ا ورويب للغااات اإللل م ا أو لغااات ا لل ااات
أن لاريرات ساالوفاك ا الاايت اانظم اسااتمدا اللغ ا الرحمل ا ولغااات ا لل ااات تساام بلااد الترق ااد
واالستقاف د التقاص هو وعلا الارغم ما التراديالت الايت أو لا علا هاذه التلاريرات ،فالن
برااا ا حدااا القانون ا  ،وال س ا ما القااانون املترل ا بلغ ا الدول ا  ،و نق ااذها يترارفااان مااع مباادأ
ل ا ع و سااا اسااتمدا لغااات ا لل ااات د ا ااا الرام ا  ،املنحااو عل اال د امل ثاااق ا ورويب
للغااات اإللل م ا أو لغااات ا لل ااات ،و ااوالن د بر اا ا اااالت وون المدان ا اسااتمدامها()95و
وأبلغ تن اخلربا املرن بت ب امل ثاق ا ورويب ع الن اق احملادوو الساتمدا لغاات ا لل اات
د اإلوار عموم ااً ح ا اآلنو وال اتال التلاريرات الساااري سااتبرد اسااتمدا لغااات ا لل ااات د
اإلوار د املناط اليت يسدنها عدو كا م املتدلمني هبا()96و
 -62وذكارت تنا اخلاربا املرن ا بت ب ا امل ثاااق ا ورويب للغااات اإللل م ا أو لغااات ا لل ااات
أن الربامع اليت با بلغات ا لل ات عل احمل ات اإلذاع ا والتلقتيون ا غاا كاف ا  ،وأشاارت الس
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عا ااد واا ااوو صا ااىلد أسا اابوع حا اادر هبا ااذه اللغا ااات ،ويسا ااتث منها ااا اتئ ا ااً ،اللغ ا ا اهلنغاري ا ا و
وال سااتمد اللغااات البلغاريا والدروا ا وا ملان ا والبولنديا د احمل ااات التلقتيون ا الال د ن اااق
ال اادوو()97و وأوص ا ا ك ااه م ا ا ل ن وزرا جمل ااس أورو والل ن ا ا االستل اااري املرن ا ا ال قال ا ا
اإلطاريا ا مايا ا ا لل ااات القوم ا ا س االوفاك ا با اتايو وعمه ااا لوس ااائال اإلع ااال الناطقا ا بلغ ااات
ا لل ات ،وال س ما بلغات ا لل ات ا له عدواً وبلغ الروما()98و
 -63وأشااارت الل ن ا االستلاااري املرن ا ال قال ا اإلطاري ا ماي ا ا لل ااات القوم ا الس أن
عوائا ا ش ااديد ال ا اتال ر اارت حح ااول الردي ااد ما ا أفا اراو الروم ااا علا ا حق ااولهم د ع اادو ما ا
اا اااالت ،مث ااه الح ااىل واإلس اادان والرمال ا واخل اادمات االاتماع ا ()99و والح اام املرك اات ال ااوطين
السلوفاكي أن مجاعات الروما ال تال رد م أكثر اتماعاات ررفااً للتم ات د سالوفاك ا ،وأن
الروما ااا يتررفا ااون لتم ا اات شا ااديد د جما اااالت الترل ا ا م واإلسا اادان والرما ااه()100و وأفا اااوت الورل ا ا
امللرتك  1ن يث ه أفراو الروما د اهل سات املنتمب  ،الل اً ووطن اً ،ال يتال جلحاً()101و
 -64وأوصا كااه ما تنا وزرا جملااس أورو والل نا االستلاااري مايا ا لل ااات القوم ا
سلوفاك ا بتدث د اهووها م أاه محاي أفراو الروما فرل اً م الترر للتم ت د مج اع منااحي
ا ااا  ،ب اارق منه ااا التوع ا رق ااولهم()102و وح ااا مق ااو حق ااوق اإلنس ااان الس اال ات والق اااو
الس اس ا ني ،عل ا مج ااع املسااتوايت ،عل ا اإللااالع ع ا اسااتمدا عبااارات الوصاام د ح ا أف اراو
الروما ،د ا هتم()103و
 -65وأعاار مقااو حقااوق اإلنسااان عا للقاال الزا أوااال القحااور الاايت ال اتال راارتي فاار
أطقااال الرومااا د ا حااول عل ا الترل ا مو ول ااال الناال ال ي اتال يلاارر لقل ا الزا املمارس ا املنتل اار
واملتبرا منااذ زما بر ااد ،واملتمثلا د اليااداع أطقااال الرومااا المااا د ماادارس أو فحااول اص ا أو د
فحول أو مدارس منقحل وا ه نظاا الترلا م الراا ()104و ولاد املركات الاوطين السالوفاكي والورلا
امللرتك  1ووكال ا قوق ا ساس التابر لالُتاو ا ورويب مالحظات مماثل ()105و
 -66وأوصا كااه ما تنا وزرا جملااس أورو والل نا االستلاااري مايا ا لل ااات القوم ا
ساالوفاك ا ن راااحن عل ا اااو شااامه ،ملاادل مراااوا الغ اار د نظااا الترل ا م ،و ضااع التاادابا
الالزما لضاامان اليااداع أطقااال الرومااا ،بحااور منه ا  ،د صااقو وراسا عاويا متداملا ()106و
ولد مقو حقوق اإلنسان وص ات مماثل ()107و
 -67وحا مقاو حقاوق اإلنساان سالوفاك ا علا التراماه بقرال ا ماع مسا ل االر قااع املقارط
د نسب أفراو الروما الذي مل حلوا علا الترلا م الرحملاي ،وار قااع مرادالت أطقاال الروماا املنق راني
ع ا الدراس ا و وش ا ع ساالوفاك ا عل ا وفااع اادابا وعاام متدامل ا رمااي الس القضااا عل ا ظ اااهر
االنق اع ع الدراس ومنرها ،وفمان اإلوماج الدامه طقال الروما د نظا الترل م()108و
 -68وأوص ا ا الل ن ا ا ا وروب ا ا ملناهض ا ا الرنح ا اري والترح ااب بض اامان الاتح ا ا الترل ا ا م لب ااه
املدرسي بسهول تم ع ﺃطقااﻝ ﺍلرﻭماا ،ﻭﺩعام ﺁباائهم ح يدون مبقدروهم ﺇﺭس ااﻝ ﺃوالوهام ﺇس مرافا
الترل م لباه املدرسي ،ووفع ادﺍبا قضي الس هت س ب س شامل لل م ع د هذه املراف ()109و
 -69وذكا اار املركا اات الا ااوطين السا االوفاكي أن المدان ا ا ا حا ااول عل ا ا السا ااد الالئ ا ا واخلا اادمات
ا ساس ا ال اتال م ا امللاادالت الرئ س ا الاايت يوااههااا أف اراو الروماااو فهناااق شاار كبااا م ا الرومااا
اا ما مسااكنها عا اسات قا املراايا ا ساسا  ،ويقتقار الس سابه
ر ش د مستوطنات يقحار ااتٌ كب ٌ
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الوصااول الس م اااه اللاار والدهاار والغاااز و اادمات الحاار الحااىلي والس ال اارق واإلجر الرام ا و
ويتر اار أف اراو الروم ااا للتم اات أيض ااً د جم ااال ق ااد اادمات اإلس اادانو فلم ااا ُ رم ااون ،بل ااده غ ااا
لانوين ،م المدان ا حول عل هذه اخلدمات أو يوااهون ممارساات القحاه()110و وأعار مقاو
حقوق اإلنسان أيضاً ع للقل الزا الوفع املؤمل الذي ير لل أفراو الروما د جمال السد ()111و
 -70ود ع ااا  ،2015ذك اار مق ااو حق ااوق اإلنس ااان أن بر ااا الس اال ات احملل ا ا تا ا ت،
رسب التقارير ،الس منع أفراو الروما م ا حول عل حاريح بناا وشارا ا رافاي ،وأن الدثاا
مهدو ار اإل اال القساري سابا منهاا انرادا حقاوق ا ااز ()112و ود
م أبنا هذه القس
ٌ
عا  ،2018أبل املركت الوطين السلوفاكي عا اعتمااو لاريرات ادياد للمسااعد علا يه اد
ا رافي اليت قو عل ها مساك مجاعات الروما()113و
 -71وأعر مقو حقوق اإلنسان ع للقل الزا اساتمرار امل اه الس بناا اادران قحاه باني
مجاعااات الرومااا وغاهااا()114و ولااد املركاات الااوطين الساالوفاكي قااوق اإلنسااان مالحظااات مماثل ا
وأبل ا عا بنااا هااذه اتاادران د سااع ماادن ما أصااه  13مدين ا رصاادها د القاارت م ا 2014
الس )115(2017و
 -72وحااا مقااو حقااوق اإلنسااان الساال ات علا مراتا الوفااع املاؤمل الااذي ير لاال أفاراو
الروما د جماال الساد  ،عتباار ذلاق ما املساائه ذات ا ولويا و وحاا السال ات علا فامان
عااد الل ااو الس عمل ااات اإل ااال الال كمااالذ أ اااو وينبغااي االمتثااال التااا للمرااايا الدول ا د
عمل ات اإل ال  ،حني يترذر هتنبها ،ويلمه ذلق وفا مسااك بديلا مالئما  ،ومراعاا اإلاارا ات
القانون الوااب  ،و وفا سبه االنتحا القانون  ،والترويا وا ماي م التلرو()116و
 -73وأوصا املركاات الااوطين قااوق اإلنسااان الساال ات اااذ اادابا الفاااف للىلااد ما فحااه
مساااك الرومااا عا غاهااا ،ووفااع س اسااات الساادان وافااىل للقضااا علا القحااه والتم اات د
جماال السااد  ،فضاالً عا فاامان الزالا مج ااع "تادران املراويا للرومااا" وون اا ال مواااب لاال،
ووعم اهاوو الومااج اتماعاات املتضارر ()117و وشادو مقاو حقاوق اإلنساان علا أع ا فامان
مسا ل السل ات احملل ع مج ع س اسات والارا ات القحه()118و
 -74وأشارت الل ن ا وروب ملناهض الرنحري والترحب الس أن الق وات القائم د جما
الترلا ا م والرمالا ا  ،واملر ب ا ا بس ااو ظ اارو الس ااد د مرظ اام مس ااتوطنات الروم ااا ،هتر ااه أفا اراو الروم ااا
ير لون د أوفاع صىل سا س ()119و ووعا الل نا ا وروب ا السال ات الس أن واصاه وعام التادابا
احملادو اهلااد الرام ا الس رتياات دااافؤ فاار أبناا الرومااا د ا حااول علا اادمات الرعايا الحااىل ،
وُتس هذا الدعم ،مع اليال االهتما الوااب للواغه نسا الروما اخلاص ()120و
 -75وأشااارت الل ن ا ا وروب ا ملناهض ا الرنح اري والترحااب الس اإل قاااق د نق ااذ باارجمع
الومااج الرومااا بساابب غ ااا اإلراو واحتقاااج كااه وزار ما الااوزارات مبسااؤول نق ااذ بارامع شا و
وأوى عد وفر ب اجت شامل الس العال ق م التقد احملرز د برجمع الوماج الروما()121و
 -76وأوص كه م ل ن وزرا جملاس أورو والل نا االستلااري املرن ا ال قال ا اإلطاريا
الوماااج الرومااا و ا عمااه الرقااد الاادو ،
ماي ا ا لل ااات القوم ا ساالوفاك ا بتنق ااذ اس ارتا
عل ا املسااتوايت املركتي ا واإللل م ا واحملل ا  ،لتلاااور الوث ا مااع ممثلااي الرومااا ،وبتدث ااد اتهااوو
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الرام الس التحدي ملراوا الغ ر د ااتمع ُتق قاً للقرال د رتيت المدان ححاول الروماا علا
)و122( ا قوق االاتماع وااللتحاوي

ًاملهاارون والالاسون وطالبو الل و وامللروون وا ل ا

)123(

 وأوص ا ا الل ن ا ا ا وروب ا ا ملناهض ا ا الرنح ا اري والترحا ااب السا اال ات بتل ا ا ع الوما اااج-77
ا شااما الااذي يتمترااون رماي ا اثنوي ا م ا ااالل باارجمع الوماااج يولاال الدول ا ويضاام ا ااد
 واالعا ارتا لل ااهاوات،ً مث ااه االلتىل اااق بح ااقو اللغا ا الس االوفاك جم اااج،ا ود ما ا ا ق ااوق
)و124( وسائر اخلدمات االاتماع املقدم لالاسني، الترل م واملهن ا انب
 وكااررت الل نا ا وروب ا ملناهضا الرنحاري والترحااب وصا تها الداع ا الس ا اااذ اادابا-78
 لبه ا اه احملدو حال اً د سن واحد يسري،ت ح مللتمسي الل و المدان الرمه د سلوفاك ا
)و125( م بداي الارا ات الل و
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