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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ -يناير / كانون الثاين٢٧

) ب(١٥ضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة    موجز أعدته املفو      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١ اجمللس

  *سلوفاكيا    

 مـن جهـات معنيـة إىل عمليـة          ١٠ من   )١( التقرير موجز للمعلومات املقدمة    هذا  
 العامة اليت اعتمدها جملـس      وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية    . االستعراض الدوري الشامل  
وال يتضمن التقرير أيـة آراء أو وجهـات نظـر أو            . ١٧/١١٩حقوق اإلنسان يف مقرره     

مقترحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار              
وقد ذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع           . فيما يتصل بادعاءات حمددة   

. علومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             امل
، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    

املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد            
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان           . باريسالكامل مببادئ   

وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر        . النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      
  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

 .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين    

   األساسية واإلطاراملعلومات  -ألف  

  اهلياكل املؤسسية وهياكل حقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة    
، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة جمللس         ٢٠٠٩يف عام     -١

السلطات بأن تعزز دور املركز الوطين السلوفاكي       ) جلنة مناهضة العنصرية والتعصب   (أوروبا  
 متامـاً يف  مـستقل النظر إليه على أنـه  صفه هيئة ملكافحة التمييز بضمان حلقوق اإلنسان بو 

 يف احملكمـة؛    ياملمارسة العملية؛ ولديه الصالحيات الالزمة لتمثيل ضحايا التمييز العنـصر         
ويتلقى ما يكفي من املوارد البشرية واملالية؛ وأما فيما يتعلق بتنفيذ هـذه التوصـية، فقـد                 

 أنه ال توجد بعد أي هيئة ملكافحة        ٢٠١٢رية والتعصب يف عام     الحظت جلنة مناهضة العنص   
  . )٢(العنصرية والتمييز العنصري وأن توصيتها مل ُتنفذ

أن ) مفوض حقوق اإلنـسان   (والحظ مفوض حقوق اإلنسان التابع جمللس أوروبا          -٢
السلطات مل تنشئ حىت اآلن آليات مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص              

وي اإلعاقة كما مل تنشئ جهة اتصال أو آلية تنسيق للمسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاقية، كما               ذ
 والحظت وكالة االحتاد    .)٣( من االتفاقية، على التوايل    ١-٣٣ و ٢-٣٣تطلب ذلك املادتان    

  . )٤(األورويب للحقوق األساسية أن سلوفاكيا تعمل على إنشاء آلية الرصد هذه
 /ورويب حلقوق الروما إىل أن احلكومة اعتمدت يف كانون الثـاين          وأشار املركز األ    -٣

ولكـن  ". ٢٠٢٠استراتيجية اجلمهورية السلوفاكية إلدماج الروما حىت عام         "٢٠١٢ يناير
، قررت عدم تنفيـذ االسـتراتيجية       ٢٠١٢أبريل  /احلكومة اجلديدة، اليت انُتخبت يف نيسان     

ورغم أن التدابري ".  الطريق الصحيح-ح الروما برنامج إصال"وأعدت بدالً من ذلك . القائمة
، فإن مؤلفيها يشريون إىل اجملموعة املستهدفة كمـا يـشريون إىل            "إصالح الروما "ُسميت  

  . )٥("اجتماعياً غري قابلني للتكيف مواطنني"

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
  .ال ينطبق  
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  نتنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسا  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز   -١  
يف أشار املركز األورويب حلقوق الروما إىل أن تعديل قـانون مكافحـة التمييـز                 -٤
 وسع تعريف التمييز غري املباشر ومشل ليس القوانني والقرارات واملمارسات اليت            ٢٠١٣ عام

الـيت  ، بل أيـضاً تلـك       آخرشخص  باملقارنة مع   شخصاً  رم  واليت حت تبدو حمايدة فحسب،    
وعالوة على ذلك، تكمن اخلاصية الرئيسية للتعديل اجلديد يف         ". حتمل أن تسبب احلرمان   ُي"

تعويضية مؤقتة هبدف القضاء على أوجه احلرمان الناشـئة عـن           ) إجيابية(إعادة اختاذ تدابري    
. األصل العرقي أو الوطين أو اإلثين ونوع اجلنس واإلعاقة الصحية من أجل ضـمان املـساواة               

  . )٦( املركز أشار إىل أن محاية املساواة يف املعاملة يف جمال السكن مل ُيعرب عنه تعبرياً كافياًولكن
ن تنفيذ قانون مكافحة التمييـز      والحظ مفوض حقوق اإلنسان أن التقارير تفيد بأ         -٥
حـىت  ضطلع به   ابسبب عدة عوامل، مبا فيها الدور احملدود الذي         إىل حد كبري    زال ناقصاً    ما

يف مجلـة   ،   للمساعدة يف تنفيذ العقد    وفاكي حلقوق اإلنسان، املفوض   املركز الوطين السل   اآلن
  . )٧(أمور أخرى

وشجع مفوض حقوق اإلنسان سلوفاكيا على ضمان إنشاء إطار قانوين ومؤسسي             -٦
والحظ أن من األمهية مبكان ضمان      .  التمييز العنصري، مبا يف ذلك ضد الروما       ملكافحةمالئم  

 باملساعدة على تنفيذ تشريعات مكافحة التمييز إىل هيئة معنية باملـساواة مـستقلة              أن ُيعهد 
  . )٨(وممولة متويالً مالئماً

والحظ مفوض حقوق اإلنسان أن العديد من أعضاء طائفة الروما ما زالوا يتخبطون   -٧
ت، من الـسكن  يف دوامة االستبعاد والتمييز اليت تؤثر يف حياهتم اليومية يف جمموعة من اجملاال          

 والحظـت اللجنـة     .)٩(صية، على سبيل املثال ال احلصر     إىل التعليم والعمل والسالمة الشخ    
عالوة على ذلك أن الروما يعانون أيضاً من الفقـر          ) اللجنة الوزارية (الوزارية جمللس أوروبا    

  . )١٠(واالستبعاد االجتماعي إىل حد أكرب بكثري من باقي السكان
 استمرار املواقف السلبية والتحيـز ضـد األشـخاص         إىللوزارية  وأشارت اللجنة ا    -٨

عدائي الصادر عن   وما زال ُيبلّغ عن اخلطاب ال     . ألقليات الوطنية، ال سيما الروما    إىل ا املنتمني  
  . )١٢(مفوض حقوق اإلنسان مالحظات مماثلةوأبدى . )١١(بعض السياسيني

ن التابع ملنظمة األمن والتعاون     وأشار مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسا       -٩
 متيزت بلغة مثرية وعدائية تـستخدم       ٢٠١٠يف أوروبا إىل أن محلة االنتخابات الربملانية لعام         

والحظ بأسف أن احلملة االنتخابية اليت قامت هبا بعض األحـزاب           . القوالب النمطية اإلثنية  
  . )١٣(األقلياتتضمنت خطاباً متعصباً يستغل القوالب النمطية السلبية بشأن 
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وسائط تطفو على سطح  أن معاداة الغجر غالباً ما  إىلوأشار مفوض حقوق اإلنسان  -١٠
اإلعالم اإلذاعية واملطبوعة، مع تقارير تفيد بأن اجلرائد مثالً تستعمل بانتظام قوالب منطيـة              

  . )١٤(يرفضون العمل أو دفع اإلجيار، ويسرقون، ويتسمون بالعنفأشخاص تصف الروما بأهنم 
سلوفاكيا بأن تتخذ تدابري أكثر     اللجنة الوزارية   وكما الحظ جملس أوروبا، أوصت        -١١

حزماً ملكافحة التعصب القائم على األصل اإلثين وتتخذ مزيداً من اخلطوات لتعزيـز الفهـم       
جمموعات خمتلفة؛ وتكثف جهودها ملكافحـة      إىل  واالحترام املتبادلني بني األشخاص املنتمني      

 واملعاقبة عليه بفعالية؛ وتتخذ خطوات حازمة لوضع وتنفيذ تدابري إجيابية، مـصحوبة             التمييز
  . )١٥(بتوعية كافية

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أشار جملس أوروبا إىل نتائج زيارة اللجنة األوروبية ملناهضة التعـذيب واملعاملـة               -١٢

ليت تدل على وجود حتسن يف معاملة املوظفني املكلفني بإنفاذ          القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ا     
القانون لألشخاص احملرومني من حريتهم، باملقارنة مع احلالة اليت عاينتها اللجنة خالل زياراهتا 

غري أن الوفد تلقى عدداً من ادعاءات سوء املعاملة البدنيـة لألشـخاص   . السابقة لسلوفاكيا 
. أساساً باالستخدام املفرط للقوة خالل االعتقـال      املتعلقة  رطة،  الشعلى يد ضباط    احملتجزين  

 ية هذه التحقيقـات ة التعذيب السلطات بأن حتسن فعال     ويف هذا الصدد، أوصت جلنة مناهض     
  . )١٦(اتهواستقاللي

والحظ املركز األورويب حلقوق الروما أن هناك عدداً متزايداً من االعتداءات اللفظية              -١٣
ـ        . ة ضد أعضاء طائفة الروما    والبدنية العنيف   اتويف عديد من احلاالت، مل تكن هناك حماكم

 اعتداء عنيفاً مشل عنـف      ١٩إىل األحداث املرصودة، مبا فيها      املركز  وأشار  . للجناةناجحة  
األحداث املرصودة  عدد  غري أن املركز الحظ أن      . ٢٠٠٩مايو  /الشرطة ضد الروما منذ أيار    

ئم الكراهية مل ُيبلّغ عنها كما الحظت عدم مجـع بيانـات            شكل حداً أدىن ألن معظم جرا     ي
من األمهية القصوى أن تصرح السلطات علنـاً        أن   ورأى مفوض حقوق اإلنسان      .)١٧(رمسية

باستمرار ووضوح بأن االعتداءات على الروما وغريهم من األقليات غري مقبولة كلما وقـع              
  . )١٨(حدث من هذا القبيل

نسان إىل أن اإلبالغ عن حاالت سوء تصرف الشرطة إزاء          وأشار مفوض حقوق اإل     -١٤
ء الشرطة مرتفـع    والحظ أن التقارير تفيد بأن الشعور بعدم الثقة إزا        . الروما ما زال مستمراً   

 وأشار املركز األورويب حلقوق الروما إىل عدد من املدامهات اليت نفذهتا            .)١٩(جداً بني الروما  
وأبرز أن هناك ادعـاءات بـأن       . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ي  مالشرطة يف مستوطنات الروما يف عا     

الشرطة مل تقدم أي أمر بالتوقيف أو التفتيش وأهنا دخلت املنازل الواقعـة يف املـستوطنات                
وأشار املركز أيضاً إىل حالة     . العتداء البدين واللفظي  لوفتشتها؛ وتعرض بعض املقيمني فيها      

. )٢٠(٢٠١٢ طة خارج أوقات عمله يف عام     قتل ثالثة من أعضاء أقلية الروما على يد ضابط شر         
وأوصى املركز سلوفاكيا بأن تكثف جهودها ملكافحة االعتداءات العنصرية الـيت يرتكبـها             

  . )٢١(املوظفون املكلفون بإنفاذ القانون، خاصة ضد الروما
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وكما الحظ جملس أوروبا، خلص امليثاق االجتمـاعي األورويب إىل أن أشـكال               -١٥
 .)٢٢(ا حمظورة حظراً صـرحياً يف البيـت        املمارسة ضد األطفال ليست مجيعه     العقوبة البدنية 

ضـد األطفـال إىل أن      أشكال العقوبة البدنية املمارسة      املبادرة العاملية إلهناء مجيع      وأشارت
التشريعات ال حتظر العقوبة البدنية املمارسة ضد األطفال يف البيت رغم أن احلكومة قبلـت               

  . )٢٣(٢٠٠٩ا خالل استعراض عام التوصية املقدمة إليه
 إىل أن اعتماد برنامج دعم ومحاية ضحايا االجتار بالبشر   ٣وأشارت الورقة املشتركة      -١٦

غـري أن   . دة إدمـاج الـضحايا    إجناز هام وأن من بني األهداف الرئيسية للربنامج جناح إعا         
غري احلكومية  نظمات   الحظت أن الربنامج ال يسمح بتلقي املساعدة من امل         ٣املشتركة   الورقة
بأن تـضمن   سلوفاكيا   ٣  املشتركة وأوصت الورقة . للضحايا الذين شاركوا يف الربنامج     إال

تقدمي املساعدة إىل مجيع ضحايا االجتار بالبشر وبأن توفر للضحايا الذين ال يريدون دخـول               
  . )٢٤(الربنامج سبالً بديلة للحصول على خدمات املنظمات غري احلكومية

فريـق  (أى فريق اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتار بالبشر التابع جمللس أوروبا            ور  -١٧
. أن على السلطات أن تكثف جهودها إلعادة إدماج ضحايا االجتار بالبشر يف اجملتمع        ) اخلرباء

وعلى اخلصوص، ينبغي للسلطات أن تضع برامج حمددة هتدف إىل إعادة إدمـاج ضـحايا               
ى التحقق من نتائج هذه     أو نظام التعليم وأن تكون قادرة عل      /وق العمل و  االجتار بالبشر يف س   

  . )٢٦( مالحظات مماثلة٣ووردت يف الورقة املشتركة . )٢٥(الربامج
وعالوة على ذلك، رأى فريق اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتار بالبـشر التـابع                -١٨

دية واجتماعية وتثقيفية أكثر منهجيـة      جمللس أوروبا أن على السلطات أن تتخذ تدابري اقتصا        
ددة لالجتـار   احمليكلية  اهل األسبابوقوة جتاه اجملموعات املعرضة لالجتار بالبشر باالستناد إىل         

الظروف االقتصادية واالجتماعية والفقر والتعليم غري املالئم وانعدام فرص العمـل،           (بالبشر  
ات هتـدف إىل القـضاء علـى هـذه          وينبغي أن تشمل هذه التدابري إجراء     ) وما إىل ذلك  

  . )٢٧(األسباب
وحث فريق اخلرباء السلطات على ضمان حتسني التعرف على هوية ضحايا االجتار              -١٩

 ضـحايا االجتـار بالبـشر       بالبشر، ال سيما بإنشاء آلية وطنية متسقة للتعرف على هويـة          
يق بني الـشرطة   سلوفاكيا على ضمان تعاون وث ٣ وأوصت الورقة املشتركة     .)٢٨(وتوجيههم

واملنظمات غري احلكومية اليت تقدم املساعدة إىل الضحايا ملزيد من الفعالية يف التعرف علـى               
  . )٢٩(هوية الضحايا

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 الوصول  دعت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا إىل ضمان الفعالية الكاملة للحق يف            -٢٠

وأوصت أيضاً ببذل مزيد    . إىل حمام يف املمارسة العملية منذ أوىل حلظات احلرمان من احلرية          
من اجلهود لضمان العمل الفعال لنظام املساعدة القانونية لألشخاص املودعني رهن احلـبس             

  . )٣٠(االحتياطي
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حبـق مجيـع    وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سلوفاكيا بأن تضمن االعتراف قانوناً            -٢١
األشخاص احملتجزين يف إخطار طرف ثالث خيتارونه منذ اللحظات األوىل للحرمـان مـن              

وينبغي أن يكون أي استثناء هلذا احلق معرفـاً         . العمليةاحلرية وتطبيق هذا احلق يف املمارسة       
  . )٣١(بضمانات مناسبةومصحوباً بوضوح وحمدوداً بصرامة من الناحية الزمنية 

ة مناهضة التعذيب إىل أن األشخاص احملتجزين ال يتمتعون حبق الوصول وأشارت جلن  -٢٢
إىل طبيب، فما بالك أن يكون هذا الطبيب من اختيارهم، منذ اللحظات األوىل للحرمان من               

ودعت اللجنة سلوفاكيا إىل أن تعتمد دون مزيد من         . احلرية، رغم التوصيات السابقة للجنة    
ا يف ذلك إىل طبيب من اختيار الشخص احملتجـز، منـذ            التأخري حق الوصول إىل طبيب، مب     

اللحظات األوىل للحرمان من احلرية؛ وأال تكون ممارسة هذا احلق موضوع أي تصفية مـن               
  . )٣٢(جانب أي ضابط شرطة

وإذ عربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء استخدام الكالب وعمليات التفتيش         -٢٣
 أوصت سلوفاكيا بالتوقف فوراً عن ممارسة عمليات التفتيش         ا فإهن برتع املالبس يف السجون،   

اجلماعي برتع املالبس وضمان استناد أي جلوء إىل تفتيش السجناء برتع املالبس إىل تقيـيم               
وعـالوة علـى ذلـك،      . فردي وتنفيذه بطريقة حتترم قدر اإلمكان كرامة السجناء املعنيني        

توقف عن استخدام الكالب ألداء املهام الروتينية       اختتمت جلنة مناهضة التعذيب بأنه ينبغي ال      
يف السجن اليت تشمل السجناء، كما ينبغي عدم استخدامها خالل عمليات تفتيش السجناء             

  . )٣٣(برتع املالبس
مع مجيع مرتكيب جرائم    بالتحقيق  وأوصى املركز األورويب حلقوق الروما سلوفاكيا         -٢٤

وعالوة على ذلك، أوصى املركـز سـلوفاكيا   . )٣٤(والكراهية ضد الروما ومقاضاهتم العنف  
بتعديل القانوين اجلنائي لتشديد العقوبات اخلاصة باجلرائم اليت يرتكبها ضباط الشرطة بدوافع            

بـدوافع  عنصرية وضمان التحقيق يف األعمال غري القانونية املزعومة اليت ترتكبها الـشرطة             
م مفوض حقوق اإلنـسان توصـيات        وقد .)٣٥(ا حسب األصول  عنصرية ومقاضاة مرتكبيه  

  . )٣٦(مماثلة
وأشار فريق اخلرباء املعين بالعمل ملكافحة االجتار بالبشر التابع جمللس أوروبـا إىل أن       -٢٥

على السلطات أن تتخذ تدابري تشريعية وعملية لضمان إتاحة التعويضات جلميـع ضـحايا              
  . )٣٧( اإلقامةاالجتار بالبشر، بصرف النظر عن جنسيتهم ووضعهم فيما خيص

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
أعرب مفوض حقوق اإلنسان عن قلقه إزاء التمثيل املفرط ألطفال الرومـا بـني                -٢٦

ووفقاً للتشريعات، ال ميكن استخدام الفقر والظروف       . األطفال املودعني يف الرعاية املؤسسية    
غري أنه الحظ أن التقارير تفيـد بـأن تلـك           . ماملادية كأسباب إلبعاد األطفال عن أسره     

وأهاب مفوض حقوق اإلنسان بـسلوفاكيا أن       . األسباب هي األكثر شيوعاً إلبعاد األطفال     
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تضمن عدم إيداع أي طفل يف الرعاية املؤسسية فقط ألسباب تتعلق بظروف السكن السيئة              
  . )٣٨( ألسرتهئو الوضع املايل السيأ

  حق املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية حرية التجمع السلمي و  -٥  
 مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف           أشار  -٢٧

أوروبا إىل أن قانون احلق يف التجمع ينص على وجوب أن يضمن منظم أي جتمع عام وجود                 
، أن هذا احلكـم     ٢٠١٠ثليني لعام   ، فيما خيص مسرية امل    وبدا. العدد الضروري من املشرفني   

 وأوصـى . ع من الدولة إىل املـنظمني     ل واجب محاية التجم   حّونه يُ أُيفّسر على   سرمبا كان   
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان سلوفاكيا بضمان أال ُيفرض شرط وجـود            

تجمع أو  مشرفني أثناء التجمع إال على أساس كل حالة على حدة، عندما يربر ذلك حجم ال              
طبيعته وأن ُيحدد دور املشرفني على التجمع بوضوح، يف القانون واملمارسة، على أنـه دور               

وأشار إىل ضرورة تكليف املـشرفني علـى        . ميسرين يساعدون املنظمني يف إدارة األحداث     
  . )٣٩(التجمعات مبهام احلكومة اليت تتعلق مباشرة باحلفاظ على النظام العام خالل التجمعات

سالمة وأمن مجيع املشاركني يف     حبماية  وعالوة على ذلك، أوصى املكتب السلطات         -٢٨
التجمعات واملتظاهرين واملشاركني يف املظاهرات املضادة على حد السواء وضـمان محايـة             
أعضاء األقليات واجملموعات املستضعفة أيضاً من االعتداءات املتسمة بالعنف عند ممارسـة            

  . )٤٠(ي دون تدخل الدولةحريتهم يف التجمع السلم
 ٢٠١٣-٢٠٠٩والحظ املكتب أن االستراتيجية الوطنية للمساواة بني اجلنسني للفتـرة          -٢٩

غري أن . هتدف إىل إدماج اجلانب اجلنساين يف رسم السياسات وتنفيذها على مجيع املستويات       
قرار، ومن مث يترك    اإلطار القانوين ال ينص على تدابري حمددة لتعزيز مشاركة املرأة يف صنع ال            

وأشار املكتب إىل . مسألة داخلية لألحزاب السياسيةملرأة يف اجملال السياسي أساساً   النهوض با 
خـالل االنتخابـات الربملانيـة       يف املائة من مجيع املرشحني على أوراق االقتراع          ٢٢,٨أن  
. ح انتخاهبن  كن نساء وأن قلة من النساء ُوضعن يف هذه األوراق يف مكانة ترج             ٢٠١٠ لعام

  . )٤١() يف املائة١٥,٣( مندوباً ١٥٠ مرشحة من جمموع ٢٣وكنتيجة ذلك، انُتخبت للربملان 
وأشارت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا إىل أن استخدام األشـخاص املنـتمني إىل               -٣٠

 أقليات وطنية، وال سيما األقليات األصغر عدداً والروما، يف اإلدارة العامة ووكاالت إنفـاذ             
  . )٤٢( يف البيانات املتاحة يف هذا اجملالاًالقانون يبدو حمدوداً وأن هناك نقص

وأشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية إىل أن             -٣١
 األشخاص املنتمني إىل األقليات الوطنية ممثلون متثيالً جيداً بشكل عام يف اهليئات املنتخبة على             

 وأشـار   .)٤٣(كافيةويف الوقت نفسه فإن مشاركة أقلية الروما يف الربملان غري           . الصعيد احمللي 
مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل أن حوايل عشرة مرشحني على أهنم مـن            

 على القوائم االنتخابية ألربعة أحـزاب       ٢٠١٠ ثناء االنتخابات الربملانية لعام   الروما تقدموا أ  
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ومل ينتخب أي مرشح من     . أي منهم يف مركز يضمن له الفوز      سية، ولكن دون أن يكون      رئي
  . )٤٤(٢٠١٠الروما للربملان يف عام 

وأوصت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا سلوفاكيا بتكثيف جهودها لضمان مشاركة            -٣٢
 اإلدارة العامـة    عدداً، يف األصغر   املنتمني إىل األقليات الوطنية، مبا فيها األقليات         األشخاص

ووكاالت إنفاذ القانون، وتعزيز زيادة مشاركة األشخاص املنتمني إىل أقلية الروما يف اهليئات             
  . )٤٥(املنتخبة، ال سيما على املستوى املركزي

وأشار مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل أن عدداً هاماً من ناخيب              -٣٣
ون هدفاً سهالً للتالعبات االنتخابية نظراً للظروف       الروما مستضعفون بشكل خاص ويشكل    

االقتصادية السيئة وتدين مستوى التعليم واالستبعاد االجتماعي الذين يعيشونه          -االجتماعية  
ن التأثري غري املـشروع علـى       أكتب إىل الشواغل اليت أُثريت بش     وأشار امل . على نطاق واسع  

ا الحظ املكتـب يف تقريـر بعثـة تقيـيم           وكم. )٤٦(خيب الروما، خاصة شراء األصوات    نا
. ، ُعدِّل القانون اجلنائي لتجرمي شـراء األصـوات      ٢٠١٢االحتياجات الذي أصدره يف عام      

بادعـاءات  زالت مرتبطة   ناخيب الروما ما    صورة  ولكن املكتب أشار إىل وجود قلق من أن         
  . )٤٧(شراء األصوات

 أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة        إىل ٢وعالوة على ذلك، أشارت الورقة املشتركة         -٣٤
واألحكام القانونية اليت حتـرم     . اخلاضعني للوصاية ال ميكنهم أن ميارسوا حقهم يف التصويت        

املعـايري الدوليـة حلقـوق    األشخاص اخلاضعني للوصاية من احلق يف التـصويت تنتـهك        
ـ         ٢ وأوصت الورقة املشتركة     .)٤٨(اإلنسان ع  سلوفاكيا بأن تعدل تـشريعاهتا لـضمان متت

مبن فيهم أولئك اخلاضعون األشخاص ذوي اإلعاقة باحلق يف التصويت والترشح لالنتخابات،       
  . )٤٩(للوصاية

  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
كما الحظ جملس أوروبا، خلص امليثاق االجتماعي األورويب إىل أن قانون العمـل               -٣٥

اعة يف اليوم يف بعض أنواع العمل؛ وأن األجـر األدىن            س ١٦جييز أن يصل وقت العمل إىل       
  . )٥٠(غري عادل بشكل واضح واإلجازة املتاحة لتعويض العمل اإلضايف ليست طويلة مبا يكفي

  احلق يف الصحة  -٧  
ال تزال بعيدة املنال بالنسبة إىل       إىل أن وسائل منع احلمل       ١أشارت الورقة املشتركة      -٣٦

ومـا زال  .  ارتفاع تكلفتها رغم أهنا قد تكون متاحة هلـن رمسيـاً  بسببالعديد من النساء    
استخدام وسائل منع احلمل اهلرمونية منخفضاً وال يغطي نظام التأمني الصحي العام وسـائل              

 إىل أن وزارة    ١ وأشارت الورقة املشتركة     .)٥١()باستثناء التعقيم ألسباب صحية   (منع احلمل   
 حيظر صراحة تغطية التأمني الـصحي العـام         ٢٠١١عام  الصحة اعتمدت قانوناً جديداً يف      

 أن القـانون    ١وأوضحت الورقة املشتركة    . لوسائل منع احلمل املستخدمة ملنع احلمل ال غري       
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يغري املمارسة القائمة املتمثلة يف متويل وسائل منع احلمل ألن تغطية التأمني الصحي             مل  اجلديد  
اعتماد هذا القانون، أكدت الدولة من جديد هنجها        وب. مل مل ُينفذ قط   العام لوسائل منع احل   

، ممـا   "خمدرات تتعلق بنمط احليـاة    "منع احلمل على أهنا     للتعامل مع وسائل    الطويل األجل   
معايري منظمة الصحة العاملية اليت تعرف وسائل منع احلمل علـى أهنـا أدويـة               يتعارض مع   
  . )٥٢(االجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ومع ضرورية و

 إىل أن عدم توفر معلومات دقيقة وشاملة بشأن وسائل          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٧
ويف . منع احلمل يزيد من عرقلة وصول النساء واملراهقات إىل وسائل منع احلمـل احلديثـة              

اً على اجلهـاز  العديد من املدارس، ال يوجد تعليم جنسي بتاتاً أو إنه غري مالئم ويركز أساس        
  . )٥٣(وعلم التشريحالتناسلي 

 سلوفاكيا بأن تزيد فرص الوصول إىل وسائل منع احلمل ١وأوصت الورقة املشتركة   -٣٨
 تكاليف وسائل منع احلمل احلديثة يف نظـام التـأمني           بإدراجاملعقولة التكلفة جلميع النساء     

ملدارس؛ وتنقيح املواد التعليميـة     التعليم اجلنسي كموضوع إلزامي يف ا     وإقرار  الصحي العام؛   
 ذلـك سـلوفاكيا   وأوصت عالوة على. )٥٤(م جنسي خال من القوالب النمطية     لضمان تعلي 

ص ما يكفي من املوارد     ي عن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، وختص      برنامج شامل باعتماد  
  . )٥٥(املالية والبشرية لتنفيذه

التشريعات جتيز اإلجهاض عند الطلـب دومنـا    إىل أن ١وأشارت الورقة املشتركة     -٣٩
حاجة إىل حتديد السبب خالل األسابيع االثين عشر األوىل من احلمل، وبعد ذلك إذا كانت               

غري أن وصول املرأة إىل اإلجهاض مقيد عمليـاً  . حاالت علة قاتلة  يف  حياة املرأة يف خطر أو      
لة التكلفة واملمارسـة الواسـعة      بطرق متعددة، مبا يف ذلك انعدام خدمات اإلجهاض املعقو        
  . )٥٦(لالستنكاف الضمريي يف أوساط الرعاية الصحية اإلجنابية

يف  سلوفاكيا بأن حتسن الوصول إىل خدمات إجهاض         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٤٠
 حمـدود غري  بتخفيض تكلفتها؛ وضمان كون الوصول إىل خدمات الصحة اإلجنابية          املتناول  

توازن إلجياد  اف الضمريي؛ وتعديل اللوائح القائمة      كناملهن الصحية االست  مارسة املشتغلني ب  مب
  . )٥٧(مناسب بني ممارسة االستنكاف الضمريي واملسؤولية املهنية

وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل ورود تقارير خالل عدة سنوات عـن حـاالت                -٤١
 أن احلكومة مل تصدر أي والحظ. التعقيم القسري لنساء الروما، ال سيما يف شرقي سلوفاكيا

 والحظت اللجنة الوزاريـة جمللـس       .)٥٨( التعقيم القسري أو اعتذار عنها     اعتراف مبمارسات 
أوروبا واللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنية أن الـضمانات            

تعديالت على قانون   ال  قة حرة ومستنرية ُعزِّزت بإدخ    التشريعية ضد التعقيم دون موافقة مسب     
الرعاية الصحية، الذي حظر نتيجة لذلك التعقيم املمارس يف غياب طلب خطـي وموافقـة               

 والحظ مفوض حقوق اإلنـسان      .)٥٩( املعنيني أو ممثليهم القانونيني    خطية مستنرية من األفراد   
وجـه  تعديل التشريعات ذات الصلة كخطوة إجيابية، فأشار إىل استمرار ورود تقارير عن أ            
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بانعدام املبادئ التوجيهيـة    أوجه القصور املتصلة    القصور يف تنفيذ هذه التشريعات، ال سيما        
. لإلجراءات املوحدة اليت جيب أن يتبعها موظفو القطاع الصحي للحصول على هذه املوافقة            

كل مستشفى إىل   نزوع  وأحال مفوض حقوق اإلنسان إىل منظمات اجملتمع املدين مشرياً إىل           
  . )٦٠(راءاته اخلاصةوضع إج

وحث مفوض حقوق اإلنسان سلوفاكيا على ضمان إجراء حتقيق فـوري ونزيـه               -٤٢
. وكامل وفعال يف مجيع ادعاءات التعقيم القسري لنساء الروما ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم           

وشدد . ة الوالدين بأقصى درجات اجلدية    ر دون موافق  صَّوجيب التحقيق يف ادعاءات تعقيم القُ     
لوايت تعرضن  على أنه ينبغي إتاحة جرب كاٍف وفعال وفوري، مبا يف ذلك التعويض، للنساء ال             

 التامة واملستنرية، كما ينبغي أن يكون هذا اجلرب متناسباً مع خطـورة             نللتعقيم دون موافقته  
 التقادم، مبا فيها القيود الزمنيـة       ال تكون قوانني  أوينبغي  . اكات والضرر الذي حلقهن   االنته

  . )٦١(املطبقة على الدعاوى املدنية، تقييدية بال مربر

  احلقوق الثقافية  -٨  
أوصت اللجنة الوزارية جمللس أوروبا سلوفاكيا بأن تنتهج سياسة الـدعم حلفـظ               -٤٣

ني باألمر،  ثقافات األقليات الوطنية وتنميتها، من خالل إجراءات شفافة وبالتشاور مع املعني          
  . )٦٢(وأن تنظر يف اعتماد قوانني بشأن متويل األنشطة الثقافية لألقليات

وأوصت اللجنة الوزارية سلوفاكيا بأن تضمن إيالء الكتب املدرسية ما يكفي مـن               -٤٤
  . )٦٣(االهتمام لثقافات األقليات الوطنية وهويتها، مبا فيها األقليات األصغر عدداً

  اقةاألشخاص ذوو اإلع  -٩  
إىل تعليم  التقدمي  إمكانية   إىل أن قانون التعليم ينص على        ٢أشارت الورقة املشتركة      -٤٥

يف املـدارس   :  طـرق خمتلفـة    االجتماعية بثالث  - ذوي اإلعاقة الفكرية والنفسية   األطفال  
. اخلاصة؛ ويف فصول خاصة من مدارس التعليم السائد؛ ويف فصول مدارس التعليم الـسائد             

بات معقولة وتـدابري دعـم      ن مدرسة التعليم السائد ليست ملزمة بتوفري ترتي       وأشارت إىل أ  
وخلصت إىل أن التعليم ُيقدم إىل  . طفال ذوي اإلعاقة حىت ولو قبلت التحاقهم هبا       خمصصة لأل 

ومرافق التعليم الـسائد، يف     قة يف مدارس خاصة منفصلة عن نظم        معظم األطفال ذوي اإلعا   
، ال يعكـس  ١وكما الحظت الورقة املـشتركة    .  حلقوق اإلنسان  تناقض مع املعايري الدولية   

منوذج التعليم  قانون التعليم وممارسة التعليم اخلاص منوذج تعليم شامل بل إنه باألحرى يدعم             
مفـوض حقـوق اإلنـسان      وأبدى  . )٦٤(طفال ذوي اإلعاقة وعزهلم   الذي يتسم بفصل األ   

  . )٦٥(مالحظات مماثلة
 أن على السلطات أن تنظر يف مسالة تغيري اإلطار           إىل نسانوأشار مفوض حقوق اإل     -٤٦

القانوين والتنظيمي القائم لتيسري إنفاذ تعليم شامل للجميع يف املمارسة العمليـة، ال سـيما               
وي االحتياجات التعليمية    لألطفال ذ   على املدارس وضع ترتيبات معقولة     بإنشاء التزام يفرض  
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 سلوفاكيا بوضع خطة عمل إلعطاء األولوية للتعليم        ٢  وأوصت الورقة املشتركة   .)٦٦(اخلاصة
جلميع األطفال يف أماكن التعليم السائد وضمان إمكانية تكييف املدارس واملنـاهج            الشامل  

  . )٦٧(األطفال ذوي اإلعاقة وجعلها يف متناوهلممجيع الدراسية مع احتياجات 
االجتماعية  -  النفسية وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة          -٤٧

أو الفكرية ميكن أن ُيحرموا كلياً أو جزئياً من أهليتهم القانونية ويوضعوا حتت الوصاية وأن               
 أو اجلزئية وإىل افتراض عدم       إىل الوصاية الكلية   اناحلرمان من األهلية القانونية وتقييدها يؤدي     

؛ واملوافقة علـى  ) الزواج والوالديةحقوق(هلية تلقائياً يف مجلة أمور منها الشؤون األسرية     األ
 ٢رقة املـشتركة    ووردت يف الو  . )٦٨(التعاقدية؛ واملشاركة السياسية  العالج الطيب؛ واملسائل    

وشجع مفوض حقوق اإلنسان سلوفاكيا على إنـشاء نظـام لـدعم           . )٦٩(مالحظات مماثلة 
 ١٢ار، وفقاً للمـادة     االجتماعية أو الفكرية يف اختاذ القر      - األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية   

  . )٧٠(٢٠١٥-٢٠٠٦من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخطة عمل جملس أوروبا للفترة 
 أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة ما زالـوا           إىل وأشار مفوض حقوق اإلنسان     -٤٨

ورغم أن اخلدمات اجملتمعية متاحة،     . يعيشون يف مؤسسات كبرية يف معزل عن باقي اجملتمع        
إن معظم األشخاص ذوي اإلعاقة ال ميكنهم يف بعض احلاالت احلصول علـى املـساعدة               ف

الالزمة لإلقامة يف ترتيبات خيتاروهنا بأنفسهم والتمتع حبق العيش بصورة مستقلة واالندماج            
كـان  تركيـز   ال اإلنسان إىل معلومات تشري إىل أن     وأحال مفوض حقوق    . يف اجملتمع احمللي  

سني الظروف املادية يف املؤسسات الكبرية لألشـخاص ذوي اإلعاقـة           على حت منصّباً أكثر   
االبتعاد عن الطابع   (ة  الفكرية منه على االستعاضة تدرجيياً عن هذه املؤسسات ببدائل جمتمعي         

وأوصـت الورقـة    . )٧٢( مالحظات مماثلـة   ٢رقة املشتركة    ووردت يف الو   .)٧١()املؤسسي
اسات املعتمدة بشأن االبتعاد عن الطابع املؤسـسي        تنفيذ السي بضمان   سلوفاكيا   ٢املشتركة  

وحتويل األماكن املؤسسية إىل خدمات اجتماعية يف اجملتمعات احمللية يف غضون مدة زمنيـة              
  . )٧٣(معقولة
 إىل أن العديد من األشخاص ذوي اإلعاقة يتعرضـون          ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٤٩

يف مستشفيات األمراض النفسية أو االحتجاز      لالحتجاز، إما من خالل اإليداع غري الطوعي        
واألشخاص ذوو اإلعاقة يف هذه املؤسسات      . الطويل األجل يف مؤسسات الرعاية االجتماعية     

 ٢وأشارت الورقة   . معرضون لإليذاء وخيضعون لقيود خطرية وغري مربرة يف ممارسة حقوقهم         
يف املستشفى واملوافقة على العالج يف      إىل أن النظام القانوين ال مييز بني املوافقة على اإليداع           

، ما أن تقرر احملكمـة مـشروعية         العملية ويف املمارسة . إطار إجراءات االلتزام غري الطوعي    
. االحتجاز حىت ُيجرد األشخاص ذوو اإلعاقة من حقهم يف املوافقة املستنرية علـى العـالج   

هتم للعالج القسري، مبا يف      املستشفى ضد إراد   أودعواويتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة الذين      
نية كشكل  األدوية املضادة لالضطرابات الذه   ذلك استخدام القيود البدنية أو العزل، ومناولة        

  . )٧٤(من التقييد
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وشجع مفوض حقوق اإلنسان سلوفاكيا على اعتماد استراتيجية حلمايـة حقـوق              -٥٠
 وتأمني تقدم ملموس يف     ولضمان تنفيذ هذه االستراتيجية   . اإلنسان لألشخاص ذوي اإلعاقة   

متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوقهم، دعا مفوض حقوق اإلنسان السلطات إىل أن تنـشئ              
دون تأخري آلية مستقلة لتعزيز ورصد إعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وجهة اتصال أو     

  . )٧٥(آلية تنسيق حكومية هلذه املواضيع

  األقليات والشعوب األصلية   -١٠  
للجنة الوزارية التابعة جمللس أوروبا سلوفاكيا بأن تشجع وصول األشخاص          أوصت ا   -٥١

م ومشاركتهم فيها، مبا فيهم الروما، وزيـادة        الاألقليات الوطنية إىل وسائط اإلع    املنتمني إىل   
دعم وسائط إعالم األقليات فضالً عن إنتاج برامج جيدة مصممة لألشخاص املنـتمني إىل              

  . )٧٦(األقليات الوطنية
 .)٧٧(تخدام اللغة اهلنغارية غري كـافٍ    اس منتدى معهد حبوث األقليات إىل أن     وأشار    -٥٢

وأوصت اللجنة الوزارية سلوفاكيا مبراجعة شرط أن يكون متحدثو لغة من لغات األقليـات              
 يف املائة من سكان بلدية من البلديات لتفعيل التعهدات يف جمـال             ٢٠ميثلون ما ال يقل عن      

أوصت أيضاً سلوفاكيا بأن تعتمد تشريعات أمشل بشأن لغات األقليات مـن             و .)٧٨(اإلدارة
أجل ضمان توازن مناسب بني النهوض املشروع بلغة الدولة واحلـق يف اسـتخدام لغـات              

  . )٧٩(األقليات
والحظت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات الوطنيـة أن             -٥٣

ىل األقلية اهلنغارية ال تتوفر هلم فرص كافية لتعلم اللغة اهلنغارية يف املدارس             األطفال املنتمني إ  
إلضـافة إىل   وبا.  املناطق املختلطة اإلثنيات   اليت ُيقدم فيها التعليم باللغة السلوفاكية الواقعة يف       

  . )٨٠(ذلك، مل ُيطور تعليم لغة الروما مبا يكفي
أن املدارس اليت تدرس باللغة اهلنغارية أقـل        وأشار منتدى معهد حبوث األقليات إىل         -٥٤

وأوصت اللجنة الوزارية سلوفاكيا بأن     . )٨١(تدرس باللغة السلوفاكية  اليت  تطوراً من املدارس    
تواصل جهودها لتوفري اعتمادات لتعليم مجيع لغات األقليات على مجيع املستويات املناسـبة             

 التدابري املتخذة والتقدم احملرز يف تعليم       وحتسني تدريب املدرسني، وإنشاء هيئة مكلفة برصد      
  . )٨٢(لغات األقليات

وأعرب مفوض حقوق اإلنسان عن قلقه ألن العديد من أطفال الروما مـا زالـوا                 -٥٥
يتلقون تعليماً ذا نوعية متدنية باملقارنة مع أقراهنم من غـري الرومـا بـسبب الـسياسات                 

وضـع  : طريقتني رئيـسيتني  لفصل يظهر ب  اوالحظ أن   . واملمارسات اليت تؤدي إىل الفصل    
أطفال الروما بأعداد مفرطة يف مدارس خاصة أو صفوف لألطفال ذوي اإلعاقات العقليـة              

. اخلفيفة؛ وتسجيل أطفال الروما يف مدارس أو صفوف التعليم السائد املخصصة للروما فقط            
عليم الـسائد   وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أن أطفال الروما، يف مدارس أو صفوف الت            

وتفيـد التقـارير بـأن      . تعليم ذي مستوى منخفض   املنفصلة، حيصلون يف هناية األمر على       
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مـن طالهبـم   نتائج متدنيـة  املدرسني يف الصفوف املخصصة للروما فقط غالباً ما يتوقعون    
  . )٨٣(وارد وهياكل أساسية أقل جودةويتلقون قدراً أقل من امل

 العفو الدولية عن أسفها لرفض التوصـية املقدمـة          ويف هذا الصدد، أعربت منظمة      -٥٦
خالل اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل بتنفيذ تدابري لوضع حد للتمييـز ضـد               

. الروما يف التعليم واعتربت أن احلكومة أخفقت حىت اآلن يف التصدي هلذه املشكلة بفعاليـة              
وفاكيا بزيادة فرص وصول مجيع التالميذ  منظمة العفو الدولية عن تقديرها اللتزام سل   وأعربت

تدابري حمددة لوضع هذا االلتزام موضع  يتخذ ملرغم أن هذا البلد    إىل التعليم الشامل للجميع،     
التعليم ومـا   إىل  وكنتيجة لذلك، ما زال تالميذ الروما يواجهون التمييز يف الوصول           . التنفيذ

 .)٨٤(عليم املنفصل املخصص للروما فقط    أو يف الت  /وزالوا ممثلني متثيالً مفرطاً يف التعليم اخلاص        
وأشار املركز األورويب حلقوق الروما إىل أن احلكومة أخفقت يف اعتماد وتنفيذ إطار قانوين              

وما يف التعليم اخلاص    سليم وسياسات مناسبة ملعاجلة ومكافحة األعداد املفرطة من أطفال الر         
  . )٨٦( مالحظة مماثلةوأبدت منظمة العفو الدولية .)٨٥(واملنفصل

وعالوة على ذلك، أشارت منظمة العفو الدولية إىل قرار صدر عن احملكمة اإلقليمية               -٥٧
، إذ ميشاالين شاريشكي قرية قضت فيه بأن املدرسة االبتدائية يف ٢٠١٢يف بريشوف يف عام 

كـرس يف   الروما يف فصول منفصلة، انتهكت مبدأ املساواة يف املعاملة امل         من  وضعت تالميذ   
والحظـت  . وطُلب إىل املدرسة أن تغري الترتيبـات      . قانون مكافحة التمييز وقانون املدارس    

أن احلكومة أخفقت حىت اآلن يف اختاذ التدابري الالزمة لضمان نشر           بقلق  منظمة العفو الدولية    
ؤولة عن  تعريف احملكمة للفصل اإلثين يف التعليم والترويج له حىت تفهمه السلطات املعنية املس            

  . )٨٧(الوطين أو احملليالصعيد تنفيذه، سواء على 
إزاء افتقار املدارس للدعم الـضروري      أيضاً  وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها         -٥٨

للتصدي حلاالت الفصل القائمة وألن بعض السلطات مثل مفتشية مدارس الدولة تفتقر إىل القـدرة               
  . )٨٨(رصد حدوث الفصل اإلثين يف املدارس بطريقة فعالةلالالزمة والسلطة واملوارد واإلرادة 

وكما الحظ جملس أوروبا، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعـصب             -٥٩
 السلطات، إذا أرادت أن تكافح الفصل الفعلي ألطفـال      ٢٠٠٩التابعة جمللس أوروبا يف عام      

 السلطات احمللية لوضع وتنفيذ خطط إلهناء        احلوافز املالية، إىل   هاالروما، بأن تقدم حوافز، ومن    
وفيما يتعلق هبذه التوصية، أشارت جلنـة مناهـضة العنـصرية           . فصل املدارس يف مناطقها   

وخلـصت  بقيت دون تغيري  إىل أن حالة الروما يف النظام املدرسي        ٢٠١٢والتعصب يف عام    
  . )٨٩(إىل أن توصيتها مل ُتنفذ

جنة االستشارية املعنية باالتفاقيـة اإلطاريـة حلمايـة         وأوصت اللجنة الوزارية والل     -٦٠
األقليات الوطنية سلوفاكيا بأن تتخذ تدابري حازمة لوضع حد، دون تأخري، الستمرار فـصل     

؛ وتكثيـف اجلهـود     "اخلاصة"تسجيلهم دون مربر يف املدارس      لأطفال الروما يف املدرسة و    
وأوصت منظمـة العفـو     . )٩٠(لسائدايف التعليم   بشكل مالئم   فال الروما   أطلضمان إدماج   
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الدولية سلوفاكيا بأن تنفذ بفعالية حظر التمييز املكرس يف قانون مكافحة التمييـز وقـانون               
يف التعليم، باسـتخدام    " فصل"مبثابة  اإلجراءات اليت تعد    تعتمد وتفعل تعريف    أن  املدارس؛ و 

قوق اإلنـسان وحمكمـة     تعريف الفصل املقدم يف السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حل        
  .)٩١(تنشره وتروج له لدى مجيع السلطات التعليمية وسلطات الرصد ذات الصلةأن بريشوف؛ و

  أفراد طائفـة وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أن التقارير تفيد بأن متتع العديد من          -٦١
وف املادية عن   الروما باحلق يف السكن يواجه عدداً من العوائق املتشابكة، مبا فيها تدين الظر            

وصـعوبات الوصـول إىل الـسكن       العقار  املستوى املطلوب والفصل وانعدام أمن حيازة       
وليست ظروف األمـن والـسلم      . االجتماعي، مع كون التمييز أساساً لكل هذه اجلوانب       

أفراد والكرامة على اخلصوص، اليت تعد جزءاً ال يتجزأ من احلق يف السكن، متاحة للعديد من 
ما الذين يعيشون يف جمتمعات حملية مهمشة، مبا فيها املـستوطنات املنفـصلة يف              الروطائفة  

املناطق الريفية أو على أطراف املدن، واألحياء اليت يشكل الروما أغلبيـة فيهـا يف املنـاطق       
وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أن الظروف املادية يف معظم هذه املـستوطنات             . احلضرية

وى املطلوب، ال سيما يف شرقي سلوفاكيا واملقاطعات اجلنوبيـة مـن       متدنية بكثري عن املست   
  . )٩٢(وسط سلوفاكيا

وأشار مفوض حقوق اإلنسان إىل أنه يبدو أن ميوالً جديداً نسبياً يعزز الفصل يتمثل           -٦٢
إىل ر املركز األورويب حلقوق الروما      وأشا. )٩٣(يف بناء اجلدران لفصل مناطق الروما عن غريها       

اجلدران إما ُشّيدت بتفويض مباشر من إحدى البلديات أو أن البلدية سامهت مالياً             أن معظم   
  . )٩٤(يف رغبة املقيمني يف بناء اجلدران

وأبرز مفوض حقوق اإلنسان أن عدم وجود حيازة مأمونة لألراضـي والـسكن               -٦٣
كن الالئق م يف السهوامللكية مشكلة حامسة تعرض العديد من الروما إىل انتهاكات أخرى حلق      

ويب حلقوق الروما    املركز األور  ىوأبد. )٩٥(هم أمام عمليات اإلخالء القسري    وتزيد من ضعف  
 تضمن احليـازة    ن على السلطات أن   أق اإلنسان إىل     وأشار مفوض حقو   .)٩٦(مالحظة مماثلة 

. )٩٧(يف املوقع احلايل أو الترحيل إىل سكن بديل مالئم يف جمتمعـات مندجمـة             للعقار  الرمسية  
أوصى املركز األورويب حلقوق الروما سلوفاكيا بأن تكف عن عمليات اإلخالء القـسري             و

ُتنفَّذ وفقاً للقانون الـوطين     أهنا  للروما وتضمن أن عمليات اإلخالء هي وسيلة املالذ األخري و         
  . )٩٨( على السواءوالدويل

روما وحث مفوض حقوق اإلنسان سلوفاكيا على تكثيف جهودها ملكافحة فصل ال            -٦٤
 ينصب على االستثمار يف وضـع حلـول         أنواعترب أن التركيز الرئيسي ينبغي      . يف السكن 

وينبغـي جتنـب بـرامج      .  مندجمة  حملية للسكن اآلمن واملعقول التكلفة للروما يف جمتمعات      
وأشار أيضاً إىل أن من املـستعجل       . ىل فصل جمتمعات الروما   إوممارسات السكن اليت تؤدي     

  .)٩٩(ى الظروف املادية السائدة يف العديد من مستوطنات الروماإدخال حتسينات عل
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