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  )ج(١٥ ة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرةموجز أعدته املفوضي

  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان

  سلوفاكيا

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١(هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من سبعة من أصحاب املصلحة            
وال يتضمن التقرير أية آراء . نهيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنساوهو يتبع . الشامل

أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار يتصالن مبطالبات 
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أنـه، بقـدر                 . حمددة

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو عدم التركيز علـى هـذه   .  األصليةاملستطاع، مل جير تغيري النصوص   
وتتاح على املوقع الشبكي    . املسائل قد يعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها            

 دوريةالتقرير أن وقد روعي يف إعداد . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
   نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

مة سلوفاكيا بالتصديق على امليثاق االجتماعي األورويب املنقح، مبا فيه          أوصت منظمة العفو الدولية حكو      - ١
وحث . )٢( املتعلقة باحلق يف السكن، والربوتوكول االختياري الذي ينص على نظام الشكاوى اجلماعية            ٣١املادة  

لالتفاقيـة  مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان السلطات السلوفاكية على التصديق على الربوتوكول الثاين عشر      
  .)٣(األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلق بعدم التمييز

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

 من دسـتور سـلوفاكيا تـضع        ١١ والسياسات العامة إىل أن املادة       بالشؤون الدينية أشار املعهد املعين      - ٢
هذه الصكوك مـن حقـوق   كفله ما ت بة أعلى من قانون الدولة إذا كان    حلقوق اإلنسان يف مرت    ةالصكوك الدولي 

  .)٤(أحكام القانون احمللييفوق ما تكفله اإلنسان 

 إجراءات ضد سلوفاكيا    ٢٠٠٧ اختذت يف عام     املفوضية األوروبية وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن         - ٣
ـ يكن متوافقاً توافقاً كامالً مع التوجيه الصادر عن ا         مل   ٢٠٠٤ألن قانون مكافحة التمييز لعام       اد األورويب  الحت

 تعديالً لقانون مكافحة    وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن سلوفاكيا اعتمدت مؤخراً        . املتعلق باملساواة العرقية  
، رأى مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن اإلجراءات اإلجيابية الـيت       الصددويف هذا   . )٥(تقييمه ينبغي   التمييز

القائم منذ لمحكمة الدستورية ميكن أن تكون أداة فعالة يف التصدي للتمييز أُلغيت من هذا القانون مبوجب قرار ل     
قانون ( بالتنشئة والتعليم    املتعلق ٢٠٠٨أن قانون عام    الضوء على    منظمة العفو الدولية     سلطتكما  . )٦(أمد بعيد 
ددة اهلدف وفعالـة    ، ولكنه ال يتضمن تدابري عملية وحم      "مجيع أشكال التمييز، وال سيما الفصل     "حيظر  ) املدارس

وذكرت منظمة العفو الدولية أيضاً أن هـذا        .  يف جمال التعليم   )الروما(للقضاء على التمييز الذي يواجهه الغجر       
الروما مبدارس وفصول أطفال  يف الواقع إىل إحلاق يؤدي، مما "األطفال احملرومني اجتماعياً" مفهوم يلغيالقانون ال 

التالميـذ احملـرومني    "كومة سلوفاكيا بتعديل القانون حبيث يشترط تعلـيم         ولذلك أوصت املنظمة ح   . )٧(خاصة
  . )٨( يف املدارس االبتدائية العادية املختلطة ما مل يكونوا مصابني حبالة إعاقة ذهنية مثبتة أو إعاقة بدنية"اجتماعياً

ت تغيري نوع اجلنس، وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية حكومة سلوفاكيا باعتماد قانون شامل ينظم إجراءا  - ٤
  . )٩( مجيع االشتراطات اليت تنتهك احلقوق الفردية، مثل التعقيم القسريبإلغاء

  حلقوق اإلنسان وهيكلها اإلطار املؤسسي - جيم 

أكد مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن مكتب املدافع العام عن احلقوق ومكاتبه اإلقليمية التـسعة            - ٥
اخلاص  كما أشاد املفوض باإلجراء اجلديد. )١٠(لسلوفاكياواإلداري  اإلطار القانوين أصبحت تتبوأ مكانة مهمة يف

دعاء انتهاك احلقوق الدستورية أو حقوق اإلنسان على النحو املنصوص عليـه يف  بالشكاوى الدستورية املتعلقة با   
  .)١١(الصكوك الدولية
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 املركز الوطين حلقوق حلماية األقليات القومية إىل أن وأشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية  - ٦
 أنـشطة لزيـادة   عدَّ املتعلق مبكافحة التمييز، وأن ُي٢٠٠٤رصد عملية تنفيذ قانون عام   قد كُلِّف مبهمة    اإلنسان  

. تعصبالوعي فيما يتعلق مبكافحة التمييز، وأن يتخذ ترتيبات لتقدمي املساعدة القانونية لضحايا التمييز وأشكال ال
  .)١٢(املذكوروأوصت اللجنة سلطات سلوفاكيا بتقدمي الدعم الالزم إىل املركز 

  التدابري السياساتية -  دال

 نوعيـة أشار اجمللس املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، إىل تدين                - ٧
 السكن جلماعات السكان املهمشني، واملفهـوم       مثل املفهوم الطويل األجل لتوفري    (عدد من الوثائق االستراتيجية     

وإىل بطء تنفيذ هذه ) اإلدماج -  السالمة -  التضامن -  الروما القومية للنهوض بأقلية ٢٠٠٨املتوسط األجل لعام 
وفيما يتعلق بالوثيقة الثانية، اعترفت منظمة العفو الدولية بأن هذه الوثيقة ال تشكل . )١٣(الوثائق وافتقاره لالتساق

 الرومـا، وال حتـدد       أقلية استراتيجية شاملة للتصدي لألسباب الكامنة وراء االستبعاد االجتماعي الذي تواجهه         
  . )١٤( املخصصة هلااهليئات املسؤولة عن تنفيذها وال املوارد املالية

إىل و،  الروما إىل عقد إدماج     ٢٠٠٥كما أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن سلوفاكيا انضمت يف عام              - ٨
ومع ذلك، أوصـت منظمـة العفـو الدوليـة ومنظمـة            . خطة عمل وطنية  أن احلكومة اعتمدت هلذا الغرض      

، يف حني أشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن اخلطـة   )١٥(الفرنسيسكان الدولية بتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه    
  .)١٦(تشتمل على مؤشرات أو تدابري عملية حمددة لتحقيق أهدافها  ال

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

 العفـو أشار اجمللس املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، ومنظمة               - ٩
لقانون د انتهكت اق سلوفاكيا إىل أن ٢٠٠٥ عام قد خلصت يفالدولية إىل أن جلنة القضاء على التمييز العنصري 

والحظت اللجنة . )١٧(إسكان اجتماعي كان قد ُوضع لصاحل أقلية الروماشروع بلدية دوزبينا ألغت م ألنالدويل، 
عقـد  عن   عدا، أنه   ٢٠٠٥االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية، يف رأيها الثاين يف عام             

  .)١٨( األوىلاجلولةإال أقل القليل من حيث زيادة الوعي بنتائج رصد حلقة دراسية للمتابعة مل يتحقق 

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

على الرغم أشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، إىل أنه   - ١٠
ضـد أقليـة الرومـا،      على نطاق واسع    ، ال يزال التمييز ُيمارس      ٢٠٠٤افحة التمييز لعام     صدور قانون مك   من
وأوصت منظمة الفرنسيسكان الدوليـة     . )١٩(التوظيف والتعليم والرعاية الصحية واإلسكان    جماالت  سيما يف     وال

 على اخلدمات فعالة الروما بصورة أقليةحكومة سلوفاكيا بتنظيم محالت ووضع برامج لتحسني سبل حصول أفراد 
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والحظـت اللجنـة    . )٢٠(هلذه اجملموعة من السكان    والسكن، وللتوعية باخلدمات املتاحة      وفرص العمل الصحية  
 إنـشاء  ٢٠٠٣أنه مت يف عام االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية أن من اجلدير بالتنويه          

لعمـل والـشؤون    وزارة ا التابعة ل  االجتماعي   اإلدماجالتمييز داخل شعبة    تكافؤ الفرص ومكافحة    إدارة معنية ب  
  .)٢١( الرومااملتعلقة بأقلية دوراً نشطاً يف تنفيذ االستراتيجيات اليت تؤدي االجتماعية واألسرة

ا  الرومبأقلية الدولية إىل أن وسائط اإلعالم عادة ما تعرض األمور املتعلقة     الفرنسيسكانوأشارت منظمة     - ١١
 الرومـا كـانوا     أقليـة كما أشارت املنظمة إىل أن أفراد       . )٢٢( التحيز ضدها  ةيزيد من حدَّ  يف صورة سلبية، مما     

تصدت للعنـف،   قد  والحظت املنظمة أيضاً أن السلطات      ". ذوي الرؤوس احلليقة  "جمموعات  قبل  مستهدفني من   
 الروما من املشاركة يف أقليةكيا بتمكني أفراد وأوصت املنظمة حكومة سلوفا. )٢٣(ولكنها مل تعاجل أسبابه اجلذرية   

 القرار، مبا يسهم يف تلبية احتياجاهتم بصورة أفضل، وضمان احترام الفروق االجتماعية والثقافيـة؛               صنععملية  
وأوصت كذلك بتنفيذ برامج لتوعية ممثلي الدولة يف جمال عدم التمييز واملساواة يف احلقوق، وتنفيذ برامج أخرى                 

وأكدت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية . )٢٤( والتثقيف يف املدارس ويف وسائط اإلعالمللتوعية
مـة  ، وأوصـت حكو   اإلثنيـة األقليات القومية أن من املمكن تعزيز إسهام جملس األقليات القومية واجلماعات            

  .)٢٥(له، وبتعزيز مواردهوأساليب عمهذا اجمللس وتكوينه  سلوفاكيا بإعادة النظر يف وضع

وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، إىل عدم قـدرة                 - ١٢
لعدم وذلك  الروما يف سلوفاكيا على احلصول على جمموعة كبرية من اخلدمات األساسية، أفراد أقليةعدد كبري من 
، ومن هذه اخلدمات حق احلصول على املساعدة املالية للتعليم )٢٦( الفعليةريح إقامة يف أماكن إقامتهماحيازهتم تص
قامة إىل منعهم أيضاً من ممارسة احلقوق السياسية األساسية،         اإلكما يؤدي افتقارهم إىل تصاريح      . )٢٧(والتدريب
ن العديد من أفراد    وأوضح املركز ومؤسسة ميالن سيمكا أ     . )٢٨( يف االنتخابات احمللية   االقتراع والترشح مثل حق   

هاجروا من سلوفاكيا مل حيصلوا على تصاريح إقامة لدى عودهتم، إذ إن البلـديات              كانوا قد   الروما الذين   أقلية  
  . )٢٩(ليست ملزمة بذلك وفقاً للقانون

وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية حكومة سلوفاكيا بوضع وتنفيذ خطة عمل هتدف إىل احلد من املواقف                 - ١٣
  . )٣٠(لمجتمع جتاه املثليني واملثليات، وبسن تشريعات حلماية احلقوق املدنية لألزواج من نفس اجلنسالسلبية ل

   حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي- ٢

أكد مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان أن سلوك الشرطة ال يزال يثري القلق، حيث وردت بالغات عن   - ١٤
ملشتبه فيهم من أفراد رطة، وال سيما فيما خيص ا أثناء التحقيقات اليت جتريها الشحدوث مضايقات وإساءة معاملة

وأوصت جلنة وزراء جملـس أوروبـا مجهوريـة         . )٣١(وأوصى املفوض بتعزيز اجلهود يف هذا اجملال      . الروماأقلية  
ى مجيع املستويات، أشد علاإلثنية مكافحةً سلوفاكيا بأن تضاعف جهودها من أجل مكافحة اجلرائم ذات الدوافع 

  . )٣٢( املشددة تطبيقاً متسقاًاألحكام اجلنائيةبطرق منها التزام موظفي إنفاذ القانون والنيابة العامة بتطبيق 

العقاب البدين لألطفال   ألطفال إىل أن    ل العقاب البدين وأشارت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال          - ١٥
يف ال يزال مباحاً   املدارس، ولكنه يفاكن الرعاية البديلة، وغري مشروعويف أممبوجب القانون يف السجون حمظور 
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املنازل برغم التوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل يف مناسبتني وتوصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة    
يف العقـاب البـدين       حظر أهنا تعتزم  احلكومة   أعلنت،  ٢٠٠٥ويف عام   . واللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية   

  .)٣٣(أن هذه املمارسة ال تزال مقبولة يف البلدهناك دراسات أظهرت املدارس، ولكن 

 معدل اإلبالغ عن حاالت العنف اجلنسي ضد النساء والفتيات تدينوالحظت مبادرة احلقوق اجلنسية أن   - ١٦
 يف  لوفاكيا مبراجعة اإلجراءات املتبعة   قد يعزى إىل طبيعة اإلجراءات القانونية، ولذلك أوصت املبادرة حكومة س          

حـاالت  يف دعاوى االغتصاب، وإنشاء مراكز خاصة لتقدمي املشورة والـدعم لـضحايا             احملاكم  نظر  جلسات  
. )٣٤(هذه احلاالت  وتنفيذ محالت توعية للنساء لتشجيعهن على اإلبالغ عن          وتنظيماالغتصاب واإليذاء اجلنسي،    

 املتعلق بالعنف املـرتيل، الـذي ييـسر         ٢٠٠٣اإلنسان باعتماد تشريع عام     وأشاد مفوض جملس أوروبا حلقوق      
التدريب ملسؤويل الشرطة يف جمـال       احلماية لضحايا العنف املرتيل، كما يوفر        إجراءات املقاضاة ويوفر مزيداً من    

  . )٣٥(العنف املرتيلمكافحة 

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

اإلنسان بإنشاء اجمللس القضائي السلوفاكي، وبسن قانون القـضاة          أوروبا حلقوق    جملسرحب مفوض     - ١٧
  .)٣٦(حتقيق استقاللية القضاءمما أفضى إىل حتسن كبري يف والقضاة غري احملترفني، 

إساءة املعاملة  حباالت  وأشارت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل استمرار ورود معلومات كثرية تتعلق              - ١٨
االحتجاز وهي حاالت حتدث أساساً وقت التوقيف ولكنها حتدث أيضاً أثناء            القانون،   من جانب وكاالت إنفاذ   

ولذلك أوصت اللجنة حكومة سلوفاكيا مبواصلة إيالء أولوية لتدريب مسؤويل الشرطة يف هذا    . يف مرافق الشرطة  
ساءة معاملـة،   حبدوث إ تتصل  كما أوصت اللجنة بأن تقوم السلطات املختصة، عند تلقي شكوى           . )٣٧(السياق

 ذلك الفحص الطـيب الـشرعي أو        مبا يف دعاءات،  لضمان التحقيق بصورة سليمة يف اال     باختاذ اخلطوات الالزمة    
  .)٣٨(لوكالء النيابة املعنينياإلخطار الفوري 

وبينما رحبت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب بتعديل قانون الشرطة، فإهنا أوصت بتفعيل احلق يف اإلبالغ                 - ١٩
كما أوصت اللجنة سلطات سلوفاكيا بأن تتابع بقوة عملية         . )٣٩( واحلق يف االستعانة مبحام    حدوث االحتجاز  عن

 االكتظاظ يف السجون، وبأن تويل أولوية لوضع وتنفيذ التصدي ملشكلةوضع وتنفيذ استراتيجية متسقة هتدف إىل 
  .)٤٠(نةنظام شامل لألنشطة اليت ميارسها احملتجزون مؤقتاً خارج الزنزا

   حرية الدين أو املعتقد- ٤

أشار املعهد املعين بالشؤون الدينية والسياسات العامة إىل أن دستور سلوفاكيا يـضمن حريـة الـدين                   - ٢٠
ملعهـد، يـتعني تـسجيل      ووفقاً ملا ذكره ا   . )٤١()١٣ و ١٢املادتان  (وحيظر التمييز على أساس الدين      ) ١  املادة(

لى وضع قانوين وعلى سائر احلقوق القانونية، مثل بناء أماكن العبادة واحلصول            املنظمات الدينية قبل أن حتصل ع     
 غري  مجاعة ٣٠ دينية مسجلة يف مجهورية سلوفاكيا، وحنو        مجاعة ١٨وذكر املعهد أن هناك     . على اخلدمات العامة  

  . )٤٢(مسجلة



A/HRC/WG.6/5/SVK/3 
Page 6 

  

نون يفرض قيوداً أشد على     لقا على ا  ٢٠٠٧أُدخل يف عام    ومع ذلك، أشار املعهد إىل أن التعديل الذي           - ٢١
 شخص من املقيمني الدائمني، وهو أعلى       ٢٠ ٠٠٠  ما ال يقل    الدينية، وال سيما شرط عضوية     اجلماعاتتسجيل  
 الدينية اليت اجلماعاتويرى املعهد أن هذه القاعدة متثل متييزاً ضد .  منظمة األمن والتعاون يف أوروبامنطقةرقم يف 

، الـصادر عـن وزارة      ٢٠٠٧ء، واستشهد بتقرير احلريات الدينية يف العامل لعام         ليس هلا هذا العدد من األعضا     
التسجيل غري "اخلارجية األمريكية، الذي يشري إىل أن سلطات سلوفاكيا قدمت هذا التعديل كإجراء وقائي لتجنب 

املعهد حكومة سلوفاكيا ولذلك أوصى . )٤٣("ُتعترب طوائف ضارة" الدينية اجلديدة اليت غالباً ما للجماعات" املنظم
  .)٤٤(بإلغاء هذا التعديل

   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية- ٥

 يف املائـة،    ١٤الغة حوايل    السكان الب  جمموع الروما ستة أضعاف مثيلتها بني       أقليةتبلغ نسبة البطالة بني       - ٢٢
وأشـارت  . )٤٥(اإلخالء، ومؤسسة ميالن سـيمكا    ملركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات       وفقاً ملا ذكره ا   

، وذكرت عدة أسباب لذلك، منها عدم احلصول على التعليم، أكربمنظمة الفرنسيسكان الدولية إىل وجود فروق 
 الروما توظيف   ألقلية يف قطاع التوظيف، ورفض أصحاب العمل من غري املنتمني           الروماواستخدام لغات غري لغة     

وأشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية كذلك . إىل حد بعيد استناداً إىل قوالب منطية سلبية قليةاألاملنتمني إىل هذه 
بسبب املكان  تشري إىل التهميش املزدوج ألفراد هذه األقلية أوالً          االجتماعي   لإلدماجإىل أن خطة العمل الوطنية      

وأوصـت منظمـة    . )٤٦(خول سوق العمل  الصعوبات اليت يواجهوهنا يف د    أفرادها، وثانياً بسبب    الذي يعيش فيه    
 التمييز وتعزيز مبـدأ     بشأن حظر الفرنسيسكان الدولية حكومة سلوفاكيا بنشر معلومات وتنفيذ سياسات فعالة          

 أقليـة املعاملة املتساوية يف سوق العمل فيما بني أصحاب العمل والعاملني وسكان سلوفاكيا، وكذلك بني أفراد                
  . )٤٧(الروما نفسها

 إىل أن احلد األدىن     ،٢٠٠٧عام  الصادرة   يف استنتاجاهتا    ،رت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية    وأشا  - ٢٣
 يف املائة من متوسط صايف األجر ُيعترب غري كاٍف، إضافة إىل املستقطع من األجر، مما حيرم                 ٤٥لألجور البالغ حنو    

وأشار جملس البحوث . )٤٨(عيشة هلم وألسرهمالعاملني من احلصول على احلد األدىن للدخل الذي يكفل أسباب امل
االقتصادية واالجتماعية إىل أن قوانني سلوفاكيا ال متتثل لقواعد اللجنة االقتصادية واالجتماعية فيما يتعلق بوقت               

  .)٤٩(فيما يتعلق باإلجازات التعويضية ودفع مقابل ساعات العمل اإلضافيةكذلك العمل املسموح به يومياً و

   الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق احلق يف- ٦

لروما؛ وبضمان  ل القسرياإلخالء  عمليات  أوصت منظمة العفو الدولية حكومة سلوفاكيا بوقف ومنع           - ٢٤
املشاركة الفعلية جملتمعات الروما يف تطوير جمتمعاهتم أو نقلها مبا يفعِّل حقوقهم يف احلصول على السكن الالئـق              

أن تكون أي اتفاقات بشأن إعادة اإلسكان متوافقـة مـع           الصرف الصحي، ويضمن    ياه وخدمات   وإمدادات امل 
  .)٥٠(ملعايري الدولية حلقوق اإلنسانا

 عـن   معلوماتوقدم املركز املعين حبقوق السكان ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا،              - ٢٥
ات فقرية تتركز يف شرق سلوفاكيا ووسطها، وتتسم بتدين  الروما الذين يعيشون يف مستوطنألفرادالوضع السكين 
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وأشار استقصاء وطين أُجري يف الفترة من عام        . ، إضافة إىل انتشار املخاطر البيئية     السكنأو بشدة تدين مستوى     
مجاعـات إثنيـة     مستوطنة منعزلة أو تتركز فيهـا        ٧٨٧ مستوطنة من مجلة     ٤٦ إىل أن    ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٣

 يف حالة ُملحَّة من الناحية اإلنسانية تفتقر فيها إىل اخلدمات األساسية كإمدادات الكهربـاء أو                متجانسة، كانت 
ملركز  ملا ذكره ا   ويعيش يف هذه املستوطنات، وفقاً    . )٥١(الشرب النقية خدمات الصرف الصحي أو إمدادات مياه       

منظمـة   ملـا ذكرتـه       شخصاً وفقاً  ٢٣٤ ٠٣٦الروما، أو    شخص من    ١٢٠ ٠٠٠، حنو   )٥٢(ومؤسسة سيمكا 
كما أشارت منظمة الفرنسيسكان الدولية إىل أن األطفال والشباب ميثلون العدد األكرب . )٥٣(الفرنسيسكان الدولية

من سكان هذه املستوطنات، وأهنم ال ُيتوقع إدماجهم بشكل عادل يف احلياة االجتماعية، وال سيما فيما يتعلـق                  
  .)٥٤(بالتعليم والتوظيف

تتعلق ن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، أمثلة         املركز املعين حبقوق السك   د  أوركما    - ٢٦
لبلديات اليت أعدت مشاريع لإلسكان لغرض إبعاد الروما عن املستوطنات احلضرية واخلدمات العامة الرئيسية،              با

الـسكن يف أمـاكن   حـاالت   مـن  أو البلديات اليت أعاقت اجلهود اليت تبذهلا املنظمات األجنبية من أجل احلد      
وأشار املركز ومؤسسة ميالن سيمكا إىل أنه مل ُيتصَد أيضاً يف عدد من املناطق للفصل التـارخيي يف                  . )٥٥(منعزلة

وأشار . )٥٦(أماكن السكن، نظراً القتناع أفراد الروما بعدم جدوى جمرد حماولة اخلروج من أماكن السكن املنفصلة
لروما ل تفيد بأن املساكن اجلديدة ٢٠٠٨كا إىل نتائج استقصاء أجرته املؤسسة يف عام املركز ومؤسسة ميالن سيم

وأشار املركز ومؤسـسة مـيالن      . )٥٧(أكثر انفصاالً تكون  تتسم عادة باالنفصال كاملستوطنات السابقة أو رمبا        
 يف إعمـال حقـوق   لـصالحياهتا سيمكا كذلك إىل أن قوانني الالمركزية أسفرت عن فقدان السلطات الوطنية      

  .)٥٨(سياسة اإلسكان على الصعيد احملليإطار اإلنسان يف 

وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة مـيالن سـيمكا، إىل قـانون          - ٢٧
  ويسَّر ملن ال يتوافر لـديهم الـسكن  ٢٠٠٦ بالتسجيل احمللي، الذي دخل حيز النفاذ يف عام      املتعلق ١٩٩٨  عام

، وبعد ضغط قوي من جانب البلديات، أُعيد        ٢٠٠٧ولكن يف عام    . املناسب التسجيل للحصول على سكن دائم     
  .)٥٩(نظاميةوضع شروط تعوق تسجيل األشخاص الذين يعيشون يف أوضاع سكنية غري 

اطق والحظ املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، أن بعض املن  - ٢٨
والبلديات اعتمدت قواعد بشأن احلصول على السكن االجتماعي هتدف إىل استبعاد أفراد الروما من احلصول على 

األفعال اليت تقوم هبا مجاعات حملية الروما من أفراد وأشار املركز واملؤسسة إىل تكرر شكوى . السكن االجتماعي
رج املستوطنات املنفصلة، وذلك مبوافقة صرحية أو ضمنية         حماوالهتم استئجار أو شراء ممتلكات خا      مضادة لعرقلة 

كما أشار املركز ومؤسسة ميالن سيمكا، ومنظمة الفرنسيسكان الدوليـة، إىل أن            . من جانب السلطات احمللية   
على اإلذن بالتخطيط يف عدد من البلـديات يف مجيـع أحنـاء             احملاوالت اليت تقوم هبا مجاعات الروما للحصول        

كما أشار املركز ومؤسسة ميالن سيمكا إىل . )٦١(، وال سيما يف املستوطنات الريفية)٦٠(رفض أو ُتعرقلُت سلوفاكيا
اإلخالء القسري  لقانون املدين لتقليص حقوق املستأجرين، تزايدت حاالت        أُدخلت على ا  أنه بعد التعديالت اليت     

اجملتمـع  على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل        خالل العقود املاضية يف مدن خمتلفة يف سلوفاكيا،         ألفراد الروما   
ــا    اإلخالء القسري اليت تعرضوقدم املركز، ومؤسسة ميالن سيمكا قائمة غري شاملة حباالت . )٦٢(املدين هلـ

لعمليات اإلخالء  ونتيجة  . )٦٣(٢٠٠٧سبتمرب  / إىل أيلول  ٢٠٠٦سبتمرب  /مدن خمتلفة يف الفترة من أيلول     الروما يف   
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، ونشطت بعض البلديات يف     )٦٤(ملركز ومؤسسة ميالن سيمكا   زايد معدل التشرد وفقاً ملا ذكره ا      هذه، ت  القسري
ومـن ناحيـة   . )٦٥(١٩٩٥ بلدية كوسيس اليت قامت بذلك منذ عام ومن هذه البلديات . للروما "معازل"إنشاء  

 اليت بـدأت مـشروعاً      أخرى، أشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أمثلة إجيابية، مثل بلدية زبوروف            
 لغـري املـسدِّدين   اإلخالء القـسري وأشارت منظمة العفو الدولية إىل قرار بشأن  . )٦٦(٢٠٠٤لإلسكان يف عام    

 اللجنة الربملانية لسلوفاكيا املعنية حبقوق اإلنسان والقوميات وحالة ٢٠٠٨يناير /الثاينلإلجيار، اعتمدته يف كانون 
احلق محاية ختاذ جمموعة من التدابري لضمان توفري احلماية من االستبعاد االجتماعي واملرأة، اليت دعت احلكومة إىل ا

  .)٦٧(يف السكن الالئق

ما أُعرب عنه وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، إىل   - ٢٩
 حكومـة   نفـذهتا حات االجتماعية الـيت     االجتماعي، وال سيما منذ اإلصال    من قلق إزاء ارتفاع أجور السكن       

  .)٦٨(دت إىل حدوث اخنفاض هائل يف املساعدات االجتماعيةاليت أ و٢٠٠٤سلوفاكيا يف عام 

 الروما على الرعاية أفرادوفيما يتعلق بالصحة، الحظت منظمة الفرنسيسكان الدولية ضعف سبل حصول   - ٣٠
لصحي تشمل الفصل بني املرضى، إضافة إىل أن آباء أطفال وجود ممارسات متييزية واضحة يف القطاع اوالصحية، 

  .)٦٩( ما يترددون يف التماس الرعاية الصحية الكاملة ألطفاهلم ما مل يكونوا يف حالة خطريةكثرياًالروما 

وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية حكومة سلوفاكيا بأن تضع وتنفذ، بالتشاور مع األطراف الفاعلـة يف                 - ٣١
  .)٧٠(ين وبالتنسيق مع وسائل اإلعالم، برناجماً شامالً للتثقيف اجلنسي يراعي اجلوانب الثقافية للمجتمعاجملتمع املد

كما أشارت مبادرة احلقوق اجلنسية إىل أن البيانات املتعلقة باستخدام موانع احلمل تربز مشكلة رئيسية،          - ٣٢
 بسبب حمدودية فرص حصول املراهقات      فيهامرغوب   يف املائة من مجيع حاالت احلمل هي حاالت غري           ٢٠فنحو  

كما بذلت احلكومة . على موانع احلمل واالفتقار إىل املشورة املناسبة، غري أن اإلجهاض غري القانوين نادر احلدوث
ولذلك أوصت املبادرة حكومـة سـلوفاكيا       .  النمو السكاين عن طريق تقدمي احلوافز االقتصادية       لتشجيعجهوداً  

 جلماعـات عمل لزيادة الوعي بطرق منع احلمل واالستفادة منها، مع إيالء اهتمام خـاص              بوضع وتنفيذ خطة    
  .)٧١(الروما

والحظت مبادرة احلقوق اجلنسية تزايد وقوع األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وأوصت بتنظيم وتنفيذ   - ٣٣
تـشترط أن يقـدم     ت احلالية اليت    محلة لزيادة وعي السكان باحلاجة إىل معاجلة هذه األمراض وتعديل التشريعا          

وأشارت املبادرة أيضاً   . )٧٢(إىل املهنيني الصحيني عن مجيع شركائهم اجلنسيني      املصابون هبذه األمراض معلومات     
اإليدز، واستعرضت السياسات والـربامج     /إىل االخنفاض الشديد يف معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية         

 قانون شامل يضمن حقوق األفـراد املـصابني   وإصداربادرة حكومة سلوفاكيا بسن وأوصت امل. املنفذة يف البلد  
 مجيع املستويات، وتنظيم وتنفيذ محلة توعيـة يف        علىبفريوس نقص املناعة البشرية من حيث عدم التمييز ضدهم          

العدوى أنواع مها من اإليدز وغري/هذا الصدد لعامة اجلمهور، إضافة إىل محلة للتوعية بفريوس نقص املناعة البشرية
  .)٧٣(املنقولة باالتصال اجلنسي يف املدارس الثانوية والكليات واجلامعات يف مجيع أحناء البلد



A/HRC/WG.6/5/SVK/3 
Page 9 

 الـسلوك اجلنـسي     يكون هناك حديث علين عـن     أنه نادراً ما    أيضاً  والحظت مبادرة احلقوق اجلنسية       - ٣٤
وأوصت حكومة سلوفاكيا بأن تستقـصي هـذه         ،واملشاكل اجلنسية لألشخاص املصابني بإعاقة ذهنية أو بدنية       

كمـا أوصـت   . )٧٤(القضايا بالتعاون مع األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين، وأن تضع خطة عمل يف هذا الصدد  
مبا يتيح لألزواج املسنني إقامة عالقات محيمـة يف تلـك           "  املسنني دور"املبادرة حكومة سلوفاكيا بإعادة تنظيم      

  .)٧٥(املنازل

  اركة يف احلياة الثقافية للمجتمع يف التعليم ويف املش احلق- ٧

نسيسكان الدولية إىل أن عدداً كبرياً من أطفال الروما يتسربون من التعليم، وأهنـم              أشارت منظمة الفر    - ٣٥
نسيسكان وتفسر منظمة الفر  . )٧٦(نادراً ما ينتظمون يف املدارس الثانوية، وأن قلة قليلة منهم يلتحقون باجلامعات           

 باجلامعات أو عدم تـوافر      على إحلاق أبنائها  ر الروما   َسلدولية هذا الوضع بالعوامل الداخلية، مثل عدم اعتياد أُ        ا
نسيسكان الدولية بالتصدي لألسباب الكامنة وراء ارتفاع معـدل         وأوصت منظمة الفر  . )٧٧(املوارد املالية لذلك  

 على ضرورة التحاق األطفال باملدارس، وتلـيب يف         تسرب أطفال الروما من املدارس، وذلك بتنفيذ محالت تركز        
  .)٧٨(احتياجات واهتمامات أطفال الروما وآبائهمنفسه الوقت 

ومؤسسة مـيالن سـيمكا، ومنظمـة       وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء،           - ٣٦
عدد التالميذ أطفال الروما بالنسبة إىل نسيسكان الدولية إىل عوامل خارجية مثل االرتفاع غري املتناسب لعدد      الفر

 مناهج دراسية   تطبقوأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن هذه املدارس         . )٧٩(ألطفال املعوقني يف املدارس اخلاصة با   
غاية يف التبسيط، مما حيد من فرص توظيف أطفال الروما يف املستقبل، إضافة إىل العوائق األخرى اليت يواجههـا                   

  .)٨٠( يف االلتحاق باملدارساالرومأطفال 

وأشارت .  تقتصر عليهموأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء فصل أطفال الروما يف مدارس عامة  - ٣٧
 يف مدارس عامة عادية، حيث يتعلمون يف        من عزل  أطفال الروما    ما يتعرض له  نسيسكان الدولية إىل    منظمة الفر 

 الغداء يف وقت خيتلف عن سائر الطالب يف عدد مـن            صل، ويتناولون يف جزء مستقل من الف    فصول منفصلة أو    
  .)٨١(املدارس

 الدولية عن قلقها إزاء ارتفاع عدد أطفال الروما امللتحقني بفـصول متهيديـة يف               وأعربت منظمة العفو    - ٣٨
 ومـستقلة   وجود آليات فعالة  دون  عايري حمددة وواضحة لالختيار، و     م دون توفر مدارس خاصة لألطفال املعوقني     

حبيـث  وأوصت منظمة العفو الدولية حكومة سلوفاكيا بتعديل القانون         . )٨٢(لشكاوى من جانب اآلباء   ملعاجلة ا 
مقتصرة بشكل صارم وصريح على األطفال ذوي اإلعاقات البدنية أو الفصول التمهيدية يف املدارس اخلاصة تكون 

 طفل من أطفال الروما كانوا ٧ ٠٠٠ية إىل أن أكثر من نسيسكان الدولوأشارت منظمة الفر. )٨٣(الشديدةالذهنية 
بوضع وتنفيذ استراتيجية الدولية نسيسكان وأوصت منظمة الفر. )٨٤(٢٠٠٤املدارس اخلاصة يف عام ذه ملتحقني هب

. )٨٥(للتصدي ألسباب التحاق أطفال الروما بصورة غري متناسبة باملدارس اخلاصة باملقارنة مع األطفال املعـوقني              
 أوصت منظمة العفو الدولية بإجراء تقييم دوري جلميع األطفال امللتحقني حالياً باملدارس اخلاصة والفصول               كما

التعليم العام حبسب االقتضاء؛ والختاذ التدابري القانونيـة أو         نظام  العالجية اخلاصة، لضمان إدماجهم الفوري يف       
ملدارس اخلاصة، ومنع مجيع أشكال العزل العنـصري يف  اإلدارية الضرورية لتقومي أي التحاق خاطئ لألطفال يف ا     
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التعليم واملعاقبة عليه؛ وملراجعة اختصاص املركز الوطين حلقوق اإلنسان يف سلوفاكيا لتمكينه من رصد التشريعات 
الج املناهضة للتمييز وعملية تنفيذها، وللتحقيق يف الشكاوى الفردية، ولبدء حتقيقاته الذاتية، وللتوصية بسبل الع             

نسيسكان الدولية بوضع استراتيجيات    كما أوصت منظمة الفر   . )٨٦(يف حاالت االنتهاك الفردية للحق يف التعليم      
التفاهم بني أقلية الروما وسـائر فئـات اجملتمـع،          لالستفادة من النظام التعليمي كفرصة إلقامة اجلسور وحتقيق         

  . )٨٧(إلدامة التمييز  ال

   األقليات والشعوب األصلية- ٨

االنتماء اإلثين،   بيانات مصنَّفة، وال سيما حبسب       مل جتمع أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن سلوفاكيا          - ٣٩
، أو توصيات   القوميةتوصيات اللجنة االستشارية التفاقية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليات          من  رغم  على ال 

 عـن مـستوطنات الرومـا يف        ٢٠٠٤رافية يف عام    بنشر دراسة دميغ  اعترفت  جلنة حقوق الطفل، ولكن املنظمة      
وأوصت املنظمة حكومة سلوفاكيا بأن جتمع بصورة منهجية معلومات وبيانات إحصائية مـصنفة   . )٨٨(سلوفاكيا

حبسب اجلنس والعرق، مع املراعاة الواجبة للمعايري األوروبية املتعلقة حبماية البيانات الشخصية وحق الفـرد يف                
 على النحو الذي بينته اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية )٨٩(يةحتديد هويته الذات

بإعداد إحصاءات تعكس العدد الفعلي     سلوفاكيا  نسيسكان الدولية   كما أوصت منظمة الفر   . )٩٠(٢٠٠٥يف عام   
 فئات حمددة فيما يتعلق بالتمتع   اليت تشمل حوث   الروما الذين يعيشون حالياً يف سلوفاكيا، وبزيادة الب        ألفراد أقلية 

  .)٩١(بشىت حقوق اإلنسان

وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخالء، ومؤسسة ميالن سيمكا، ومنظمة العفـو               - ٤٠
هذه ليه  إترغم ما أشارف. لسنوات األخريةالدولية إىل التعقيم القسري الذي مارسه األطباء ضد نساء الروما يف ا       

أي فقد أكدت أن الضحايا مل يتوفر هلم        ،  "أوجه قصور إجرائية  "من اعتراف حكومة سلوفاكيا بوجود      املنظمات  
 ٢٠٠٣وأشار املركز ومؤسسة ميالن سيمكا إىل أن سلطات سلوفاكيا هـددت يف عـام               . )٩٢(سبل لالنتصاف 

كما ذكر املركز ومؤسسة ميالن سيمكا      . مبقاضاة حمرري تقرير عن التعقيم القسري، مهما كانت صحة نتائجهم         
وأوصت منظمة  . )٩٣(أن سلطات سلوفاكيا اختذت عدداً من اإلجراءات الرامية إىل عرقلة العدالة يف هذا السياق             

 بعمليـات  وفعالة يف االدعاءات املتعلقـة       وشاملةالعفو الدولية حكومة سلوفاكيا بضمان إجراء حتقيقات نزيهة         
روما؛ وضمان حصول الضحايا فوراً على التعويض املناسب؛ ودراسة الظـروف الـيت             التعقيم القسري لنساء ال   

هو أيضا عن    أوروبا حلقوق اإلنسان     جملس مفوض   أعربوبينما  . )٩٤( التعقيم عملياتأحاطت مبنح املوافقة على     
بـشأن   الذي يتضمن أحكاماً     ٢٠٠٥ قانون الصحة العامة يف عام        رحب باعتماد  فقدبعض دواعي القلق هذه،     

  .)٩٥(التعقيم وإبداء املوافقة املستنرية والوصول إىل السجل الطيب

وأشار املركز املعين حبقوق السكن ومكافحة عمليات اإلخـالء، ومؤسـسة مـيالن سـيمكا، إىل أن                   - ٤١
 وتـضمنت أحكامـاً     ٢٠٠٣/٢٠٠٤ االجتماعية يف الفترة     اإلصالحات الشاملة اليت أدخلت على نظام الرعاية      

 ألقليـة العـزل العنـصري     حالـة   أدت إىل تفاقم    قد  صاً حلرمان الروما من استحقاقات السكن،        خصي ُوضعت
  .)٩٦(الروما
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 بني سـلوفاكيا    ٢٠٠٣عت يف عام    قِّوأشار مفوض جملس أوروبا حلقوق اإلنسان إىل أن االتفاقية اليت وُ            - ٤٢
فة قد أسهمت يف تعزيز محاية اهلنغاريني يف        وهنغاريا بشأن الدعم املشترك لألقليات القومية يف جمال التعليم والثقا         

كما .  يف املائة من سكان الدولة     ١٠سلوفاكيا، الذين هم أكرب األقليات يف مجهورية سلوفاكيا، حيث ميثلون حنو            
  .)٩٧(الحظ املفوض أن اإلطار التشريعي حلماية األقليات ومكافحة التمييز قد حتسن حتسناً ملموساً

تشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية اخلطط القائمة لسن قانون والحظت اللجنة االس  - ٤٣
بشأن األقليات القومية، وللشروع يف تعديل عدد من األحكام التشريعية القطاعية، ولكنها أشارت إىل أن هـذه                 

وأوصـت اللجنـة حكومـة      . )٩٨(األحكام غري معروفة جيداً ملمثلي األقليات القومية واملنظمات غري احلكومية         
ضمانات نطاق  املدارس اليت تعلم لغة األقليات، وتوسيع        لتدعيمسلوفاكيا بإرساء ضمانات تشريعية أكثر تفصيالً       

  .)٩٩(معينة يف هذا اجملال لتشمل أقليات أخرى ال ينص عليها صراحة يف األحكام احلالية

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٩

الذي وهو القانون  بشأن اللجوء، ٢٠٠٣جملس أوروبا حلقوق اإلنسان باعتماد قانون عام رحب مفوض   - ٤٤
ينظم إجراءات اللجوء، ولكنه الحظ أن اإلحصاءات املتعلقة بطلبات اللجوء ال تشري إىل أن اللجوء قد أصبح أيسر 

  .)١٠٠(مناالً من ذي قبل، وأوصى بتخصيص مزيد من املوارد اإلدارية يف هذا الشأن

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات واملعوقات–ثالثاً 
  .ال ينطبق

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  .ال ينطبق

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
  .ال ينطبق
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