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 اق اة -أوالا  
تعرض سلوفاكيا على جلنة األمم املتحدة املعنية حبقووق األخوخاذ ذوي اإلعاقوة التقريور  -٠

دابري املتخوذة مون أجول تنفيوذ االلتزاموات مبوجوب اتفاقيوة حقووق األخوخاذ الشامل التايل عن الت
ذوي اإلعاقة وعن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف العامني املاضيني منذ أن دخلت االتفاقيوة حيوز 

للمبووادئ التوجيهيووة للجنووة املعنيووة حبقوووق اا وقوود أعوود التقريوور وفقوو. النفوواذ يف اجلمهوريووة السوولوفاكية
 .ي اإلعاقة، املتعلقة بالوثيقة اخلاصة باالتفاقيةاألخخاذ ذو 

وقوود وافووق اجمللووين الوووطين للجمهوريووة السوولوفاكية علووى اتفاقيووة حقوووق األخووخاذ ذوي  -٦
موون دسووتور  (5)7 للمووادةاا علووى القوووانني الوطنيووة طبقوو تسوومو اإلعاقووة، وقوورر أعووا معاهوودة دوليووة

 /نيسووووان ٦8 فاكية علووووى االتفاقيووووة يفوصوووودق رئوووويين اجلمهوريووووة السوووولو . اجلمهوريووووة السوووولوفاكية
 /أيووار ٦٢ ودع صووا التصووديق لوودى الوديووع، األمووني العووام لفمووم املتحوودة، يف، وأ  ٦١٠١ أبريوول
 /حزيوووووووران ٦5 ودخلوووووووت االتفاقيوووووووة حيوووووووز النفووووووواذ يف اجلمهوريوووووووة السووووووولوفاكية يف. ٦١٠١ موووووووايو
 .(٠)(٦)45 للمادةاا ، وفق٦١٠١ يونيه
 )أ((٠)٦7 علووى املووادةاا اجلمهوريووة السوولوفاكية حتف وو وبعوود إيووداع صووا التصووديق، أبوودت -3

 .من االتفاقية 4٢ للمادةاا من اتفاقية حقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة، وفق

 هيكل اللق ن   
رغوووووم أن مسوووووألة إنشووووواء مركوووووز للتنسووووويق ع تسوووووون بعووووود، قاموووووت وزارة العمووووول والشووووو ون  -4

. داد مجيوع املوواد الالزموة للتقريور الشواملاالجتماعية واألسرة باجلمهورية السلوفاكية، بتجميوع وإعو
وبووالن ر إىل احلاجووة إىل  هيووز كميوووة كبوورية موون املوووواد، وموون أجوول ضووومان أن تقوودم كوول م سسوووة 

لكل مادة من مواد االتفاقية على حدة، عنين خخص اا موادها يف هيكل موحد، وأن تويل اهتمام
ن مجوع وإعووداد موواد للتقريور الوووطين يكوون مبثابوة جهوة االتصووال لكول وزارة أو م سسوة مسوو ولة عو

وعقوودت، أثنوواء إعووداد التقريوور، اجتماعووات عموول خاصووة مووع  ثوول عوون امل سسووات . هاملزمووع تقدميوو
لوب وط  . املشاركة، و ثل عن األخخاذ ذوي اإلعاقة )رئيين اجمللين السلوفاكي لش ون اإلعاقوة(

ن مواطنني مون ذوي اإلعاقوات من اجمللين السلوفاكي لش ون اإلعاقة، وهو رابطة مدنية تتكون م
املختلفووة األنووواع، املسووواتة يف التقريوور الوووطين، رغوووم أنووه بصوودد إعوووداد تقريوور  وول خووواذ بووه عووون 

وعالوة على ذلا، ستتاح الفرصة جلميع املن مات غري احلكومية، وال سيما من موات  .االتفاقية
 .راجعةاألخخاذ ذوي اإلعاقة، للتعليق على هذه الوثيقة أثناء إجراءات امل

وزارة النقوول والبنوواء : وقوود جوورى، خووالل فوورتة إعووداد التقريوور، االتصووال بامل سسووات التاليووة -5
اجلمهوريووووووة السوووووولوفاكية، ووزارة املاليووووووة يف اجلمهوريووووووة السوووووولوفاكية، ووزارة يف والتنميووووووة اإلقليميووووووة 

ووزارة الوووودفاع يف  االقتصوووواد يف اجلمهوريووووة السوووولوفاكية، ووزارة الثقافووووة يف اجلمهوريووووة السوووولوفاكية،
__________ 

 .لجمهورية السلوفاكيةلارجية الش ون اخلالصادر عن وزارة  Z..z 317/2010 اإلخعار رقم (٠) 
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يف اجلمهوريووة السوولوفاكية، ووزارة الزراعووة والتنميووة الريفيووة يف اجلمهوريووة السوولوفاكية، ووزارة العوودل 
والرياضوة يف اجلمهوريوة السولوفاكية، ووزارة  ثاجلمهورية السلوفاكية، ووزارة التعليم، والعلوم والبحو

اجلمهوريووة السوولوفاكية، ووزارة الصووحة يف يووة ارجالشوو ون اخلداخليووة اجلمهوريووة السوولوفاكية، ووزارة 
يف اجلمهوريوووة السووولوفاكية، ووزارة البيجلوووة يف اجلمهوريوووة السووولوفاكية، ومكتوووب حكوموووة اجلمهوريوووة 
السلوفاكية، واللجنة املعنية باألخخاذ ذوي اإلعاقة، التابعة للمجلين احلكومي حلقوق اإلنسان 

مكتوب أموني امل واع العوام، واملفووض احلكوومي املعوين واألقليات القوميوة واملسواواة بوني اجلنسوني، و 
بطائفووة الرومووا، واملفوووض احلكووومي املعووين مبجتمووع املعلومووات، واملفوووض احلكووومي املعووين بوواحلكم 
احمللووي، واإلدارة املتكاملووة لفراضووي وامليوواه، واملفوووض احلكووومي املعووين باقتصوواد املعرفووة، واملفوووض 

املود،، ومكتوب محايوة البيانوات الشخصوية، ومكتوب املودعي العوام احلكومي املعين بتنمية اجملتموع 
 للجمهوريووة السوولوفاكية، واملكتووب اإلحصووائي للجمهوريووة السوولوفاكية، واملركووز الوووطين السوولوفاكي
حلقوق اإلنسان، ومكتب من مة الصحة العاملية يف اجلمهورية السلوفاكية، واحتاد البلدات واملدن 

(، واحتووووواد نقابوووووات العموووووال يف اجلمهوريوووووة SK 8ق احلكوووووم الوووووذا  )ورابطوووووة منووووواط يف سووووولوفاكيا،
السووولوفاكية، واحتووواد رابطوووات أربوووام العمووول يف اجلمهوريوووة السووولوفاكية، واالحتووواد الووووطين ألربوووام 

والدميقراطيووووة  ةالعموووول، ورابطووووة املوووودن واجملتمعووووات احملليووووة يف سوووولوفاكيا، والرابطووووة املدنيووووة للمواطنوووو
 .ومعهد الش ون العامة ، وهيجلة مراقبة الرعاية الصحية،اإلرسالوإعادة واملساءلة، وجملين البث 

قووق املعنيوة حبللمبادئ التوجيهية اليت اعتمدهتا جلنة األمم املتحودة اا وقد أعد التقرير وفق -٢
أجووزاء )مقدمووة، واألحكووام العامووة لالتفاقيووة، واحلقوووق  5 وهووو يتضوومن. األخووخاذ ذوي اإلعاقووة

ا يف االتفاقيووووة، واحلقوووووق احملووووددة مبوجووووب االتفاقيووووة، املنطبقووووة علووووى الفتيووووان احملووووددة املعوووورتف هبوووو
 .رفقاتاملاحملددة مبوجب االتفاقية( و  االلتزاماتوالفتيات والنساء ذوي اإلعاقة، و 

 الب وتوكو  االخليامي  
وافووووق اجمللووووين الووووووطين للجمهوريووووة السووووولوفاكية علووووى اتفاقيوووووة حقوووووق األخوووووخاذ ذوي  -7

موون دسووتور  (5)7 للمووادةاا علووى القوووانني الوطنيووة طبقوو تسووموأعووا معاهوودة دوليووة  اإلعاقووة، وقوورر
 ٦8 وصوودق رئوويين اجلمهوريووة السوولوفاكية علووى الخوتوكووول االختيوواري يف. اجلمهوريووة السوولوفاكية

 ٦٢ ق لوودى الوديووع، األمووني العووام لفمووم املتحوودة، يفيودع صووا التصوودوأ  . ٦١٠١ أبريوول/نيسووان
 ٦5 حيوووز النفووواذ يف اجلمهوريوووة السووولوفاكية يف االختيووواريخووول الخوتوكوووول ود. ٦١٠١ موووايو/أيوووار

 (٦)(٦)٠3 للمادةاا ، وفق٦١٠١ يونيه/حزيران

__________ 

 .الصادر عن وزارة خارجية اجلمهورية السلوفاكية .Z.z 318/2010 اإلخعار رقم (٦) 
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 (4إلى  0 األحكام العااة لالتفاقية )المواد ا  -ثانياا  
   0 المادة  

 الغ ض
 ."إعاقة"  لال يوجد يف قانون اجلمهورية السلوفاكية تعريف موحد ل -8
اا وفقووو . "احلالووة الصووحية غووري املواتيووة" مصووطل  (3)انون التووأمني االجتموواعيويسووتخدم قوو -9

هووي حالووة صووحية تتسووبب يف  "احلالووة الصووحية غووري املواتيووة الطويلووة األجوول" فوو ن( ٦)7٠ للمووادة
ويقوينم اخنفواض القودرة علوى . اخنفاض القدرة على القيام بنشاط مرب  لفرتة تزيود عون سونة واحودة

املقارنووة بوني القودرات البدنيوة، واملعرفيووة واحلسوية للشوخص ذي حالوة صووحية القيوام بنشواط مورب  ب
 يف صحة جيدة. غري مواتية طويلة األجل والقدرات البدنية واملعرفية واحلسية لفرد

 (٠)9 ومبوجوب املوادة، "اإلعاقة" مصطل  (4)ويستخدم القانون املتعلق خبدمات العمالة -٠١
ومبوجووب  - يعوورتف بأنووه معوووق يف إطووار تشووريع معمووول بووه فوو ن املووواطن ذي اإلعاقووة هووو مووواطن

يثبووت مووواطن مووا اإلعاقووة والنسووبة املجلويووة الخنفوواض قدرتووه علووى القيووام بنشوواط موورب   (٦)9 املووادة
بواسطة قرار أو إخعار من وكالة التأمني االجتمواعي أو  ةأو سلوكي ة، أو معرفيةبدني إعاقةبسبب 

 .لفن مة املعمول هبا فقاا و  تقييم من وحدة الضمان االجتماعي
مون قوانون العمول، ( 8)4١مبوجوب املوادة  "اإلعاقوة" مصطل  (5)يستخدم قانون العملو  -٠٠

وألغووراض هووذا القووانون فوو ن املو ووف ذا اإلعاقووة هووو مو ووف معوورتف بأنووه معوووق مبوجووب التشووريع 
 .باستحقاق عجزاا املعمول به، ويقدم إىل صاحب أو صاحبة العمل قرار 

 مصوووطل  (٢)دم قوووانون االسوووتحقاقات النقديوووة للتعوووويا عووون اإلعاقوووة الشوووديدةيسوووتخو  -٠٦
اإلعاقوة الشووديدة بوصوفها اإلعاقوة الوويت تسوفر عون عجووز ( 3)٦وتعوورف املوادة  "اإلعاقوة الشوديدة"

القودرة يف  وألغوراض هوذا القوانون، فوان اإلعاقوة الو يفيوة عجوز. يف املائوة 5١ و يفي ال يقول عون
بنوواء اا سووية، أو القوودرة املعرفيووة يتوقووع أن يسووتمر ألكثوور موون اثووين عشوور خووهر البدنيووة، أو القوودرة احل

 .على التطور املتوقع لإلعاقة
اإلعاقوووة،  افووو ن الطفووول ذ (7)مووون القوووانون املتعلوووق بالرتبيوووة والتعلووويم( ٠)٦مبوجوووب املوووادة و  -٠3
ضووعف السوومع ن يعانيووان موون عجووز عقلووي، أو ااإلعاقووة تووا الطفوول أو التلميووذ اللووذ االتلميووذ ذ أو
ووووو أو د ضوووووعف البصووووور أو إعاقوووووة بدنيوووووة، أو ضوووووعف يف مهوووووارات االتصوووووال، أو مووووون مووووورض التوحن
 .أو من إعاقات متعددة عام يف النمواضطرام  أو

__________ 

 .املتعلق بالتأمني االجتماعي، بصيغته املعدلة .Z.z 461/2003 القانون رقم (3) 
 .املتعلق خبدمات العمالة وبتعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلة .Z.z 5/2004 القانون رقم (4) 
 .قانون العمل، بصيغته املعدلة .Z.z 311/2001 القانون رقم (5) 
لتعوووويا عوون اإلعاقووة الشوووديدة، وبتعووديل قووووانني املتعلوووق باالسووتحقاقات النقديووة ل .Z.z 447/2008 القووانون رقووم (٢) 

 .معينة، بصيغته املعدلة
 .املتعلق بالرتبية والتعليم )قانون املدارس(، وبتعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلة .Z.z 245/2008 القانون رقم (7) 
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   2 المادة  
 لعامنفال

وهووو دوودد . اإلطووار العووام لتطبيووق مبوودأ املسوواواة يف املعاملووة يوووفر قووانون مكافحووة التمييووز -٠4
م األساسووية مثوول مبوودأ املسووواواة يف املعاملووة والتمييووز )املباخوور وغوووري علووى وجووه اخلصوووذ األحكوووا

املباخر، والتحرش اجلنسي، واألمر بالتمييز واحلا على التمييز واإليذاء(، وهو دودد األخوخاذ 
فيهووا االمتثووال للمبوودأ  جيووبامللووزمني باالمتثووال ملبوودأ املسوواواة يف املعاملووة، كمووا دوودد اجملوواالت الوويت 

والتعلووويم  جمووواالت الضووومان االجتمووواعي والرعايوووة الصوووحية، وتووووفري السووولع واخلووودمات،)وال سووويما 
والعمالة(، وهو ددد ضمن هذه اجملاالت األسين اليت ينبغي أن يستند إليها التقيد مببدأ املساواة 

االسووووتثناءات موووون مبوووودأ املسوووواواة يف املعاملووووة، والتفاصوووويل املتعلقووووة  أيضوووواا وهووووو يبووووني . يف املعاملووووة
 .كانيات اللجوء إىل احملاكم يف حالة انتهاكهب م
بأنوووه ح ووور التمييوووز علوووى أي أسووواس مووون  اليعووورنف االمتثوووال ملبووودأ املسووواواة يف املعاملوووة و  -٠5

اإلعاقووة  األسووين )اجلوونين، أو الوودين أو املعتقوود، أو االنتسووام إىل جنسووية أو جمموعووة عرقيووة، أو
اللغووووة،  ضووووع العووووائلي، أو لووووون البشوووورة، أوالسوووون أو امليوووول اجلنسووووي، أو الوضووووع الزواجووووي والو  أو
املمتلكوووووات،  راء، أو األصووووول القوووووومي أو االجتمووووواعي، أوالووووورأي السياسوووووي أو غوووووريه مووووون اآ أو
للمبوادئ  وفقواا   ارسوة احلقووق والواجبواتبأنوه  أيضواا ، بل فحسب النسب، أو أي مركز آخر( أو

بوودأ املسوواواة يف املعاملووة يشوومل التوودابري ويعتووخ القووانون أن االمتثووال مل. األخالقيووة املتعووارف عليهووا
الوقائيوووة الووويت يتخوووذها مجيوووع األطوووراف الووويت اوووا واجوووب االمتثوووال يف اجملووواالت الووويت ين مهوووا قوووانون 

أي هيجلوووووات اإلدارة احلكوميوووووة، والسووووولطات احملليوووووة، والرابطوووووات األهليوووووة  - (8)مكافحوووووة التمييوووووز
والتوودابري الوقائيووة هووي توودابري حتمووي موون . يووةاملسووتقلة، واألخووخاذ الطبيعيووون، والكيانووات القانون

التمييوووز إذا كوووان مووون املمكووون طلوووب اعتمووواد تووودابري مووون ذلوووا القبيووول حسوووب ال وووروف احملوووددة 
 .واإلمكانات املتاحة لفخخاذ امللزمني باالمتثال ملبدأ املساواة يف املعاملة

طواق األسوين ن اا،لوة واجبووتوسع قوانني أخرى،  عل من االمتثال ملبدأ املساواة يف املعام -٠٢
 .وسائل إضافية للجوء إىل القضاء أيضاا للتمييز، ويضع بعضها اا سسأاليت ال ميكن أن تكون 

. (9)ويسووووتند املفهوووووم القووووانو، للرتتيبووووات التيسووووريية املعقولووووة إىل قووووانون مكافحووووة التمييووووز -٠7
ة لتمكوني األخوخاذ ومبوجب هوذا القوانون، يطالوب أصوحام العمول بوأن يتخوذوا التودابري الالزمو

ذوي اإلعاقوة مون الوصووول إىل بعوا أخووكال العمالوة، وأداء أنشوطة معينووة يف جموال العمالووة، وإىل 
وال ينطبوق هوذا . و غريه من أخكال التطور يف جمال العمالوة، وإىل التعلويم املهوينأالتطور الو يفي 

 .لعملال لزوم له على صاحب ااا الواجب إذا كان من خأن العمل أن يشكل عبجل
__________ 

 .معينة احلماية من التمييز وبتعديل قواننياملتعلق باملساواة يف املعاملة يف جماالت معينة وب .Z.z 365/2004 القانون رقم (8) 
املتعلووق باملسوواواة يف املعاملووة يف جموواالت معينووة وباحلمايووة موون التمييووز  .Z.z 365/2004 موون القووانون رقووم 7 املووادة (9) 

 .وبتعديل قوانني معينة
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   4و 5 المادتان  
 المبادئ العااة واالللزااات العااة

أدخوول، يف الفوورتة املعنيووة يف اجلمهوريووة السوولوفاكية، عوودد موون التغيووريات الوويت توو ثر علووى  -٠8
اعتموودهتا باملعاهوودات واالتفاقيووات الدوليووة الوويت  خمتلووف جموواالت احليوواة االجتماعيووة، وذلووا عمووالا 

 .عليها دقتصاجلمهورية السلوفاكية و 
الخنوووامل الووووطين " حتوووت عنووووان خوووامالا اا ، اعتمووودت احلكوموووة تووودبري ٦١١٠ ويف عوووام -٠9

وميثووول هوووذا  (٠١)"لتطووووير ال وووروف املعيشوووية للموووواطنني ذوي اإلعاقوووة يف مجيوووع جمووواالت احليووواة
الخنامل الوطين خطوة من موة صووم اسوتحدام عمليوة إلجيواد حول مفواهيمي تودرجيي لعودد 

 ملنعة يف حياة األخخاذ ذوي اإلعاقة مبا يف ذلا هتيجلة ال روف الالزمة من املشاكل القائم
حوواالت اإلعاقووة وتشخيصووها يف الوقووت املناسووب ومعاجلتهووا، وتسووجيلها، واإلدموواج املعقووول 

وااودف املنشووود هووو خلووق الفوورذ . لفخوخاذ ذوي اإلعاقووة يف احليوواة االجتماعيووة والعمليووة
صوياغة وثيقوة برجموة اا و وري حاليو. اقة يف حياة اجملتمعاملتكافجلة، ودمل األخخاذ ذوي اإلع

 "برنووووامل تطوووووير أحوووووال معيشووووة األخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة" جديوووودة حتووووت العنوووووان العملووووي
ستسوووووتند جماالهتوووووا الرئيسوووووية إىل هيكووووول اجملووووواالت الووووووارد يف اتفاقيوووووة األموووووم املتحووووودة حلقووووووق 

 .األخخاذ ذوي اإلعاقة
 (٠٠)تيجية الوطنيوة ملنوع العنوف املنوزيل ضود املورأة ويف األسوروقد اعتمدت احلكومة االسرتا -٦١

 .(٠٦)٦١٠٦-٦١١9 والقضوواء عليووه، وخطووة العموول الوطنيووة ملنووع العنووف ضوود املوورأة والقضوواء عليووه للفوورتة
، ناقشت احلكومة التقرير امل قت عن تنفيذ خطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد ٦١٠٠ ويف عام

، ٦١٠٠ ويف عوووام. ، وأقرتوووه، وجووورى حتوووديث املهوووام٦١٠٦-٦١١9 املووورأة والقضووواء عليوووه للفووورتة
أجريوووووت العمليوووووات التحضوووووريية ملشوووووروع وطوووووين يف إطوووووار الخنوووووامل التنفيوووووذي للعمالوووووة واإلدمووووواج 

 .االجتماعي، تقدمي الدعم ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه
يش جوول دعووم العووأ، موون ٦١٠٠ نوووفمخ/تشوورين الثووا، 3١ واعتموودت احلكومووة، يف -٦٠

ة لتوجيووووه اسوووورتاتيجياملسووووتقل لفخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة وإدموووواجهم يف احليوووواة االجتماعيووووة، 
إىل خووووووارج امل سسووووووات و ووووووو  (٠3)اخلوووووودمات االجتماعيووووووة يف اجلمهوريووووووة السوووووولوفاكية ن ووووووام
 .البديلة الرعاية

__________ 

 .59١/٦١١٠ اعتمدته احلكومة يف قرارها رقم (٠١) 
 .٠١9٦/٦١١4اعتمدته احلكومة يف قرارها رقم (٠٠) 
 .438/٦١١9 اعتمدته احلكومة يف قرارها رقم (٠٦) 
 (٠3) -a-sluzieb-socialnych-systemu-edeinstitucionalizaci-http://www.employment.gov.sk/strategia

Slovakia.html-v-starostlivosti-nahradnej. 

http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
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، وافقوووووت وزارة العمووووول والشووووو ون االجتماعيوووووة ٦١٠٠ ديسووووومخ/كوووووانون األول ٠4 ويف -٦٦
خطوووة العمووول الوطنيوووة مووون أجووول االنتقوووال مووون الرعايوووة " جلمهوريوووة السووولوفاكية علوووىيف اواألسووورة 

. (٠4)"٦١٠5-٦١٠٠امل سسوووية إىل الرعايوووة اجملتمعيوووة يف ن وووام اخلووودمات االجتماعيوووة يف الفووورتة 
هبوودف  "املشووروع الوووطين لوودعم توووفري الرعايووة االجتماعيووة خووارج امل سسووات" إعووداداا وجيووري حاليوو

ريبية لتحويل مرافق خدمات جمتمعية خمتارة يف اجلمهورية السولوفاكية وتوجيههوا تنفيذ العملية التج
 .إىل خارج امل سسات

، وافقووت احلكومووة علووى خطووة العموول الوطنيووة لفطفووال ٦١١9 ينوواير/ويف كووانون الثووا، -٦3
 .(٠5)٦١٠٦-٦١١9 للفرتة
م االحتياجوووات تغوووريات كبووورية يف تعلووويم األطفوووال ذوي اإلعاقوووة، ويف ن وووا أيضووواا وطووورأت  -٦4

إدراج إمكانيووة اسووتخدام  - النفسووية والتعليميووة اخلاصووة والتوجيووه املتعلووق بالرتبيووة يف جمووال التعلوويم
الووخامل التعليميووة اخلاصووة باألطفووال والتالميووذ ذوي اإلعاقووة يف بوورامل التعلوويم احلكووومي، وإدخووال 

شووورة للموودارس، وإنشوواء فجلووة موون املووو فني املتخصصووني وأنشووطتهم إىل املوودارس ومراكووز إسووداء امل
مراكووز املوووارد الوويت تقوودم املسوواعدة املنهجيووة واملوووارد التقنيووة املتخصصووة احملووددة ألنووواع ومسووتويات 

يتعلوق فيموا حمددة من اإلعاقة للمو فني املتخصصني العاملني يف املودارس ومراكوز إسوداء املشوورة 
 .باالحتياجات التعليمية اخلاصة

وطنيوة  اسورتاتيجيةاملساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييوز، ووضعت، من أجل تعزيز  -٦5
جورى توضويحها مبزيود مون التفصويل يف اخلطووة  (٠٢)٦١٠3-٦١١9 للمسواواة بوني اجلنسوني للفورتة

 .(٠7) ٦١٠3-٦١٠١ الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسني للفرتة
جانوب، واألجانوب ووافقت حكومة اجلمهورية السولوفاكية، مون أجول تشوجيع إدمواج األ -٦٢

جوول القضوواء علووى أاحملوورومني، واألجانووب ذوي اإلعاقووة، والقصوور غووري املصووحوبني بووذويهم، وموون 
 .(٠8)التمييز، على مفهوم إدماج األجانب يف اجلمهورية السلوفاكية

( كجزء مون هيجلوة "اللجنة") (٠9)، أنشجلت جلنة لفخخاذ ذوي اإلعاقة٦١٠٠ ويف عام -٦7
وتتوووألف مووون دائووورتني منفصووولتني تسوووتند . كوموووة اجلمهوريوووة السووولوفاكيةاستشوووارية دائموووة تابعوووة حل

العضوية فيها إىل مبدأ التكاف ؛ وميثل أعضاء دائرة جلنة املن مات غري احلكوميوة سوت جمموعوات 
__________ 

 (٠4) -a-sluzieb-socialnych-systemu-deinstitucionalizacie-ahttp://www.employment.gov.sk/strategi

Slovakia.html-v-starostlivosti-nahradnej. 
 (٠5) -socialna-a-deti-ochrana-socialnopravna-politika-soc-a-http://www.employment.gov.sk/rod

kuratela.html. 
 (٠٢) www.gender.gov.sk/index.php?id=670. 
 (٠7) 670www.gender.gov.sk/index.php?id=. 
 (٠8) dokumenty.html-cudzincov-http://www.employment.gov.sk/integracia. 
 .٦١٠٠ مارس/آذار ٦ الصادر يف ٠58 القرار احلكومي رقم (٠9) 

http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/strategia-deinstitucionalizacie-systemu-socialnych-sluzieb-a-nahradnej-starostlivosti-v-sr.html
http://www.employment.gov.sk/rod-a-soc-politika-socialnopravna-ochrana-deti-a-socialna-kuratela.html
http://www.employment.gov.sk/rod-a-soc-politika-socialnopravna-ochrana-deti-a-socialna-kuratela.html
http://www.employment.gov.sk/rod-a-soc-politika-socialnopravna-ochrana-deti-a-socialna-kuratela.html
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=670
http://www.gender.gov.sk/index.php?id=670
http://www.employment.gov.sk/integracia-cudzincov-dokumenty.html
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وتتمثل أولوية اللجنة يف إعداد وثيقة برجمة خاملة حتدد االلتزامات الوطنية لفخوخاذ . (٦١)إعاقة
نووامل الوووطين اجلديوود للنهوووض بوواألحوال املعيشووية لفخووخاذ ذوي اإلعاقووة، الخ  - ذوي اإلعاقووة

 .الذي سيعكين هيكله اتفاقية حقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة
وما زالت هناك حاالت ال تتعاون فيها السلطات اإلدارية احلكوميوة املسو ولة عون وضوع  -٦8

رارات املتعلقووة باملسووائل الوويت توو ثر وتطبيووق التشووريعات والسياسووات الراميووة إىل تنفيووذ االتفاقيووة والقوو
على األخخاذ ذوي اإلعاقة، وال تتشواور حوول املقرتحوات موع األخوخاذ ذوي اإلعاقوة أو موع 

 .املن مات اليت متثلهم

 حقوق اح دة اعل   بها لي االتفاقية -ثالثاا  
   3 المادة  

 المساواة وع م اللمييز
إجيووووابيني يف محايووووة حقوووووق اإلنسووووان  اا وتقوووودماا خووووهدت اجلمهوريووووة السوووولوفاكية تطووووور  -٦9

واآليات التشريعية وامل سسية واإلجرائيوة حلمايوة . واالمتثال للتشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان
حقوووق اإلنسوووان يف اجلمهوريوووة السووولوفاكية تفوووي بوووأعلى املعوووايري األوروبيوووة وتضووومن لفخوووخاذ 

مجيووع أخووكال التمييووز، مبووا يف ذلووا توووفري ذوي اإلعاقووة احلمايووة القانونيووة املتسوواوية والفعالووة موون 
 .الرتتيبات التيسريية املعقولة

، فووو ن احلقووووق واحلريوووات (٦٠)مووون دسوووتور اجلمهوريوووة السووولوفاكية (٦)٠٦ للموووادةاا وطبقووو -3١
العورق،  األساسية مكفولوة للجميوع يف أراضوي اجلمهوريوة السولوفاكية بغوا الن ور عون اجلونين، أو

األصول  العقيدة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غريه من اآراء، أوأو لون البشرة، أو اللغة، أو 
النسووب أو  القووومي أو االجتموواعي، أو االنتسووام إىل مجاعووة قوميووة أو عرقيووة، أو املمتلكووات، أو

وال جيووووز إيوووذاء أي خوووخص أو حرمانوووه أو التمييوووز ضوووده ألي سوووبب مووون ذلوووا . أي مركوووز آخووور
 .إلعاقةا "مركز آخر" يشمل مصطل . و القبيل
قووانون "وكووان إصوودار قووانون املسوواواة يف املعاملووة يف جموواالت معينووة واحلمايووة موون التمييووز ) -3٠

يتعلووق حبمايووة حقوووق اإلنسووان، فيمووا اا هاموواا تشووريعياا ، تغيووري ٦١١4 (، يف عووام"مكافحووة التمييووز
ملسوواواة يف وي سووين القووانون مبوودأ واجووب التطبيووق بوجووه عووام هووو مبوودأ ا. (8)واملسوواواة يف املعاملووة

املعاملووووووة القووووووائم علووووووى ح وووووور التمييووووووز علووووووى أسووووووين حمووووووددة بوضوووووووح )علووووووى أسوووووواس اإلعاقووووووة، 
)د(( الووووذي ينطبووووق يف مجيووووع اجملوووواالت الوووويت ين مهووووا قووووانون مكافحووووة التمييووووز (٠٠))أ(٦ املووووادة

__________ 

الضووووووطرابات العقليووووووة والسوووووولوكية، وضووووووعف السوووووومع وضووووووعف البصوووووور اإلعاقووووووة العقليووووووة، واألمووووووراض املزمنووووووة، وا (٦١) 
 .البدنية واإلعاقة

 ..Zb 460/1992 دستور اجلمهورية السلوفاكية رقم (٦٠) 
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عالقووووات العموووول والعالقووووات القانونيووووة املعادلووووة، والضوووومان االجتموووواعي، والتعلوووويم، والرعايووووة  )يف
للتمييووز املباخوور والتمييووز غووري املباخوور، اا وهووو يتضوومن تعريفوو. وتوووفري السوولع واخلوودمات(الصووحية، 

وال يعرتف هذا القانون بعدم املساواة يف . والتحرش، واألمر بالتمييز واحلا على التمييز واإليذاء
فيها  يت يضطلعال روف ال طبيعة األنشطة املضطلع هبا يف العمل أواا املعاملة الذي تخره موضوعي

عوووا متييوووز، إذا كوووان نطووواق عووودم املسووواواة يف املعاملوووة أو خوووكله متناسوووبني أبتلوووا األنشوووطة علوووى 
 .باالقرتان معها انيتصل باألنشطة أو بال روف اليت ددثفيما وضروريني 

)أ( من قانون مكافحة التمييز على تدابري موازنة م قتوة ترموي إىل القضواء 8 وتنص املادة -3٦
موووان االجتمووواعي واالقتصوووادي النامجوووة عووون اإلعاقوووة مووون أجووول حتقيوووق املسووواواة علوووى أخوووكال احلر 
 .الفعلية يف الفرذ

ألحكوام دسوتور اجلمهوريوة السولوفاكية اا حمودداا مضومون (8)ويعطي قانون مكافحة التمييوز -33
وهوو نتيجوة للحاجوة إىل ضومان احلمايوة . يتعلق باملساواة وعدم التمييوز وباملعاهودات الدوليوةفيما 

أوسوع جمموعوة مون األسوبام وأكثرهوا إىل  دباالسوتناألخخاذ القانون ضد مجيع أخوكال التمييوز 
 ووا ميكوون األطووراف املتضووررة موون املطالبووة بسووبل انتصوواف قضووائية كافيووة وفعالووة، مبووا يف  اا،انفتاحوو

 وحتدد احملكمة مقودار التعوويا عون األضورار غوري. ذلا التعويا عن األضرار املادية وغري املادية
. (٦٦)املادية باالستناد إىل مدى ما أحلق من ضرر غوري موادي، وإىل مجيوع ال وروف احمليطوة حبدوثوه

علووى مبوودأ عوودم وقوووع عووبء اإلثبووات علووى عوواتق الطوورف املتضوورر بوول علووى  أيضوواا ويوونص القووانون 
بتسووية املطالبوات باحلمايوة  أيضواا عاتق الشخص مرتكب التمييز، أي املودعى عليوه؛ وهوو يسوم  

ويف نفووين الوقووت الووذي قوودم فيووه قووانون مكافحووة التمييووز، جوورى . تمييووز عوون طريووق الوسوواطةموون ال
تعووديل عشوورين موون القوووانني ذات الصوولة )مثوول القووانون املتعلووق بوودائرة االدعوواء، والقووانون املتعلووق 

 - بالرعاية الصحية، وقانون املدارس، وقانون التعليم العايل، والقانون املتعلق باحلماية االجتماعية
اخلوووودمات االجتماعيووووة، املتعلووووق بقووووانون الالقانونيووووة لفطفووووال وخوووودمات التأهيوووول االجتموووواعي، و 

رتخيص املتعلق بقانون الشديدة، و الاالستحقاقات النقدية للتعويا عن اإلعاقة املتعلق بقانون الو 
 .التأمينات االجتماعية(املتعلق بقانون الدمات العمالة، و املتعلق خبقانون الاملهن، و 

ويشكل توسيع نطاق اختصاذ املركز الوطين السلوفاكي حلقوق اإلنسان ليشومل رصود  -34
مبووودأ املسووواواة يف املعاملوووة، ومجوووع وتووووفري املعلوموووات عووون العنصووورية، وكراهيوووة األجانوووب، ومعووواداة 
السووووامية يف سوووولوفاكيا، وتقوووودمي املسوووواعدة القانونيووووة لضووووحايا التمييووووز وم وووواهر التعصووووب، ونشوووور 

يتجووزأ موون  الاا جووزء، خلووخاء يف املسووائل املتعلقووة باالمتثووال ملبوودأ املسوواواة يف املعاملووةوجهووات ن وور ا
هوووووو كيوووووان قوووووانو، مسوووووتقل علوووووى الصوووووعيد الووووووطين لوووووه . و (8)القوووووانون املعتمووووود ملكافحوووووة التمييوووووز
 .اختصاصات يف جماالت متعددة

__________ 

يثبووت املوودعى عليووه أنووه ع ينتهووا مبوودأ املسوواواة يف " موون قووانون مكافحووة التمييووز، علووى أن (٦)٠٠ توونص املووادة (٦٦) 
تودعو إىل االعتقواد بأنوه وقوع انتهواك ملبودأ املسواواة اا ة تفيود أن هنواك أسوبابدلوأاملعاملوة إذا قودم املودعي للمحكموة 

 ."يف املعاملة
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 ىالووووودعاو وب مكوووووان أي خوووووخص يعتقووووود أن حقوقوووووه وحرياتوووووه األساسوووووية انتهكوووووت يف  -35
يف اإلدارة العامووة مبووا يتعووارض مووع القووانون مووا موون جانووب سوولطة  أو أن هنوواك لوووالا  ،القوورارات أو
وأموني امل واع يف سولوفاكيا . مبادئ الدولة الدميقراطية وسيادة القانون، اللجوء إىل أمني امل اع أو

يانووووات هيجلووووة دسووووتورية مسووووتقلة حتمووووي احلقوووووق واحلريووووات األساسووووية لفخووووخاذ الطبيعيووووني والك
غريهوووا مووون السووولطات العاموووة، إىل و القانونيوووة يف الووودعاوى املرفوعوووة أموووام سووولطات اإلدارة العاموووة 

 .لفساليب املنصوذ عليها يف القانون املتعلق بأمني امل اعاا املدى، ووفق
وتتووىل وزارة الثقافووة يف اجلمهوريووة السولوفاكية هتيجلووة ال ووروف املواتيوة لوضووع صووكوك تعووزز  -3٢

نسان يف جمال الثقافة، وتعزز املساواة يف املعاملة وعدم التمييز، وتقضي علوى األحكوام حقوق اإل
املسوووبقة والقوالوووب النمطيوووة، واحلوووواجز املعلوماتيوووة الووويت متنوووع الثقافوووة عووون القطاعوووات احملروموووة مووون 

. آليوات املوازنوة امل قتوة أيضواا السكان، والقضاء على مجيع أخكال العنف؛ وهذه الصوكوك تودعم 
هووو برنووامل اإلعانووات للقطاعووات احملرومووة  - وألغووراض حتقيووق هووذا ااوودف، أنشوون ن ووام إعانووات

موون السووكان، يهوودف بوجووه خوواذ إىل تقوودمي الوودعم موون أجوول جعوول الثقافووة يف متنوواول الفجلووات 
خووووووخاذ املنخوووووورطني يف تلبيووووووة وب مكووووووان األ. الضووووووعيفة وتعزيووووووز تكوووووواف  الفوووووورذ ومنووووووع التمييووووووز

خوووخاذ ذوي اإلعاقوووة أن يقووودموا طلبوووات للحصوووول علوووى الووودعم مووون االحتياجوووات الثقافيوووة لف
 .برنامل اإلعانات

وقد وفرت التمويل اآليات املالية اليت يديرها مكتب حكومة اجلمهوريوة السولوفاكية مون  -37
الووذي توووديره رابطوووة  "فحووة التمييوووز ضووود األخووخاذ ذوي اإلعاقوووة العقليوووةاملكاا معووو" أجوول مشوووروع

ويهدف املشروع إىل تشجيع . إلعاقة العقلية يف اجلمهورية السلوفاكيةمساعدة األخخاذ ذوي ا
ىل حقوق اإلنسوان واحلقووق املدنيوة األساسوية وإجيواد أداة للتقليول إىل أد  الوصول إتكاف  فرذ 

جمموووع  . ووصوولفخووخاذ ذوي اإلعاقووة العقليووةبالنسووبة لحوود موون التمييووز يف عمليووة صوونع القوورار 
 .(٦3)يورو ٢9 ٠44.٦5ىل إ قيمة املبلغ املستخدم

   8المادة   
 اللوعية

 مت جلنة مساعدة األخخاذ ذوي اإلعاقة العقلية، بوصفها هيجلة خخاء دائموة تابعوة ن -38
قوق اإلنسان، واألقليوات القوميوة واملسواواة بوني اجلنسوني، وبنواء علوى املعين حبللمجلين احلكومي 

للجنوة خصوص ملوضووع اتفاقيوة اا يوة، اجتماعومبادرة من أعضاء جملين جلنة املن موات غوري احلكوم
حقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة بالتعاون مع مكتب من مة الصحة العاملية يف سلوفاكيا يف الربوع 

 .٦١٠٦ األول من عام

__________ 

 (٦3) .htmlantidiskriminaciahttp://eea.osf.sk/priority_. 

http://eea.osf.sk/priority_antidiskriminacia.html
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وجيري تثقيف العاملني يف احلقل الثقايف يف جمال دعم احلقوق الثقافية واملسواواة يف املعاملوة  -39
. وهو من موة توديرها وزارة الثقافوة يف اجلمهوريوة السولوفاكية - ثقايف الوطينعن طريق أنشطة املركز ال

لتنواول القضوايا اا وهو يعمل كمركز منهجي وإعالمي للمراكز الثقافية اإلقليمية اليت توفر بانت ام حيوز 
الثقافوووة " ويقووودم التووودريب عووون طريوووق اجمللوووة املتخصصوووة. ذات الصووولة بثقافوووة املوووواطنني ذوي اإلعاقوووة

، الوويت تنشوور بانت ووام معلومووات عوون األنشووطة الوويت توودعم موون  الفجلووات احملرومووة موون السووكان "طنيووةالو 
 .متساوية للوصول إىل الثقافة، واليت تستهدف األخخاذ العاملني يف جمال الثقافةاا فرص
وتشوووومل املشوووواريع الطويلووووة األجوووول لوووووزارة التعلوووويم والعلوووووم والبحوووووم والرياضووووة تثقيووووف  -4١

املن مة املدعومة من الوزارة والعاملوة يف جموال  الذي تضطلع به ،ال حقوق اإلنسانالشبام يف جم
مكتبوووووة أسووووولوم العووووويش " جيوووووري االضوووووطالع بنشووووواط. و معهووووود الشوووووبام السووووولوفاكي - التعلووووويم
من أجول تزويود  "الكتب احلية" ي دي األخخاذ ذوو اإلعاقة دور. و ٦١١9 منذ عام "التقليدي

 .مالشبام باملعلومات عن حياهت
 ٦١٠٠ ٦١٠١ السنة

 235 265 المشامكي ع د اجموع 
الووووووووويت تعووووووووورض حيووووووووواة أخوووووووووخاذ مووووووووون ذوي  "الكتوووووووووب احليوووووووووة" عووووووووودد
 7/٦١ ٢/٦١ "للكتب احلية" العدد اإلمجايل/اإلعاقة

العوواملني يف  (٦4)"موون  الكلمووة للكتووب" أو "الكتووب احليووة" يسووتهدف الوودليل املنهجوويو  -4٠
نسخة  ٦ ١١١ يف ٦١٠١ صدر عام. وقد سني، واملربنيقطاع الشبام، والقادة الشبام، واملدر 

مطبوعة ويوزع اآن على األطراف املعنية ويف أنشطة معهد الشبام السولوفاكي املوجهوة للشوبام 
، وجوه نوداء حمودد للشوركاء املهتموني ٦١٠٠ ويف عام. واملتعلقة بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان

املكتبوات " من موات إقليميوة أعودت املزيود مون ٠١ موعأقويم تعواون ، بنشر هوذه األداة يف املنواطق
 .بدعم من معهد الشبام السلوفاكي ،"احلية
 ٦١٠٠ السنة

 095 المشامكي  ع داجموع 
 العووودد اإلمجوووايل/الووويت تعووورض حيووواة أخوووخاذ مووون ذوي اإلعاقوووة "الكتوووب احليوووة" عووودد

 7/٦٠ "للكتب احلية"

يوووة السوووكان إزاء ببيوووة مووون طووورف غالوجيوووري تشوووجيع ازديووواد الووووعي، وموقوووف أكثووور إجيا -4٦
األخووووخاذ ضووووعاف السوووومع عوووون طريووووق نشوووور املووووواد يف اجملووووالت الدوريووووة التعليميووووة املتخصصووووة 
والشعبية، وال هور يف وسائط اإلعالم اجلماهريي، وال سويما يف نوادي التلفزيوون لضوعاف السومع 

 .الذي تبثه إذاعة وتلفزيون سلوفاكيا
__________ 

 (٦4) Nechajme knihy rozprávat )املصدرمعهد الشبام السلوفاكي، . )من  الكلمة للكتب: 
http://www.iuventa.sk/files/ziva%20kniznica_publikacia.pdf. 

http://www.iuventa.sk/files/ziva%20kniznica_publikacia.pdf
http://www.iuventa.sk/files/ziva%20kniznica_publikacia.pdf
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، مبووووادئ ٦١٠٠ يوليووووه/هوريووووة السوووولوفاكية، يف متوووووزاجلميف صووووحة الوأصوووودرت وزارة  -43
حددت فيها لفطباء اإلجراءات الواجوب اتباعهوا عنود تقودمي املعلوموات إىل  (٦5)توجيهية مهنية

والدي األطفال ذوي اإلعاقة، أو إىل  ثلهم القانو،، وخددت فيها على أتية إخراك الوالدين 
ة اخلاصوووة الووويت يوووال االحتياجوووات النفسوووية والتعليميف بووورام  الرتبيوووة، واملسووواعدة والوقايوووة يف جمووو

عقوود عوودد موون اجتماعووات  ٦١٠٠ ويف عووام. تووديرها مراكووز تعلوويم ذوي االحتياجووات اخلاصووة
العموول مووع من مووات املووواطنني ذوي اإلعاقووة يف اجلمهوريووة السوولوفاكية، ومووع  ثلووني عوون رابطووة 

 عصووام املتعوودد، ومن مووة األموول،محايووة حقوووق املرضووى )رابطووة املصووابني بتصوولب األوعيووة واأل
وتضووووومنت هوووووذه . ورابطوووووة الغسووووويل الكلووووووي، ومن موووووة املرضوووووى الوووووذين زرعوووووت اوووووم أعضووووواء(

االجتماعات التشاور حول اعتماد بعا املواد احلكومية ومعاجلة املشواكل القائموة لفخوخاذ 
ى نشرت وزارة الصحة االسوتنتاجات الويت خلصوت إليهوا اجتماعوات العمول علو. و ذوي اإلعاقة

 .(٦٢)موقعها على خبكة اإلنرتنت
ودعم متويل مون اآليوات املاليوة الويت يوديرها مكتوب احلكوموة )اآليوة املاليوة للمنطقوة  -44

االقتصووووادية األوروبيووووة، واآليووووة املاليووووة النروجييووووة، وبرنووووامل التعوووواون السويسووووري السوووولوفاكي( 
ج امل سسووات يف القطوواع دعووم توووفري الرعايووة خووار  - أمثلووة علووى املمارسووات اجليوودة" مشووروع

ويهودف املشوروع إىل . "وكالة العمالة املدعومة" الذي تضطلع به الرابطة املدنية "االجتماعي
زيوادة وعوي اجلموواهري حبقووق املوواطنني ذوي اإلعاقووة يف املسواواة يف املعاملوة عنوود البحوث عوون 

دم املسووووووتخ اإلمجووووووايلوصوووووول املبلووووووغ . و (٦١١9-٦١١٢عمووووول يف سوووووووق العموووووول املفتوحووووووة )
 .(٦7)يورو 3٢ ٠57.٢٦ إىل
وسووواعدت اجلمهوريوووة السووولوفاكية يف التوعيوووة باتفاقيوووة حقووووق األخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة  -45

وتنفيووذها باملشوواركة يف رعايووة القوورارات املتصوولة حبقوووق األخووخاذ ذوي اإلعاقووة يف جملووين األمووم 
 .املتحدة حلقوق اإلنسان ويف اجلمعية العامة لفمم املتحدة

   9 المادة  
 إاكانية الوصو 

أهووم القواعوود واملبووادئ والشووروط الوويت تضوومن إمكانيووة الوصووول، علووى قوودم املسوواواة،  -4٢
ويف املرسووم احملودد لتفاصويل  (٦8)إىل البيجلة املادية واملبا، يف سلوفاكيا مكرسة يف قانون البنواء

ها األخوووخاذ الشوووروط التقنيوووة العاموووة للبنووواء والشوووروط التقنيوووة العاموووة للمبوووا، الووويت يسوووتخدم

__________ 

 (٦5) Vestník MZ Slovakia (Journal of the Ministry of Health), Part 17, Volume 59. 
 (٦٢) http://www.health.gov.sk/Titulka. 
 (٦7) http://eea.osf.sk/priority_antidiskriminacia.html. 
 .اضي، ومدونة البناء )قانون البناء(، بصيغته املعدلةاملتعلق بتخطيط استخدام األر  5١/٠97٢ القانون رقم (٦8) 

http://www.health.gov.sk/Titulka
http://eea.osf.sk/priority_antidiskriminacia.html


CRPD/C/SVK/1 

15 GE.14-17015 

وأحكوووام قوووانون املبوووا، الووويت حتووودد الشوووروط . (٦9)الوووذين يعوووانون مووون ضوووعف احلركوووة والتوجوووه
االحتواد األورو  الوذي يضوع الشوروط املوحودة لتسوويق  الئحوةاألساسية للمبا، مستمدة من 

 .(3١)منتجات البناء
ئحوة وين م إمكانيوة وصوول األخوخاذ ذوي اإلعاقوة إىل خودمات السوكا احلديديوة ال -47

لالئحووة، تتووووىل اا وطبقوو. (3٠)االحتوواد األورو  املتعلقووة حبقوووق ركوووام السووكا احلديديووة وواجبووواهتم
خوووووركات السوووووكا احلديديوووووة خلوووووق فضووووواء دائوووووم إلدمووووواج األخوووووخاذ ذوي اإلعاقوووووة يف احليووووواة 

 :االجتماعية، وال سيما عن طريق األنشطة التالية
 ر ركام السكا احلديدية؛مواصلة العمل بالتخفيضات االجتماعية يف أسعار سف 
  يف إطووار حتووديث السووكا احلديديووة وتشووغيلها التلقووائي، وإعووادة تشووييد مبووا، احملطووات

واملنصوووات، سووويجري تركيوووب ن وووم معلوموووات مرئيوووة وصووووتية آليوووة يف حمطوووات السوووكا 
وسوووووتوفر ن وووووم . احلديديوووووة وحمطوووووات التوقوووووف لتقووووودمي املعلوموووووات إىل مجهوووووور املسوووووافرين

املعلومووات عوون حركووة القطووارات )الوصووول واملغووادرة، وإمكانيووة املعلومووات هووذه أحوودم 
االنتقوووال عوووخ خمتلوووف اخلطووووط، وحووواالت التوووأخري وموووا إىل ذلوووا( للركوووام واألخوووخاذ 

 الذين ينت رون وعن تدابري التشغيل والسالمة اليت ت ثر على السفر؛
 غضووون  ويف ة ديوود عربووات الركووام لشووركة السووكا احلديديووة السوولوفاكياا وجيووري حاليوو

عوووامني، سوووتتم عمليوووة اسوووتبدال لوووين القطوووارات اإلقليميوووة واحملليوووة للسوووكا احلديديوووة 
وللقطوووووارات اجلديووووودة أرضووووويات منخفضوووووة موووووع فضووووواء متعووووودد الو وووووائف . السووووولوفاكية

 بن ام معلومات؛ أيضاا ملستخدمي الكراسي ذات العجالت؛ وهي جمهزة 
 حتوووديث خطووووط السوووكا  يف الوقوووت احلاضووور، وإىل جانوووب املشووواريع اجلاريوووة مووون أجووول

جعوول النقوول بالسووكا احلديديووة يف متنوواول " مبشووروع أيضوواا احلديديووة، جيووري االضووطالع 
منصووة رفوووع للركوووام  4١ وااووودف مووون املشووروع هوووو خوووراء "األخووخاذ احملووودودي احلركووة

. احملوودودي احلركووة، ويشوومل ذلووا إتاحووة الوصووول، واحلفوو  الصووحي وتشووغيل املنصووات
وموون . يف كوول منطقوة موون أراضووي اجلمهوريوة السوولوفاكية وسويجري تركيووب هوذه املنصووات
 .٦١٠5 املتوقع أن يكتمل املشروع يف عام

__________ 

الوووذي يضوووع الشوووروط التقنيوووة العاموووة للبنووواء والشوووروط التقنيوووة العاموووة للمبوووا، الووويت  .Z.z 532/2002 املرسووووم رقوووم (٦9) 
 .يستخدمها األخخاذ احملدودو احلركة والتوجه

 /آذار 9 ملووووووووان األورو  وعوووووووون اجمللووووووووين يفالصووووووووادرة عوووووووون الخ  3١5/٦١٠٠ الئحووووووووة )االحتوووووووواد األورو ( رقووووووووم (3١) 
اجلماعوة  89/٠١٢ سوويق منتجوات البنواء وتلغوي توجيوه اجمللوين رقومتاليت حتدد الشروط املوحودة ل ٦١٠٠ مارس

 .االقتصادية األوروبية
 /تشوورين األول ٦3 الصووادرة عوون الخملووان األورو  وعوون اجمللووين يف ٠37٠/٦١١7 الئحووة اجمللووين األورو  رقووم (3٠) 

 .عن حقوق ركام السكا احلديدية وواجباهتم ٦١١7 برأكتو 
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وبالنسبة حملطات السكا احلديدية وحمطوات التوقوف اجلديودة، واحملدثوة، واملعواد بنا هوا،  -48
ق يتعلوو فيمووافوو ن خووركات السووكا احلديديووة متتثوول للتشووريعات واملعووايري واللوووائ  الداخليووة السووارية 

ويشارك األخوخاذ ذوو اإلعاقوة يف إجوراءات البنواء . باملسائل اليت متين األخخاذ ذوي اإلعاقة
 .املتصلة مبشاريع البناء والتحديث والتعمري اجلديدة

والتدابري العملية اليت ستتخذ من أجول نقول األخوخاذ ذوي اإلعاقوة حموددة يف الالئحوة  -49
 "قواعوووود املعلومووووات العمليووووة" هوريووووة السوووولوفاكيةلشووووركة السووووكا احلديديووووة للجم Z 15 الداخليووووة

تتعلوق بالكيفيوة الويت يصوعد هبوا األخوخاذ اا وتتضمن األن موة التشوغيلية لفورادى احملطوات أحكامو
)علوى سوبيل  (3٦)لقواعود إعوداد األن موة التشوغيلية وفقواا  اإلعاقوة إىل القطوارات وينزلوون منهوا، وذو 

 (خاذ ذوي اإلعاقووة، وإمكانيووة اسووتخدام املصوواعداملثووال طوورق الوصووول واملعووابر املخصصووة لفخوو
اا ختطيطيووواا وحتمووول عربوووات القطوووارات املخصصوووة للركوووام ذوي اإلعاقوووة، يف اجلوووداول الزمنيوووة، رمسووو

 .(33)يف قائمة حمددةاا ضلكرسي ذي عجالت، وهي مدرجة أي
يف السوونوات األربووع املاضووية، وضووعت احتياجووات األخووخاذ ذوي اإلعاقووة يف االعتبووار و  -5١

كراسوونو نوواد كيسوووكو، وحتووديث  - يف العديوود موون املشوواريع )حتووديث خووط السووكة احلديديووة زيلينووا
نوووويف ميسوووتو نووواد فووواهوم، وإعوووادة بنووواء خوووط السوووكة  - خوووط السوووكة احلديديوووة براتيسوووالفا راكوووا
 .دوناجسكا سرتيدا( - احلديدية بودوناجسكىي بيسكوبيسي

 الالئحوة التقنيووة ٦١٠٠ نووفمخ/تشورين الثووا،يتعلوق بالنقول علووى الطرقوات، دخلوت يف  فيمواو  -5٠
 (34)"بالنسوبة لفخوخاذ احملودودي احلركوة والتوجوهاا العامة أكثور يسور  اتاستحدام تدابري جلعل الطرق"

حيووز النفوواذ، وهووي حتوودد منهجيووة وضووع التوودابري الراميووة إىل حتسووني إمكانيووات الوصووول، وحتوودد خووروط 
بالنسوووبة لفخوووخاذ حمووودودي احلركوووة والتوجوووه اا موووة أكثووور يسووور العا اتالتووودابري الراميوووة إىل جعووول الطرقووو

والرسوووم البيانيووة علووى عينووة موون التوودابري الراميووة إىل جعوول إمكانيووة وصووول األخووخاذ احملوودودي احلركووة 
والتوجووه، وتوووفر عينووات موون األخووكال البيانيووة لتوودابري ترمووي إىل حتسووني إمكانيووات وصووول األخووخاذ 

 ا.أسبام اختياره وذكروصف التدابري احملددة املستخدمة  احملدودي احلركة والتوجه، مع
تووون م الئحوووة االحتووواد األورو  املتعلقوووة حبقووووق الركوووام عنووود السوووفر عووون طريوووق البحووور و  -5٦

واملموووورات املائيوووووة الداخليوووووة، واملعوووووايري األوروبيوووووة والدوليوووووة مسوووووألة عووووودم التمييوووووز و ارسوووووة حقووووووق 
 .(35)احلركة يف جمال النقل املائي األخخاذ ذوي اإلعاقة واألخخاذ احملدودي

__________ 

 "قواعد إعداد األن مة التشغيلية" ٠١٦٦ سلوفاكيا (3٦) 
http://fpedas.utc.sk/~gasparik/SLOVAKIA%201022%20tlac%5B1%5D.pdf. 

 (33) www.slovakrail.sk. 
 (34) TP 10/2011 -  بالنسبة لفخخاذ احملدودي احلركة والتوجهاا استحدام تدابري جلعل الطرق العامة أكثر يسر. 
تشووووورين  ٦4 الصوووووادرة عووووون الخملوووووان األورو  وعووووون اجمللوووووين يف ٠٠77/٦١٠١ الئحوووووة االحتووووواد األورو  رقوووووم (35) 

، املتعلقة حبقوق الركام عند السفر عن طريوق البحور واملمورات املائيوة الداخليوة، واملعدلوة ٦١٠١ مخنوف/الثا،
 .٦١١4/٦١١٢-٦١١4/٦١١٢ لالئحة املفوضية رقم

http://fpedas.utc.sk/~gasparik/SR%201022%20tlac%5B1%5D.pdf
http://fpedas.utc.sk/~gasparik/SR%201022%20tlac%5B1%5D.pdf
http://www.slovakrail.sk/


CRPD/C/SVK/1 

17 GE.14-17015 

السياسوة " ، وافقت حكومة اجلمهورية السلوفاكية على وثيقة٦١١9 مايو/أيار ٠3 ويف -53
للسياسووووووة الوطنيووووووة اا ووفقوووووو. (3٢)"٦١٠3-٦١١9 الوطنيووووووة لالتصوووووواالت اإللكرتونيووووووة للسوووووونوات

بووث التلفزيووو، ة االنتقووال موون السوورتاتيجي، وال٦١٠3-٦١١9 اإللكرتونيووة للسوونوات لالتصوواالت
، متووت عمليووة انتقووال (37)واإلذاعووي التنووا ري إىل البووث األرضووي الرقمووي يف اجلمهوريووة السوولوفاكية

وتووفر التكنولوجيوا الرقميوة لفخوخاذ . ٦١٠٠ البث التلفزيو، األرضي إىل البث الرقمي يف عام
فالبوث . لبوث التنوا رييف حالوة ااا لالستفادة من التلفزيون أكثور  وا كوان  كنواا ذوي اإلعاقة فرص

يف خكل أدلة  قدرات و يفيةخفية، والتعليقات الشفوية ويوفر امل الرتمجاتالرقمي يتي  استخدام 
لقوانون البوث الرقموي، وفورت الووزارة، خوالل مرحلوة االنتقوال إىل البوث اا ووفقو. اإللكرتونية للوخامل

مبلوغ تتمثول يف ة ( منحو٦١٠٠ أغسوطين/مآ ٠3 إىل ٦١٠٠ موارس/آذار ٠5 )مون (38)الرقمي
إمجووايل لشووراء معوودات السووتقبال التلفزيووون الرقمووي يف أراضووي اجلمهوريووة السوولوفاكية بغووا الن وور 

وميكون لفخوخاذ ذوي اإلعاقوة الشوديدة الوذين يتلقوون املسواعدة املقدموة . عن منصة االستقبال
، تقدمي طلبوات ينستفيدأو لشخص جيري تقييمه بصورة مشرتكة مع أحد امل اا،إىل احملتاجني مادي
 .للحصول على من 

اجلمهوريوووووووة يف ، اضوووووووطلعت وزارة النقووووووول والبنووووووواء والتنميوووووووة اإلقليميوووووووة ٦١٠١ ويف عوووووووام -54
األرضووي لفائوودة األخووخاذ  - اسووتخدام بووث الفيووديو الرقمووي" السوولوفاكية مبشووروع حبثووي بعنوووان
ف ، حلووول السوووبل املمكنوووة الووويت تسوووهل علوووى األخوووخاذ ضوووعا"ضوووعاف السووومع وضوووعاف البصووور

 .السمع وضعاف البصر الوصول إىل خدمات التلفزيون الرقمي يف سلوفاكيا
 /تشووووورين الثوووووا، ٠ )منوووووذ (39)أيضووووواا االتصووووواالت اإللكرتونيوووووة املتعلوووووق بقوووووانون الويووووون م  -55

ويف بعا املسوائل املتصولة بعالقوات املسوتهلكني . ( مركز األخخاذ ذوي اإلعاقة٦١٠٠ نوفمخ
ص القووووانون علووووى أحكووووام تتعلووووق باحتياجووووات األخووووخاذ ذوي يف االتصوووواالت اإللكرتونيووووة، يوووون

الشووووركات الوووويت تقوووودم خوووودمات  التزاموووواتوعلووووى وجووووه اخلصوووووذ، ف نووووه يوسووووع نطوووواق . اإلعاقووووة
االتصاالت اإللكرتونية لتشومل تووفري املعلوموات لفخوخاذ ذوي اإلعاقوة عون اخلودمات املوجهوة 

مني النهوائيني مون ذوي اإلعاقوة فورذ دخام، ويشرتط عليها اختاذ تدابري لضمان أن تتاح للمسوت
بالنسووووبة إىل هيجلووووة تن وووويم االتصوووواالت  أيضوووواا وموووون املمكوووون . متسوووواوية للحصووووول علووووى اخلوووودمات

للتحقوووق مووون اا تقووودمي املعلوموووات جمانوووتشووورتط السووولكية والالسووولكية يف اجلمهوريوووة السووولوفاكية أن 
وإذا تعلوووق . ذوي اإلعاقوووةتكووواليف خووودمات االتصووواالت اإللكرتونيوووة املقدموووة ألحووود الزبوووائن مووون 

مر خبدمة خواملة، فو ن ب مكوان هيجلوة تن ويم االتصواالت السولكية والالسولكية أن تشورتط إجيوار األ
__________ 

 (3٢) 53921?prefixFile=m_-Dokum-.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Materhttp://www.rokovania. 
 (37) 127213?prefixFile=m_-Dokum-http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater. 
 .من قانون البث الرقمي (4)٢7 املادة (38) 
املتعلووووق  .Z.z 195/2000 املتعلووووق باالتصوووواالت اإللكرتونيووووة )القووووانون السووووابق رقووووم .Z.z 351/2011 القووووانون رقووووم (39) 

 .باالتصاالت(

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-53921?prefixFile=m_
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-127213?prefixFile=m_


CRPD/C/SVK/1 

GE.14-17015 18 

أو بيووع جهوواز اتصوواالت سوولكية أو السوولكية جمهووز مبعوودات خاصووة، بنوواء علووى طلووب زبووون موون 
ذوي اإلعاقوووووة، ميكووووون وصوووووول الزبوووووون إليوووووه بووووونفين سوووووعر جهووووواز عوووووادي لالتصووووواالت السووووولكية 

 .والالسلكية، وضمان إمكانية الوصول إىل ااواتف العمومية
، فوو ن الخيوود السوولوفاكي يوووفر خدمووة بريديووة (4١)التفاقيووة االحتوواد الخيوودي العوواملياا ووفقوو -5٢

 "بريود للمكفووفني" حملية ودولية جمانية للمكفوفني وضعاف البصر إذ يوجه رسائل مكتوم عليها
كن أن يكون حمتوى تلا الرسائل وثائق مكتوبة بطريقة بريول ومي، غرام 7 ١١١ تزن ما يصل إىل

أو باسوووتخدام ن وووام كاليووون )حوووروف التينيوووة يف خوووكل نقووواط بوووارزة(، أو لوحوووات ذات حوووروف 
ورقوووات فرديوووة  للمكفووووفني، أو تسوووجيالت صووووتية علوووى وسوووائط كهرومغناطيسوووية أو بصووورية، أو

و موجهوووة إىل م سسوووة مووون ذلوووا للمكفووووفني خوووريطة أن تكوووون واردة مووون م سسوووة للمكفووووفني أ
دفع االسوتحقاقات لفخوخاذ خدمات ويوفر الخيد السلوفاكي مجيع اخلدمات النقدية و . القبيل

 .باالتفاقاا ساعية بريد رهن/ذوي اإلعاقة عن طريق ساعي بريد
، يتعوووووني علوووووى مقووووودم اخلووووودمات (4٠)اخلووووودمات االجتماعيوووووةاملتعلوووووق بقوووووانون الومبوجوووووب  -57

ودة اخلوودمات وإمكانيووة الوصووول إليهووا مووع االمتثووال جلميووع الشووروط التقنيووة جوواالجتماعيووة ضوومان 
 املتعلقوووة باملبوووا، الووويت يسوووتخدمها أخوووخاذ طبيعيوووون مصوووابون ب عاقوووة يف احلركوووة والتوجوووه عموووالا 

واالمتثوال لشوروط . (٦8)بالقانون املتعلق بتخطيط استخدام األراضي، ومدونة البناء )قانون البنواء(
للقوووانون اا ة للمبوووا، وللشوووروط الووودنيا للمسووواكن ذات املعوووايري الووودنيا وللسوووكن ووفقوووالبيجلوووة الداخليووو

 .(4٦)املتعلق حبماية الصحة العامة ودعمها والنهوض هبا
والوفاء باملعايري املذكورة أعاله هو أحد املعايري اليت جيب على مقدم اخلدمة االجتماعيوة  -58

املتعلوووق قووانون الدمات االجتماعيوووة مبوجووب يف سوووجل مقوودمي اخلوو أن يوودرججوول أالوفوواء هبووا مووون 
وبالن ر إىل نقص األموال يف جمال اخلدمات االجتماعيوة، فقود جورى . (43)اخلدمات االجتماعيةب

كوووووانون  3٠ متديووووود املوعووووود النهوووووائي لالمتثوووووال للشوووووروط التقنيوووووة العاموووووة املشوووووار إليهوووووا أعووووواله إىل
يوة الوذين قودموا خدموة اجتماعيوة قبول بالنسبة ملقودمي اخلودمات االجتماع ٦١٠5 خمديس/األول

اخلووودمات الوووذين ي قووودم. وسوووتتاح الفرصوووة مل(٦١١8 دخوووول القوووانون حيوووز النفووواذ )يف عايوووة عوووام
 على مراحل.تنفيذها ل مكانية الوصول املتعلقة بشروط الجبميع بعد يفون  ال

__________ 

 .املتعلق باعتماد املراسيم الصادرة عن االحتاد الخيدي العاملي 5١/٦١٠١ إخعار وزارة اخلارجية رقم (4١) 
 .Zb 455/1991 املتعلووق باخلودمات االجتماعيوة، وبتعوديل القوانون رقووم .Z.z 448/2008 مون القوانون رقوم 9 املوادة (4٠) 

 .املتعلق ب صدار الرتاخيص التجارية )قانون الرتخيص املهنية( بصيغته املعدلة
وبتعوووديل قووووانني معينوووة املتعلوووق حبمايوووة الصوووحة العاموووة، ودعمهوووا والنهووووض هبوووا  .Z.z 355/2007القوووانون رقوووم  (4٦) 

 بصيغته املعدلة.
 .املتعلق باخلدمات االجتماعية، وبتعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلة .Z.z 448/2008 من القانون رقم ٢4 املادة (43) 
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، ميكنون مرافوق اخلودمات االجتماعيوة داخولألغراض ضمان قودر أكوخ مون إمكانيوة الوصوول و  -59
 إمكانيووووةلزيووووادة  (44)قوووانون اإلعانووووات وزارة العمووول والشوووو ون االجتماعيوووة واألسوووورة مووون تقوووودمي إعانوووات

 .املرافق، ولشراء املعدات لتحسني التعامل مع األخخاذ احملدودي احلركة داخلالوصول 
، قدمت وزارة العمل والش ون االجتماعية واألسرة إعانات تبلغ قيمتها ٦١١9 يف عامو  -٢١
املرافوووق وحتسوووني التعامووول موووع األخوووخاذ  داخوووليوووورو لزيوووادة إمكانيوووة الوصوووول  44٦ ١١١  وووو

ويف  اا،يووووووورو تقريبوووووو 384 ١١١ ، بلغووووووت تلووووووا املسوووووواعدة٦١٠١ احملوووووودودي احلركووووووة؛ ويف عووووووام
 .يورو 4٢9 ١١١ ، بلغت٦١٠٠ عام
رتمجوووة اخلووودمات االجتماعيوووة، تقووودم خووودمات الاملتعلوووق بقوووانون المووون  44 ومبوجوووب املوووادة -٢٠

لفخووخاذ الووذين دتوواجون الرتمجووة إىل لغووة اإلخووارة، وإىل الرتمجووة الشووفوية، وإىل الرتمجووة عوون طريووق 
( خدمات قوراءة للمكفووفني وضوعاف 4٠ وميكن أن تقدم يف إطار خدمات الرعاية )املادة. اللمين

سوائل البصر، وخدمات ترمجة للصم وضعاف السمع، وللصم املكفوفني، وخاصوة يف التعامول موع امل
 .املشاركة يف  ارسة ااوايات الرمسية، واملراسالت، وعند التسونق، أو زيارة الطبيب، أو

وب مكوان الشووخص الطبيعووي املكفوووف أو ضوعيف البصوور أو الشووخص ذي إعاقووة عقليووة  -٢٦
 .اخلدمات االجتماعية(املتعلق بقانون المن  43 احلصول على خدمات دليل وقراءة )املادة

املبوالغ  قلوةو  ،فاض عدد اجلهات املقدموة خلودمات الرتمجوة، والودليل، والقوراءةوبسبب اخن -٢3
ي ل توافر هذه اخلودمات  اليت ترصدها الوحدات اإلقليمية العالية املستوى مليزانية هذه اخلدمات،

جهووة مسووجلة  ٠٠ ويوجوود يف الوقووت احلاضوور يف سوولوفاكيا. االجتماعيووة يف سوولوفاكيا غووري كوواف
تتوووفر معلومووات  وال. موون مقودمي خوودمات الوودليل والقوراءةواحوود لرتمجوة، و مون مقوودمي خوودمات ا

 .عن عدد األخخاذ الذين تقدم ام هذه اخلدمات االجتماعية
اخلدمات االجتماعية، يتسو  ألي خوخص طبيعوي املتعلق بقانون المن  5٦ باملادة وعمالا  -٢4

رصوود احلاجووة إىل املسوواعدة ": اليووةيف حالووة صووحية غووري مواتيووة احلصووول علووى اخلدمووة االجتماعيووة الت
عوووود، أو اتصووووال كتووووا  ، وهووووي مسوووواعدة تقوووودم عوووون طريووووق صوووووت مسووووتمر عوووون ب  "واإلخووووارة إليهووووا

إلكوورتو، مووع خووخص طبيعووي عوون طريووق اإلخووارة، أو معوودات مسعيووة بصوورية موصووولة مبركووز مراقبووة  أو
وهووووذه اخلدمووووة . دةيقوووودم املسوووواعدة املناسووووبة اسووووتجابة إىل إخووووارة تفيوووود بوجووووود حاجووووة إىل املسوووواع

ومتكون األخووخاذ مون البقواء ألطوول فورتة  كنووة يف بيجلوة مألوفوة خاليوة موون اا االجتماعيوة تقدميوة جود
وبوووووالن ر إىل ارتفووووواع تكووووواليف بووووودء تقووووودمي هوووووذه اخلووووودمات . األخطووووار علوووووى صوووووحتهم أو حيووووواهتم

ل الوصوول إليهوا االجتماعية، ف عا يف الوقت احلاضر ليست واسعة النطاق مبا فيه الكفايوة، أو يسوه
وتتوووىل تشووغيل هووذه اخلدمووة سووت من مووات يف لووين )موون أصوول  ووان( موون منوواطق . يف سوولوفاكيا
 .وال تتوفر معلومات عن عدد األخخاذ الذين تقدم ام هذه اخلدمات االجتماعية. احلكم الذا 

__________ 

املتعلووووق باإلعانووووات ضوووومن اختصوووواذ وزارة العموووول والشوووو ون  544/٦١٠١ )و( موووون القووووانون رقووووم(٠)3 املووووادة (44) 
 .جلمهورية السلوفاكيةيف اسرة االجتماعية واأل
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علووووق املتقووووانون اليف  أيضوووواا وأدجمووووت االلتزامووووات الناخووووجلة عوووون هووووذه املووووادة موووون االتفاقيووووة  -٢5
عووووالوة ال سووويما مووون خوووالل تقووودمي  (٢)االسوووتحقاقات النقديوووة للتعوووويا عووون اإلعاقوووة الشوووديدةب

و ترمجووة عوون طريووق أللمسوواعدة الشخصووية )يف خووكل ترمجووة إىل لغووة اإلخووارة، أو ترمجووة خووفوية، 
أو القوووووراءة  اللموووووين، أو الوسووووواطة يف االتصوووووال بالنسوووووبة لضوووووعاف السووووومع، والصوووووم املكفووووووفني،

 عوالوةالقتناء معينوات، و  ةنقدي عالوة، و لللنق ةنقدي عالوةلا من خالل توفري للمكفوفني( وكذ
لشوراء  ةنقديو عوالوةللتعويا عن زيادة نفقات تشغيل سويارة و  ةنقديعالوة لشراء سيارة، و  ةنقدي

مووون أجووول إدخوووال  ةقديووون عوووالوةإلدخوووال تعوووديالت علوووى خوووقة، و  ةنقديووو عوووالوةمعووودات رفوووع، و 
 .لتعديل مرآم ةنقدي عالوةتعديالت على منزل أسرة، و 

وتكفوول اللجنوووة املعنيووة باألخوووخاذ ذوي اإلعاقووة أن يعقووود مجيووع اجتماعاهتوووا يف أمووواكن  -٢٢
يسهل الوصول إليها، وأن تووفر لفخوخاذ ضوعاف السومع الرتمجوة إىل لغوة اإلخوارة وللمكفووفني 

 .(45)وضعاف البصر مواد للمناقشة يف أخكال إلكرتونية متيسرة
، ضووومن جموووال مسووو ولية وزارة ٦١١٢ املسووواعدة القانونيوووة الوووذي أنشووون عوووام ويووووفر مركوووز -٢7

العووودل، جمموعوووة واسوووعة مووون خووودمات املسووواعدة القانونيوووة )مووون املشوووورة القانونيوووة إىل التمثيووول يف 
احملكمة عن طريق حمام مون املركوز أو حموام خوارجي، أو تسووية املنازعوات عون طريوق الوسواطة عنود 

ومون الوسوائل اااموة لزيوادة إمكانيوة . ع موايل واجتمواعي غوري موواتاالقتضاء( لفخخاذ يف وضو
احلصول على املساعدة القانونية لفخخاذ ذوي اإلعاقة تقدمي املشورة القانونية عن طريق الخيود 

 /ملركووز املسووواعدة القانونيووة، الصوووادر يف نيسوووان ٠/٦١٠٠ للتعلوويم املنهجوووي رقوووم وفقووواا  اإللكوورتو،
 (4٢)ألخووخاذ ذوي اإلعاقووة أن يتصوولوا بوواملركز بعنوووان بريووده اإللكوورتو،وب مكووان ا ٦١٠٠ أبريوول

وللمركووز . لطوورح أسووجللة حمووددة لطلووب التوجيووه يف املسووائل القانونيووة وكيفيووة حوول املشوواكل القانونيووة
 .مكاتب يف مجيع أ اء سلوفاكيا ميكن لفخخاذ ذوي اإلعاقة الوصول إليها

اإلداريووووووة احلكوميووووووة املركزيووووووة املعنيووووووة باحملوووووواكم  وتوجووووووه وزارة العوووووودل، بوصووووووفها السوووووولطة -٢8
ملرسووم  وفقواا  والسجون، التعليمات إىل ر ساء احملاكم لضومان إمكانيوة الوصوول إىل مبوا، احملواكم

وزارة البيجلة الذي ددد تفاصيل الشروط التقنيوة العاموة للمبوا، الويت يسوتخدمها األخوخاذ الوذين 
وإذا تعووذنر ضوومان إمكانيووة الوصووول موون الناحيووة التقنيووة، ؛ (٦9)يعووانون موون ضووعف احلركووة والتوجووه

ن يتوووفر التوودريب وتوضووع أتكفول احملكمووة أن يقوودم أفووراد دائوورة إدارة السووجون والعدالووة املسوواعدة و 
 .األن مة الداخلية لتلا املساعدة

قووانون الوحتوورتم األكادمييووة القضووائية للجمهوريووة السوولوفاكية مجيووع األحكووام السووارية موون  -٢9
قووادر  (47)واملوقووع الشووبكي لفكادمييووة القضووائية ،ريووة اإلعووالم يف قوووانني إدارهتووا الداخليووةملتعلووق حبا

علوووى تووووفري املعلوموووات املناسوووبة لضوووعاف البصووور بفضووول القووودرات الو يفيوووة اخلاصوووة للموقوووع  متامووواا 
__________ 

 .الن ام األساسي للجنة املعنية حبقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة (45) 
 (4٢) info@legalaid.sk. 
 (47) Slovakia.sk-www.ja. 

mailto:info@legalaid.sk
http://www.ja-sr.sk/
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سووويين وقووود اختووذت توودابري بكووول موون مبنيووي األكادمييوووة القضووائية يف بيزينوووك وأم. الشووبكي وبيجلاتووه
لضمان إمكانية الوصول، مبا يف ذلا تشييد املمرات املائلة املخصصة ملستخدمي الكراسي ذات 

غرفوووووة خاصوووووة جمهوووووزة بالكامووووول ميكووووون أن  أمسووووويينوجملموووووع األكادمييوووووة القضوووووائية يف . العجوووووالت
 .يستخدمها األخخاذ احملدودو احلركة املشاركون يف األنشطة التعليمية

مووووون أجووووول ضووووومان إمكانيوووووة وصوووووول  العاموووووة قصوووووارى جهووووودهاوتبوووووذل مكاتوووووب النيابوووووة  -7١
وإمكانيوة وصوول ذوي اإلعاقوة متاحوة . ومرافقهوا دعواءاألخخاذ ذوي اإلعاقة إىل مبا، دائرة اال

وباإلضوووافة إىل إمكانيووووة اا. مكتبووو 3٠ يفاا وغوووري متووووفرة حاليوووو ةالعاموووو النيابوووةمووون مكاتوووب  ٦٢ يف
يهم األخوخاذ ذوو اإلعاقوة، أن يسوتفيدوا، يف الوصول املادي، ب مكان مجيع األخوخاذ، مبون فو

أي وقووت موون األوقووات، موون اخلوودمات اإللكرتونيووة )خووبكة اإلنرتنووت، والفوواكين( لتقوودمي خمتلووف 
االلتماسات والبيانات والشكاوى، وتوفري املعلومات الالزمة لضمان تقدمي املطالبات ذات الصلة 

 .بدائرة االدعاء بشكل سريع وصحي  وحمدد
، بتن ووويم إمكانيوووة وصوووول األخوووخاذ ذوي ٦١١٢ اجلمهوريوووة السووولوفاكية، منوووذ عوووام وتقووووم -7٠

اجلمهوريووووة يف اليووووة املاإلعاقووووة إىل بيجلووووة خووووبكة اإلنرتنووووت )املواقووووع الشووووبكية( علووووى أسوووواس وثيقووووة لوووووزارة 
ور وبودأت وزارة املاليوة، مباخورة بعود صود. (48)السلوفاكية تتعلق مبعايري ن م املعلومات يف اإلدارة العامة

، رصدها املنت م للمواقع الشبكية مل سسات اإلدارة العاموة وهوي تتووىل عموماا  املعمول هباهذه الالئحة 
واملعووايري املتعلقووة ب مكانيووة الوصووول القائمووة علووى أسوواس . التحقووق موون عوودة مجلووات موون املواقووع كوول سوونة

ل إىل حمتووى خوبكة اإلنرتنوت من املبادئ التوجيهية املتعلقوة ب مكانيوة الوصوو  WCAG 2.0 املعيار الدويل
. (49)إلزاميووة بالنسووبة جلميووع األخووخاذ احملووددين يف القووانون املتعلووق بوون م املعلومووات يف اإلدارة العامووة

، علوى اجلامعوات، تشومل إال اإلدارة العاموة كموا أعوا ال تنطبوق، موثالا  ومن نقاط الضعف أن الوثيقوة ال
 .ذوي اإلعاقة إىل التعليم العايل  ا دد بدرجة كبرية من إمكانية وصول الطالم

، بوودعم حكووومي، االضووطالع مبشووروع ٦١١5 وباإلضووافة إىل املعووايري، جيووري منووذ عووام -7٦
وبعد تنقي  املنهجية املناسبة . "موات للمكفوفني" يرمي إىل إرساء األسين األوىل لتطوير منهجية

ر اإلحصواءات واألسواليب وتنشو. ٦١١8 للمعايري وحتديثها، بدأ العمول اإلحصوائي املكثوف عوام
إعووداد التقريوور اا وجيووري حاليوو. تووديره وزارة املاليووة (5١)وغووري ذلووا موون املعلومووات علووى موقووع خووبكي

 .٦١٠٠ النهائي لعام
وتقوووم السوولطات التعليميووة، موون أجوول تشووجيع الوودمل الكاموول لفطفووال والتالميووذ ذوي  -73

يف احلووواالت الووويت ال يكوووون فيهوووا التعلووويم اإلعاقوووة وتعلووويم األطفوووال والتالميوووذ يف املووودارس اخلاصوووة 
. ، بتعزيوووووز إمكانيوووووة الوصووووول عووووون طريوووووق مشووووواريع التنميوووووة واإلعانووووواتأو مفيوووووداا اا املتكاموووول  كنووووو

__________ 

 .املتعلقة مبعايري ن م املعلومات يف اإلدارة العامة .Z.z 312/2010 وفاكية رقموثيقة وزارة املالية يف اجلمهورية السل (48) 
 .املتعلق بن م املعلومات يف اإلدارة العامة، بصيغته املعدلة .Z.z 276/2006 القانون رقم (49) 
 (5١) www.informatizacia.sk. 

http://www.informatizacia.sk/
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مدرسووة يف سوولوفاكيا حبلووول  ٢ 7٦٢ موون بووني 4٠8 أصووبحت إمكانيووة الوصووول متاحووة يف وقوود
نفوووواق علووووى يووووورو؛ وبلووووغ متوسووووط اإل 4 ٦8٠ 544.٠8 ، بنفقووووات بلغووووت٦١٠٦ مووووارس/آذار

 .يورو ٠١ ٦4٦.93 إمكانية الوصول يف املدرسة الواحدة
علووى إمكانيووة وصووول األخووخاذ والنهوووض هبووا يوونص القووانون املتعلووق بتن وويم الرياضووة و  -74

موون القووانون املووذكور علووى أن  (٦)3٦ وتوونص املوادة. (5٠)ذوي اإلعاقوة البدنيووة إىل املرافووق الرياضووية
ة جيووب أن يسووتويف معووايري ضوومان إمكانيووة الوصووول بالنسووبة كوول مرفووق جديوود موون املرافووق الرياضووي

لفخووخاذ ذوي اإلعاقووة البدنيووة كمووا جيووب أن يأخووذ  ديوود املرافووق الرياضووية يف االعتبووار مصووا  
 .األخخاذ ذوي اإلعاقة البدنية

، ضومن جموال اختصواذ (5٦)لووزارة الصوحة املعمول هبواوتدعم األحكام املشرتكة للوثيقة  -75
، االسوووتقالل الوووذا  لفخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة يف مرافوووق الرعايوووة الصوووحية )إمكانيوووة وزارة الصوووحة

ومرافوووق الرعايوووة الصوووحية ملزموووة بضووومان إمكانيوووة . الوصوووول إىل املبوووا، والبيجلوووة، والعووويش املسوووتقل(
وصول املرضى احملدودي احلركة والتوجه إىل هذه املرافق والتنقل حبريوة يف داخلهوا عوخ  ورات أفقيوة 

ويتعني على كل إدارة أن يكون هبا حوض اغتسال واحد على األقل . رات مائلة أو مصاعدأو  
ويتعووني علووى  . يسووهل الوصووول إليووه بالنسووبة حملوودودي احلركووة أو ملووريا قعيوود كرسووي ذي عجووالت
يف ذلووا سوورير  كوول إدارة أن يكووون هبووا سوورير واحوود علووى األقوول لفخووخاذ احملوودودي احلركووة، مبووا

 .لتخفيف الضغط
من أجول ضومان إمكانيوة وصوول األخوخاذ ذوي اإلعاقوة إىل البيجلوة املاديوة، علوى قودم و  -7٢

املسووواواة موووع غوووريهم، اختوووذت وزارة البيجلوووة يف مجهوريوووة سووولوفاكيا تووودابري ترموووي إىل زيوووادة إمكانيوووة 
الوصوووول إىل املرافوووق مثووول املتحوووف السووولوفاكي حلمايوووة الطبيعوووة ودراسوووة الكهووووف يف ليبتوفسوووكي 

مراكوز العمول تقوع و . وعدد من األجنحوة يف حديقوة حيوانوات بووينيين ،مركز اإلعالمو  ،ميكوالس
امليدا، ومراكز اإلعالم، والكهوف ومسالا املنتزهات الطبيعية اليت تديرها من مة حف  الطبيعوة 
يف اجلمهوريووة السووولوفاكية يف بانسووكا بيسووورتيكا يف منوواطق يصوووعب الوصووول إليهوووا، وبالتووايل ف نوووه 

 .لها يسرية الوصولميكن جع ال
يوورو  ٢ ١١١ ، مببلوغ٦١٠١ ساتت وزارة الثقافة، يف عوام ويف جمال السياسات الثقافية، -77

زيوووادة إمكانيوووة وصوووول " ملووو متر ن موووه االحتووواد السووولوفاكي للمكفووووفني وضوووعاف البصووور حتوووت عنووووان
ن املووو متر هوووو وكوووان ااووودف مووو. "ضوووعاف البصووور إىل الووورتام الثقوووايف وبووودل احليووواة الثقافيوووة للمجتموووع

املسووواتة يف جعووول احليووواة أسوووهل بالنسوووبة لضوووعاف البصووور مووون أجووول تشوووجيع التفووواهم واملزيووود مووون 
، ٦١٠٠ ويف عوام. التسام  وزيادة اإلدماج االجتماعي لضوعاف البصور عون طريوق التكامول الثقوايف

حتوت  يورو لدعم م متر ن مه االحتاد السلوفاكي للمكفووفني وضوعاف البصور ٢ ١١١ وفرت الوزارة
__________ 

 .تعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلةبو والنهوض هبا،  املتعلق بتن يم الرياضة .Z.z 300/2008 القانون رقم (5٠) 
، املتعلقوة ٦١١8 سوبتمخ/أيلوول ٠١ امل رخوة OL-09812/2008 وثيقة وزارة الصحة يف اجلمهورية السلوفاكية رقم (5٦) 

 .رعاية الصحية، بصيغتها املعدلةباالحتياجات الدنيا من املو فني واملعدات يف أنواع حمددة من مرافق ال
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وسوووويلة إلدموووواجهم االجتموووواعي  - إمكانيووووة وصووووول ضووووعاف البصوووور إىل الوثووووائق املكتوبووووة" عنوووووان
اوودف حموودد هووو إمكانيووة وصووول ضووعاف البصوور يف احليوواة اليوميووة إىل الوثووائق املكتوبووة  "وتوووعيتهم

توصوووووووويفات املنتجووووووووات،  سووووووواعات عموووووووول خمتلووووووووف امل سسوووووووات، أو )مثووووووول اجلووووووووداول الزمنيووووووووة، أو
 . األماكن العامة، أو املنشورات اإلعالمية املتعلقة باألدوية املوجهة للمرضى(التحذيرات يف أو
ووزارة الزراعة والتنمية الريفية يف اجلمهورية السلوفاكية هوي السولطة اإلداريوة لثالثوة بورامل  -78

ل الخنووام: ٦١٠3-٦١١7 تنفيذيوة  ولووة مون الصووناديق اايكليوة لالحتوواد األورو  للفورتة الخناجميووة
التنفيذي اإلقليمي، والخنامل التنفيذي ملنطقة براتيسالفا، والخنامل التنفيذي للتعاون عخ احلودود 

وتوووو دي وزارة الزراعووووة والتنميووووة . ٦١٠3-٦١١7 بووووني سوووولوفاكيا واجلمهوريووووة التشوووويكية يف الفوووورتة
 :دور اايجلة الوطنية لتنفيذ الخامل التالية للتعاون عخ احلدود أيضاا الريفية 

 برنامل التعاون عخ احلدود بني هنغاريا وسلوفاكيا؛ 
 برنامل التعاون عخ احلدود بني سلوفاكيا والنمسا؛ 
 برنامل التعاون عخ احلدود بني بولندا وسلوفاكيا؛ 
 الصا األورو  للجوار والشراكة بني أوكرانيا ورومانيا وسلوفاكيا وهنغاريا. 
دعم لفنشووووطة الراميووووة إىل زيووووادة إمكانيووووة الوصووووول ويوووووفر الخنووووامل التنفيووووذي اإلقليمووووي الوووو -79
وصوول األخوخاذ من أجل إتاحوة القضاء على العراقيل املادية اليت حتول دون إدخال تعديالت  أو

، اذوي اإلعاقووة البدنيووة بسووهولة أكووخ إىل ااياكوول األساسووية املدنيووة الوويت جوورى توسوويعها، أو حتووديثه
والتعوووديالت الرئيسوووية . الوصوووول إىل الطووورق واملسوووارات العاموووة، أو إمكانيوووة إعوووادة بنائهوووا حوووديثاا  أو

 ،املدعومووة هوووي التعووديالت املدخلوووة علووى املووودارس، ومرافووق اخلووودمات االجتماعيووة، والووورتام الثقوووايف
والدعم املقدم من أجل إتاحة إمكانية الوصول أولوية . وتنشيط مراكز املدن ،وم سسات احملفو ات

 .ى تدابري متعددة تندرج يف إطار برنامل العمليات اإلقليميةخاملة لعدة قطاعات تنطبق عل
ويقدم الدعم، يف الخنامل التنفيذي ملنطقة براتيسالفا، لفنشطة املضطلع هبوا مون أجول زيوادة  -8١

 ديوووود املسووووتوطنات، وعلووووى وجووووه اخلصوووووذ يف جمموعووووة  ٠-٠ إمكانيووووة الوصووووول يف إطووووار التوووودبري
مشووواريع منفصووولة موجهوووة  وووو الطلوووب تركوووز علوووى بنووواء وتعموووري  ٦-٠-٠ األنشوووطة املندرجوووة يف إطوووار

وتشمل األنشوطة امل هلوة يف إطوار تلوا املشواريع : مالعب األطفال، واملالعب املتعددة االستخدامات
(، ومعووودات املالعوووب .اقتنووواء أثوووام احلووودائق واملالعوووب )كاملقاعووود وسوووالل املهموووالت، واحلوووواجز إخ

ل صو(، وموا يت.إخ وخوبكات األموان، واحلوواجز، رة السلة، وركائز املرموى،أطواق كو  الثابتة )مثل املرمى،
املنووا ر الطبيعيووة، مبووا يف ذلووا بنوواء الوصووالت إىل الطوورق القائمووة، حيووث جيووب أن أخووغال بووذلا موون 

يف  أيضوووواا وإمكانيووووة الوصووووول مدعومووووة . تفووووي هووووذه الوصووووالت بالشووووروط املتعلقووووة ب مكانيووووة الوصووووول
ومي اإلقليموي ويف املنواطق احلضورية، وال سويما جمموعوة األنشوطة املضوطلع هبوا النقول العمو ٦-٠ التدبري

 .(53)دعم النقل العمومي يف املناطق احلضرية 3-٦-٠ يف إطار التدبري
__________ 

 (53) http://eea.osf.sk/priority_antidiskriminacia.html. 

http://eea.osf.sk/priority_antidiskriminacia.html
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يووودعم مجيوووع بووورامل التعووواون عوووخ احلووودود األنشوووطة املرتبطوووة بزيوووادة إمكانيوووة الوصووووول، و  -8٠
 .78 املدرجة يف البند

   01 المادة  
 الحياةالحق لي 

موون دسووتور اجلمهوريووة  (٠)٠5 توونص املووادة. و (٦٠)احلووق يف احليوواة مضوومون مبوجووب الدسووتور -8٦
 "واحليووواة البشووورية تسوووتحق احلمايوووة حووو  قبووول الووووالدة. لكووول فووورد احلوووق يف احليووواة" نأالسووولوفاكية علوووى 

 ."ال جيوز حرمان أحد من حياته"، من دستور اجلمهورية السلوفاكية (٦)٠5 ومبوجب املادة
وقد أدرجت األتية اخلاصة اليت توليهوا الدولوة حلمايوة احليواة والصوحة يف أحكوام منفوردة  -83

موووون دسووووتور اجلمهوريووووة السوووولوفاكية، حت وووور عقوبووووة  ٠5 للمووووادةاا ووفقوووو. (54)موووون القووووانون اجلنووووائي
 .من العقوبات تستبعد منها عقوبة اإلعداماا نوع ٠٠ تعريف 3٦ يف املادة يردكما اإلعدام  

وال يسم  قانون اجلمهورية السلوفاكية بأن جيري، بصوورة قانونيوة، تنفيوذ أي خوكل مون  -84
موون  ٠54 واملسوواعدة علووى االنتحووار جرميووة يعاقووب عليهووا مبوجووب املووادة. أخووكال القتوول الوورحيم

 .القانون اجلنائي
ومسووووألة اإلعوووواء االصووووطناعي القووووانو، للحموووول )اإلجهوووواض( ين مهووووا القووووانون املتعلووووق  -85
ويوووون م هووووذا القووووانون عمليووووات اإلجهوووواض، ودوووودد الشووووروط . (55)عوووواء االصووووطناعي للحموووولباإل

واإلجراءات املتعلقة بأدائها مع إيالء االعتبار الواجب حلمايوة حيواة املورأة وصوحتها، ويف مصولحة 
 ٠53 إىل ٠5١ بواملواد مون واإلجهاض الذي ال مخر له جرمية، عمالا . الوالدية املن مة واملس ولة

 .لقانون اجلنائيمن ا
)صووناديق  "أعشواش األموان" ، كوان هنواك سوتة عشور مون٦١٠٦ ينواير/ويف كوانون الثوا، -8٢

فرصووة لغووري املرغوووم " األطفووال( الوويت توودار يف سوولوفاكيا علووى أسوواس التعوواون مووع الرابطووة املدنيووة
اليووود وهوووذه هوووي حاضووونات عاموووة مرتبطوووة مباخووورة بووو دارات املستشوووفيات املعنيوووة برعايوووة املو  "فووويهم

اجلدد، وب مكان األمهات غري القادرات على التعامل مع طفول أن يضوعن فيهوا مولوودهن اجلديود 
وميكوون اعتبووار األفعووال الوويت يقوووم هبووا خووخص . أو صووحته دون تشووكيل خطوور علووى حيوواة الطفوول

 نافيوة للمسو ولية اجلنائيوة ألن فيهوا  ارسوة للحقووق والواجبواتاا  روف "عش أمان" يف يضع طفالا 
أعشوووواش " ، أنقووووذت٦١٠٦ ينوووواير/وحوووو  كووووانون الثوووا،. موووون القوووانون اجلنووووائي ٦8 للمووووادة اا وفقووو

عوش " ويشوكل دعوم مشوروع. من بيونهم واحود مون ذوي اإلعاقوة طفالا  34 ما يصل إىل "األمان
موون ن وووام التوودابري الراميووة إىل محايووة حيوواة األطفووال غوووري اا يف اجلمهوريووة السوولوفاكية جووزء "األمووان

 )مبن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة(. املرغوم فيهم
__________ 

 .القانون اجلنائي، بصيغته املعدلة (54) 
 .يغته املعدلةاملتعلق باإلعاء االصطناعي للحمل، بص .Zb 73/1986 القانون رقم (55) 
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   00 المادة  
 حاالت الخط  والطوامئ اإلنسانية

أحكام حموددة حلمايوة السوكان  احلماية املدنية واملراسيم املنفذة لهاملتعلق بقانون الترد يف  -87
ذوي اإلعاقوووة يف مرسووووم وزارة  (5٢)وتووورد أولويوووة تووووفري احلمايوووة لفخوووخاذ. يف حووواالت الطووووارئ

الذي يونص علوى أن األخوخاذ ذوي اإلعاقوة ميثلوون فجلوة بشورية  (57)ةسلوفاكيالمهورية اجلة داخلي
 .تدير املكاتب احمللية احلماية املدنية. و ذات أولوية عند إخالء منطقة معرضة للخطر

وميكوووون تقسوووويم التوووودابري الالزمووووة لضوووومان محايووووة وسووووالمة األخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة يف  -88
حووواالت النوووزاع املسووول ، والطووووارئ اإلنسوووانية، وحووودوم الكووووارم  حووواالت اخلطووور، مبوووا يف ذلوووا

 :يلي فيماالطبيعية إىل تدابري متصلة حبق األولوية 
 اإلسعافات األولية؛ 
 التسجيل يف حاالت الطوارئ؛ 
 توفري األغذية يف حاالت الطوارئ؛ 
 اإليواء يف حاالت الطوارئ؛ 
 استخدام مرافق احلف  الصحي واملرافق األخرى. 
تشووومل تووودابري رعايووووة األخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة، يف حوووواالت إجوووالء سوووكان متضووووررين، و  -89

تصنيف السكان، يف ختطيط عمليات اإلجالء وتنفيوذها، إىل جمموعوات ميكون، حسوب احلالوة، أن 
ولكووول مرفوووق يقووودم الرعايوووة . متوون  األولويوووة يف مرافوووق الرعايوووة الصوووحية ومرافوووق اخلوودمات االجتماعيوووة

وتشوومل خطووة اإلجووالء قائمووة موون . ة خطووة إجووالء قائمووة علووى خموواطر حقيقيووةلووذوي اإلعاقووة البدنيوو
 .ن يف حاالت اإلجالءو فيها األخخاذ املتضرر يودع املرافق املتشاهبة الطابع اليت ميكن أن 

آليوووة تقووودمي " ، اعتمووودت حكوموووة اجلمهوريوووة السووولوفاكية وثيقوووة بعنووووان٦١١٢ ويف عوووام -9١
وتوووونص هووووذه الوثيقووووة علووووى أن تقوووودم املسوووواعدة . "السوووولوفاكيةاملسوووواعدة اإلنسووووانية يف اجلمهوريووووة 

اإلنسووانية إىل األخوووخاذ دون اعتبوووار لفصووول العرقوووي أو العقيووودة الدينيوووة أو املوووذهب السياسوووي، 
وهووووم األمهوووات واألطفووووال، وسووووكان البلوووودان  اا،لفخوووخاذ األكثوووور ضووووعفاا وهوووي موجهووووة أساسوووو

بقوووورار  وعمووووالا  .ضووووروريات احليوووواةأبسووووط  الناميووووة، واألخووووخاذ الووووذين يعووووانون موووون االفتقووووار إىل
امليزانيووووة املتعلووووق بوووووزارة اخلارجيووووة، برنووووامل فرعووووي للمسوووواعدة  موووون فصوووولالاحلكومووووة، أنشوووون، يف 

ويف صوورة حودوم أي حالوة طووارئ، ب مكوان وزارة اخلارجيوة . اإلنسانية يف اجلمهورية السلوفاكية
 .ية سلوفاكيةن مات غري حكومملأن تستخدم تلا األموال لتنفيذ مشاريع 

__________ 

 .املتعلق باحلماية املدنية للسكان، بصيغته املعدلة .Z.z 42/1994 القانون رقم (5٢) 
 .املتعلق برتتيبات اإلجالء، بصيغته املعدلة .Z.z 75/1995 مرسوم وزارة املالية يف اجلمهورية السلوفاكية رقم (57) 
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وتتووووىل املن موووات التابعوووة لووووزارة الداخليوووة تغطيوووة املسوووائل التقنيوووة املتعلقوووة باملسووواعدة يف  -9٠
 حتووت تصوورف وزارة الداخليووة طووائرات سوورم اجلووو التووابع لوووزارة الداخليووة، أيضوواا وتوضووع . اإلنقوواذ

 .ومو فيه الذين ميكن استخدامهم لتقدمي املساعدة اإلنسانية

   02 المادة  
 االعل ا  على ق م المساواة أاام القانون

الن وووام األساسووووي وهوووو مووون دسوووتور اجلمهوريووووة السووولوفاكية،  47و 4٢ للموووادتنياا طبقووو -9٦
 جلوووووءللدولووووة، يوووونص القووووانون السوووولوفاكي علووووى م سسووووات قانونيووووة تضوووومن باسووووتمرار إمكانيووووة 

 .، واملساواة أمام القانونالقضاءإىل  األخخاذ ذوي اإلعاقة
قوانون اجلمهوريوة السولوفاكية أن لفخوخاذ ذوي اإلعاقوة احلوق يف االعورتاف هبوم   وي كد -93

لتمييوز مون أجول ضومان اواعتمدت تشريعات ملناهضوة . كأخخاذ واالعرتاف بأهليتهم القانونية
حصول األخخاذ ذوي اإلعاقة على األهلية القانونية يف مجيع جماالت احلياة علوى قودم املسواواة 

وجووه اخلصووذ، هنوواك تودابري لضوومان متتوع األخووخاذ ذوي اإلعاقوة حبقوووق موع اآخوورين، وعلوى 
متسووواوية يف االحتفوووات بسوووالمتهم البدنيوووة والعقليوووة، واملشووواركة املدنيوووة الكاملوووة، وامللكيوووة، ووراثوووة 
املمتلكووووات، والووووتحكم يف خوووو وعم املاليووووة اخلاصووووة، واملسوووواواة يف إمكانيووووة الوصووووول إىل القووووروض 

واحلق يف عدم حرمواعم بشوكل  ،عقارية وغري ذلا من أخكال اإلقراض املايلاملصرفية، والرهون ال
 .تعسفي من  تلكاهتم

. (58)إىل القوووانون املووود،اا وتسوووتند معاجلوووة األهليوووة القانونيوووة يف القوووانون املوضووووعي أساسووو -94
وإذا ما أصب  خخص طبيعي غري قادر على اإلطالق على أداء أعمال قانونية نتيجة الضوطرام 

وإذا كووووان . محكمووووة أن حترمووووه، أو حترمهووووا، موووون األهليووووة القانونيووووةللووووي غووووري م قووووت، جيوووووز لعق
علووى أداء أعموال قانونيوة معينووة فقوط نتيجوة اضووطرام عقلوي غوري م قووت اا الشوخص الطبيعوي قوادر 

بسبب االستهالك املفرط للمشروبات الكحولية أو املخدرات أو املسكرات، حتد احملكموة مون  أو
وتعووودل احملكموووة أو تلغوووي سوووحب . نيوووة وحتووودد نطووواق القيوووود املفروضوووة يف حكمهووواأهليتوووه القانو 

 .ة أو احلد منها إذا تغريت أسباهبما أو ع يعد اا وجودياألهل
كوانون  ٠4 الصادر يف ٠3 حكومة اجلمهورية السلوفاكية، يف قرارها رقم اعتمدتوقد  -95
ويتضوومن الفوورع العووام موون اخلطووة . ن املوود،، اخلطووة التشووريعية املقرتحووة للقووانو ٦١١9 ينوواير/الثووا،

وقوود نشوورت اخلطووة علووى املوقووع الشووبكي حلكومووة . لفحكووام املتعلقووة باألهليووة القانونيووةاا استعراضوو
جلنووة فرعيووة خاصووة علووى الوونص النهووائي للقووانون املوود، اا وتعموول حاليوو. (59)اجلمهوريووة السوولوفاكية

اتفاقية حقووق األخوخاذ ذوي اإلعاقوة. وتقووم  اجلديد، آخذة يف االعتبار املتطلبات الناخجلة عن
__________ 

 .من القانون املد،، بصيغتها املعدلة 8 املادة (58) 
 (59) http://www.rokovania.sk. 

http://www.rokovania.sk/
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جلنة إعادة التدوين املعنيوة ب عوداد القوانون املود، اجلديود ب عوادة الن ور يف مفهووم األهليوة القانونيوة 
ويتضوومن مشووروع الوونص النهووائي املتعلووق . وإمكانيووة احلوود منهووا، ويف م سسووات الوصوواية والقوامووة

وتتعووواون جلنوووة . لفخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة "ري تقووودمي الووودعمتوووداب"  لاا خمصصووواا فرعووو أيضووواا باألهليوووة 
إعووادة التوودوين ووزارة العوودل، يف عمليووة الصووياغة، مووع رابطووة مسوواعدة األخووخاذ ذوي اإلعاقووة 

 .العقلية يف سلوفاكيا، وهي من مة غري حكومية
لوووودائرة االدعوووواء بالتوووودخل يف الوووودعاوى اجلاريووووة  (٢١)ويسووووم  قووووانون اإلجووووراءات املدنيووووة -9٢
يف اا بوصوفها طرفو اا،وتسوعى دائورة االدعواء أساسو. أو احلود منهوا تعلقة بسوحب األهليوة القانونيوةامل

الدعاوى ويف األنشطة املتصولة بالودعاوى، إىل كفالوة عودم إسواءة اسوتعمال الودعاوى حبيوث تعوود 
بالضووورر علوووى الشوووخص الوووذي تتعلوووق بوووه، أي عووودم سوووحب األهليوووة القانونيوووة للشوووخص املعوووين 

من تلوا الودعاوى يف  9٦3 وقد خارك أعضاء النيابة العامة يف. ها بدون سبب وجيهاحلد من أو
 .٦١٠٠ دعوى يف عام 939و ،٦١٠١ عام
ومووون أجووول ضووومان إمكانيوووة حصوووول األخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة علوووى املسووواعدة الووويت قووود  -97

يوووة تووووفري اخلووودمات االجتماعاملتعلوووق بقوووانون الهوووا ملمارسوووة أهليوووتهم القانونيوووة، يتوووي  يدتووواجون إل
(، وال سوويما املسوواعدة يف ٦١ املسوواعدة يف  ارسووة احلقوووق واملصووا  الوويت دميهووا القووانون )املووادة

عامالت امل، ومرافقة الشخص الطبيعي البالغ يف القيام بالسارية ارسة احلقوق مبوجب التشريعات 
الوثووائق الشخصووية، ويف رمسيووة واملشوواركة يف االجتماعووات الرمسيووة، واملسوواعدة يف ترتيووب التجاريووة ال

املراسوووالت اخلطيوووة موووع السووولطات ويف  ومووولء االسوووتمارات،صوووياغة وتقووودمي املوووذكرات املكتوبوووة، 
 .والقيام مبهام أخرى يف مصلحة الشخص الطبيعي

وميكووون تقووودمي املسووواعدة لشوووخص طبيعوووي يرغوووب يف القيوووام بو يفوووة الوصوووي أو خوووخص  -98
ق ومصوا  مشومولة باحلمايوة القانونيوة لودى  ارسوة طبيعي ال يستطيع مبفورده  ارسوة ومحايوة حقوو 
. اخلوودمات االجتماعيووةاملتعلووق بقووانون الموون  55 احلقوووق وأداء واجبووات الوصووي، مبوجووب املووادة

وتشمل هوذه اخلدموة االجتماعيوة باخلصووذ متثيول خوخص طبيعوي يف الودعاوى املتعلقوة بسوحب 
اون يف إعوداد املقرتحووات مون أجول رفوع دعوووى األهليوة القانونيوة أو احلود منهووا أو اسوتعادهتا، والتعو

يتعلوووق بسوووحب األهليوووة القانونيوووة أو احلووود منهوووا، أو اسوووتعادهتا، وتووووفري املشوووورة فيموووا إىل احملكموووة 
يتعلوق مبمارسوة احلقووق واملصوا  املشومولة باحلمايوة القانونيوة، والتعواون فيموا االجتماعية أو غريها 

املعنيووة قبوول رفووع الوودعوى املتعلقووة بسووحب األهليووة  مووع السوولطات املختصووة ومووع مجيووع األطووراف
القانونيوووة أو احلووود منهوووا أو اسوووتعادهتا، وأثناءهوووا، والبحوووث عووون األخوووخاذ املهتموووني بالوصووواية، 

ويف الوقووت احلاضوور، يوجوود لسووة موون مقوودمي . داء الواجبوواتأوتوودريبهم علووى  ارسووة احلقوووق و 
ال تتوفر معلومات عن عدد األخخاذ الذين و . املساعدة يف  ارسة حقوق الوصي وأداء واجباته

 .ه اخلدمات االجتماعيةذتقدم ام ه

__________ 

 .)أ( من قانون اإلجراءات املدنية، بصيغته املعدلة(٦)35ة املاد (٢١) 



CRPD/C/SVK/1 

GE.14-17015 28 

   05 المادة  
 إاكانية اللجوء إلى القضاء

)احلوق يف احلمايوة القضوائية وغريهوا مون احلمايوة القانونيوة( مون  47و 4٢ باملوادتني عمالا  -99
نشووون القوووانون السووولوفاكي القوووانون األساسوووي للدولوووة، يوهوووو ، (٢٠)دسوووتور اجلمهوريوووة السووولوفاكية

امل سسوووات القانونيوووة الووويت تكفووول باسوووتمرار إمكانيوووة اللجووووء إىل القضووواء واملسووواواة أموووام القوووانون 
 .بالنسبة لفخخاذ ذوي اإلعاقة

إمكانيووة الوصووول إىل سووبل انتصوواف قانونيووة فعالووة لضووحايا التمييووز علووى اا حاليوو حوتتووا  -٠١١
ن مكافحوووة التمييوووز، الووويت تووونص علوووى أنوووه جيووووز مووون قوووانو  8 أسووواس اإلعاقوووة عووون طريوووق املوووادة

 لضووحايا هووذا النوووع موون التمييووز أن يقيموووا دعوووى بووالتمييز أمووام حمكمووة عامووة خمتصووة جوهريوواا 
 .يفياا  وو  وإقليمياا 
موووون القووووانون املوووود،، دووووق لكوووول خووووخص طبيعووووي، ويشوووومل ذلووووا  ٠3 ومبوجووووب املووووادة -٠١٠

فووال، ويف حالووة عوودم وجووود زوج أو أطفووال األخووخاذ ذوي اإلعاقووة، وبعوود وفوواهتم الووزوج واألط
ومضومون الودعوى هوو احلوق يف فورض . والدي الشوخص، رفوع دعووى مون أجول محايوة الشخصوية

وقووف التوودخل الووذي ال موجووب لووه يف حووق محايووة الشخصووية، والقضوواء علووى اآثووار املرتتبووة علووى 
 .ذلا التدخل واحلصول على تعويضات كافية

__________ 

 :4٢ املادة (٢٠) 
جيوووز لكووول فوورد أن يطالوووب، بواسوووطة اإلجووراءات القانونيوووة املعمووول هبوووا، حبقوووه يف أن تسووتمع إليوووه حمكموووة  (٠)  

 ة، ويف احلاالت اليت دددها القانون، هيجلة أخرى يف اجلمهورية السلوفاكية.مستقلة وحمايد
وورم موون حقوقووه بسووبب قوورار موون إحوودى هيجلووات اإلدارة العامووة، أن يرفووع  (٦)   وجيوووز ألي خووخص يوودعي أنووه ح 

ال أنوه دعوى استجلناف أمام احملكمة لكي تعيد الن ر يف قانون ذلا القرار، ما ع ينص القانون على غري ذلوا. إ
 ينبغي أال تستبعد إعادة الن ر يف القرارات املتعلقة باحلقوق واحلريات األساسية من سلطة احملكمة.

ولكووول فووورد احلوووق يف التعوووويا عووون األضووورار املتكبووودة نتيجوووة لقووورار غوووري قوووانو، تتخوووذه حمكموووة أو هيجلووووة  (3)  
 حكومية أو هيجلة عامة، أو نتيجة إجراء رمسي غري صحي .

 د الشروط والتفاصيل املتعلقة حبماية احملكمة وغريها من احلماية القانونية يف قانون.وستحد (4)  
 :47املادة   
منوه إىل اا قريبواا لكل فرد احلق يف االمتنواع عون اإلدالء بشوهادة إذا كوان ذلوا قود يعرضوه أو يعورض خخصو (٠)  

 خطر املالحقة اجلنائية.
ة يف الوودعاوى القضووائية أو يف الوودعاوى املرفوعووة أمووام اايجلووات احلكوميووة أو ولكوول فوورد احلووق يف املسوواعدة القانونيوو (٦)  

 هيجلات اإلدارة العامة األخرى وهو يتمتع هبذا احلق منذ بدء املداوالت، مبوجب خروط دددها القانون.
 .٦للمادة  وفقاا  ومجيع املشاركني يف املداوالت متساوون (3)  
 االستعانة مبرتجم. ٦للمادة  وفقاا  قن اللغة اليت  ري هبا املداوالتودق لكل خخص يعلن أنه ال يت (4)  
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 وفقوواا  نتصوواف القانونيووة الفعالووة هووو األضوورار الشخصوويةوهنوواك سووبيل آخوور موون سووبل اال -٠١٦
 .(٢٦)املس ولية عن األضرار النامجة عن سلطة عامةاملتعلق بلقانون ل

ترضوهم  وجيوز لفخخاذ ذوي اإلعاقة الذين طلبووا سوبل االنتصواف املوذكورة أعواله وع -٠١3
حريواهتم األساسوية الويت يكفلهووا نتوائل املوداوالت أموام احملواكم العاموة أن يطوالبوا حبمايوة حقووقهم و 

واملعاهوووودات الدوليووووة يف جمووووال حقوووووق اإلنسووووان موووون احملكمووووة  (٦٠)دسووووتور اجلمهوريووووة السوووولوفاكية
من دستور اجلمهوريوة  ٠٦7 للمادةاا تقدمي دعوى دستورية طبقبالدستورية للجمهورية السلوفاكية 

قوود انتهكووت، ب مكاعووا أن  وإذا خلصووت احملكمووة الدسووتورية إىل أن حقوووق فوورد مووا. السوولوفاكية
 .تلغي احلكم النهائي الصادر عن احملاكم العامة ومن  تعويا مايل معقول عن االنتهاك

طلوووب احلمايوووة مووون  أيضووواا وبعووود اسوووتنفاد سوووبل االنتصووواف احملليوووة الفعالوووة، مووون املمكووون  -٠١4
موون  34 للمووادةاا احملكمووة األوروبيووة حلقوووق اإلنسووان يف سرتاسووبورط عوون طريووق طلووب فووردي طبقوو

وال ميكووون رفوووع دعووووى النتهووواك حكوووم مووون أحكوووام ح ووور . االتفاقيوووة األوروبيوووة حلقووووق اإلنسوووان
التمييوز، كمووا هوو احلووال يف الودعاوى املرفوعووة أموام احملكمووة الدسوتورية، إال يف حووال وجوود انتهوواك 

اقيووة ومنووذ توواريخ بوودء نفوواذ اتف. للحقوووق املنصوووذ عليهووا يف االتفاقيووة األوروبيووة حلقوووق اإلنسووان
، ع يقووودم أي ٦١٠٦ موووارس/آذار 3١ وحووو  (٠)حقووووق األخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة يف سووولوفاكيا

 .يتعلق بانتهاك ح ر التمييز بسبب اإلعاقةاا مواطن أو أية مواطنة من سلوفاكيا طلب
يف دعوواوى القووانون املوود،، يتعووني علووى الشووخص الطبيعووي الووذي ال يسووتطيع املشوواركة و  -٠١5

. مووون قوووانون اإلجوووراءات املدنيوووة( ٦٦  ثووول قووانو، )املوووادةه والت أن ينوبوووبشووكل مسوووتقل يف املووودا
واملمثوول القووانو، لشووخص طبيعووي سووحبت منووه األهليووة القانونيووة أو جوورى احلوود منهووا موون جانووب 

موون قووانون اإلجووراءات  (٦)٦7 حمكمووة هووو الوصووي الووذي تعينووه احملكمووة لووذلا الشووخص )املووادة
رف يف دعوووى يعووا، موون اضووطرام عقلووي )ولكوون ع تسووحب لطوواا وتعووني احملكمووة وصووي. املدنيووة(

هليته القانونية أو ع دد منها مبوجب حكم قضائي( أو غري قادر على التعبري عن نفسه بطريقة أ
تستعني احملكمة، عند استجوام أخخاذ بكم أو صم بكم يسوتحيل التواصول معهوم . و مفهومة

 .على  و موثوق بوسائل أخرى، خبدمات مرتجم
وحتودد احملكموة، . وجيري اجلمع بني الدعاوى املتعلقة باألهلية القانونية ودعواوى الوصواية -٠١٢

علوى الشوخص الوذي سوحبت منوه اا يف حكم يتعلق بسحب األهلية القانونية أو احلد منها، وصوي
وترصوود . موون قووانون اإلجووراءات املدنيووة ٠9٦ للمووادة وفقوواا  األهليووة القانونيووة أو جوورى احلوود منهووا

لوذلا مورتني يف اا مهامهوا، و وري تقييمو/ة الطريقوة الويت يو دي هبوا الوصوي أو الوصوية مهاموهاحملكم
وقود أدخول علوى أحكوام قوانون اإلجوراءات النا موة للودعاوى املتعلقوة باألهليوة . السنة على األقل

. (٢3)القانونيووة تغيووري يوو ثر علووى محايووة حقوووق األخووخاذ ذوي اإلعاقووة، وخاصووة اإلعاقووة العقليووة
__________ 

بتعوديل و  املتعلوق باملسو ولية عون األضورار الويت حتودم يف إطوار  ارسوة سولطة عاموة، .Z.z 514/2003 القوانون رقوم (٢٦) 
 .قوانني معينة، بصيغته املعدلة

 .قانون اإلجراءات املدنية، بصيغته املعدلة (٢3) 
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بعقود جلسوة اسوتماع بشوأن األهليوة اا ، تصدر احملكموة أمور ٦١١8 أكتوبر/تشرين األول ٠5 ومنذ
يف مصووولحة الشوووخص الوووذي تتعلوووق اا القانونيوووة ألن إصووودار أمووور بعقووود جلسوووة اسوووتماع هوووو دائمووو

 .املسألة بأهليته القانونية
)ز(،  إىل )أ( موون قووانون اإلجووراءات املدنيووة، يف فقراهتووا الفرعيووة موون ٠9٠ وتوون م املووادة -٠١7

م سسووة رعايووة صووحية أو االحتفووات  لوودىخووخص مووا  إيووداعاملووداوالت املتعلقووة بوو عالن مقبوليووة 
ويووونص القوووانون علوووى أنوووه ال ميكووون احتجووواز أي فووورد يف . بشوووخص موووا يف م سسوووة رعايوووة صوووحية

 .عن إرادته، دون إذن من حمكمة خمتصةاا م سسة رعاية صحية رغم
الوووذي يعووودل قوووانون اإلجوووراءات  (٢4)دخووول القوووانون ٦١٠٦ ينووواير/كوووانون الثوووا، ٠ ويف -٠١8

)أ( موون قووانون 9ة للموواداا مباخوور  وكانووت املووادة الرابعووة موون هووذا القووانون تعووديالا . املدنيووة حيووز النفوواذ
وكوووان ااووودف مووون التغيوووري حتسوووني نوعيوووة الووونص األصووولي لقوووانون مكافحوووة . (٢5)مكافحوووة التمييوووز

حلقووووق اإلنسوووان، واملن موووات غوووري احلكوميوووة، التمييوووز لكوووي يسوووم  للمركوووز الووووطين السووولوفاكي 
 "راء عوووامجوووإ" خووورين يتمثووول هووودفهم أو نشووواطهم يف احلمايوووة مووون التمييوووز يف تقووودميآوألخوووخاذ 

 .بامسهم يف حالة حدوم انتهاك خطري ملبدأ املساواة يف املعاملة
تسم   احلصول على مساعدة قانونية، ولكن حالته ال يفعاقة إخخص ذي  رغبوإذا  -٠١9

اا قانونية، ميكنه أن يأذن لشخص آخر بتقدمي الطلوب عوضوالساعدة املبأن يقدم بنفسه طلب  له
 .تقييم طلب املساعدة القانونية يفعنه، وبالتصرف نيابة عنه 

إىل األخوخاذ احملتواجني  (٢٢)وقد جرى تعديل القانون املتعلق بتقودمي املسواعدة القانونيوة -٠٠١
ويوووفر . فة عامووة يف إمكانيووة جلوووء ضووحايا التمييووز إىل القضوواءموون أجوول زيووادة الفعاليووة بصوواا ماديوو

إذا كان . مركز املساعدة القانونية، عن طريق مو فيه واحملامني املعيننني والوسطاء، مساعدة قانونية
فيهوووا خوووخص م هووول اا مووون املناسوووب ومووون الواضووو  أنوووه ميكووون حووول منازعوووة قانونيوووة، يكوووون طرفووو

رتح مركوووز املسووواعدة القانونيوووة الوسووواطة علوووى الشوووخص خوووخص م هووول أجنوووط، بالوسووواطة، يقووو أو
مبوافقووة الشووخص امل هوول أو الشووخص اا امل هوول أو علووى الشووخص امل هوول األجنووط، ويعووني وسوويط

يعوووني الوسووويط إال بعووود  امل هووول األجنوووط والوسووويط؛ وإذا كوووان مووون املناسوووب يف  وووروف احلالوووة، ال
الشوووروط املتعلقوووة بتقووودمي  أيضووواا التعوووديل  وغووورين . احلصوووول علوووى موافقوووة الطووورف اآخووور يف املنازعوووة

__________ 

قووووانون اإلجووووراءات املدنيووووة، بصوووويغته ، .Zb 99/1963 املتعلووووق بتعووووديل القووووانون رقووووم 388/٦١٠٠ نون رقوووومالقووووا (٢4) 
 .تعديل قوانني معينةباملعدلة، و 

غووري حموودود  إذا حوودم انتهوواك ملبوودأ املسوواواة يف املعاملووة ميكوون أن يوو ثر علووى حقوووق عوودد أكووخ أو -)أ( 9ة املوواد (٢5) 
مولة باحلمايوووة القانونيوووة أو علوووى حريووواهتم أو إذا كوووان ذلوووا االنتهووواك أو علوووى مصووواحلهم املشووو مووون األخوووخاذ،

)ل( ٠١ ميكن، يف  روف أخرى، أن يعرض املصلحة العامة للخطر الشديد، دوق لكيوان قوانو،، مبوجوب املوادة
لتحديوود مووا إذا كووان مبوودأ اا وجيوووز لووذلا الشووخص أن يطلووب حكموو. أن يلووتمين محايووة حووق املسوواواة يف املعاملووة

إللوزام الشوخص الوذي ال ميتثول ملبودأ املسواواة يف املعاملوة، بوالكف اا قضوائياا واة يف املعاملة قود انتهوا، أو أمور املسا
 .أمكن تصحي  الوضع غري القانو، إن، و النشاط ذلاعن 

 .املعدلةبصيغته  اا،املتعلق بتقدمي املساعدة القانونية إىل األخخاذ احملتاجني مادي .Z.z 327/2005 القانون رقم (٢٢) 
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إذ رفووع العتبووة العليووا  اا،ماديوو احملتوواجنياملسوواعدة القانونيووة علووى أسوواس دخوول األخووخاذ الطبيعيووني 
مووووورات احلووووود األد  للكفووووواف، إذا كوووووان مقووووودم الطلوووووب ال يسوووووتطيع متويووووول  ٠.٢ إىل ٠.4 مووووون

 .استخدام اخلدمات القانونية من  تلكاته اخلاصة
صوودرت مبووادئ توجيهيووة لتوحيوود اإلجووراءات املتعلقووة مبوون  املسوواعدة القانونيووة علووى  وقوود -٠٠٠

بوضووح إىل  (٢7)أساس ال روف اليت تخر طلب املساعدة القانونية؛ وتشري هذه املبوادئ التوجيهيوة
أن ال روف اليت تخر من  املساعدة القانونيوة يف احلواالت الويت تتجواوز فيهوا عتبوة الودخل القوانو، 

اإلنفواق امللمووس علوى الرعايوة الصوحية بالنسوبة لفخوخاذ الطبيعيوني، مبون فويهم القصوور " تشومل
 ."واألخخاذ الذين يعتمدون على رعاية خخص طبيعي

ودائوورة االدعوواء، بوصووفها هيجلووة خوواملة حلمايووة القووانون، هووي هيجلووة أخوورى يتمثوول واجبهووا،  -٠٠٦
كية، يف محايووة احلقوووق واملصووا  املشوومولة موون دسووتور اجلمهوريووة السوولوفا  ٠49 إىل املووادةاا اسووتناد

ويتووووىل املووودعون العوووامون . باحلمايوووة القانونيوووة لفخوووخاذ الطبيعيوووني والكيانوووات القانونيوووة والدولوووة
محايووة احلقوووق واملصووا  املشوومولة باحلمايووة القانونيووة لفخووخاذ الطبيعيووني، مبوون فوويهم األخووخاذ 

مسيوة، وال سويما اسوتخدام الصوكوك )التودابري( القانونيوة ذوو اإلعاقة، يف أثناء أدائهم لواجبواهتم الر 
)القوانون اإلجرائووي  السوواريةاملنشوأة مبوجوب القووانون املتعلوق بوودائرة االدعواء أو التشووريعات األخورى 

 .واملوضوعي( وال تتقاضى دائرة االدعاء أي مقابل عن الدعاوى )معاجلة الشكاوى(
ووووتووون م تشوووريعات القوووانون اجلنوووائي ومبووواد -٠٠3 عب التابعوووة ئ املسووواواة يف املعاملوووة أنشوووطة الش 

وتسوتخدم قووات الشورطة، يف اإلجوراءات اإلداريوة . لرئاسة قوات الشرطة يف اجلمهورية السلوفاكية
املتعلقة باألخخاذ ذوي اإلعاقة، خدمات خخاء يف جمال التواصل مع األخوخاذ ذوي اإلعاقوة 

لتواصول موع ضوعاف السومع )مورتجم خوفوي حسب نوع اإلعاقوة علوى وجوه التحديود، ومرتمجوني ل
 .(٢8)أو مرتجم بلغة اإلخارة أو مرتجم للصم واملكفوفني( ،مثالا 
اا طلبوواا إذا كووان العجووز عوون احلركووة جيعوول موون املسووتحيل بالنسووبة ألجنووط أن يقوودم خخصوويو  -٠٠4

جانووب، جيوووز للقووانون املتعلوق ب قامووة األ وفقوواا  باإلقامووة يف أراضووي اجلمهوريوة السوولوفاكية، للسوماح لووه
وعالوة على ذلا، تتووفر يف مع وم مكاتوب الشوعب . ألحد أفراد األسرة أن يقدم الطلب نيابة عنه

أن  األساسوووووية التابعوووووة لقووووووات الشووووورطة إمكانيوووووة وصوووووول ذوي اإلعاقوووووة إىل خووووورطة األجانوووووب كموووووا
 .مقصورات تسجيل بيانات االستدالل األحيائي مكينفة لوصول األخخاذ ذوي اإلعاقة البدنية

التعلوووويم، وهووووي م سسووووة أنشووووجلت مبوجووووب القووووانون املتعلووووق  وتوووووفر األكادمييووووة القضووووائية -٠٠5
، بوصووفها م سسووة تعليميووة علووى الصووعيد الوووطين لوووزارة العوودل ومكتووب (٢9)باألكادمييووة القضووائية

واسووتقالل امل سسوووة التعليميوووة هووو أحووود الضووومانات األساسووية السوووتقالل السووولطة . املوودعي العوووام
__________ 

 .٠/٦١٠٦ املبادئ التوجيهية لوزارة العدل يف اجلمهورية السلوفاكية رقم (٢7) 
 .املرتمجني الفوريني واملرتمجني التحريريني، وبتعديل قوانني معينةو  املتعلق باخلخاء .Z.z 382/2004 القانون رقم (٢8) 
 .يل قوانني معينة، بصيغته املعدلةاملتعلق بالكلية القضائية، وبتعد .Z.z 548/2003 القانون رقم (٢9) 
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للقضوواة واملوودعني العووامني،  توووفريهتوووفر األكادمييووة القضووائية التعلوويم، وتتوووىل تن يمووه و و . القضووائية
ومشواركة القضواة واملودعني العوامني . واملدعني العامني املتدربني والقضاة املتدربني ومو في احملواكم

 .يف األنشطة التعليمية طوعية
لوووى مسووواعدة األخوووخاذ ذوي وتووووفر وزارة الداخليوووة ألفوووراد قووووات الشووورطة التووودريب ع -٠٠٢

وتدمل الدورات املهنية ملا بعد التعليم الثانوي الويت . اإلعاقة يف اللجوء على  و فعال إىل القضاء
تقوووودمها موووودارس الشوووورطة الثانويووووة، الوووويت توووووفر التوووودريب األساسووووي للخدمووووة يف الشوووورطة، مسووووألة 

درسوي، ويف املنواهل الدراسوية العالقات بني الشرطة واألخخاذ ذوي اإلعاقة يف برامل التعلويم امل
ملواضوووووويع حمووووووددة )أخالقيووووووات العموووووول االجتموووووواعي وسوووووويكولوجيته، وعموووووول الشوووووورطة الن اميووووووة، 

وكجووزء موون خطووة التوودريب املهووين، يتلقووى ضووباط خوورطة احلوودود وخوورطة . والتحقيقووات اجلنائيووة(
ا األجانوووب التووودريب علوووى قضوووايا حقووووق اإلنسوووان يف اجتماعوووات خوووهرية منت موووة؛ ويشووومل هوووذ

موون حقوووق اإلنسووان بشووكل عووام وقضووايا حمووددة )محايووة حقوووق األخووخاذ ذوي  التوودريب كووالا 
 .اإلعاقة واحرتامها، على سبيل املثال(

   04 المادة  
 ح نة الشخص وأانه

احلووق يف احلريووة الشخصووية موون أهووم حقوووق اإلنسووان األساسووية، ويضوومن هووذا احلووق عوون  -٠٠7
احلريووووة " موووون دسووووتور اجلمهوريووووة السوووولوفاكية، فوووو ن (٠)٠7 للمووووادةاا ووفقوووو. طريووووق أن مووووة خوووو 
وبغوووري  األسوووباموجيوووب أال يقاضوووى أي خوووخص أو دووورم مووون احلريوووة لغوووري . الشخصوووية مضووومونة

وجيب أال درم أي خخص من حريته جملورد عجوزه عون الوفواء بوالتزام . الطريقة اليت دددها القانون
لوفاكية علووووى ح وووور مقاضوووواة أي موووون دسووووتور اجلمهوريووووة السوووو( ٦)٠7وتوووونص املووووادة . "تعاقوووودي

. حرمووان أي خووخص موون احلريووة لغووري األسووبام أو بغووري الطريقووة الوويت دووددها القووانون خووخص أو
وال . من دستور اجلمهورية السلوفاكية احلرية الشخصية ألي خخص حمتجز (3)٠7 وتن م املادة
اهبم جلرميووووة، ويف تجووووز إال األخووووخاذ املتهمووووون بارتكووووام جرميووووة أو املشووووتبه يف ارتكووووجيوووووز أن د

 .احلاالت اليت دددها القانون فقط
وال جيووووز حرمووووان خووووخص موووون احلريووووة الشخصووووية إال إذا ارتكووووب )ت( جرميووووة أو علووووى  -٠٠8

حتوووودد " موووون دسووووتور اجلمهوريووووة السوووولوفاكية، (٢)٠7 ومبوجووووب املووووادة. الصووووحية ا/أسوووواس حالتووووه
عووون اا رغمووو ا/أو احتجوووازهاحلووواالت الووويت ميكووون فيهوووا احتجووواز خوووخص موووا مب سسوووة رعايوووة صوووحية 

سواعة،  ٦4 ويتعني إبالط حمكموة بوأي تودبري مون ذلوا القبيول يف غضوون. مبوجب قانون ا/إرادته
ومون احلواالت اخلاصوة إيوداع خوخص موتهم . "وهي تبت يف مسوألة إحالتوه يف غضوون لسوة أيوام

كية، ال ميكن من دستور اجلمهورية السلوفا  (7)٠7 للمادةاا ووفق. بارتكام جرمية مب سسة رعاية
وميكوون احتجوواز . إيووداع خووخص مووتهم بارتكووام جرميووة إال علووى أسوواس أموور كتووا  موون احملكمووة

خووخص مووا، جوورى احلوود موون حريتووه الشخصووية ألسووبام معينووة، يف زنزانووة خوورطة، أو يف م سسووة 
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ن، أو يف موقوع موا مون أجول االضوطالع مبهموة محائيوة أو معاجلوة جللحبين االحتياطي، أو يف سو
وتووووون م  وووووروف إيوووووداع . أو يف مراكوووووز التشوووووخيص، أو يف دور إعوووووادة تربيوووووة الشوووووبامدسوووووتورية، 

وتراقوووب دائووورة االدعووواء . األخوووخاذ يف املرافوووق املوووذكورة أعووواله وإقوووامتهم فيهوووا بتشوووريعات حموووددة
 .االمتثال للقانون يف املواقع اليت تقيد فيها احلرية الشخصية

، وقووانون احلووبين االحتيوواطي علووى (7١)لسووجنوينطبووق القووانون املتعلووق بقضوواء األحكووام با -٠٠9
ذوي اإلعاقة الذين يقضون عقوبة بالسجن أو الذين هم رهن احلوبين االحتيواطي  (7٠)األخخاذ

 .على أساس مبدأ املساواة أمام القانون بغا الن ر عن وجود إعاقة
 يوووف لفمووور الصوووادر عووون املووودير العوووام لسووولا حوووراس السوووجون والعدالوووة واملتعلوووق بتو اا ووفقووو -٠٦١

، ت خوووذ (7٦)وحبفووو  سوووجالت النوبوووات وسووواعات العمووول، وبتجهيوووز السوووجالت اإلحصوووائية املووودانني،
ويكلووف املوودانون ضووعاف . مووور، لوودى تكليووف املوودانني بالعموولأاحلالووة الصووحية يف االعتبووار، يف مجلووة 

ة بقضوواء للقواعوود املنصوووذ عليهووا يف األن مووة املتعلقوو وفقوواا  القوودرة علووى العموول أو ذوو اإلعاقووة بالعموول
 .وينطبق اإلجراء ذاته على األخخاذ ذوي اإلعاقة يف احلبين االحتياطي. األحكام بالسجن

، ف نوه يودخل ضومن اختصواذ دائورة االدعوواء (73)بالقوانون املتعلوق بودائرة االدعواء وعموالا  -٠٦٠
مووا ة االمتثوال للقوانون يف املواقوع الويت دتجوز فيهوا أخوخاذ حر بوأن يضوطلع املودعون العوامون مبراق

 .من احلرية الشخصية أو أخخاذ قيدت حريتهم الشخصية مبوجب حكم قضائي
تووودخل يف جسووووم خوووخص طبيعوووي حتووووت الرعايوووة الصوووحية إال مبوافقووووة  يوال يسوووم  بوووأ -٠٦٦

علووى آثووار قانونيووة فحسووب )مسوو ولية  الوإالن فوو ن تلووا األفعووال سوووف تنطوووي . الشووخص املعووين
وواجووب احوورتام السووالمة البدنيووة والعقليووة . يووة حمتملووةى مسوو ولية جنائلووع أيضوواا عوون األضوورار( بوول 

للشووخص )عوودم توووفري الرعايووة الصووحية إال مبوافقووة املووريا( أساسووي إال يف حوواالت معينووة توورد يف 
 .(74)القانون دددهاقائمة خاملة 

يتعلق بدعم املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز بصفة عامة )ضد املسونني فيما و  -٠٦3
واملصابني بأمراض عقلية واألخخاذ ذوي اإلعاقوة البدنيوة(، فقود اعتمودت االسورتاتيجية  والنساء

، ووضووعت وزارة العموول والشوو ون (٠٢)٦١٠3-٦١١9 الوطنيووة للمسوواواة بووني اجلنسووني للسوونوات
ساسووها اخلطووة الوطنيووة لتحقيووق املسوواواة بووني أاجلمهوريووة السوولوفاكية علووى يف  االجتماعيووة واألسوورة

 .(٠7)٦١٠3-٦١٠١ نواتاجلنسني للس
__________ 

 .املتعلق بقضاء األحكام بالسجن، وبتعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلة .Z.z 475/2005 القانون رقم (7١) 
 .املتعلق باحلبين االحتياطي، بصيغته املعدلة .Z.z 221/2006 القانون رقم (7٠) 
املتعلووق بتو يووف املوودانني، وحبفوو  سووجالت  ٦٢/٦١١3 أموور املوودير العووام لسوولا حووراس السووجون والعدالووة رقووم (7٦) 

 .النوبات وساعات العمل، وبتجهيز السجالت اإلحصائية
 .املتعلق بدائرة االدعاء، بصيغتها املعدلة ..Z.z 153/2001 )م( من القانون رقم4 املادة (73) 
يووة الصووحية واخلوودمات املتصوولة بتوووفري املتعلووق بالرعا .Z.z 576/2004 موون القووانون رقووم (9)٢ واملووادة( 4)4 املوادة (74) 

 .تعديل قوانني معينة، بصيغته املعدلةبو  ،الرعاية الصحية
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منووووع اجلرميووووة  اسوووورتاتيجية" مووووواد أيضوووواا وأعوووودت وزارة الصووووحة يف اجلمهوريووووة السوووولوفاكية  -٠٦4
، مووون ٦١٠5-٦١٠٦ وغريهوووا مووون األنشوووطة املناوئوووة للمجتموووع يف مجهوريوووة سووولوفاكيا للسووونوات

عورتف ، الويت ركوزت علوى القضواء علوى العنوف )امل(75)"حيث انطباقها علوى قطواع الرعايوة الصوحية
بأنوووه  ووواهرة بالغوووة اخلطوووورة( يف األسووورة وضووود املووورأة، واحلووود مووون حووواالت اإلعاقوووة احملتملوووة لووودى 

وتتمثل التدابري الرئيسية يف تدابري ترمي إىل احلد من تناول الكحوول، واملعاملوة احلمائيوة . األطفال
اليووم العواملي "و "توقوف وانتصور" اليت توأمر هبوا احملواكم، واملسوابقات املخصصوة للمودخنني، ومحلوة

 ."لوقف التدخني
، ومون (7٢)ويف إطار احلملة الوطنية للقضواء علوى العنوف املنوزيل يف اجلمهوريوة السولوفاكية -٠٦5

أجوول زيووادة الوووعي هبووذه املسووألة يف األوسوواط الطبيووة، تولووت وزارة الصووحة مهمووة تشووغيل املعوورض 
عووة خمتووارة موون مرافووق الرعايووة بووأن توووزع علووى جممو  أيضوواا وتعهوودت . "الشووهود الصووامتون" املتجووول

نشوووورة وكتيبووووات تعليميووووة عوووون موضوووووع العنووووف املنووووزيل أعوووودت  ٦١ ١١١ الصووووحية يف سوووولوفاكيا
 .بالتعاون مع وزارة العمل والش ون االجتماعية واألسرة

عمليوووووات رصووووود العنوووووف  لرتسووووويخ (77)وأصووووودرت وزارة الصوووووحة مبوووووادئ توجيهيوووووة مهنيوووووة -٠٦٢
 .ل املو فني الطبينيبل يف األزمات من قخأنشطة التد ضد املرأة وتوفرياا حالياملرتكب 
يتعلق باحلرية واألمن وحرية التنقل، فقد وافقوت حكوموة اجلمهوريوة السولوفاكية علوى فيما و  -٠٦7

الووذي وضووعت  ٦١٦١ املن ووور  ووو عووام: الوثيقووة املتعلقووة بسياسووة ااجوورة يف اجلمهوريووة السوولوفاكية
. ل لل ووروف السووائدة يف جموواالت املسوو ولية الوويت تضووطلع هبوواالوووزارات املعنيووة موون خاللووه خطووط عموو

ووضووعت وزارة العموول والشوو ون االجتماعيووة واألسوورة خطووة عموول لسياسووة ااجوورة يف جمووال املسوو ولية 
 .٦١٠3-٦١٠٦ اليت تضطلع هبا وزارة العمل والش ون االجتماعية واألسرة للفرتة

  03 المادة  
 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ع م اللع ض لللعذن  أو المعاالة أو

العقوبة  اجلمهورية السلوفاكية ملزمة بأحكام االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو -٠٦8
 .الالإنسانية أو املهينة

ويعرنف القانون اجلنائي األعمال الويت تشوكل جرميوة التعوذيب وغوريه مون ضوروم املعاملوة  -٠٦9
يف حالووة  ملوودة ميكوون متديوودها(، الوويت يعاقووب عليهووا بالسووجن 4٦١ و القاسووية )املووادةالالإنسووانية أ

ويعاقووب اجلووا، بالسووجن ملوودة توورتاوح بووني ثووالم وعشوور سوونوات إذا . ال ووروف املشووددة للعقوبووة
 .ارتكبت اجلرمية ضد خخص يتمتع باحلماية، وهي فجلة تشمل األخخاذ ذوي اإلعاقة

__________ 

 .٦١٠٠ ديسمخ/كانون األول ٠4 امل رخ 8١7 قرار حكومة اجلمهورية السلوفاكية رقم (75) 
 (7٢) http://www.zastavmenasilie.sk/. 
 .5٢ ، اجمللد٦١١8 نوفمخ/تشرين الثا، ٦5 ،55-54 جملة وزارة الصحة يف اجلمهورية السلوفاكية، العدد (77) 

http://www.zastavmenasilie.sk/
http://www.zastavmenasilie.sk/
http://www.zastavmenasilie.sk/
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ة واإلداريووة والقضووائية وغريهووا موون التوودابري الوويت اختووذهتا اجلمهوريووة وتنطبووق التوودابري التشووريعي -٠3١
السلوفاكية علوى مجيوع األخوخاذ الطبيعيوني والكيانوات القانونيوة؛ ويف حالوة األخوخاذ الطبيعيوني، 

وتورد تفاصويل التودابري التشوريعية واإلداريوة وغريهوا مون . إعاقوة ال أتيوة لوه (وجوود عدمأو ف ن وجود )
عتمدة من أجل منع التعذيب وسوء املعاملة، ومحاية األخخاذ مون تقودميهم إىل دولوة قود التدابري امل

(، و وورمي أعمووال التعووذيب "عوودم اإلعووادة القسوورية" يتعرضووون فيهووا للتعووذيب أو سوووء املعاملووة )مبوودأ
واملعاقبووة عليهووا بوصووفها جوورائم، وإنشوواء سوولطات قضووائية يف سوولوفاكيا للسووهر علووى تلووا القضووايا، 

م موورتكط جرميووة التعووذيب يف التقريوور الوودوري الثووا، للجمهوريووة السوولوفاكية عوون اتفاقيووة األمووم وتسوولي
 .املتحدة ملكافحة التعذيب وغريه من ضروم املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يضوطلع والتفاقية حقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة أتيوة بالغوة بالنسوبة إىل األنشوطة الويت  -٠3٠
ن املبودأ األساسوي يف هوذا اجملوال هوو إيتعلوق بالسوجن، إذ فيموا حراس السجون والعدالوة فيلق هبا 

منووووووع أي خووووووكل موووووون أخووووووكال التعووووووذيب أو غووووووريه موووووون ضووووووروم املعاملووووووة أو العقوبووووووة القاسووووووية 
يتصول باألخوخاذ ذوي اإلعاقوة فيموا  أيضواا وينطبق هذا املبدأ بالكامل . الالإنسانية أو املهينة أو
سويما القوانون  واستحدثت يف عملية إعادة تدوين القانون اجلنوائي، وال.  اجلمهورية السلوفاكيةيف

يتعلووق باألخووخاذ فيمووا موون أخووكال السووجن اا خاصوو املتعلووق بقضوواء األحكووام بالسووجن، خووكالا 
فيقضي املدانون ذوو اإلعاقة )األخخاذ ذوو قدرة متغرية على أداء العمول، وذوو . ذوي اإلعاقة

ت خوووديدة، الوووذين يعوووانون مووون أموووراض خطووورية طويلوووة األجووول حتووود مووون قووودرهتم علوووى أداء إعاقوووا
العموول( موودة العقوبووة يف السووجن يف  ووروف تراعووى فيهووا حووالتهم الصووحية وميكوونهم، علووى أسوواس 

بشوروط معينوة اا ناح خاذ يووفر العوالج املناسوب يف مستشوفى، أو، رهنويودعوا جبتقييم طط، أن 
 .الطبية املتخصصة وحالة املبا،( يف السجن )تتعلق بتوافر الرعاية

وتووون م املسوووائل العاموووة املتعلقوووة بالتعوووذيب وسووووء املعاملوووة، ضووومن نطووواق مسووو ولية وزارة  -٠3٦
الداخلية يف مجهورية سلوفاكيا، مبوجب أمر صادر عن وزيور الداخليوة يتعلوق بوأداء املهوام والتودابري 

. (78)املهينووة التعووذيب واملعاملووة أو العقوبووة الالإنسووانية أواملتخووذة يف إطووار االتفاقيووة األوروبيووة ملنووع 
ويتلقوووووى رجوووووال الشووووورطة املكلفوووووون بالعمووووول يف وحووووودات تن يميوووووة تابعوووووة ملكتوووووب خووووورطة احلووووودود 

علوووى املسوووائل العاموووة املتعلقوووة حبمايوووة حقووووق اا منت مووواا واألجانووب يف رئاسوووة قووووات الشووورطة تووودريب
ن التعوووووذيب أو املعاملوووووة أو العقوبوووووة القاسوووووية اإلنسوووووان وعلوووووى مسوووووائل حموووووددة مثووووول احلمايوووووة مووووو

 املهينة.الالإنسانية أو  أو
يونص  يتعلق بالرعاية الصحية األولية يف مراكز احتجواز األجانوب التابعوة للشورطة،فيما و  -٠33

راء فحوص طوط علوى جعلى أن رعايا البلدان الثالثة ملزمون بو  (79)القانون املتعلق ب قامة األجانب
ب، ويشوومل ذلووا اختبووارات التشووخيص والفحوووذ املختخيووة الالزمووة، وتوودابري نطوواق دوودده طبيوو

__________ 

املتعلوق بووأداء املهوام والتوودابري املتخووذة يف  ٦8/٦١١8 األمور الصووادر عون وزيوور داخليوة اجلمهوريووة السولوفاكية رقووم (78) 
 .تفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينةإطار اال

 .املتعلق ب قامة األجانب، وتعديل قوانني معينة .Z.z 404/2011 القانون رقم (79) 



CRPD/C/SVK/1 

GE.14-17015 36 

التحصووني والوقايووة الوويت حتووددها هيجلووة محايووة الصووحة، والوويت يوووىل فيهووا اهتمووام خوواذ لفخووخاذ 
موون القووانون املتعلووق ب قاموة األجانووب، إذا كووان أحوود رعايووا بلوود  (٦)95 ومبوجووب املووادةالضوعفاء. 

ال ميكن توفريه يف املرفق املعين، تتخوذ وحودة الشورطة الرتتيبوات الالزموة  اا طبياا ثالث يتطلب عالج
 الصحية خارج املرفق.من أجل توفري الرعاية يف أحد مرافق الرعاية 

ويشووري التقريوور عوون الزيووارة الوويت قامووت هبووا إىل سوولوفاكيا اللجنووة األوروبيووة ملنووع التعووذيب  -٠34
إىل أنوه ع تورد أي خوكاوى مون سووء  CPT/Inf (2010)هينوة، واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو امل

 .املعاملة ضد مو في مراكز احتجاز األجانب التابعة للشرطة مبيدفيدوف وسيكوفسي
اسوووتخدام اا صوووارماا اخلووودمات االجتماعيوووة ح ووور املتعلوووق بقوووانون المووون  ٠١ وحت ووور املوووادة -٠35

دين مووون اخلووودمات االجتماعيوووة يف مرافوووق تقنيوووات التقييووود البووود، وغوووري البووود، ضووود أحووود املسوووتفا
واالسووووتثناءات الوحيوووودة هووووي احلوووواالت الوووويت تكووووون فيهووووا حيوووواة املسووووتفيد . اخلووودمات االجتماعيووووة

وحوووو  يف تلووووا احلوووواالت، . غووووريه موووون األخووووخاذ الطبيعيووووني أو صووووحتهم معرضووووتني للخطوووور أو
املباخور، وينبغوي اسوتخدام  ميكن استخدام تقنيوات التقييود إال أثنواء الوقوت الوالزم إلزالوة اخلطور ال

ات البدنيوووة كاسوووتخدام يوووالتقنيوووات غوووري البدنيوووة، مووون قبيووول االتصوووال الشوووفوي قبووول اسوووتخدام التقن
 .أو وضع املستفيد يف غرفة خاصة أو استخدام املخدرات ،قبضات خ ، مثالا 

وكوول مقوودم للخوودمات االجتماعيووة ملووزم ب نشوواء وحفوو  سووجل لتقنيووات التقييوود البدنيووة  -٠3٢
خلدمات االجتماعية، وينبغي اإلبالط عن كل اسوتخدام لتقنيوات تقدمي الاملستخدمة  ري البدنيةوغ

التقييد دون تأخري إىل وزارة العمل والش ون االجتماعية واألسورة الويت ب مكاعوا، يف حالوة الشوا، 
 .أن تتحقق من أهلية استخدام تقنيات التقييد أثناء التدقيق يف تقدمي اخلدمة االجتماعية

  06 المادة  
 ع م اللع ض لالسلغال  والعنف واالعل اء

تعوورنف املووادة احملووددة موون القووانون اجلنووائي طائفووة واسووعة موون اجلوورائم الوويت تشوومل حوواالت  -٠37
االسووتغالل والعنووف واالعتووداء، وهووي توونص علووى أن ارتكووام اجلرميووة ضوود األخووخاذ املشوومولني 

 .للعقوبةاا مشدداا ، يشكل  رفباحلماية، مبا يف ذلا األخخاذ ذوي اإلعاقة
وإضوووووافة إىل االضوووووطالع بأعموووووال اإلخوووووراف املعهوووووودة واملثوووووول أموووووام احملكموووووة يف هوووووذه  -٠38

احلاالت، يساهم النووام العوامون يف بورامل خو  هتودف يف املقوام األول إىل القضواء علوى خمتلوف 
 .أخكال العنف وسوء املعاملة

 دعوواءاإل، وفوورت دائوورة (٠5)٦١٠٦-٦١١9 للفوورتة خلطووة العموول الوطنيووة لفطفووالاا ووفقوو -٠39
 :ونفذت مهام يف اجملاالت التالية

  التعوووواون النشووووط يف معاجلووووة خووووكاوى القصوووور الوووويت يوووودعي أصووووحاهبا انتهوووواك حقوووووقهم؛
، ، أو خخصوياا أو إلكرتونيواا اا القصنر تقدمي تلا الشوكاوى بوسوائل خو  )كتابيو فب مكان

 ؛(عون العامونأو خالل التحقيقات اليت جيريها املد
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 األطفال والبيجلة األسرية والرعاية البديلة؛ 
  واستخدام حقوق النائب العام يف الوصول؛ االدعاءهذا التخصص يف دائرة إدخال 
  يتعلووق بووأداء امل سسووات يف جمووال فيمووا عمليووات التفتوويش الوويت يقوووم هبووا النوووام العووامون

 .الرتبية احلمائية والرعاية امل سسية
فوورتات فاصوولة منت مووة مووع الرتكيووز بوجووه  بوونين العووامون بعمليووات التفتوويش و دعويقوووم املوو -٠4١

خوواذ علووى االمتثووال للقوووانني الوويت توون م إيووداع األطفووال يف تلووا امل سسووات واالمتثووال للقوووانني 
اليت تن م التعليم احلمائي، والرعاية امل سسية مع إيالء اهتمام خاذ لالمتثال للتدابري الراميوة إىل 

ويسوتفيد النووام العوامون مون القودرة علوى . ذيب وسوء املعاملة البدنيوة والعقليوة للسوجناءمنع التع
وتوضوع صوناديق يف امل سسوات الرتبويوة . إجراء املقابالت مع احملتجزين دون حضوور أطوراف ثالثوة

، قووام نائووب عووام بعمليووة ٦١٠١ ففووي عووام. االدعوواءتووودع هبووا رسووائل جمهولووة املصوودر إىل دوائوور 
ل يف هلوهوفيا، استجابة لشكوى مقدمة من أحود السوجناء ضود يددة يف مركز التأهتفتيش مش

 .مو في امل سسة
،كجوزء (8١)٦١٠4-٦١٠٠ وقد أعد الخنامل الوطين ملكافحة اال ار بالبشر للسونوات -٠4٠

واملتعلووق مبنووع  ٦١٠٠ مووايو/أيووار 4 الصووادر يف EU/2011/36 موون نقوول توجيووه االحتوواد األورو 
وحوودد الخنووامل الوووطين ملكافحووة اال ووار بالبشوور مهووام لوودائرة االدعوواء . لبشوور ومكافحتووهاال ووار با
يتعلوووق حبمايوووة الضوووحايا، وإعوووادهتم إىل أوطووواعم، ومقاضووواة مووورتكط جووورائم اال وووار فيموووا وخاصوووة 

مووة هووذه التعوواريف مووع ءاو وم ،ر يف تعريووف بعووا اجلوورائمن وووإعووادة ال ،بالبشوور مبزيوود موون الفاعليووة
يف إطووار الخنووامل، بدراسووة جوودوى موون  اا،وتقوووم اجلمهوريووة السوولوفاكية حاليوو. ت الدوليووةاملعاهوودا

وأنشوون لالضووطالع هبووذه املهمووة . أجوول اعتموواد تشووريعات خوواملة تتعلووق مبكافحووة اال ووار بالبشوور
 املدعي العام.فريق عامل حتت إخراف وزارة العدل ومكتب 

توووودريبهم، حلقووووات دراسووووية عوووون هووووذه  ودضوووور املوووودعون العووووامون بانت ووووام ،كجووووزء موووون -٠4٦
حلقوووة  ةسووولوفاكيالمهوريوووة اجل موووت وزارة داخليوووة ن، ٦١٠٠ نووووفمخ/ويف تشووورين الثوووا،. املسوووألة

 ."حتديد هوية ضحايا اال ار بالبشر" دراسية عن
ويف األسوووور واعتموووودت احلكومووووة االسوووورتاتيجية الوطنيووووة ملنووووع العنووووف املنووووزيل املوجووووه ضوووود املوووورأة  -٠43

 ٦١٠٦-٦١١9 يه، وخطوة العمول الوطنيوة ملنوع العنوف املوجوه ضود املورأة والقضواء عليوه للفورتةوالقضاء عل
، ناقشووت احلكومووة وأقوورت التقريوور امل قووت عوون تنفيووذ خطووة العموول الوطنيووة ملنووع ٦١٠٠ ويف عووام

ويف . ، وقاموووت بتحوووديث املهوووام٦١٠٦-٦١١9 العنوووف املوجوووه ضووود املووورأة والقضووواء عليوووه للفووورتة
التحضوووريات ملشوووروع وطوووين يف إطوووار الخنوووامل التنفيوووذي للعمالوووة واإلدمووواج ، بووودأت ٦١٠٠ عوووام

 .تقدمي الدعم ملنع العنف املوجه ضد املرأة والقضاء عليه - االجتماعي

__________ 

 (8١) &subor=58987vnutra-www.minv.sk/?ministerstvo. 

http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra&subor=58987
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االجتمواعي ، يوجود ح ور  هملفطفوال وتوأهيل القانونيوة - ويف جمال احلماية االجتماعية -٠44
،، وأي عقوووام بووود، مهوووني آخووور عنووود توووام السوووتخدام أي خوووكل مووون أخوووكال العقوووام اجلسوووما

ويسوتند . االجتمواعي همالقانونيوة لفطفوال وتوأهيل - إعمال تدابري مون أجول احلمايوة االجتماعيوة
موع العقوام اجلسوما، إىل اتفاقيوة حقووق الطفول، والتوصويات الصوادرة عون اا عدم التسام  مطلقو

. "وروبوا مون أجول األطفوال ومعهومبنواء أ" جلنة حقوق الطفل، وهو استجابة لخنامل جملين أوروبا
أن  االجتموواعيالقانونيووة لفطفووال وتووأهيلهم  - ويتعووني علووى اايجلووات املعنيووة باحلمايووة االجتماعيووة

وأن تنفذ التدابري املناسبة لصا  األطفال املعنيني عنود االسوتجابة لكول إخطوار بوقووع اا ختتار دوم
. قووودم الرعايوووة الشخصوووية لطفووول مووواعقوبوووات بدنيوووة مهينوووة علوووى يووود أحووود والوووديهم أو خوووخص ي

)تووووودبري  وميكووووون للسووووولطات أن ختتوووووار بوووووني طائفوووووة واسوووووعة مووووون التووووودابري، مووووون أكثرهوووووا اعتوووووداالا 
كالتحوووذير( إىل أكثرهوووا خطوووورة )مثووول طلوووب قووورار مووون احملكموووة ب يوووداع طفووول يف  - موووثالا  تربووووي،

 .م سسة رعاية(
القانونيووووة لفطفووووال وتووووأهيلهم  - وتتخووووذ اايجلووووة احلكوميووووة املعنيووووة باحلمايووووة االجتماعيووووة -٠45

التوودابري اإلداريووة واالجتماعيووة والرتبويووة الالزمووة موون أجوول محايووة األطفووال موون العنووف  االجتموواعي
البوود، أو العقلووي، أو أي اعتووداء، مبووا يف ذلووا االعتووداء اجلنسووي، أو اإلتووال أو املعاملووة املنطويووة 

رعايووة أحوود الوالوودين أو كليهمووا أو املمثلووني  علووى إتووال، أو القسوووة واالعتووداء عنوودما يكونووون يف
 .القانونيني أو أي خخص آخر يتوىل رعاية الطفل

االجتموواعي القانونيووة لفطفووال وتووأهيلهم  - وتوو دي اايجلووات املعنيووة احلمايووة االجتماعيووة -٠4٢
دور املنسوووق املخصوووص لتعووواون اايجلوووات األخووورى يف جموووال التأهيووول االجتمووواعي لفطفوووال،  أيضووواا 
عدة األطفووال الووذين أسوويجلت معوواملتهم، أو تعرضوووا لالعتووداء اجلنسووي أو اإلتووال أو عنوودما ومسووا

 .توجد أسبام لالختباه يف سوء املعاملة أو االعتداء اجلنسي أو اإلتال
أو إذا كان  ا/أو صحته ا/دون أي نوع من الرعاية، أو إذا كانت حياتهبوإذا كان طفل ما  -٠47
، فو ن االضوطرام بشوكل جودي للخطور أواا و البود،، أو االجتمواعي معرضوالسليم العقلي، أ ا/منوه

يف املقاطعوة الويت يوجود  االجتمواعيالقانونيوة لفطفوال وتوأهيلهم  - اايجلة املعنية باحلماية االجتماعيوة
إىل احملكمووة ب صوودار أموور قضووائي م قووت موون أجوول الطفوول، اا طلبوواا فووور  دمهبووا الطفوول ملزمووة بووأن تقوو

 .يف دار لفطفال أو يف مركز لفزمات ا/إيداعهاجات األساسية للطفل و وتوفري االحتي
هووو االجتموواعي القانونيووة لفطفووال وتووأهيلهم  - وااوودف موون توودابري احلمايووة االجتماعيووة -٠48

ن جيوري اختيارهوا وتطبيقهوا حسوب االقتضواء مون أجول تسووية حواالت متفاوتوة الشودة واخلطووورة أ
ن توودابري الوقايووة االجتماعيووة األساسووية الراميووة إىل توووفري أرضووية موو -جيوود األطفووال أنفسووهم فيهووا 

إىل احلوواالت و االت مثوول طووالق الوالوودين أو األزمووات واألخطووار داحوول األسوورة، حبوواا ، موورور صوولبة
القصوووى الوويت يتعووني فيهووا إخووراج األطفووال موون البيجلووة األسوورية الطبيعيووة، أو الوويت جيوود فيهووا الطفوول 

 .إلطالقبدون رعاية على ا ا/نفسه
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البيجلة األسرية : وتنفذ التدابري يف بيجلات خ ، يعرنف القانون أربعة أنواع رئيسية منها هي -٠49
القانونيوووووة  - الطبيعيووووة، والبيجلووووة األسووووورية البديلووووة، والبيجلوووووة املفتوحووووة، ومرافووووق احلمايوووووة االجتماعيووووة

إلعووووادة التهيجلووووة دار لفطفووووال، أو مركووووز لفزمووووات، أو مركووووز كوووو االجتموووواعيلفطفووووال وتووووأهيلهم 
 .ذلا علق باإلدمان على املخدرات وأخكال اإلدمان األخرى، إىل غريتيفيما االجتماعية 

االجتموواعي القانونيووة لفطفووال وتووأهيلهم  - احلمايووة االجتماعيووةاملعنيووة بيجلووات ااوتنفووذ  -٠5١
ملعونوة املن موة وتقودم ا. التدابري الالزمة حلماية حياة الطفل وصوحته ومنووه املالئوم، بشوكل مسوتمر

الوووذي ي ديوووه مو فوووو  عنووود الطلوووباملتواصووولة لفطفوووال يف حووواالت الطووووارئ مووون خوووالل العمووول و 
 .االجتماعي هموتأهيللفطفال القانونية  - احلماية االجتماعيةاملعنية بيجلات اا

 االجتمووواعيالقانونيوووة لفطفوووال وتوووأهيلهم  - وجيوووري تنفيوووذ تووودابري احلمايوووة االجتماعيوووة -٠5٠
 :قطري عن
 اايجلات اإلدارية احلكومية التالية: 

  والش ون االجتماعية واألسرة؛ العملوزارة 
 االجتماعي؛ همالقانونية لفطفال وتأهيل - احلماية االجتماعيةاملعنية بيجلات اا 
 املكتب املركزي للعمل والش ون االجتماعية واألسرة؛ 
 ( ؛فرعياا  مكتباا  33+4٢مكاتب العمل والش ون االجتماعية واألسرة) 
 مركز احلماية القانونية الدولية لفطفال والشبام؛ 

  سلطات احلكم الذا: 
 ؛البلديات 
 الوحدات اإلقليمية األعلى مستوى؛ 

 املن مات املعتمدة؛ 
 الزم( االعتماد غري - الكيانات االعتبارية أو األخخاذ الطبيعيني )الوقاية األولية. 

 األزمووات وتقوودمي املسوواعدة لفطفووال، علووى يف ن ووام التوودخالت يف ،جيووري الرتكيووزو  -٠5٦
 - يف اجلمهوريووة السوولوفاكية، فوو ن خووروط التأهوول الوودنيا للحمايووة االجتماعيووة. و عوول احوورتايف

درجوة يف التعلويم العوايل يف  - (8٠)حموددة يف القوانون جتمواعياالالقانونية لفطفال وتوأهيلهم 
اعي هوو املوضووع الوحيود املقبوول صلة هبوذه املسوألة، يف حوني أن العمول االجتمو موضوع ذي

للعمل يف ترتيب الرعاية األسرية البديلة، والتأهيل االجتماعي لفطفال، والعمل االجتماعي 

__________ 

وبتعووديل  االجتموواعيالقانونيووة لفطفووال وتووأهيلهم  - املتعلووق باحلمايووة االجتماعيووة .Z.z 305/2005 القووانون رقووم (8٠) 
 .قوانني معينة، بصيغته املعدلة
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لفطفال  القانونية - وين م قانون اإلخراف اإللزامي يف مرافق احلماية االجتماعية. يف املرافق
خوووراف اإللزاموووي بالنسوووبة للتووودابري باإلاا العمووول تووودرجيياا االجتمووواعي ، وجيوووري حاليووو هموتوووأهيل
 خارج املرافق.املنفذة 
 املفهوم الذي صيغ واعتمد من أجل إدماج األجانب يف اجلمهورية السولوفاكية ويتضمن -٠53

 .(٠8)تشجيع مساعدة األطفال األجانب والقصر ضد االستغالل والعنف واالعتداء

   01المادة   
 حمانة السالاة الشخصية

)ز(،  )أ( إىل مووون قوووانون اإلجوووراءات املدنيوووة، يف فقراهتوووا الفرعيوووة مووون ٠9٠ دةتووون م املوووا -٠54
املوووداوالت املتعلقوووة بووو عالن مقبوليوووة إيوووداع خوووخص موووا يف م سسوووة رعايوووة صوووحية أو االحتفوووات 

ويووونص القوووانون علوووى أنوووه ال ميكووون احتجووواز أي فووورد يف . بشوووخص موووا يف م سسوووة رعايوووة صوووحية
ومييووز القووانون بووني قانونيووة . ، دون إذن موون حمكمووة خمتصووةعوون إرادتووهاا م سسووة رعايووة صووحية رغموو

ويتقابول . شخص يف م سسوة رعايوة صوحيةب الحتفاتإيداع خخص يف م سسة رعاية صحية، وا
اإلجوراءات القانونيووة الويت تنقسووم إىل الودعاوى املتعلقووة بقانونيوة اإليووداع وقانونيوة اسووتمرار  هوذا مووع
كمة الن ر يف الدعاوى املتعلقة ب عالن مقبولية اإليوداع وتبدأ حم. رعاية صحية يف م سسة اإلبقاء

يف م سسووة، كمهمووة رمسيووة، يف غضووون لسووة أيووام موون توواريخ إيووداع خووخص مووا أو االحتفووات بووه 
يبوووودأ الن وووور يف الوووودعاوى املتعلقووووة بوووو عالن مقبوليووووة االسووووتمرار يف  - املرحلووووة الثانيووووة. يف م سسووووة
تصووال الشووخص املووودع بالعوواع اخلووارجي حموودود شووخص مووريا يف م سسووة إذا كووان اب االحتفووات

واحملكمة ملزمة بالبت يف هذا املوضووع . يف تلا القراراتاا هاماا وي دي رأي اخلخاء دور .  نوع أو
 .يف غضون ثالثة أخهر من إصدار إعالن بشأن مقبولية اإليداع يف م سسة

ع مووريا يف م سسووة رعايووة ، إيوودا (8٦)وميكوون، مبوجووب القووانون املتعلووق بالرعايووة الصووحية -٠55
 إذا: صحية بدون موافقته

 مبووورض ميكووون أن تكوووون معاجلتوووه إلزاميوووة )يف حالوووة أموووراض معديوووة اا كوووان املوووريا مصووواب
 معينة(؛

  كوان املووريا، نتيجووة ملوورض عقلووي أو إذا كانوت لديووه أعووراض اضووطرام عقلووي أو موورض
ك خطور حصووول ا، أو كوان هنوا/أو علووى احمليطوني بوه ا/علوى نفسوهاا عقلوي، يشوكل خطور 

 الصحية؛ ا/تدهور خطري يف حالته
  كانوووت الو وووائف احليويوووة معرضوووة للخطووور، وكوووان مووون الضوووروري إجوووراء عمليوووات إلنقووواذ

 .احلياة ورصد الو ائف احليوية باستمرار
__________ 

نني املتعلوق بالرعايوة الصوحية، واخلودمات املتصولة بتووفري الرعايوة الصوحية وتعوديل قووا .Z.z 576/2004 القانون رقم (8٦) 
 .معينة، بصيغته املعدلة
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ويف تلا احلاالت، ف ن امل سسة الويت تووفر الرعايوة الصوحية ملزموة بوأن ختطور احملكموة يف  -٠5٢
وتتحموول امل سسووة نفوووين . ب يووداع أي خووخص بووودون موافقووة خطيووة منوووه املقاطعووة الوويت توجوود هبوووا

إذا قيدت، يف أثناء العالج، حرية احلركة أو االتصال بالعاع اخلوارجي لشوخص أعطوى يف االلتزام 
أي االضووطالع بوو، ال ميكوون يف األموور احملكمووة تبووتوإىل أن . األصوول موافقووة خطيووة علووى املعاجلووة

تكووون الزمووة حلمايووة حيوواة املووريا أو صووحته إال بقوودر مووا عووالج أو فحوصووات موون ذلووا القبيوول 
 .لتأمني احمليطني به أو هبا أو

املوووووريا فيوووووه  أودعوينبغوووووي أن يقووووودم الطلوووووب مووووون قبووووول مرفوووووق الرعايوووووة الصوووووحية الوووووذي  -٠57
امل سسووووة )والوووذي تتعلووووق الوووودعوى بووووه(،  أودع يف رعايووووةإذا ع يكوووون للمووووريا الوووذي . و ا/رعايتوووهل

وتسوووتمع احملكموووة، أثنووواء الن ووور يف الووودعوى، إىل . للووودعوىاا كموووة وصوووي ثووول آخووور، تعوووني احمل أي
( وتصوودر احلكووم يف غضووون .األدلووة الالزمووة لووإلدالء بوواحلكم )أدلووة املووريا والطبيووب املعووا ، إخ

ويسووولم احلكوووم إىل الشوووخص . علوووى أسوووين قانونيوووةاا لسوووة أيوووام بشوووأن موووا إذا كوووان اإليوووداع قائمووو
يف غضووون لسووة أيووام(،  علووى أقصووى تقووديرو صوودور القوورار، سوواعة موون  ٦4 املووودع )يف غضووون

 .ا، وإىل امل سسة/وإىل من ميثله
وهووذا يعووين أنووه إذا قضووت . وجيوووز الطعوون يف احلكووم، ولكوون ال يكووون لووذلا أثوور إيقووايف -٠58

احملكمووة بووأن موون املقبووول إيووداع الشووخص يف م سسووة رعايووة صووحية، ف نووه يبقووى هنوواك بعوود تقوودمي 
وإذا موا قضوت احملكموة بأنوه ال توجود أسوين قانونيوة لإليوداع، اا. كوم لويين عائيوالطعن رغوم أن احل

وإذا خلصوووت احملكموووة إىل أنوووه توجووود أسوووين قانونيوووة ا. فووو ن امل سسوووة ملزموووة بووواإلفراج عووون املوووري
الن وور يف الوودعوى املتعلقووة بوو عالن مقبوليووة مواصوولة اا إلدخالووه إىل املستشووفى، ف عووا تواصوول تلقائيوو

 .سسةيف امل   اإلبقاء
إذا كوان فيموا ودقوق اخلبوري ، لتحديد احلالة الصحية للمريا املوودعاا وتعنين احملكمة خبري  -٠59

املريا يف امل سسوووة، موووع احلووود مووون اتصووواله بالعووواع اخلوووارجي االحتفوووات بووومووون الضوووروري مواصووولة 
 .يعمل يف امل سسة اليت أودع هبا املريااا وال يكون اخلبري طبيب. منعه، ويصرح بذلا أو

ال يسم  يف اجلمهورية السلوفاكية بأي تدخل يف جسم خخص طبيعي آخر يف جموال و  -٠٢١
ي و وإال فوو ن توودابري موون ذلووا القبيوول ميكوون أن تنطوو. الرعايووة الصووحية إال مبوافقووة الشووخص املعووين

. أيضوواا  علووى آثووار قانونيووة فحسووب )املسوو ولية عوون األضوورار(، بوول علووى مسوو ولية جنائيووة حمتملووة ال
نون على واجب احرتام السالمة البدنية والعقليوة للموريا )عودم تووفري الرعايوة الصوحية وينص القا

 .(84)مستنفدعدا يف بعا احلاالت احملددة بشكل  (83)إال بناء على موافقة املريا(

__________ 

املتعلق بالرعاية الصحية، واخلودمات املتصولة بتووفري الرعايوة الصوحية  .Z.z 576/2004 من القانون رقم (9)٢ املادة (83) 
 .وتعديل قوانني معينة

الرعايووة املتعلووق بالرعايووة الصووحية، واخلوودمات املتصوولة بتوووفري  .Z.z 576/2004 )د( موون القووانون رقووم(9)٢ املووادة (84) 
 .تعديل قوانني معينةبو  ،الصحية
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وتعوووورنف القوووودرة علووووى موووون  املوافقووووة املسووووتنرية بطريقووووة غووووري مباخوووورة عوووون طريووووق تعريووووف  -٠٢٠
وإذا كووان خووخص مووا غووري قووادر علووى موون  .   املوافقووة املسووتنريةاألخووخاذ الووذين ال ميكوونهم موون

املوافقووة املسووتنرية، يتعووني علووى العاموول يف اجملووال الطووط أن يوضوو  املسووائل ال للشووخص املعووين، بوول 
بتقووودمي معلوموووات علوووى النحوووو املالئوووم إىل الشوووخص غوووري  أيضووواا  إال أنوووه ملوووزمالقوووانو،؛  هوووا/ملمثلوووه

تنرية؛ وتورد الشوروط اإلضوافية حملتووى تلوا املعلوموات يف مدونوة قواعود الكفء لتقدمي املوافقوة املسو
 .(85)اجملال الططالسلوك للعاملني يف 

وموون أجوول احلوود موون حوواالت العنووف بووني املرضووى يف املرافووق الوويت توووفر الرعايووة النفسووية،  -٠٢٦
 حتودد، يف مجلوة الويت (8٢)اجلمهوريوة السولوفاكية املبوادئ التوجيهيوة املهنيوةيف أصدرت وزارة الصحة 

أمووور، املووو فني املسوو ولني عوون منووع العنووف، والتوودابري الالزمووة ملنووع ذلووا العنووف وتوووفري املعلومووات 
سووونة واملرضوووى  ٠8 )عووون طريوووق طبيوووب( للممثلوووني القوووانونيني للمرضوووى الوووذين تقووول أعموووارهم عووون

فخووووخاذ، وملنووووع ولزيووووادة احوووورتام السووووالمة البدنيووووة والعقليووووة ل. احملوووورومني موووون األهليووووة القانونيووووة
االسوووتخدام غوووري املشوووروع لتقنيوووات التقييووود ضووود املرضوووى الوووذين يتلقوووون العوووالج يف مستشوووفيات 
األمراض العقلية، أصدرت وزارة الصحة مبادئ توجيهية مهنية حتودد احلواالت الويت ميكون فيهوا أن 

يت تعوورض تسووتخدم تقنيووات التقييوود تلووا، طيلووة الوقووت الووالزم فقووط، ويف احلوواالت االسووتثنائية الوو
ولتوووفري محايووة أفضوول لسووالمة األخووخاذ، . (87)فيهووا أفعووال املرضووى أنفسووهم وموون حوووام للخطوور

ن اإلجوراءات أ، بشو٦١٠٦ ف ن وزارة الصحة بصدد إعداد مبادئ توجيهية مهنية، للنشر يف عوام
حية الواجووب اتباعهووا موون قبوول املووو فني العوواملني يف اجملووال الطووط الووذين يتولووون إدارة الرعايووة الصوو

 سكر خديد.للمرضى يف حالة 

   08 المادة  
 ح نة اللنقل والجنسية

يوون م الشووروط املتعلقووة باكتسووام جنسووية دولووة اجلمهوريووة السوولوفاكية وفقووداعا القووانون  -٠٢3
من قانون جنسية الدولة على  )أ(٠9 وتنص املادة. (88)املتعلق جبنسية دولة اجلمهورية السلوفاكية

تسوووواوي جلميوووع األخووووخاذ يف تطبيووووق هووووذا القوووانون، بغووووا الن وووور عوووون أن احلقووووق مضوووومونة بال
__________ 

املتعلوق مبقودمي الرعايوة الصوحية والعواملني يف اجملوال الطوط، واملن موات املهنيوة  .Z.z 578/2004 مرفق القانون رقم (85) 
 .تعديل قوانني معينةبو  ،يف جمال الرعاية الصحية

مهوريوووة السووولوفاكية بشوووأن منوووع العنوووف بوووني املرضوووى اجليف املبوووادئ التوجيهيوووة املهنيوووة الووويت وضوووعتها وزارة الصوووحة  (8٢) 
اجلمهوريوووووة يف  جملوووووة وزارة الصووووحة. املقيمووووني يف مرافووووق الرعايوووووة الصووووحية الووووويت تقوووودم خوووودمات الرعايوووووة النفسووووية

 .8 ، اجمللد٦١٠١ مايو/اريأ ٦8 ،٠8-٠٦ السلوفاكية، األعداد
، املبوووووادئ 57 ، اجمللووووود٦١١9 يونيوووووه/حزيوووووران 3١ ،٦5 اجلمهوريوووووة السووووولوفاكية، العووووودديف  جملوووووة وزارة الصوووووحة (87) 

جلمهورية السلوفاكية بشأن استخدام تقنيات التقييد ضد املرضوى يف االتوجيهية املهنية اليت وضعتها وزارة الصحة 
 .املقيمني يف مرافق الرعاية الصحية اليت تقدم خدمات الرعاية النفسية

 .مهورية السلوفاكية، بصيغته املعدلةاملتعلق جبنسية دولة اجل 4١/٠993 القانون رقم (88) 
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العوورق، أو لووون البشوورة، أو اللغووة، أو العقيوودة، أو الوودين، أو الوورأي السياسووي أو غووريه  اجلوونين، أو
ملبودأ  وفقواا  من اآراء، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو االنتسام إىل مجاعة قومية أو عرقية،

 املعمول به.املنصوذ عليه يف القانون املساواة يف املعاملة 
يوون م اجلووزء األول موون القووانون املتعلووق جبنسووية الدولووة اكتسووام جنسووية دولووة اجلمهوريووة و  -٠٢4

ويكتسووب جنسووية دولووة اجلمهوريووة السوولوفاكية عوون طريووق الوووالدة الطفوول الووذي . (88)السوولوفاكية
لوفاكية أو الطفول املولوود يف أراضوي يكون أحد والديه على األقل من مواطين دولة اجلمهوريوة السو

اجلمهوريوووووة السووووولوفاكية مووووون والووووودين عووووودميي اجلنسوووووية أو الطفووووول املولوووووود يف أراضوووووي اجلمهوريوووووة 
السلوفاكية الذي يكون والداه رعايا أجانب ولكنه ال يكتسب عنود الواليوة جنسوية دولوة أي مون 

اكتسووام جنسووية دولووة  أيضوواا وميكوون . الدولووة( ( موون القووانون املتعلووق جبنسووية٠)5 الوالوودين )املووادة
اجلمهوريوووة السووولوفاكية عووون طريوووق التبوووين، أو بووواملن ، أو باكتشووواف وجوووود الشوووخص يف أراضوووي 

 .اجلمهورية السلوفاكية
وميكون فقودان جنسوية الدولوة عون طريوق اإلعفواء مون االرتبواط موع اجلمهوريوة السولوفاكية  -٠٢5

دولوة أجنبيوة علوى أسواس التعبوري الصوري  عون  بناء على حائز اجلنسية نفسه أو باكتسام جنسوية
 .اإلرادة بتقدمي طلب أو إعالن، أو أي عمل آخر ي دي إىل اكتسام جنسية دولة أجنبية

اإلعاقوووووووة، مبوجوووووووب القوووووووانون، جنسوووووووية دولوووووووة اجلمهوريوووووووة  وويكتسوووووووب األخوووووووخاذ ذو  -٠٢٢
وال تشوكل إعاقوة . بنفين الشروط الويت ضضوع اوا األخوخاذ غوري ذوي اإلعاقوةاا السلوفاكية، رهن
 .لفقدان جنسية دولة اجلمهورية السلوفاكيةاا ساسأخخص طبيعي 

موون دسووتور اجلمهوريووة السولوفاكية، لكوول مووواطن احلووق يف دخووول  (4)٦3 باملووادة وعموالا  -٠٢7
وريووة السوولوفاكية وال ميكوون إجبووار مووواطن موون مووواطين اجلمه. أراضووي اجلمهوريووة السوولوفاكية حبريووة

 .ا منه/أو ترحيلها /على مغادرة وطنه
وتشوومل التشووريعات الوويت توونص علووى تسووجيل كوول طفوول ذي إعاقووة بعوود الوووالدة مباخوورة،  -٠٢8

، والقووانون املتعلووق (89)وجنسووية )مواطنووة( القووانون املتعلووق مبكاتووب التسووجيل اسووموعلووى حقووه يف 
باألمسووووواء  للقوووووانون املتعلوووووقاا وفقووووو. و (88)والقوووووانون املتعلوووووق جبنسوووووية الدولوووووة (9١)باألمسووووواء واأللقوووووام

 ولقب.ن يكون لكل خخص اسم أينبغي  ،(85)واأللقام
بتودابري وضوعت واعتمودت كجوزء مون مفهووم  أيضواا وتعوا  مسوألة حريوة التنقول واجلنسوية  -٠٢9

 .(٠8)إدماج األجانب يف اجلمهورية السلوفاكية

__________ 

 .املتعلق مبكاتب التسجيل، بصيغته املعدلة ٠54/٠994 القانون رقم (89) 
 .املتعلق باألمساء واأللقام، بصيغته املعدلة .Z.z 300/1993 القانون رقم (9١) 
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   09 المادة  
 العيش المسلقل واإلدااج لي المجلمع

خوووووخاذ ذوي اإلعاقوووووة بوسوووووائل منهوووووا القوووووانون املتعلوووووق يووووودعم االسوووووتقالل الوووووذا  لف -٠7١
ومون أكثور الصوكوك تقدميوة يف ن وام . (٢)باالستحقاقات النقديوة للتعوويا عون اإلعاقوة الشوديدة

للمسووواعدة الشخصوووية  ةالنقديووو عوووالوةالتعوووويا عووون اآثوووار االجتماعيوووة لإلعاقوووة الشوووديدة هوووو ال
جيع تنشووويط الشوووخص الطبيعوووي ذي والغووورض مووون املسووواعدة الشخصوووية لووويين تشووو. (٦٦ )املوووادة

تقووودمي الووودعم للشوووخص يف اختووواذ  أيضووواا االجتمووواعي فحسوووب، بووول  ا/اإلعاقوووة الشوووديدة وإدماجوووه
الذاتيووووة )األسوووورة، والعموووول، والتعلوووويم، والثقافووووة،  ا/قوووورارات مسووووتقلة بشووووأن مجيووووع جموووواالت حياتووووه

املواتيوووة لفخوووخاذ  وهتيووون املسووواعدة الشخصوووية ال وووروف. والرياضوووة، واحليووواة السياسوووية واملدنيوووة(
ذوي اإلعاقة لكي تتاح ام، على قدم املساواة، إمكانية التمتع جبميع حقووق اإلنسوان واحلريوات 

اإلعاقوووووة الشوووووديدة  ووضتوووووار األخوووووخاذ الطبيعيوووووون ذو . الحتياجووووواهتم الطبيعيوووووة وفقووووواا  األساسوووووية
اق ويقووودم املسوواعد الشخصووي مسووواعدة خخصووية يف إطووار اتفووو. مسوواعدين خخصوويني ألنفسووهم

علوى تقودمي املسواعدة الشخصوية )بوني املسواعد الشخصوي والشوخص الطبيعوي ذي إعاقوة خوديدة 
والقوووودر األقصووووى . أو بووووني الشووووخص الطبيعووووي ذي إعاقووووة خووووديدة ووكالووووة مسوووواعدة خخصووووية(

سووواعة يف السووونة ميكووون أن  ٠ 4٢١ سووواعة يف السووونة، منهوووا 7 3١١ للمسووواعدة الشخصوووية هوووو
 .نو يوفرها أفراد األسرة املقرب

 عوالوةضوعيف السومع أن دصول علوى يكون  وميكن لشخص طبيعي ذي إعاقة خديدة -٠7٠
للمساعدة الشخصية، وللرتمجة )الرتمجة بلغة اإلخارة، والرتمجة الشفوية، والرتمجة عون طريوق  ةنقدي

 .(أيضاا اللمين( أو الوساطة يف االتصال )بالنسبة للصم املكفوفني 
، دوووق للشوووخص الطبيعوووي اختيوووار (9٠)مات االجتماعيوووةاخلوووداملتعلوووق بقوووانون الومبوجوووب  -٠7٦

بالشوروط الويت اا اخلدمات االجتماعية، وخكل تقدميها، وكذلا مقدم اخلدمات االجتماعيوة، رهنو
وتكوووون األولويوووة لتووووفري اخلووودمات االجتماعيوووة يف اجملتموووع احمللوووي أو يف مرافوووق . دوووددها القوووانون

 اإلقامة.اعية يف م سسة ما على أساس املرضى اخلارجيني على توفري اخلدمات االجتم
من القانون املتعلق باخلدمات االجتماعية أن  9و 7 وعالوة على ذلا، تشرتط املادتان -٠73

يراعووي مقوودمو اخلوودمات االجتماعيووة، يف تقوودمي هووذه اخلوودمات، احلاجووة الفرديووة للمسووتفيد، وأن 
جووات والقوودرات الفرديووة للمسووتفيد لفهووداف واالحتيا وفقوواا  ضططوووا لتقوودمي اخلوودمات االجتماعيووة

من اخلدمات االجتماعية، وأن دتف وا بالوثوائق الفرديوة اخلطيوة عون تووفري اخلودمات االجتماعيوة، 
 ا/التووووهحوأن يقينموووووا تقوووودمي اخلوووودمات االجتماعيووووة مووووع املسووووتفيد، إذا أمكوووون ذلووووا، مووووع مراعوووواة 

 .انو، للمستفيدالصحية ونوع اخلدمات االجتماعية املقدمة، أو مع املمثل الق
__________ 

 .Zb 455/1991 لقوانون رقووماملتعلووق باخلودمات االجتماعيوة، وبتعوديل ا .Z.z 448/2008 مون القوانون رقوم ٢ املوادة (9٠) 
 .، بصيغته املعدلة(املتعلق بالرتاخيص التجارية )القانون املتعلق بالرتخيص التجارية
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جمموعوووة واسوووعة مووون هوووذه اخلووودمات  (9٦)ودووودد القوووانون املتعلوووق باخلووودمات االجتماعيوووة -٠74
يف  واالنووودماجاملوجهووة لفخووخاذ ذوي اإلعاقووة الوووذين يتمثوول هوودفهم يف تعزيوووز العوويش املسووتقل 

ون مووع التعووا أيضوواا ( 7 األساسووية ملقوودم اخلوودمات االجتماعيووة )املووادة وتشوومل الواجبووات. اجملتمووع
األسرة والبلدية واجملتمع احمللي يف هتيجلة ال روف املناسبة لعودة املستفيد من اخلودمات االجتماعيوة 
املقدمووة يف مرفووق سووكين علووى أسووواس دائووم إىل بيجلووة أسوورة طبيعيوووة أو إىل بيجلووة جمتمعيووة، مووع مووون  

أو يف املرافوق السوكنية  األولوية لتوفري اخلدمات يف اجملتمع احمللي، أو يف مرافوق املرضوى اخلوارجيني،
 أسبوعي.على أساس 

وتتضوووومن اخلوووودمات االجتماعيووووة املوجهوووووة لفخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة، بصووووفة خاصوووووة،  -٠75
 :يلي ما
  (؛٠9)املادة  اجتماعيةاستشارات 

 (؛4٠ خدمات الرعاية )املادة 
 (؛4٦ خدمات النقل )املادة 
 ؛(43 خدمات اإلرخاد والقراءة )املادة 
 (؛44 ادةخدمات الرتمجة )امل 
 (؛45 الرتتيب خلدمات الرتمجة )املادة 
 (؛4٢ الرتتيب للمساعدة الشخصية )املادة 
 (؛47 إعارة األدوات املساعدة )املادة 
 (5٦ رصد احلاجة إىل املساعدة واإلبالط عنها )املادة. 

 عون واإلدمواج االسوتقاللية تعزيوز باخلصووذ جيري املرافق، يف املقدمة اخلدمات بني ومن -٠7٢
 :يلي ما يقطر 
 ؛(34 املادة) احملمية اإليواء مرافق 
 ؛(37 املادة) التأهيل مركز  
 ؛(39 املادة) املتخصص واملرفق( 38 املادة) االجتماعية اخلدمات دار 
 (4١ املادة) النهارية الرعاية مركز. 

 اجملتمووع، يف اإلعاقووة ذوي األخووخاذ وإدموواج املسووتقل للعوويش املقوودم الوودعم سووياق ويف -٠77
 ةاسوووورتاتيجي" ،٦١٠٠ نوووووفمخ/الثووووا، تشوووورين 3١ يف السوووولوفاكية، اجلمهوريووووة حكومووووة دتاعتموووو

__________ 

املتعلووووق  .Zb 455/1991 املتعلووووق باخلوووودمات االجتماعيووووة، وبتعووووديل القووووانون رقووووم .Z.z 448/2008 القووووانون رقووووم (9٦) 
 .(رية، بصيغته املعدلةبالرتاخيص التجارية )القانون املتعلق بالرتاخيص التجا
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 اجلمهوريوووووووة يف امل سسوووووووات خوووووووارج إىل البديلوووووووة والرعايوووووووة االجتماعيوووووووة اخلووووووودمات ن وووووووام حتويووووووول
 .جمتمعي ن ام إىل للرعاية م سسي ن ام من باالنتقالاا رمسياا التزام تشكل اليت ،(٠4)"السلوفاكية

 :هي االسرتاتيجية يف احملددة الرئيسية مواملها -٠78
 امل سسات؛ خارج االجتماعية اخلدمات توفري يدعم قانو، إطار إنشاء 
 ن وام يف اجملتمعيوة الرعايوة إىل امل سسوية الرعايوة مون لالنتقوال الوطنيوة العمول خطوة إعداد 

 ؛٦١٠5-٦١٠٠ للفرتة االجتماعية اخلدمات
 احملوواكم، عون الصووادرة األحكوام لتنفيووذ تمواداتاالع لتخصوويص احلوايل املفهوووم اسوتعراض 

 احملووووووواكم عووووووون الصوووووووادرة األحكوووووووام لتنفيوووووووذ االعتموووووووادات ختصووووووويص مفهووووووووم وحتوووووووديث
 يف امل سسوية الرعايوة لتحويل خطة) ٦١٦١ لعام استشراف مع ٦١٠5-٦١٠٠ للفرتة
 ؛(امل سسات حارج وتوفريها األطفال دور

 امل سسات؛ خارج يةالرعا خدمات توفري لدعم الوطين املشروع إعداد 
 امل سسات؛ خارج البديلة الرعاية توفري لدعم الوطين املشروع إعداد 
 امل سسات خارج إىل بالتحويل معنية خخاء جلنة إنشاء. 

 واألسورة االجتماعية والش ون العمل وزارة وافقت ،٦١٠٠ ديسمخ/األول كانون ٠4 ويف -٠79
 الرعايوووة إىل امل سسوووية الرعايوووة مووون لالنتقوووال وطنيوووةال العمووول خطوووة": علوووى السووولوفاكية اجلمهوريوووة يف

 األساسوووووية الوثيقووووة وهوووووي. (٠4)"٦١٠5-٦١٠٠ للفوووورتة االجتماعيووووة اخلووووودمات ن ووووام يف اجملتمعيووووة
 .امل سسات خارج وتوفريها البديلة والرعاية االجتماعية اخلدمات ن ام حتويل وتنفيذ لتخطيط
 إىل امل سسوية الرعايوة مون لالنتقوال الوطنيوة مولالع خطوة إطوار يف املندرجوة املهوام وتتمثول -٠8١
 :يليفيما  ٦١٠5-٦١٠٠ للفرتة االجتماعية اخلدمات ن ام يف اجملتمعية الرعاية

 الويت العمليوات وتنفيوذ إلدارة واملاليوة امل سسية وال روف باملو فني املتعلقة ال روف هتيجلة 
 اخلووودمات ن وووام يف جملتمعيوووةا الرعايوووة إىل امل سسوووية الرعايوووة مووون االنتقوووال عليهوووا ينطووووي

 امل سسات؛ خارج إىل التحويل لدعم وطين مركز إنشاء طريق عن االجتماعية
 امل سسات؛ خارج الرعاية خدمات توفري لدعم الوطين املشروع إعداد 
 مووع وتوافقهووا للمقارنوة، امل سسووات خوارج إىل للتحويوول التخطوويط م خورات قابليووة كفالوة 

 ملرافوووق التحويووول مشووواريع تقيووويم يف امل سسوووات خوووارج إىل التحويووول اسووورتاتيجية أهوووداف
 املشاركة؛ االجتماعية اخلدمات

 ( والكبوار لفطفوال االجتماعيوة اخلودمات دور) اجتماعيوة خودمات مرافوق 8 إىل 5 اختيار
 خوارج إىل التحويول اسورتاتيجية ملتابعوة التجريبيوة ومشواريعها للتحويول مشاريعها ستقدم اليت

 ؛٦ األولوية ذو احملور - اإلقليمي التنفيذي الخنامل من دعم طلبات امل سسات
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 ل؛يالتحو  مشاريع إزاء ملزم موقف إعداد 
 للخوووودمات امل قووووت للتمويوووول التجريبيووووة املشوووواريع أجوووول موووون نووووداء وتقيوووويم ونشوووور إعووووداد 

 خوووارج إىل التحويووول جموووال يف املدعوموووة املشووواريع تنفيوووذ أثنووواء املنشوووأة اجلديووودة اجملتمعيوووة
 اخلوودمات نوووعي موون كوول خالاووا يعموول أن الضووروري موون الوويت الفوورتة ييغطوو امل سسووات

 متزامن؛ بشكل
 أهوداف عون وموضوعي مفهوم وبشكل املناسب، الوقت يف العامة املعلومات توفري كفالة 

 احمللي؛ الصعيد على سيما وال الوطين، الصعيد على التحويل ةاسرتاتيجي وأسبام
 يف التوسووع موون املزيوود ومينووع امل سسووات خووارج إىل التحويوول يوودعم قووانون مشووروع إعووداد 

 واألسرة؛ االجتماعية والش ون العمل ميدان يف امل سسية الثقافة ذات اخلدمات
  التوسوع مون املزيود ومينوع امل سسات خارج إىل التحويل يدعم قانون مشروع إعداد حاقرتا 

 ؛وضوعبامل الصلة ذات األخرى اجملاالت يف امل سسية الثقافة ذات اخلدمات يف
 برنووامل لتنفيوذ أسواس وضوع أجول مون التجريبيووة املرحلوة مون خمتوارة وأنشوطة بورامل توحيود 

 ؛٦١٦١-٦١٠٢ الفرتة يف امل سسات خارج إىل التحويل
 وأسووهل أفضوول  ووو علووى مسووتهدفة  علهووا اجملتمعيووة، للرعايووة جديوودة خوودمات اختبووار 

 ؛عليها يعتمدون الذين لفخخاذ مناالا 
 اسوووورتاتيجية إلجنوووواز التجريبيووووة املرحلووووة تنفيووووذ يف احملوووورز للتقوووودم موضوووووعي برصوووود القيووووام 

 االنتقوال لنتوائل تقيويم إجوراء العمليوة، هوذه إىل واسوتناداا  امل سسوات، خوارج إىل التحويل
 أهداف إقرار. التحويل مرافق من مرفق كل يف اجملتمعية الرعاية إىل امل سسية الرعاية من

 يف اإلعاقووووة ذوي والكبووووار والشووووبام لفطفووووال ىأخوووور  ملرافووووق حمووووددة ومهووووام وإجووووراءات
 التجريبية؛ املرحلة لنتائل عام تقييم إجراء إىل استناداا  ،٦١٦١-٦١٠٢ الفرتة

 امل سسوية الرعايوة مون لالنتقوال الوطنية العمل خطة تنفيذ يف املكتسبة املعارف استخدام 
 إعوووداد يف ٦١٠5-٦١٠٠ للفووورتة االجتماعيوووة اخلووودمات ن وووام يف اجملتمعيوووة الرعايوووة إىل

 ذلوووووا يف مبوووووا امل سسوووووات خوووووارج إىل التحويووووول السووووورتاتيجية العاموووووة األهوووووداف وتنفيوووووذ
 .٦١٠5 عام بعد ما فرتة يف املتاحة الدعم آليات استخدام

 امل سسات خارج االجتماعية الرعاية خدمات لتوفري الوطين شروعامل إعداداا حالي وجيري -٠8٠
 اجلمهوريوة يف االجتماعية اخلدمات جمال يف خمتارة مرافق وحتويل النموذجي التحول حتقيق هبدف

 االجتماعيووة والشوو ون العموول لوووزارة التووابع التعلوويم مركووز ويتوووىل. امل سسووات خووارج إىل السوولوفاكية
 الشوووركاء مووون خمتوووارة وجمموعوووة واألسووورة االجتماعيوووة والشووو ون العمووول وزارة موووع بالتعووواون واألسووورة،

 الخنووووامل موووون كجووووزء الوووودعم الوووووطين املشووووروع وسوووويتلقى. وطينالوووو املشووووروع تنفيووووذ املتخصصووووني،
 للمشوروع الرئيسوي وااودف. يوورو ٠ ١5١ ١١١ مببلوغ "االجتمواعي واإلدماج العمالة"ي التنفيذ
 سوويحرر  ووا امل سسووات، خووارج إىل االجتماعيووة اخلوودمات وتوووفري التحووول عمليووة دعووم هووو الووطين
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 ذلووا موون بوودالا  اووم وسوويوفر واحوودة، م سسووة لووىع االعتموواد موون اخلوودمات هووذه موون املسووتفيدين
 مووع ومسووتقلة، حوورة حيوواة عوويش موون سووتمكنهم الوويت اجلووودة العاليووة العامووة اخلوودمات موون طائفووة
 تنفيووذ الوووطين املشووروع وسيشوومل. (واملتطوعووون األسوورة، وأفووراد اخلووخاء،) احمللووي اجملتمووع موون الوودعم
 .أساسية إطارية أنشطة أربعة
 امل قوووت للتمويووول  ريبيوووة مشووواريع تنفيوووذ املقووورر مووون الووووطين، املشوووروع ذاهبووو يتعلوووقفيموووا و  -٠8٦

 مون الويت الفورتة تغطوي الويت املدعوموة التحوول مشواريع تنفيوذ أثنواء منشوأة جديدة جمتمعية خلدمات
 الخنووامل موون سووتمول والوويت متووزامن، بشووكل العموول اخلوودمات موون النوووعني لكووال خالاووا الضووروري
 التنفيوووذي الخنووامل" موون املمولووة االسووتثمار ومشووواريع ،"االجتموواعي دموواجواإل العمالووة" التنفيووذي
 .٦ األولوية حمور ،"اإلقليمي
 علووووى واألسوووورة االجتماعيووووة والشوووو ون العموووول وزارة وافقووووت ٦١٠٦ مووووارس/آذار 8 ويف -٠83
 هيجلوة وهوي امل سسوات خوارج إىل بالتحويول املعنية اخلخاء للجنة الداخلي والن ام األساسي الن ام

 التحوول الجمو يف واألسورة االجتماعيوة والشو ون العمول وزيور لودى اإلدارات بني مشرتكة استشارية
 .امل سسات خارج إىل والتحويل
 ون ووم االجتماعيووة الوون م يف سوولوفاكيا يفاملوجووودين  األجانووب إدموواج دعووم أجوول وموون -٠84
 علووى معلومووات موورة، ولأل واألسوورة، االجتماعيووة والشوو ون العموول وزارة نشوورت الصووحية، الرعايووة
 سوووولوفاكيا يفاملوجووووودين  األجانووووب إلبووووالط نكليزيووووة،واإل السوووولوفاكية بوووواللغتني الشووووبكي موقعهووووا

 .احلوادم وضد الصحي والتأمني التقاعدية، واملعاخات االجتماعية االستحقاقاتب
 ذوي األخخاذ إخراك يف الثقافة وزارة اختصاذ جمال يف امل سسات من عدد ويسهم -٠85
 النووووودماجهم الووووودعم وتقووووودمي البصووووور لضوووووعاف ثقافيوووووة موووووواد بتووووووفري اجملتموووووع خووووو ون يف عاقوووووةاإل

اا نصووياا عرضوو يوووفر الووذي) السوولوفاكي الوووطين املسوورح: املعنيووة امل سسووات بووني وموون. االجتموواعي
 ومركووز ،(اإلعاقووة ذوي لفخوخاذ خمفضووة تووذاكر وتووفري بريوول، بطريقووة ونشورات الصووم، لفطفوال
 الوطنيووة واملكتبووة السولوفاكية، الوطنيووة العوورض قاعوةو  خالقووة عموول حلقوات) شووعبيةال الفنووون إنتواج

 ويوون م. السوولوفاكي الووطين واملتحووف السولوفاكية، التقنيووة واملكتبووة اجلامعيوة، واملكتبووة السولوفاكية،
 عمول حلقوات خوكل يف رمسيوة غوري تثقيفيوة وأنشوطة خالقوة تفاعليوة أنشطة امل سسات هذه مجيع

 الثقافووووة وزارة وتوووودعم. اإلعاقووووة ذوي لفخووووخاذ وحماضوووورات دراسووووية وحلقووووات ة،وفنيوووو إبداعيووووة
 والعقليووووة البدنيووووة واالضووووطرابات والسوووومعية، البصوووورية،) اإلعاقووووة أنووووواع جلميووووع الثقافيووووة األنشووووطة
 الثقافة وزارة من مات مجيع وتقدم. والشبام لفطفال األولوية من  مع( ذلا إىل وما واإلدراكية
 املائووة يف 9١ خبصووم الثقافووة وزارة أوصووت ٦١٠٠ عووام يف) اإلعاقووة ذوي ذلفخووخا ختفيضووات

 .(التذاكر تكلفة من
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 دفووع موون (93)خوديدة إعاقووة ذو بأنووه تفيود هويووة بطاقووة لوه الووذي عليووه املو من الشووخص ويعفوى -٠8٢
 يف املووووذكورة املسوووواعدة الطبيووووة األدوات بتوووووفري يتعلووووقفيمووووا  طبيووووة لوصووووفة اإلحصووووائي التجهيووووز تكلفووووة
 الطبيوة األدوات مون املائوة يف 5٦ مون أكثور يتطلوب وال. (94)النقول رسووم دفع من أيضاا  ويعفى فة،وص

 تووأمني إطوار يفاا جزئيو أو كليواا   نهووا يودفع الويت (95)املسواعدة الطبيووة األدوات قائموة يف الوواردة املسواعدة
 طبيووووة أداة ارضتوووو أن اإلعاقووووة ذي للشووووخص وميكوووون. الوووودفع يف املووووريا يشووووارك أن العموميووووة الصووووحة
 يف الدفع. املريا مشاركة تتطلب ال اليت املساعدة الطبية األدوات من جمموعة كل من مساعدة
 أقصوى حبود ٦١٠٠ عوام يف بأخوذها ،ةسولوفاكيال مهوريوةاجل يف الصحة وزارة زادت وقد -٠87
 قوةاإلعا ذوي األخوخاذ حصوول إمكانيوة األدويوة،  ن دفع يف عليهم امل من األخخاذ ملشاركة
 إىل التقليوول إىل يهوودف الووذي لفدويووة املوودفوعات بن ووام نفسووه الوقووت يف وأخووذت. األدويووة علووى
 أقصووى حلوود اخلاضووعة األدويووة عوودد موون وزادت. األدويووة علووى اإلنفوواق يف الزيووادات موون حوود أد 
 بالنسوبة أقول األدويوة تكلفة بفضله تكون ،(9٢)األدوية تكلفة يف التشاركية املدفوعات على محائي

 للقوووانون وفقووواا  ،٦١٠٦ عوووام منوووذ األد ، احلووود ويغطوووي. السووون وكبوووار اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ
 تودفعها الويت تلوا فقوط ولويين األدويوة، تصونيف قائموة يف املسجلة األدوية مجيع باألدوية، املتعلق
 بكثوري أوسوع املواطنني من جمموعة على ست ثر رئيسية توسيع عملية وهذه. الصحي التأمني خركة
 .سابقاا  احملدد األقصى احلد يغطيه كان  ا

 احملوووواربني لقوووودامى الرعايووووة تقوووودم ،(97)العسووووكريني احملوووواربني بقوووودامى املتعلووووق للقووووانوناا وفقووووو  -٠88
 العسكريني: احملاربني لقدامى التالية اخلدمات سلوفاكيا مجهورية يف الدفاع وزارة وتقدم. العسكريني

 اخلدمة من العودة بعد والعالج واإلخراف ة،الصحي احلالة من والتحقق فحوذال إجراء 
 سلوفاكيا؛ خارج العسكرية

 للوزارة؛ الرتفيهية املرافق يف الرتفيهية الرعاية 
 امل سسات منتجعات يف العالج. 

__________ 

 الشوووديدة، اإلعاقوووة عووون للتعوووويا النقديوووة باالسوووتحقاقات املتعلوووق .Z.z 447/2008 رقوووم القوووانون مووون ٠٢ املوووادة (93) 
 .املعدلة بصيغتها معينة، قوانني وبتعديل

 الصووحة تووأمني إطووار يف الصووحية الرعايووة تكلفووة دفووع مبوودى املتعلووق .Z.z 577/2004 رقووم القووانون موون 38 املووادة (94) 
 .املعدلة ابصيغته الصحية، الرعاية بتوفري املتصلة اخلدمات مقابل وباملدفوعات العمومية،

 (95) http://www.google.sk/#hl=sk&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=kategoriz%C3%A1cia%20lieko 

v&cp=31&gs_id=k&xhr=t&q=Zozname+zdravotn%C3%ADckych+pom%C3%B4cok&pf=p&sclient=ps

yab&oq=Zozname+zdravotn%C3%ADckych+pom%C3%B4cok+&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&ba

v=on.2، أو r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1cab4289ded50ef4&biw=1280&bih=827. 
 وأغذيوووة املسووواعدة الطبيوووة واألدوات األدويوووة تكلفوووة سوووداد وخوووروط بنطووواق املتعلوووق .Z.z 363/2011 رقوووم نونالقوووا (9٢) 

 .معينة قوانني وبتعديل العمومي، الصحي التأمني أساس على احلمية
 ملتعلووقا .Z.z 328/2002 رقوم القووانون وبتعوديل العسووكريني، احملواربني بقوودماء املتعلوق .Z.z 463/2003 رقووم القوانون (97) 

 .املعدلة بصيغته املعدلة، بصيغته معينة، قوانني وبتعديل للجنود، االجتماعي بالضمان

http://www.google.sk/#hl=sk&sugexp=frgbld&gs_nf=1&pq=kategoriz%C3%A1cia%20lieko
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 خركة بني للتعاون عام اتفاق إطار يف احملاربني لقدامى املنتجعات يف والعالج الرتفيه يوفرو  -٠89
 Vojenskézdravotnícke .zariadenia, a Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Piešťany 

 .العسكريني سلوفاكيا حمار  قدامى واحتاد

   21 المادة  
 الشخصي اللنقل
 (٢)الشووووووديدة اإلعاقووووووة عوووووون للتعووووووويا النقديووووووة باالسووووووتحقاقات املتعلووووووق القووووووانون يتووووووي  -٠9١

 :الشديدة اإلعاقة ذوي بيعينيالط لفخخاذ الشخصي التنقل لدعم التالية االستحقاقات
 ؛(٦٦ املادة) الشخصية للمساعدة نقدية عالوة  
 األدوات اسوتخدام علوى للتودريب نقديوة وعوالوة املساعدة، األدوات لشراء نقدية عالوة 

 ؛(٦4 املادة) ملساعدةا األدوات لتغيري نقدية وعالوة املساعدة،
 ؛(3٦ املادة) املساعدة األدوات لتصلي  نقدية عالوة 
 ؛(33 املادة) رفع معدات لشراء نقدية عالوة 
 ؛(34 املادة) سيارة لشراء نقدية عالوة 
 ؛(3٢ املادة) للنقل نقدية عالوة 
 موورآم لتعووديل نقديووة وعووالوة منووزل لتعووديل نقديووة وعووالوة خووقة، لتعووديل نقديووة عووالوة 

 ؛(37 املادة)
 ؛(38 املادة) التكاليف ارتفاع عن للتعويا نقدية عالوة 
 (٠7 املادة) السيارات وقوفل بطاقة. 

 خدموة علوى الشخصوي، التنقل لتيسري االجتماعية اخلدماتاملتعلق ب قانونال وينص -٠9٠
 النقول علوى يعتمود الوذي خوديدة إعاقوة ذي الطبيعوي للشوخص قولنال تووفر( 4٦ املوادة) نقل

 احملوووودود أو مواتيووووة غووووري صووووحية حالووووة يف هووووو الووووذي الطبيعووووي الشووووخص أو بسوووويارة الفووووردي
 .والتوجه حلركةا

 رقوووم األوروبيوووة اللجنوووة قووورار مبوجوووب أقووور الوووذي ،(98)"النقووول" التنفيوووذي الخنوووامل ويعوووا  -٠9٦
C(2007)4299 ٢ املوووادة يف اإلعاقوووة ذوي األخوووخاذ حقووووق ٦١١7 سوووبتمخ/أيلوووول ٠3 املووو رخ 

 التنفيووذي للخنووامل اإلداريووة اايجلووة وتنفووذ. الفوورذ تكوواف  ٦-٢ الفرعيووة املووادة األفقيووة، األولويووات
 التنفيووذي الخنووامل إطووار يف "كبوورية مشوواريع" ٦١٠3-٦١١7 الخجمووة فوورتة يف اا،أساسوو ،"النقوول"
. للنقووول األساسووية ااياكووول وتطوووير حتوووديث يف االسووتثمار علوووى املشوواريع هوووذه وتنطوووي ؛"النقوول"

__________ 

 (98) http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=17111. 
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 أنشطة طريق نع االتفاقية مواد يف الواردة األهداف حتقيق يف واملستفيدون اإلدارية اايجلة وتساهم
 .(99)األورو  االحتاد صناديق من  ولة مشاريع إطار يف حمددة
 :أتية ذات التالية واملشاريع -٠93

 Železničnáالسوووولوفاكية احلديديووووة السووووكا خووووركة عربووووات  ديوووود مشووووروع (٠) 

spoločnosť Slovensko, a.s. ويشومل. سولوفاكيا يف احلديديوة بالسوكا واألقواليمي احمللوي للنقول 
 :التالية بالعناصر جمهزة( وحدة 3٦) للقطارات حديثة وحدات خراء املشروع ذاه

 احلركة؛ احملدودي الركام لصعود مائل  ر 
 سووالمة عنصوور) االسووتخدام قيوود املائوول املموور بووأن السووائق خطووارإل ن ووام إقامووة 

 بصووودد متحوووركني غوووري ركوووام هنووواك يكوووون عنووودما االنغوووالق مووون األبووووام ملنوووع
 ؛(الصعود

 ل؛يابر  عالمات 
 سالمة؛ كامريات ون ام وبصري صو  معلومات ن ام 
 املساعدة؛ لطلب وزر برمز، عليها م خر اجلسدية اإلعاقة لذوي مقاعد 
 اجلسدية اإلعاقة لذوي مراحيا. 
 ميثووواق عووون الناخوووجلة باملهوووام للوفووواء مفهووووم وضوووع واقووورتاح الراهنوووة احلالوووة حتليووول (٦) 
 لعمليوة الفعلوي التنفيوذ عن معلومات التحليل يتضمنو . اإلعاقة ذوي واألخخاذ الركام حقوق
 .احلركة احملدودي األخخاذ نقل

 النقوووول إىل احلركووووة احملوووودودي األخووووخاذ وصووووول إمكانيووووة كفالووووة إىل يرمووووي مشووووروع (3) 
 إمكانيوووة كفالوووة أجووول مووون هيكليوووة تعوووديالت إجوووراء هوووو املوووذكور املشوووروع وهووودف. احلديديوووة بالسوووكا
 :يلي ما املشروع وسيشمل. احلديدية السكا حمطات من خمتار عدد يف صاتواملن املبا، إىل الوصول

 ب دخووووال احملطووووة داخوووول إىل احلركووووة احملوووودودي الركووووام وصووووول إمكانيووووة إتاحووووة 
 ملسوووتخدمي املناسوووبة األوسوووع واألبووووام املائلوووة املمووورات مثووول هيكليوووة تعوووديالت
 ات؛املنص إىل العبور إمكانية تيسر ووسائل العجالت، ذات الكراسي

 تيسوري. العجوالت ذات الكراسوي ملسوتخدمي الصوحية املرافوق بنواء إعادة أو تركيب 
 الصحية؛ املرافق إىل العجالت ذات الكراسي مستخدمي وصول إمكانية

__________ 

 وللمجلوين األورو  للخملوان ٠37٠/٦١١7 رقوم املفوضوية الئحوة إىل معينوة ملشواريع الالزمة االحتياجات تستند (99) 
 ٦١١7 ديسوومخ/األول كووانون ٦٠ املوو رخ املفوضووية وقوورار وواجبوواهتم، احلديديووة السووكا ركووام حبقوووق املتعلقووة
 السوووكا خوووبكة يف "احلركوووة احملووودودي األخوووخاذ"  ب يتعلوووقفيموووا  التشوووغيلي للتوافوووق التقنيوووة باملواصوووفات املتعلوووق

 .C(2007) 6633 الوثيقة مبوجب املبلغة ألوروبا العابرة السرعة والعالية التقليدية ديديةاحل
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 العجالت؛ ذات الكراسي مستخدمي لرفع منصات -ية التقن املساعدة األدوات 
 حتوديث أثنواء يوتم، أن راملقور  من) احلديدية للسكا األساسية ااياكل مشاريع (4) 
 وصووووول إمكانيووووة لضوووومان عناصوووور تركيووووب احلديديووووة، السووووكا خطوووووط موووون املختووووارة اجملموعووووة

 التالية: التدابري اختاذ املقرر ومن. (٠١١)(النقل إىل اإلعاقة ذوي األخخاذ
 األرصفة؛ عن البصر لضعاف التوجيهية املبادئ 
 األنفاق؛ قطارات 
 املصاعد؛ 
 إمكانيوة لكفالوة واملبوا، واملعوابر املائلوة املمورات علوى الالزموة التعديالت إدخال 

 احلديدية؛ والسكا القطارات خدمات إىل الوصول
 وعالموووات داخلوووي، اتصوووال ون وووم - للركوووام وبصووورية صووووتية معلوموووات ن وووم 

 .إعالمية
 باألسوعار مقارنوة املائوة يف 5١ بنسوبةاا ختفيضو السولوفاكية احلديدية السكا خركة وتوفر -٠94
 (93)خووديدة عاقووةإ ذي خووخص هويووة بطاقووة لووديهم الووذين للركووام الثانيووة الدرجووة لتووذاكر دةاملعتووا
 السوفر مرافقة، تتطلب خديدة إعاقة ذا بوصفة هوية بطاقة دمل لشخص املرافق للشخص ودق
 .اخلدمة عربات يفاا جمان العجالت ذات الكراسي تنقل امك اا،جمان

 الطرقووووات اسووووتخدام رسوووووم موووون الشووووديدة عاقووووةاإل ذوو الطبيعيووووون األخووووخاذ ويعفووووى -٠95
 املدفوعوة املبوالغ تسودد ال ،(٠١٠)بالطرقوات املتعلوق للقوانوناا ووفقو. األوىل الدرجوة وطرقات السريعة
 نقديوووة عوووالوة خوووديدة إعاقوووة ذو نموووواط عنهوووا يتلقوووى الووويت املركبوووات وجمموعوووات السووويارات عووون

 باالسوتحقاقات املتعلوق القوانون إطوار يف ةسويار  بتشوغيل املتعلقوة النفقات يف الزيادة عن كتعويا
 .(٢)الشديدة اإلعاقة عن للتعويا قديةنال

 واألخووووخاذ اإلعاقووووة ذوي األخوووخاذ و ارسووووة التمييووووز بعووودم املتعلقووووة املسووووائل وتووون م -٠9٢
 حبقووووووق املتعلقوووووة األورو  االحتووووواد الئحوووووة املووووود، الطوووووريان جموووووال يف حلقووووووقهم احلركوووووة احملووووودودي
 قواعوود تضووع الوويت ،(٠١٦)جوووا السووفر عنوود احلركووة حموودودي واألخووخاذ عاقووةاإل ذوي األخووخاذ

 السووفر عنوود اووم املسوواعدة خوودمات وتقوودمي احلركووة احملوودودي أو اإلعاقووة ذوي األخووخاذ حلمايووة

__________ 

 يف "احلركوة احملودودي األخوخاذ"  ب فيموا يتصول التشوغيلي للتوافوق التقنيوة باملواصوفات املتعلوق املفوضية وفقاا لقرار (٠١١) 
 ،(EC/2008/164) الوثيقوووة مبوجوووب املبلغوووة األوروبووو العوووابرة السووورعة والعاليوووة التقليديوووة احلديديوووة السوووكا خوووبكة
 .http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=60401 الصفحة على نشرت

 .املعدلة صيغتهب ،(الطرقات قانون) بالطرقات املتعلق .Zb 135/1961 رقم القانون من (٢)٢ املادة (٠١٠) 
 بشوووأن ٦١١٢ يوليوووه/متووووز 5 يف أوروبوووا وجملوووين األورو  الخملوووان عووون الصوووادرة ٠٠١7/٦١١٢ املفوضوووية الئحوووة (٠١٦) 

 . جواا  السفر عند احلركة احملدودي واألخخاذ اإلعاقة ذوي األخخاذ حقوق
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 الالئحوة تطبيق على وتشرف. املساعدة على حصوام وكفالة التمييز من محايتهم أجل من اا،جو 
 تتعلوووق مسوووألة تعتوووخ املسوووألة هوووذه ألن السووولوفاكية، اجلمهوريوووة يف االقتصووواد وزارة أعووواله املوووذكورة
 املستهلا. حبقوق
 احليواة يف وإلدمواجهم اإلعاقوة ذوي األخوخاذ الحتياجوات بالنسوبة األموور أهوم ومن -٠97
 موون منهووا جووزء يسوورتد أن أواا جمانوو توووفر أن ميكوون الوويت املسوواعدة، الطبيووة األدوات توووفري اليوميووة
 الطبيووة األداة املووريا يتلقووى أن ويتعووني. طبيووب وصووفة عليهووا تنصوو إذا لصووحيا التووأمني خووركة

اا.  كنوووو عنووووه التعووووويا يكووووون و يفووووي أو هيكلووووي اضووووطرام لديووووه يكتشووووف حاملووووا املسوووواعدة
 الطبيوووووة األدوات أهوووووم فووووو ن اإلعاقوووووة، ذوي لفخوووووخاذ اخلاصوووووة باالحتياجوووووات يتعلوووووق فيمووووواو 

 ثغورية، اوم الوذين واملرضوى والسوكري، البول، بسلين للمرضى املساعدة األدوات هي املساعدة
 املصنوعة الع امية - االصطناعية واألطراف الثدي، استجلصال بعد للنساء التعويضية واألجهزة

 العجووووووالت، ذات والكراسووووووي والتعووووووويا، التأهيوووووول يف املسوووووواعدة واألدوات وباجلملووووووة،اا فرديوووووو
 السوومع، علووى املسوواعدة واألجهووزة ديل،للتعوو القابلووة واألسوورنة والرافعووات، والعربووات واملشووايات،
. البصوووور ضووووعافل املسوووواعدة واألدوات والن ووووارات اإللكرتونيووووة واحلنجوووورة الصوووووتية، والن ووووارات
 والتنقول، احلركوة يف مشواكل ذلوا بعود اوم وأصوبحت األطوراف، أحد ام قطع لذينل وبالنسبة

 أصوووعب،  وووروف موووع التعامووول علوووى القووودرة تووووفريه تميووو اصوووطناعي طووورف يتوووي  أن املهوووم مووون
 العموول يف االسووتمرار يووودون الووذين اإلجنووام سوون يف األخووخاذ أو الشووبام حالووة يف سوويما ال
 .جديدة مهنة على جديد من التدرم أو

 اإلعاقوووة ذوي األخوووخاذ متثووول الووويت املن موووات موووعاا وثيقووواا تعاونووو الصوووحة وزارة وتتعووواون -٠98
 تغوووري إىل هوووذا أدى وقووود. طلبووواهتمومت املختلفوووة اتيالتشخصووو ذوي املرضوووى احتياجوووات لتحديووود
 يسووم  القوانون وكوان. علويهم املو من لفطفووال العجوالت ذات الكهربائيوة الكراسوي تووفري  وروف

 العموور، موون عشوورة احلاديووة موون ابتووداء لفطفووال عجووالت ذي كهربووائي كرسووي بتوووفري السووابق يف
 اوووذااا ووفقووو. رالعمووو مووون سووونوات ثوووالم إىل يصووول قووود مبكووور وقوووت يف توفريهوووا ميكووون اآن ولكووون
 دووودد أن ميكووون ،٦١٠٠ أكتووووبر/األول تشووورين ٠ موووناا اعتبوووار  النفووواذ حيوووز دخووول الوووذي التغيوووري،
 وموون الصوولب موون) وامليكانيكيووة الكهربائيووة العجووالت ذات الكراسووي موون النوووعني كووال للمرضووى
 أن خوووريطة آخووور، خوووخص قبووول مووون املوووريا نقووول أجووول مووون( السوووواء علوووى الووووزن اخلفيفوووة األنوووواع
 .مساعدة بدون مقاعدهم يف البقاء على قادرين نوايكو 

 موووون  كوووون قوووودر بووووأكخ اإلعاقووووة لووووذوي الشخصووووي التنقوووول لكفالووووة فعووووال توووودبري وهنوووواك -٠99
. مكيفوة مركبوة يف العملوي السوياقة اختبوار جيوري بوأن سوياقة رخصوة لطالوب اإلذن هو االستقاللية

 االختبوار إجوراء ميكون الرتمجوة، علوى ويعتمود السومع ضوعيف االختبوار موضوع الشخص كان وإذا
 .(اإلخارة بلغة الرتمجة أو الشفوية الرتمجة) الرتمجة باستخدام
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   20 المادة  
 المعلواات على والحصو  وال أي اللعبي  ح نة
 يف واحلووق التعبووري حريووة أن علووى السوولوفاكية اجلمهوريووة دسووتور موون (٠)٦٢ املووادة توونص -٦١١

 بوالقولا /رأيوه عون التعبوري يف احلوق فورد لكول ،٦ للفقورةاا ووفقو. مكفووالن املعلومات على احلصول
 وتلقيهوووا واملعلوموووات األفكووار عووون البحووث حريوووة ويف أخووورى، بوسووائل أو الطباعوووة أو الكتابووة، أو

 .الدولة حدود عن الن ر بصرف ونشرها
 ةحبريوو املتعلووق القووانون ومووداها راءاهتوواجوإ املعلومووات علووى احلصووول حريووة خووروط ويوون م -٦١٠

 .٦١١١ مايو/أيار يف النفاذ حيز دخل الذي ،(٠١3)املعلومات على احلصول
 طبيعوووي لشوووخص دوووق االجتماعيوووة، اخلووودماتاملتعلوووق ب قوووانونال مووون ٢ املوووادة ومبوجوووب -٦١٦

 وأهووودافها وموقعهوووا، موووا، اجتماعيوووة خدموووة نووووع عووون ميسووور خوووكل يف املعلوموووات علوووى احلصوووول
 الووويت املسوووتهدفة الفجلوووة وعووون االجتماعيوووة للخووودمات املقدموووة املووودفوعات وعووون تقووودميها، وأسووواليب

 .اا تقدم
 املعيشوة  وروف حتديود يف املشواركة أيضواا  االجتماعيوة اخلودمات مون للمسوتفيد ودوق -٦١3

 صووووياغة يف يشوووواركون الووووذين املنتخبووووني املمثلووووني طريووووق عوووون االجتماعيووووة اخلوووودمات مرافوووق يف
 وبنوعيتهوا، االجتماعيوة اخلودمات تقودمي روفب و املتعلقوة املسوائل ومعاجلوة الداخلية، القواعد

 ب مكانوه ف ن اإلعاقة، ذي لطفل. وبالنسبة لالفراط أوقات يف  ري اليت األنشطة اختيار ويف
 القوووانو،  ثلوووه طريوووق عووون أو بنفسوووه املعيشوووية بوووال روف املتعلقوووة القووورارات اختووواذ يف املشووواركة

 .هوصين  أو
 إطوار يف تقودم ترمجوة خدموة طريوق عون والورأي التعبوري حريوة يف احلوق  ارسوة أيضاا  وميكن -٦١4

 األخووووخاذ يتلقووووى أن علووووى يوووونص الووووذي( 44 املووووادة) االجتماعيووووة اخلوووودماتاملتعلووووق ب قووووانونال
 .اللمين طريق عن أو خفوية ترمجة أو اإلخارة، بلغة ترمجة الطبيعيون

 القووانون املعلومووات علووى واحلصووول والوورأي، التعبووري حلريووة الضووامنة األخوورى التوودابري وموون -٦١5
 املسوووواعدة بتووووفري سوووويما ال ،(٢)الشوووديدة اإلعاقوووة عوووون للتعوووويا النقديووووة باالسوووتحقاقات املتعلوووق

 .املساعدة األدوات القتناء النقدية والعالوات الشخصية
 يف العووودل وزارة حتوووتف  والتحريوووريني، الفووووريني واملرتمجوووني بووواخلخاء املتعلوووق للقوووانوناا وطبقووو -٦١٢

 /آذار ٠5 وحووووو . اإلخوووووارة بلغوووووة للمرتمجوووووني سوووووجالا  بانت وووووام وتسوووووتكمل فاكيا،سووووولو  مجهوريوووووة
 أراضوي لكامل( ورجلني نساء 9)اا طبيعياا خخص ٠٠ يتضمن السجل اذه كان ،٦١٠٦ مارس

 .السلوفاكية اجلمهورية
__________ 

 حريووووة قووووانون) معينووووة واننيقوووو وبتعووووديل املعلومووووات، علووووى احلصووووول حبريووووة املتعلووووق .Z.z 211/2000 رقووووم القووووانون (٠١3) 
 .املعدلة بصيغته ،(اإلعالم
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 متكووووني هووووو (٠١3)املعلومووووات علووووى احلصووووول حبريووووة املتعلووووق القووووانون تعووووديل موووون ااوووودف وكووووان -٦١7
 .(٠١4)إليها الوصول ميكنهم أخكال يف املعلومات على احلصول من احلسية اإلعاقات ويذ األخخاذ

  ارسوة يف العوام الصوا  تعزيوز مهمتهوا إداريوة هيجلوة اإلرسال وإعادة بالبث املعين واجمللين -٦١8
 .والتعليم الثقافية القيم إىل الوصول يف واحلق التعبري وحرية املعلومات على احلصول يف احلق
 حملتوووى املوون م القووانو، اإلطووار اإلرسووال وإعووادة اإلذاعووي بالبووث املتعلووق القووانون ودوودد -٦١9
 حبوق صولة ذات اإلرسوال وإعوادة بالبث املتعلق القانون من التالية واألحكام. (٠١5)التلفزيو، البث

 التليفزيونية: الخامل طريق عن املعلومات على احلصول يف اإلعاقة ذوي األخخاذ
 ملزمووووة القووووانون، مبوجووووب املنشووووأة بالبووووث، القائمووووة اجلهووووة فوووو ن ،(٦)٠8 دةاملووووا مبوجووووب 

 األقووول علوووىاا رقميووو تبوووث ال تلفزيونيوووة بووورامل خلدموووة الووووطين البوووث يف يوجووود أن بضووومان
 :يلي ما

 بوورامل خدمووة كوول يف البووث بوورامل مجيووع موون املائووة يف ٦5 يكووون أن -٠ 
 اهرة؛  أو خمفية برتمجات مصحوبة تلفزيونية

__________ 

 ..Z.z 207/2008 رقم القانون بمبوج املعدلة بصيغته .Z.z 211/2000 رقم القانون من ٠٢ املادة (٠١4) 
 البصوور ضووعيف أو مكفوووف طلووب ملقوودم املعلومووات إتاحووة فيهووا جيوووز الوويت املقبولووة األخووكال يلوويفيمووا و  (٦)  

 :القانون هذا مبوجب
 أو،( بريل بطريقة كتابة) للمكفوفني، (أ)   
 .موسعة خبطوط م()   
 وعنود. (أ)(٦) الفرعيوة بوالفقرة عموالا  ميسنور خوكل يف معلوموات علوى احلصوول يطلوب أن ملكفووف وجيوز (3)  

 أمحوور، خووريط وضووع مووع خووديدة إعاقووة ذي كمووواطن هويتوه بطاقووة موون نسووخة معووه يرفووق أن جيووب الطلووب، تقودمي
 ."مكفوف" اإلعاقة نوع إىل إخارة قفاه يف ترد

وووور خووووكل يف املعلومووووات علووووى احلصووووول يطلووووب أن البصوووور ضووووعيف لشووووخص وجيوووووز (4)    بووووالفقرة عمووووالا  ميسن
 .خديدة إعاقة ذي كمواطن هويته بطاقة من نسخة يقدم أن جيب الطلب، تقدمي وعند. (م)٦ الفرعية

 علوووى احلصوووول( تطلوووب) يطلوووب ا/أنوووه ا/طلبوووه يف ٦ الفرعيوووة املوووادة ضووومن ينووودرج طلوووب مقووودم صووورح وإذا (5)  
ووور خوووكل يف معلوموووات  وجيووووز. امليسوووراملطلووووم  الشوووكل يف معلوموووات تقووودمي امللوووزم الشوووخص علوووى يتعوووني ،ميسن
 أن يول،ر ب بطريقوة والطباعوة الكتابوة موع مكيفوة خاصوة معدات على احلصول إمكانية لديه تتوفر ال ملزم لشخص
 للمعلوموووات حتريريووة برتمجووةاا فوووور  يقوووم أن املعوودات تلوووا علووى صووولاحل إمكانيوووة لديووه تتوووفر خوووخص موون يطلووب
ووور خوووكل يف معقولوووة بصوووفة بتوفريهوووا يسوووم  ال املطلوبوووة املعلوموووات حجوووم كوووان وإذا. املقدموووة  علوووى جيوووب ،ميسن
(. ٠)٠٢ املوادة مبوجوب آخور مالئم خكل يف متاحة منها،اا جزء أو املطلوبة، املعلومات جيعل أن امللزم الشخص

 احلصووول الطلووب ملقوودم دووق كووان إذا املقدمووة للمعلومووات الكاموول النطوواق موون دوود أن امللووزم للشووخص قدوو وال
 .القانون مبوجب املعلومات تلا على

 يوتمكن أن يوود الوذي الشكل الطلب يف ددد أن جيب السمع، ضعيف أو أصم الطلب مقدم كان وإذا (٢)  
 .ماتاملعلو  على احلصول من ،(٠)٠٢ املادة مبقتضى به،

 الوذي الشوكل علوى امللوزم والشخص ٢و 4و 3 الفرعية للمواد ضضع الذي الطلب مقدم يتفق نأ وميكن (7)  
 .املعلومات فيه تتاح

 .املعدلة بصيغته معينة، قوانني وبتعديل اإلرسال، وإعادة بالبث املتعلق .Z.z 308/2008 رقم القانون (٠١5) 
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يف املائووة موون بوورامل البووث يف خدمووة بوورامل واحوودة علووى  ٠يوورتجم أن  -٦ 
 األقل إىل لغة إخارة الصم أو أن يبث بلغة إخارة الصم؛

 ملزمووووة القووووانون، مبوجووووب املنشووووأة بالبووووث، القائمووووة اجلهووووة فوووو ن ،(3)٠8 املووووادة مبوجووووب 
 خدمووة كوول يف توجوود حبيووث بوورامل خلوودمات الوسووائط املتعوودد الوصووول إمكانيووة بضوومان

 :يلي ما األقل علىاا رقمي تبث تلفزيونية ملبرا
 فيةخم برتمجات مصحوبة البث برامل مجيع من املائة يف 5١ يكون أن -٠ 

 ؛ اهرة أو
 الصوووم إخوووارة لغوووة إىل البوووث بووورامل مجيوووع مووون املائوووة يف 3 يووورتجم أن -٦ 

 الصم؛ إخارة بلغة تبث نأ أو
 بتعليوووووق ةمصوووووحوب البوووووث بووووورامل مجيوووووع مووووون املائوووووة يف ٦١ يكوووووون أن -3 

 للمكفوفني؛ صو 
 إمكانيوووة بضووومان ملزموووة اوووا املووورخص بالبوووث القائموووة اجلهوووة فووو ن ،(أ)٠8 املوووادة مبوجوووب 

 تلفزيونيووة بوورامل خدمووة كوول يف توجوود حبيووث الووخامل خلوودمات الوسووائط املتعوودد الوصووول
 :يلي ما األقل علىاا رقمي تبث

 رتمجوووواتب مصووووحوبة البووووث بوووورامل مجيووووع موووون املائووووة يف ٠١ يكووووون أن -٠ 
 الصم؛ إخارة بلغة يبث نأ أو الصم إخارة لغة إىل يرتجم أن أو خمفية أو اهرة 

 بتعليووووووق مصووووووحوبة البووووووث بوووووورامل مجيووووووع موووووون املائووووووة يف 3 يكووووووون أن -٦ 
 للمكفوفني؛ صو 

 والبصووورية السووومعية اإلعوووالم وسوووائط خلووودمات املقدموووة واجلهوووة بالبوووث، القائموووة واجلهوووة -٦٠١
 ترمجات أو خمفية، برتمجات املصحوبة الخامل مجيع بوضوحاا تومس بأن ،الطلب على بناء ملزمتان،
 إخوووارة بلغوووة املقدموووة أو الصوووم إخوووارة لغوووة إىل املرتمجوووة أو للمكفووووفني، صوووو  بتعليوووق أو  ووواهرة،
 يف الوسووم هووذا باسووتخدام ملزمووة بالبووث القائمووة اجلهووة فوو ن ،(٦)(م)٠8 املووادة ومبوجووب. الصووم

 ويف يوووة،تالذا براجمهوووا دليووول ويف الوووخامل، تلوووا بوووث عووون اإلعالنوووات ويف الوووخامل، بوووث عمليوووات
 اإلعوووالم وسوووائط مووون وغريهوووا الدوريوووة الصوووحف يف للنشووور تقدموووه الوووذي للوووخامل الوووزمين اجلووودول

 السووومعية اإلعوووالم وسوووائط خلووودمات املقدموووة اجلهوووة فووو ن ،3 الفرعيوووة املوووادة ومبوجوووب. اجلمووواهريي
 .براجمها فهرس يف ٠ الفرعية باملادة عمالا  الوسم باستخدام ملزمة الطلب حسب البصرية
 للواجبوات انتهاكوات أجل من جزاءات أربعة اجمللين فرض التقرير، هذا كتابة وقت ويف -٦٠٠

 ولأ متثووول حالوووة كووول ألن) للقوووانون بانتهووواك اإلخطوووار - اإلداريوووة اإلجوووراءات يف أعووواله املوووذكورة
 بتعليوووووق مصووووحوم تلفزيوووووو، بووووث هنووووواك ينلووووي احلاضووووور، الوقووووت ويف. (املعوووووين للواجووووب انتهوووواك

 اإلداريووة اإلجووراءات سوواسأ علووى فقووط اإلعووداد قيوود القبيوول ذلووا موون البووث زال ومووا. للمكفوووفني
 .اإلرسال وإعادة بالبث املعين للمجلين
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 ٢ للمادة وفقاا  للمعلومات اإللزامي النشر السلوفاكية اجلمهورية يف البيجلة وزارة وتكفل -٦٠٦
 الواسوووع الوصوووول إمكانيوووة تتوووي  بطريقوووة املعلوموووات، علوووى صوووولاحل حبريوووة املتعلوووق القوووانون مووون

 خوووبكة علوووى السووولوفاكية اجلمهوريوووة يف البيجلوووة وزارة صووفحات علوووى نشووورها طريوووق عووون النطوواق،
 قواعوود  كوون حوود أقصووى إىل تسووتويف حبيوث الشووبكية الصووفحات تصووميم جوورى وقوود. اإلنرتنوت
 الوراهن الوقوت يف متثول الويتاا ذاتيو املسرية واايجلات ميةاحلكو  لإلدارة الشبكية املواقع إىل الوصول
 .العاع يف املعيار
اا طلب ميكوالس ليبتوفسكي يف الكهوف ودراسة الطبيعة محاية السلوفاكي املتحف وقدم -٦٠3

 احتواد مون للمتحوف الشوبكي املوقوع إىل البصور وضوعاف املكفووفني وصوول خهادة على للحصول
 .لسلوفاكيا البصر وضعاف املكفوفني

 يف إعاقووووووة ذي لشووووووخص معلومووووووات طلووووووب أي مبعاجلووووووة تقووووووم ع البيجلووووووة وزارة أن ورغووووووم -٦٠4
 لطلووب لالسووتجابة الالزمووة والتشووريعية املاديووة ال ووروف لووديها تتوووفر ف نووه ،٦١٠٠-٦١١9 الفوورتة
 ةحبريوو املتعلووق القووانون يف احملوودد اإللزامووي الشووكل ويف اإللزاميووة، الفوورتة غضووون يف القبيوول ذلووا موون

 يتحقووق أن املعلومووات طلووب معاجلووة يتوووىل الووذي املو ووف علووى ويتعووني. املعلومووات علووى احلصووول
 فسوويتلقاه الطلووب، نفسووه الشووخص قوودم وإذا إعاقووة ذي خووخص موون مقوودم الطلووب كووان إذا  ووا

 .اإلعاقة ذوو األخخاذ إليه يصل أن ميكن الذي املب ، دهليز يف املو ف
 خووووركات بووووني املعقووووودة االتفاقووووات مجيووووع (٠١٢)الصووووحة لوووووزارة الشووووبكي املوقووووع وينشوووور -٦٠5
 علووووى احلصووووول إمكانيووووة للمووووواطنني وتتوووووفر. الصووووحية الرعايووووة ومقوووودمي الصووووحة علووووى التووووأمني

 بشوكل حمورومني موا منطقوة أو موا مدينوة يف الصوحية الرعايوة مقودمو كوان إذا ما تبني معلومات
 اختيووار اإلعاقووة ذوي خاذاألخوو علووى ييسوور وهووذا. معينووة تووأمني خووركة جانووب موون عووادل غووري

 عقووووود فووووورذ موووون كبووووورية بدرجووووة ودووووود الصوووووحية الرعايووووة ومقووووودمي الصووووحي التوووووأمني خووووركات
 املتصوولة الوثووائق مجيووع نشوور أيضوواا  الصووحة وزارة وتتوووىل. الفسوواد فوورذ وموون السوورية الصووفقات
 وب مكووان. الشووبكي موقعهووا علووى احلميووة وأغذيووة املسوواعدة الطبيووة واألدوات األدويووة بتصوونيف

 ،(٠١7)اإللكرتونيوة التصونيف بوابوة علوى إليهوا دتواج الويت املعلوموات عون يبحث أن خخص لك
 الشبكي. الوزارة موقع من جزء هي اليت

 ،(٠١8)االدعووواء بووودائرة املتعلوووق القوووانون ين موووه االدعووواء دائووورة قبووول مووون املعلوموووات ونشووور -٦٠٢
 العام. املدعي عن الصادرة ئرةالدا ولوائ  (٠١3)املعلومات على احلصول حبرية املتعلق والقانون

__________ 

 (٠١٢) http://www.health.gov.sk/Titulka. 
 (٠١7) http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psyab&q=kategoriz%C3%A1cia+liekov&oq=kate 

&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=hp.1.0.0l4.1485l2328l0l5797l4l4l0l0l0l0l500l844l1j2j51l4l0.frgbld.&pbx=1&b

pw.r_qf.,cf.osb&fp=1cab4289ded50ef4&biw=1280&bih=827av=on.2,or.r_gc.r_. 
 .املعدلة بصيغته ،االدعاء بدائرة املتعلق .Z.z 153/2001 رقم القانون (٠١8) 

http://www.health.gov.sk/Titulka
http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psyab&q=kategoriz%C3%A1cia+liekov&oq=kate&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=hp.1.0.0l4.1485l2328l0l5797l4l4l0l0l0l0l500l844l1j2j51l4l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1cab4289ded50ef4&biw=1280&bih=827
http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psyab&q=kategoriz%C3%A1cia+liekov&oq=kate&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=hp.1.0.0l4.1485l2328l0l5797l4l4l0l0l0l0l500l844l1j2j51l4l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1cab4289ded50ef4&biw=1280&bih=827
http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psyab&q=kategoriz%C3%A1cia+liekov&oq=kate&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=hp.1.0.0l4.1485l2328l0l5797l4l4l0l0l0l0l500l844l1j2j51l4l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1cab4289ded50ef4&biw=1280&bih=827
http://www.google.sk/#hl=sk&sclient=psyab&q=kategoriz%C3%A1cia+liekov&oq=kate&aq=0&aqi=g4&aql=&gs_l=hp.1.0.0l4.1485l2328l0l5797l4l4l0l0l0l0l500l844l1j2j51l4l0.frgbld.&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=1cab4289ded50ef4&biw=1280&bih=827
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   22 المادة  
 الخصوصية احل ام
 يف احلووق خوخص لكول" أن علوى السولوفاكية اجلمهوريووة دسوتور مون (٦)٠9 املوادة تونص -٦٠7

 دسووووتور أن ذلووووا ويعووووين. "األسوووورية وحياتووووه اخلاصووووة حياتووووه يف املووووخر غووووري التوووودخل موووون احلمايووووة
 الوذي التودخل أي لوه، موخر ال الوذي التودخل مون إال احلمايوة يكفل ال (٦٠)السلوفاكية اجلمهورية

 األساسوي احلوق ومقصود جووهر يراعوي ال أو حمودد، غورض أي ضودم ال أو القوانون، إىل يستند ال
اا ووفقو. احملودد ااودف لبلووطاا ومتناسوباا ضرورياا أسلوب ليين أو احملدودة، األساسية احلرية أو احملدود
 الطبيعيوووون واألخوووخاذ العاموووة السووولطات تتووودخل أن جيووووز ال اخلصوصوووية، يف احلوووق مووون للغووورض

 للتودخل أن اعتبار ميكن عندما إال لآلخرين األسرية واحلياة اخلاصة احلياة يف القانونية والكيانات
، جمموعووووووة القووووورارات واألحكووووووام الصوووووادرة عوووووون احملكموووووة الدسووووووتورية I. ÚS 13/2000). يوووووخره موووووا

 (.٦73و ٦7٦ن ، الصفحتا٦١١٠ .للجمهورية السلوفاكية
 محايووووة يف طبيعووووي خووووخص كوووول حووووق املوووود، القووووانون موووون ٠٠ املووووادة أحكووووام وتكفوووول -٦٠8

 خصوصووويته، وكوووذلا اإلنسوووانية، وكرامتوووه املووود، وخووورفه وصوووحته، حياتوووهاا وخصوصووو خخصووويته،
 ذات مكتوبوووة موووواد اسوووتعمال أو اسوووتنباط ميكووون وال. الشخصوووي الطوووابع ذات والتعبوووريات ،وامسوووه
 بشوووخص تتعلووق والصووووت بالصووورة وتسووجيالت فوتوغرافيوووة وصووور ات،وتشووواهب خخصووي، طووابع
 إذا مطلوبوة ليسوت واملوافقوة. املعوين الشوخص مبوافقوة إال خخصوي طابع ذات بتعبريات أو طبيعي
 فوتوغرافيووة، وصووور وتشوواهبات، خخصووي، طووابع ذات مكتوبووة مووواد اسووتعمال أو اسووتنباط جوورى

 اسووتعمال أو اسووتنباط أيضوواا  وميكوون. للقووانون قوواا وف رمسيووة ألغووراض والصوووت بالصووورة وتسووجيالت
 إذا املعووين الشووخص موافقوة دون والصوووت بالصووورة والتسوجيالت الفوتوغرافيووة والصووور التشواهبات

 واإلذاعيووة واملصووورة املطبوعووة ولفخبووار وفنيووة، علميووة ألغووراض معقووول  ووو علووى اسووتخدمت مووا
 .املعين للشخص املشروعة املصا  مع ارضيتع أال جيب االستخدام ذلا أن إال. والتلفزيونية

 للحقوووووق احلمايووووة توووووفري لووووييناا دسووووتوري بووووه املعوووورتف اخلصوصووووية يف احلووووق موووون والغوووورض -٦٠9
 وهيجلووات الدولووة سوولطات منووع أيضوواا  بوول فحسووب، املوود، القووانون موون ٠٠ املووادة يف هبووا املعوورتف

 يف متناسوب غوري حتكوم ارسوةو  النواس، سولوك يف اللوزوم مون أكثور التودخل من احمللية احلكومات
، جمموعووووة القوووورارات واألحكووووام الصووووادرة عوووون احملكمووووة الدسووووتورية I. US 94/95) اخلاصووووة حيوووواهتم

 (.٠٠٢ ة، الصفح٠995للجمهورية السلوفاكية 
 السولوفاكية اجلمهوريوة مواطين من كان سواء) طبيعي خخص كل هو احلق هذا وموضوع -٦٦١
 .ال أم إعاقة ذااا خخص كان إذا عما الن ر وبغا ،(ةاجلنسي عدمياا خخص أواا أجنبي أو

 البيانووووات حبمايووووة السوووولوفاكية اجلمهوريووووة دسووووتور موووون (3)٠9 املووووادة أحكووووام وتعوووورتف -٦٦٠
. الشخصووية البيانووات أيضوواا  السوولوفاكية اجلمهوريووة دسووتور موون (٠)٦٦ املووادة وتوون م. الشخصووية
 دصول الويت البيانوات بوأن الدولوة مون انضم توفري هو (٠)٦٦ املادة مبوجب احلماية من والغرض
 .قانو، غري بشكل تستخدم ال إحصائية ألغراض عليها
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 القووانون يف بالتفصوويل اإلعاقووة ذوي لفخووخاذ الشخصووية البيانووات محايووة مسووألة وتوون م -٦٦٦
 لفخووخاذ الشخصوية البيانوات محايووة القوانون هوذا ويون م. (٠١9)الشخصووية البيانوات حبمايوة قاملتعلو

 ومحايووة الشخصووية، البيانووات وأموون الشخصووية، البيانووات معاجلووة وقواعوود معاجلتهووا، أثنوواء نيالطبيعيوو
 املعلوموووات ن وووم وتسوووجيل احلووودود، عوووخ الشخصوووية البيانوووات ونقووول املتضوووررين، األخوووخاذ حقووووق
. وصوالحياته ومركوزه الشخصوية، البيانوات حبمايوة املعوين السلوفاكية اجلمهورية مكتب إنشاء وكذلا

 هويووة ذي طبيعووي بشووخص املتعلقووة البيانووات هووي الشخصووية البيانووات فوو ن القووانون، هووذا ألغووراضو 
 مباخورة، غوري أو مباخورة معلوموات علوى تلوا التحديود عمليوة تقووم حيوث للتحديد، قابلة أو حمددة
 موووون أكثوووور أو واحوووود أواا عموموووو لالسووووتعمال صوووواحلة هويووووة تعريووووف وسوووويلة اخلصوووووذ وجووووه وعلووووى

 النفسوووية أو الفسووويولوجية أو اجلسووودية الشوووخص هويوووة منهوووا تتكوووون يتالووو العالموووات أو اخلصوووائص
 االجتماعية. أو الثقافية أو االقتصادية أو الذهنية أو

 تفتويش وحودة الشخصوية البيانوات حبمايوة املعوين السولوفاكية اجلمهورية مكتب أنشأ وقد -٦٦3
 وتسواهم الشخصوية، البيانوات حلمايوة املستقلة باملراقبة تضطلع الشخصية البيانات محاية جمال يف
 البيانووات مبعاجلووة صوولتها حيووث موون الطبيعيووني لفخووخاذ األساسووية واحلريووات احلقوووق محايووة يف

 ذلوووا يف مبوووا الشخصوووية، البيانوووات محايوووة علوووى خووواذ بوجوووه املكتوووب أنشوووطة وتركوووز. الشخصوووية
 األخوخاذ مون غوريهم أو املتضوررين ادعواءات يف والتحقيوق املشوغلني معلوموات ن وم من التحقق

 قوووود الشخصووووية البيانووووات حبمايووووة املتعلووووق القووووانون يف عليهووووا املنصوووووذ حقوووووقهم بووووأن الطبيعيووووني
 األخوووووخاذ مووووون وغريهوووووا االعتباريوووووة اايجلوووووات مووووون املكتوووووب إىل املقدموووووة والشوووووكاوى انتهكوووووت،
 الدوليوة وامل سسوات األورو  االحتواد هيجلوات موع التعواون تنسويق يف أيضواا  يشوارك وهوو. الطبيعيني

 .الشخصية البيانات حبماية املعنية اخلارجية كاتبوامل
 القووووانون دوووودد القووووانون، مبوجووووب إال اخلصوصووووية يف احلووووق تقييوووود ميكوووون ال نووووهإ وحيووووث -٦٦4

 بالقوودر  كوون اخلصوصووية يف احلووق موون واحلوود. اجملوواالت موون عوودد يف التقييوودات تلووا السوولوفاكي
 .الالزمة وللفرتة الالزم
 باخلطابووووات املتعلووووق القووووانون دميووووه اخلصوصووووية يف احلووووق فوووو ن االتصوووواالت، جمووووال ويف -٦٦5

 .والالسلكية السلكية االتصاالت سرية مفهوم منه 55 املادة تعرنف الذي، (39)اإللكرتونية
 موون اخلصوصووية حبمايووة املتعلووق القووانون اخلصوصووية يف للحووق ااامووة احلمايووة أوجووه وموون -٦٦٢

 احلكوميوة اايجلات قدرة بدقة ددد وهو. (٠٠١)علوماتامل نقل لوسائل له مخر ال الذي االستخدام
 موون مسووبقة موافقووة دون املعلومووات، إيصووال وسووائل باسووتخدام اخلصوصووية يف احلووق انتهوواك علووى

 خصوصيته. تنتها الذي الشخص

__________ 

 .املعدلة بصيغته الشخصية، البيانات حبماية املتعلق .Z.z 428/2002 رقم القانون (٠١9) 
 املعلوموات، نقول لوسوائل له مخر ال الذي االستخدام من وصيةاخلص حبماية املتعلق .Z.z 166/2003 رقم القانون (٠٠١) 

 .املعدلة بصيغته ،(االتصاالت اعرتاض من باحلماية املتعلق القانون) معينة قوانني وبتعديل
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 يتعووني ،(5)خووديدة إعاقووة عوون للتعووويا النقديووة باالسووتحقاقات املتعلووق القووانون مبوجووبو  -٦٦7
 لووودى املو وووف أو الووووزارة، موووو في أحووود أو املركوووزي، املكتوووب أو تصاملخووو املكتوووب مو وووف علوووى
 بطاقووة إصوودار أو تعويضووي، نقوودي اسووتحقاق تقوودمي يف املنخوورط الصووحية للرعايووة املقدمووة اجلهووة
 عون يكشوفوا أال القوانون، هوذا مبوجوب املهوام مون ذلوا غوري أو سويارات وقووف بطاقات أو هوية
 بعووداا سوواري الواجووب ذلووا وي وول. املهووام بتلووا صووليتفيمووا  هبووا علووم علووى يصووبحون مسووائل أي

 ااويووة بطاقووات أو بووالتعويا، املتعلقووة املسووائل عوون املعلومووات توووفر وال. اخلدمووة أو العموول انتهوواء
 يعووورض أن خوووأنه مووون املعلوموووات عووون الكشوووف عووودم كوووان إذا إال السووويارات وقووووف بطاقوووات أو

 يف عليوووووه منصووووووذ الواجوووووب هوووووذا كوووووان إذا أو طبيعيوووووني، أخوووووخاذ صوووووحة أو حيووووواة للخطووووور
 خطيوة مبوافقوة إال آخورين ألخخاذ املعلومات توفري ميكن ال ذلا، عدا. هبا املعمول التشريعات

 .املعلومات به تتعلق الذي الطبيعي الشخص من
 خدموة مون للمسوتفيد دوق االجتماعيوة، باخلودمات املتعلق القانون من ٢ املادة ومبوجب -٦٦8

 فيهوا تكوون اليت العاجلة احلاالت يف إال الشخصي ا/حيزه يف لتدخلا عدم ما مرفق يف اجتماعية
 وحريوات حقووق محايوة أو  تلكاتوه، أو صوحته أو الطبيعوي، الشخص حياة حلماية الزمة املعلومة
 .املرفق  تلكات محاية أو آخرين طبيعيني أخخاذ
 توووووفري خووووالل هأنوووعلووووى  االجتماعيووووة باخلووودمات املتعلووووق القووووانون مووون ٠١5 املووووادة وتووونص -٦٦9

 االجتماعيوة باخلودمات صولة ذات أعمواالا  يو دون الوذين املوو فني على يتعني االجتماعية، اخلدمات
 يف والعووواملون السووولوفاكية، اجلمهوريوووةيف  واألسووورة االجتماعيوووة والشووو ون العمووول وزارة يف العووواملون)

 عووودم( االجتماعيوووة تللخووودما املقدموووة اجلهوووة أو األعلوووى املسوووتوى مووون إقليميوووة وحووودة يف أو بلديوووة
 يتعلوقفيموا و  االجتماعيوة اخلودمات بتووفري يتعلوقفيموا  هبوا علوم علوى يصوبحون اليت املعلومات إفشاء
 مباخوور خطوور هنوواك يكوون ع إذا. االجتماعيووة اخلوودمات بتقوودمي املتعلووق القووانون مبوجووب مهووام بووأداء
 ميكوون ال بووه، عمووولم آخوور تشووريع ذلووا علووى يوونص ع إذا أو صووحته علووى أو املسووتفيد حيوواة علووى
 .االجتماعية اخلدمات من املستفيد مبوافقة إال أخرى جهات إىل املعلومات توفري
 واملعلومووات الشخصووية املعلومووات سوورية محايووة الصووحية بالرعايووة املتعلووق القووانون ويكفوول -٦3١
 .(8٦)اآخرين مع املساواة قدم على وبتأهيلهم، اإلعاقة ذوي لفخخاذ الصحية باحلالة املتعلقة
 علووى السوولوفاكية اجلمهوريووة قووانون يوونص اخلصوصووية، حلمايووة أخوورى وسووائل إىل وباإلضووافة -٦3٠
 )أ(٠94 املوادة دخلوت) اجلنوائي للقوانون تعوديل وجواء. اجلنوائي القوانون طريوق عن اخلصوصية محاية
 أو لوووه، موووخر ال الوووذي االهتموووام حووواالت تزايووود أموووام( ٦١٠٠ سوووبتمخ/أيلوووول ٠ يف النفووواذ حيوووز

 نشوط، بشوكل الفاعول، وجيموع. (آخور خوخص قبل من لشخص االستحواذية ةقاملضاي) املطاردة
 ومجووووع. ذلووووا إىل ومووووا ا/وعاداتووووه ،ا/وأسوووورته اخلاصووووة ا/حياتووووه وعوووون ، الضووووحية عوووون املعلومووووات
 القوووانو، التصووونيف ويعتمووود. أيضووواا  جرميوووة وبصوووري مسعوووي تسوووجيل معووودات باسوووتخدام املعلوموووات

 تعزيوز أجول مون املشوددة ال وروف وحتودد. ا/أعماله يف والفاعل ومجاا ةكثاف على األعمال لتلا
 .باحلماية املشمولني األخخاذ محاية
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  25 المادة  
 واألس ة البيت احل ام
 الزواج دمي القانون ف ن السلوفاكية، اجلمهورية دستور من (٠)4٠ املادة ألحكاماا وفق -٦3٦

 .والشبام لفطفال اصةخ محاية أيضاا  وتكفل. واألسرة والوالدية
 السوولوفاكية، اجلمهوريووة دسووتور موون 4٠ واملووادة الطفوول حقوووق اتفاقيووة موون 9 للمووادةاا وفقووو  -٦33

 مصولحة يف ذلوا فيهوا يكوون الويت احلاالت يف إال منهما كره على والديه عناا أبد الطفل يفصل ال
 .(يهملوعم أو أطفاام لةمعام الوالدون فيها يسين اليت احلاالت يف املثال، سبيل على) الطفل
 وتوووأهيلهم لفطفوووال القانونيوووة - االجتماعيوووة احلمايوووة تووودابري حتكوووم الووويت األن موووة وحتووودد -٦34

 جيوب ومو  فيهوا، تعورض أن جيب اليت واحلاالت فيها، تعرض أن ميكن اليت احلاالت االجتماعي
 اجلمهوريوووووة أراضوووووي يف األطفوووووال مجيوووووع) األطفوووووال أجووووول مووووون هبوووووا االضوووووطالع وجيوووووري. التووووودخل

 فوويهم مبوون ال، أم السوولوفاكية اجلمهوريووة جنسووية دملووون كووانوا إذا عمووا الن وور بغووا السوولوفاكية
 والوديهم دون من سلوفاكيا يف هم والذين السلوفاكية اجلمهورية مواطين من ليسوا الذين األطفال

 خاصووووة توووودابري) والبووووالغني القووووانونيني املمثلووووني موووون وغووووريهم ووالووووديهم ،(املوووورافقني غووووري القصوووور -
 .احلاضنة واألسر ،(الشبام البالغني - سنة ٦5 إىل أعمارهم تصل الذين للبالغني
 باحلمايووووة املعنيووووة اايجلووووات وترتووووب. والنزاعووووات األزمووووات حلوووواالت خوووواذ اهتمووووام ويوووووىل -٦35

 امل سسووووات تقوووودمها الوووويت للمسوووواعدة االجتموووواعي وتووووأهيلهم لفطفووووال القانونيووووة - االجتماعيووووة
 يف املعتمدين، واألخخاذ أعلى، مستوى من اإلقليمية والوحدات البلديات، وملشاركة املختصة،
 علووى السوولبية اآثووار موون واحلوود األسوورة يف األزمووات وقوووع دون للحيلولووة واألنشووطة الووخامل تن وويم

 أجول مون املتخوذة التودابري تشومل أن وميكون. اآثار تلا ىعل والقضاء والبالغني واألسر األطفال
 للوسوووووواطة الرتتيووووووب أيضوووووواا  االجتموووووواعي وتووووووأهيلهم لفطفووووووال القانونيووووووة - االجتماعيووووووة ةاحلمايوووووو

 النفسوووية املشوووورة وتقووودمي جديووودة، حالوووة موووع للتكيوووف املتخصصوووة والتقنيوووات هبوووا، االضوووطالع وأ
 أفووراد أحوود لوودى باإلعاقووة تتصوول حمووددة مشووكلة ذلووا يف مبووا حمووددة، مشوواكل تواجووه الوويت لفسوور
 .أزمة حالة يف نفسها  د اليت واألسر األسرة،
 السووووولبية اآثوووووار مووووون واحلووووود األسوووورية، األزموووووات ملنوووووع األخووووورى الوسوووووائل إىل وباإلضووووافة -٦3٢
 وتووأهيلهم لفطفووال القانونيووة - االجتماعيووة باحلمايووة املعنيووة اايجلووات تضووطلع عليهووا، القضوواء أو

 التودخالت بوني تورتاوح الرتبوية التدابري من جمموعة هناك أن ورغم "الرتبوية التدابري"  ب االجتماعي
 الوالوودين حقوووق يف التوودخل علووىاا مجيعوو تنطوووي ف عووا خطووورة، األكثوور والتوودخالت خطووورة األقول

 موون  مووع وأسوورته، للطفوول االجتماعيووة احلالووة لتقيوويم وفقوواا  الرتبويووة التوودابري اختيووار ويووتم. وواجبوواهتم
 واالجتماعيوة، الرتبويوة خاملالو مثول) للطفول عيوةالطبي األسورة بيجلوة داخول تنفذ اليت للتدابري األولوية
 اإلقاموة إطوار خوارج املتخصصوة الرعايوة مون بوذلا يتصل وما( ذلا إىل وما االجتماعية واملشورة

 الطبيعيوة، بيجلتوه مون طفول إخوراج تعونين  وإذا (ذلوا إىل وموا التشخيص ألغراض املثال سبيل على)
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 التهيجلوة إلعوادة مركز أو أزمات، مركز يف مبوجبها الطفل يوضع اليت الرتبوية للتدابري األولوية تعطى
 أخووهر سووتة أقصوواها لفوورتة متخصووص مرفووق أو املتخصصووة، للتشخيصووات مرفووق أو االجتماعيووة،

 غوري الرتبويوة دابريتوال يف البوت وميكون احملكموة، مون بوأمر إال باإلقاموة تتعلوق تودابري اختواذ ميكن ال)
 وتوووأهيلهم لفطفوووال القانونيوووة - االجتماعيوووة باحلمايوووة نيوووةمع سووولطة جانوووب مووون باإلقاموووة املتعلقوووة

 .(إداري بقرار االجتماعي
 وإيووداع والديووه عوون طفوول إبعوواد هووو واألطفووال الوالوودين بووني العالقووات يف توودخل وأخطوور -٦37
 وهي بديلة أسرية بيجلة إنشاء إىل الرامية التدابري إىل خاذ اهتمام ويوىل. البديلة الرعاية يف الطفل
 خخصوية رعايوة تووفري علوى قوادرين غوري أو ،يوفران ال ما طفل والدا كان إذا اختاذها يتعني ريتداب

 ويف. الوالوودين غوورياا جوود قريووب لشووخص الشخصووية الرعايووة حتووت الطفوول وضووع ميكوون وال للطفوول،
 وتوووأهيلهم لفطفوووال القانونيوووة - االجتماعيوووة باحلمايوووة املعنيوووة املختصوووة اايجلوووة ترتوووب احلالوووة، هوووذه
 ذوي األطفوال موع املساواة قدم على( البديلة األسرية الرعاية) تبنيه أو الطفل حلضانة جتماعياال

 وجيوري. وإجراءاتوه البديلوة األسورية للرعايوة الرتتيوب مضومون بالتفصويل (8٠)القانون وددد. اإلعاقة
 عوودادإ علووى وكووذلا البديلووة، األسوورية للرعايووة الطفوول إعووداد وعلووى الطفوول، مشوواعر علووى الرتكيووز

 .البديلة األسرية الرعاية لتوفري املرخحني
 مووون خوووكل أخطووور امل سسوووية الرعايوووة تعتوووخ البديلوووة، األسووورية الرعايوووة أخوووكال ترتيوووب ويف -٦38

 تربيوووة تكوووون عنووودما االسوووتثنائية، احلووواالت يف إال تسوووتخدم وال البديلوووة، األسووورية الرعايوووة أخوووكال
 األخورى الرتبويوة التودابري تنج  وال خطري لبشك مضطربة أو للخطر جدية بصورة معرضة الطفل

. أخورى خطورية ألسوبام أو للطفول، خخصوية رعايوة تووفري علوى قوادرين غوري الوالودين كان إذا أو
 .امل قت طابعها امل سسية للرعاية ااامة السمات منو 

 املعتمودين، واألخوخاذ والبلوديات، األعلوى، املسوتوى مون اإلقليميوة الوحدات وب مكان -٦39
 الالزموووة املرافووق مووون التاليووة األنوووواع إنشوواء واألسوورة االجتماعيوووة والشوو ون للعمووول املركووزي ملكتووبوا
 األطفوووال، دور: االجتمووواعي وتوووأهيلهم لفطفوووال القانونيوووة - االجتماعيوووة احلمايوووة تووودابري تنفيوووذل

 موون االجتماعيووة التهيجلووة إعووادة ومراكووز األزمووات، ومراكووز املصووحوبني، غووري القصوور األطفووال ودور
 تدابري تنفيذ أجل من املنشأة األخرى واملرافق األخرى، اإلدمان وأخكال املخدرات على اإلدمان
 .االجتماعي وتأهيلهم لفطفال القانونية - االجتماعية باحلماية املتعلق القانون مبوجب اختذت
 ايووةبرع لالضووطالع احملكمووة موون أموور تنفيووذ ألغووراض وتوون م هتيوون بيجلووة هووي األطفووال ودار -٦4١

 مون للطفول الطبيعيوة للبيجلوة كبديل وتعمل تربوية؛ تدابري إعمال أجل ومن م قت، كتدبري م سسية،
 جيووز الرخود، سون الطفول بلووط موع امل سسوية الرعايوة انتهوت وإذا. امل سسوية الرعايوة عاية إىل الوالدة
 البوالغني للشوبام رعايوةال تقودمي وميكون. الفوأط دار يف الرعايوة مون املزيود يطلبووا أن البوالغني للشبام

 ذلوووا يف مبووا الذاتيووة احتياجووواهتم تلبيووة علووى قوووادرين يصووبحوا أن إىل أي مسووتقلني، يصووبحوا أن إىل
 يف كووانوا إذا سوونتني ملوودة التمديوود إمكانيووة مووع والعشوورين، اخلامسووة سوون بعوود لوويين ولكوون اإلقامووة،
 يتلقوى ا/ف نوه امل سسوية، الرعايوة فيهوا( تلقوت) تلقوى أطفوال دار البوالغ الشوام يورتك وعنودما. التعليم
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 األطفووال دار وتعودن . (مسوتقلة تصووب ) قالا تمسو يصوب  أن تيسووري علوى يسواعداا إمجاليوواا مبلغو( تتلقوى)
 ويشوومل. الرخوود سوون الطفوول بلوووط موون األقوول علووى سوونة قبوول لالسووتقاللية التحضووري أجوول موون خطووة
 يف البوالغني الشوبام دعوم أجول نمو بورامل تنفيوذ مسوتقلني يصوبحوا أن علوى البوالغني الشبام إعداد

 األمووووووال، يف والتصووووورف ومسوووووكن، عمووووول علوووووى واحلصوووووول املسوووووتقبل، يف و يفوووووي ملسوووووار اإلعوووووداد
 .بنجاح احلياة يف لالندماج األخرى واجلوانب والعالقات، املس ولة، للوالدية والتحضري

 يودع طفل لكل واالجتماعي والبد، العقلي النماء عن بسجالت األطفال دار وحتتف  -٦4٠
. طفوول كوول خخصووية لنموواء فرديووة خطووة توضووع ذلووا، إىل وباإلضووافة. احملكمووة موون بووأمر بوواملرفق
 مووع بالتعوواون توضووع ا/وأسوورته الطفوول مووع االجتموواعي للعموول وخطووة تعليميووة خطووة هووذا ويشوومل
 االجتمواعي، وتوأهيلهم لفطفوال لقانونيوةا - االجتماعية احلماية يف املختصة السلطة ومع البلدية
 .الطفل أسرة مع االجتماعي العمل خطة إىل هذا ويستند
 وجمموعوووووات املختصوووووة، األسووووور - خمتلفوووووة تن يميوووووة وحووووودات مووووون أطفوووووال دار وتتوووووألف -٦4٦

 .املتخصصة املستقلة عاتو واجملم املستقلة واجملموعات التشخيص،
 بووني للموازنووة لاألمثوو احلوول خمووتص لوالوود املنزليووة البيجلووة يف امل سسووية الرعايووة تقوودمي ويعتووخ -٦43

 .امل سسية للرعاية الالزم والن ام الفضلى، الطفل مصلحة
 :التايل النحو على األطفال دور تصنف ،٦١١9 يناير/الثا، كانون ٠ مناا واعتبار  -٦44
 بيوووت يف هنووواك حبيوووث منوووازل يف املسوووتقلة اجلماعوووات املختصوووة، األسووورة) األطفوووال دور 

 أو ؛(تشخيص موعةجم أو األكثر على مستقلة جمموعة واحد
 التغيووري هووذا ويشوومل. (منووازل خمتصووة، أسوور ،4١ إىل تصوول بقوودرة مبووان) لفطفووال مركووز 

 منفصوولة خووقة أو منفصووالا اا بيتوو لوويين بنوواء يووأوي أن ميكوون ال بأنووهاا صووارماا جديووداا خوورط
 .طفالا  أربعني من أكثر تضم جمموعات

 هذا يف املبذولة اجلهود وزيادة لبديلة،ا األسرية الرعاية لتحويل اجلارية العملية من وكجزء -٦45
 االجتماعيوووة اخلووودمات ن وووام حتويووول ةاسووورتاتيجي السووولوفاكية اجلمهوريوووة حكوموووة اعتمووودت اجملوووال،
 ال ووووروف إىل وباإلضووووافة. (٠3)السوووولوفاكية اجلمهوريووووة يف امل سسووووات خووووارج إىل البديلووووة والرعايووووة
 البديلوووة، األسوورية الرعايوووة ن ووام يف سسوواتامل   خوووارج إىل التحويوول يجيةتسووورتاال األساسووية األوليووة
 بااللتزاموات يتعلوقفيموا  األوليوة وخوروطه امل سسوات خارج إىل التحويل مفهوم ةسرتاتيجياال حتدد

 سوولوفاكيا، يف املووذكورة امل سسووية الرعايووة جموواالت يف الراهنووة للحالووةاا ووصووف الدوليووة، واال اهووات
 إىل الراميووة الرئيسووية للتوودابرياا وخمططوو ة،سوورتاتيجيلال احملووددة واألهووداف األساسووي للهوودفاا وتعريفوو
 .األهداف تلا حتقيق
 امل سسووات خووارج البديلووة األسوورية الرعايووة توووفري لوودعم ةسوورتاتيجياال املهووام أدرجووت وقوود -٦4٢
 احملووووووواكم عووووووون الصوووووووادرة األحكوووووووام لتنفيوووووووذ االعتموووووووادات لتخصووووووويص اجلديووووووود املفهووووووووم ضووووووومن
 البديلووة األسوورية الرعايوة لتحويوول خطووة - ٦١٦١ لعوام استشووراف مووع ٦١٠5-٦١٠٦ للسونوات
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 خووارج البديلووة األسوورية الرعايووة توووفري ملفهوووم الفرديووة املهووام وتتضوومن. امل سسووات ارجخوو وتوفريهووا
 البديلووة الرعايووة لتوووفري التوجيهيووة املتحوودة األمووم مبووادئ ومتطلبووات أهووداف وإجراءاتووه امل سسووات
 الووووذين األطفوووال حبقووووق املعنيوووة الوزاريوووة أوروبووووا جملوووين ةللجنووو Rec (2005)5 والتوصوووية لفطفوووال،
 وحتووورتم السووولوفاكية، اجلمهوريوووة يف السوووائدة ال وووروف مراعووواة موووع اإلقاموووة، م سسوووات يف يعيشووون
 املعوووين األوروبيوووة للمفوضوووية التوووابع املخصوووص اخلوووخاء فريوووق تقريووور يف الوووواردة والتوصووويات املبوووادئ
 .اجملتمعية الرعاية إىل امل سسية الرعاية من باالنتقال
 القانونيووة - االجتماعيووة باحلمايوة املتعلقووة التودابري تنفيووذ لوودعم حموددة توودابري تتضومن خطووة وهوي -٦47

 يف مبووا) البديلووة األسوورية الرعايووة ودعووم لفسوور، الطبيعيووة البيجلووة يف االجتموواعي وتووأهيلهم لفطفووال
 رعايووووة يف يعيشووووون الووووذين الاألطفوووو عوووودد موووون واحلوووود( األقووووارم قبوووول موووون الرمسيووووة الرعايووووة ذلووووا

 التودابري وهتيون. املختصوة الوالديوة تطووير لودعم كبورية عنايوة ذاته الوقت يف تويل وهي امل سسات،
 احلاضووور، الوقوووت ويف. خمتصوووني والووودين لووودى املوووودعني األطفوووال عووودد يف أخووورى لزيوووادة ال وووروف
 كوووان إذا خمتصوووة ةأسووور  لووودى إال العمووور مووون السادسوووة دون طفووول أي يوووودع أال القوووانون يشووورتط

 كوول وسوويودع بديلووة؛ أسوورة داخوول أو يووةتالذا أسوورته داخوول النموواء آخوور، أو لسووبب يسووتطيع، ال
 موووناا اعتبوووار  العمووور مووون العاخووورة ودون ،٦١٠5 عوووام موووناا اعتبوووار  العمووور، مووون الثامنوووة دون طفووول
 فيهووووا يتعوووني الوووويت احلووواالت يف االسوووتثناءات بووووبعا ويسوووم ) خمتصوووة أسوووورة لووودى ،٦١٦١ عوووام

 رعايووة الصووحية الطفوول حالووة فيهووا تقتضووي الوويت احلوواالت يف أو األخووقاء بووني الووروابط علووى حلفوواتا
 امل سسوات خوارج البديلة األسرية الرعاية توفري وملفهوم. (متخصصة مستقلة جمموعة لدى خاصة
 الرئيسووية العواموول االعتبووار يف يأخووذ واملتوسووط القصووري األجلووني يف املهووام ألداء حموودد زمووين جوودول

 إيوووداع تفوووادي هوووو التغيوووريات مووون وااووودف. للتغيوووري اسوووتعدادهم ومووودى األطفوووال احتياجوووات يف
 الرعايوووة يف األطفوووال عووودد مووون واحلووود احملووواكم، عووون الصوووادرة األحكوووام لتنفيوووذ مرافوووق يف أطفوووال

 واملرافق املختصة األسر يف احملاكم عن الصادرة األحكام لتنفيذ االعتمادات وختصيص امل سسية،
 األطفوال عودة بعد األسر داخل املتكرر الفشل حاالت وتفادي اجملتمعي، املستوى على ةالصغري 
 األهووداف لتنفيووذ وطووين مشووروع إعووداد وجيووري. احملوواكم عوون الصووادرة األحكووام لتنفيووذ املرافووق موون
 .امل سسات خارج البديلة الرعاية توفري مفهوم يف املبينة
 يف يتمثوول امل سسووات خووارج البديلووة األسوورية يووةالرعا وتوووفري للتحووول حموودد هوودف وهنوواك -٦48
 وهتيجلووووة احملكموووة عووون صوووادر أمووور أسووواس علوووى م سسوووات يف املوووودعني األطفوووال عووودد مووون احلووود

 موع امل سسوية بالرعايوة أوامور صودور لتفادي وإدماجها وقائية تدابري استحدام أجل من ال روف
 .الطفل اءمن على امل سسات يف لإليداع السلبية اآثار من للحد تدابري
 للوالووودين بالنسوووبة الوالووودين حقووووق فووو ن الدولوووة، متنحهوووا الووويت االسوووتحقاقات سوووياق ويف -٦49

 االسووتحقاقات كوول علووى احلصووول يف احلووق اإلعاقووة ذوي وللوالوودين. بالكاموول حتوورتم ذوي اإلعاقوة
 دةلوووال املخصووص املكموول املبلووغو  الطفوول والدة وعووالوة الوالديووة، وعووالوة األطفووال، عووالوة مثوول)

 يتصوولفيمووا  الواجبووات نفووين أيضوواا  واووم. الوالوودين موون غووريهم مووع األسوواس نفووين علووى( الطفوول
 .للطفل الرعاية توفري واجب - الدولة متنحها اليت االجتماعية اإلعانات يف باحلق
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 مبوجووب لطفوول بديلووة رعايووة بتوووفري احملكمووة موورتأ إذا البديلووة، األسوورية الرعايووة حالووة ويف -٦5١
 طلوووب تقووودمي يف احلوووق نفوووين اإلعاقوووة ذوي البووودالء للوالووودين فووو ن ،(٠٠٠)باألسووورة علوووقاملت القوووانون
 للوالودين بالنسوبة الشوأن هوو كموا (٠٠٦)لطفول املقدموة البديلوة الرعايوة لودعم عوالوة على للحصول
 املقدموووة البديلوووة الرعايوووة لووودعم املمنوحوووة بالبووودالت املتعلوووق القوووانون يشووومل وال. اآخووورين البووودالء
 متكوررة عوالوة - بعوالوات املطالبوة يف اإلعاقوة ذوي البودالء الوالودين حوق من حتد اا أحكام لطفل
 بديل. لوالد
 إعاقووة ذي طفوول رعايووة اإلعاقووة، ذو البووديل الوالوود ذلووا يف مبووا بووديل، لوالوود أوكلووت وإذا -٦5٠

 لقاء رعاية عالوة يتلقى يكن ع إذا بديل لوالد خاصة متكررة عالوة طلب ب مكانه ف ن خديدة،
 يكووون ع إذا أو رعايوووة، خووودمات للطفووول تقووودم تكووون ع إذا أو خوووديدة، إعاقوووة ذي طفووول رعايوووة
 .الشخصية للمساعدة نقدية عالوة على دصل الطفل
 حالووووة يف عليهووووا واحلفووووات األسوووورة مووووع اجتماعيووووة روابووووط إقامووووة يف احلووووق أيضوووواا  ودوووورتم -٦5٦

 املتعلووووق القووووانون مبوجووووب يووووةاالجتماع للخوووودمات مرفووووق يف اجتماعيووووة خوووودمات موووون املسووووتفيدين
 .(9٦)االجتماعية باخلدمات

 بيوووووت لوووودعم التوووودابري مووووناا عوووودد ةسوووولوفاكيال مهوريووووةاجل يف الصووووحة وزارة اختووووذت وقوووود -٦53
 وتوووأمني هتيجلووة هووو األساسووي وااوودف. اجملتمووع يف وإدموواجهم وأسوورهم، اإلعاقووة ذوي األخووخاذ
 منزليوة بيجلوة يف ومسوتقلة حورة حيواة يعويش لكي الطبية املساعدة على يعتمد مواطن لكل ال روف
 مهوريوووةاجل يف الصووحة وزارة (٠٠3)مرسوووم ودوودد. التكميليووة اخلوودمات موون طائفووة بواسووطة طبيعيووة

 ويقوودم اا،اصووطناعي احلموول إعوواء تطلووب عنوودما اموورأة إىل تقوودميها الواجووب املعلومووات ةسوولوفاكيال
 للموافقوووة أساسوووي خووورط املعلوموووات ذههووو وتقووودمي توفريهوووا؛ الواجوووب الكتابيوووة للمعلومووواتاا منوذجووو
 التقوارير تلقوي عون املسو ولة املن موة بوصوفه الطبيوة للمعلومات الوطين املركز أيضاا  ويعني. املستنرية
 مسوواءأ نشوور خووروط أيضوواا  ودوودد. وتقييمهووا اا،اصووطناعي احلموول إعوواء عوون املعلومووات بتوووفري املتعلقووة

 قائموووة وتنشووور. (٠٠4)احلمووول أثنووواء للمووورأة والنفسوووية ديوووةواملا املاليوووة املسووواعدة تقووودم الووويت الرابطوووات
 علوى الدينيوة، واجلمعيوات والكنوائين وامل سسوات للورب ، ااادفة غري واملن مات املدنية، الرابطات
 .(٠٠5)الصحة لوزارة الشبكي املوقع

__________ 

 .املعدلة بصيغته معينة، قوانني وبتعديل باألسرة املتعلق .Z.z 36/2005 رقم القانون من (٦)5٢و 48و 45 املواد (٠٠٠) 
 .املعدلة بصيغته لطفل، املقدمة البديلة الرعاية لدعم املمنوحة بالعالوات ملتعلقا .Z.z 627/2005 رقم قانونال (٠٠٦) 
 املورأة إىل املقدموة املعلوموات بتفاصويل املتعلوق .Z.z 417/2009 رقوم السولوفاكية اجلمهوريوة يف الصوحة وزارة مرسوم (٠٠3) 

 .وتقييمها التقارير تلقي عن املس ولة املن مة وتعيني الكتابية تللمعلوما ومنوذج املعلومات، توفري عن واإلبالط
 قائموووة يف النشووور وخوووروط بتفاصووويل املتعلوووق .Z.z 418/2009 رقوووم السووولوفاكية اجلمهوريوووة يف الصوووحة وزارة مرسووووم (٠٠4) 

 املسوواعدة رتوووف الوويت الدينيووة واجلمعيووات والكنووائين وامل سسووات للوورب ، ااادفووة غووري واملن مووات املدنيووة، الرابطووات
 .احلمل أثناء للمرأة النفسية أو املادية أو املالية

 (٠٠5) 1-informaciam-k-http://www.health.gov.sk/?pristup. 

http://www.health.gov.sk/?pristup-k-informaciam-1
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 سوولوفاكيا يف الصووحية الرعايووة مرافووق مجيووع علووى الصووحة وزارة وزعووت ،٦١٠٠ عووام ويف -٦54
 نسواء حواالت يف التعقويم علوى املسوتنرية املوافقوة علوى احلصول عند لتستخدم الروما غةبل استمارة
 القووانون مبوجووب متسووق، بشووكل اإلعاقووة، ذوي لفخووخاذ املسوواعدة تقوودمي كفالووة هبوودف الرومووا
 .(8٦)الصحية بالرعاية املتعلق

   24 المادة  
 اللعليم
اا عمومووو امللزمووة القانونيوووة لفن مووةاا طبقووو سوولوفاكيا يف والتعلووويم بالرتبيووة االضوووطالع جيووري -٦55
 االحتياجوووات مراعووواة موووع والتعلووويم الرتبيوووة علوووى احلصوووول تكووواف  إمكانيوووات مبوووادئ أسووواس علوووى

 أخووكال مجيووع ح وور أسوواس علووىو  تعلوويمهم، عوون املشوورتكة مسوو وليتهمو  لففووراد والتعليميووة الرتبويووة
 واحودة سونة قبول األطفوال ريواض يف يمالتعل جمانية مبادئ أساس وعلى الفصل، سيما ال التمييز،

 .(٠٠٢)والثانوية االبتدائية احلكومية املدارس يف والتعليم باملدرسة، اإللزامي االلتحاق من

 والتعلووويم الرتبيوووة يف احلوووق اإلعاقوووة ذوي والتالميوووذ لفطفوووال (٠٠7)املووودارس قوووانون ويكفووول -٦5٢
 هوذا تتوي  الويت الالزموة ال وروف وهتيون احتياجواهتم، موع تتفوق حموددة وأساليب أخكال باستخدام
 لفطفوووال الالزموووني والتعلووويم الرتبيوووة لضووومان املناسوووبة ال وووروف هتيجلوووة واجوووب ترسوووخ وقووود. التعلووويم

 اإلدارةو  للتعلوويم احلكوميووة بوواإلدارة املتعلووق القووانون مبوجووب املدرسووية واملرافووق املوودارس يف والتالميووذ
 اختصواذ جموال يف واحودة مدرسوة سوى هناك نيك ع وإذا اذا، وامتثاالا . (٠٠8)لمدارسل ةالذاتي

 ة/لنووا ر جيوووز ال الوودائم، ا/إقامتووه مقوور حسووب اإلعاقووة ذو الطفوول إليهووا ينتمووي( البلديووة) امل سووين
 رعايوووة ضووومان ا/ميكنوووه ال ت/كوووان وإن حووو  إعاقوووة، ذي تلميوووذ قبوووول رفوووا االبتدائيوووة املدرسوووة
 موع يلوزمو  كاف  و على مهيجلة غري أخرى  روف بسبب أو خاصة مدرسة مرم يوفرها للتلميذ
 أخوووكال يف للتلميوووذ القوووانو، احلوووق انتهووواك عووودم أجووول مووون  كووون وقوووت أقووورم يف كفالتهوووا ذلوووا

 اختصووواذ يف تووودخل أخوورى مدرسوووة هنوواك كانوووت وإذا. ا/وتربيتوووه ا/تعليمووه يف خاصوووة وأسوواليب
 الفرديوووة جووواتاالحتيا موووع تتفوووق والتعلووويم للرتبيوووة مالئموووة  وووروف فيهوووا وتتووووفر( البلديوووة) امل سوووين
ا /ب حلاقووه وتعليمووه اإلعاقووة ذي الطالووب تربيووة مسووألة حوول للم سووين ميكوون اإلعاقووة، ذي للتلميووذ
 القانو،. ا/ ثله مبوافقة املدرسة بتلا

__________ 

وامللحقووات  وبالتعووديالت( املوودارس نونقووا) والتعلوويم بالرتبيووة املتعلووق .Coll 245/2008 رقووم القووانون موون 3 املووادة (٠٠٢) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننياخلاصة ب

 قووانون) والتعلوويم بالرتبيووة املتعلووقمبدونووة القوووانني  ٦45/٦١١8 رقووم القووانون موون ٠44 املووادة موون 3و ٦ الفقرتووان (٠٠7) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيامللحقات اخلاصة بو  وبالتعديالت( املدارس

مبدونووة  59٢/٦١١3 رقووم القووانون موون 9 املووادة موون 4 والفقوورة ،٢ املووادة موون 3 الفقوورة موون( ج) الفرعيووة قوورةالف (٠٠8) 
 قووواننيوامللحقووات اخلاصووة ب وبالتعووديالت املوودارس يف الووذا  واحلكووم للتعلوويم احلكوميووة بوواإلدارة ملتعلووقالقوووانني ا
 .املعدلة بصيغته معينة،
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 وزارة الئحوة يف الووارد (٠٠9)احلكم من جزء تعديل عملية خالل تقرر، ،٦١٠٠ عام ويف -٦57
 موون تالميووذ ثالثووة موون أكثوور وضووع جيوووز ال أنووه تدائيووة،االب باملوودارس املتعلقووة سوولوفاكيا يف التعلوويم
 للجميوووع اآن تتووواح ف نوووه وبالتوووايل،. ابتدائيوووة مدرسوووة صوووفوف مووون واحووود صوووف يف اإلعاقوووة ذوي

 املدارس. طاقة حسب التعليم على احلصول إمكانية
 فصووول يف اإلعاقوووة ذوي التالميوووذ مووون العديووود وضوووع ب مكانيوووة يتعلوووق آخووور تووودبري وهنووواك -٦58
 صفوف من صف يف تربوية أنشطة أداء لقاء للمدرسني مكافأة من  النا رة/للنا ر وجيوز واحد؛
 الرئيسية األنشطة يف أدجموا قد التالميذ من املائة يف 3١ عن يقل ال ما فيه يكون ابتدائية مدرسة
. الوقوت نفوين يف الصوف يف يعمول مسواعد مودرس هنواك يكون ع إن ،(٠٦١)خاصوة بالئحوة عمالا 
 التودريين سواعات عودد حسوب للمدرسة الداخلي الن ام يف املكافأة مبلغ العمل صاحب وين م
 ينبغي كما األسبوع، يف ساعات 4 عن يقل ال ما تدريين املعلم على ويتعني األسبوعية؛ املباخر

 األقصوى واحلد. األقل على املائة يف 3١ الصف يف اإلعاقة ذوي للتالميذ املجلوية النسبة تكون أن
 األجوور عوودلمب األجووور مسووتوى موون ٠٦للرتبووة األساسووي املرتووب موون املائووة يف ٦.5 هووو للمكافووأة
 األول. الشهري
 علووى التغلووب ويف والتعلوويم الرتبيووة يف الفوورذ تكوواف  إجيوواد يف الرتبوووي املسوواعد ويسوواهم -٦59

 املسوووواعد ويشوووارك. (٠٦٠)والثقافيووووة واالجتماعيوووة والصووووحية، واللغويوووة واإلعالميووووة البدنيوووة احلوووواجز
 برنوامل تنفيوذ يف املهوين التودريب جموال يف املعلوم أو املور  أو املودرس احتياجوات حسوب بوي،الرت 

 ومودارس االبتدائيوة واملدارس األطفال، رياض يف اإلعاقة ذوي بالطالم اخلاذ التعليمي املدرسة
 سوون يف والتالميووذ لفطفووال التعليمووي والخنووامل اخلاصووة واملوودارس املوهوووبني التالميووذ أو األطفووال
 ذلووا كووان إذا الثانويووة املوودارس يف أيضوواا  املسوواعد يعموول أن وميكوون. باملدرسووة اإللزامووي االلتحوواق
 والبحووووم والعلووووم التعلووويم وزارة ختصوووص أن وميكووون. اإلعاقوووة ذوي الطلبوووة تعلووويم بكفالوووة يتعلوووق

 املدرسووووة م سووووين طلووووب علووووى وبنوووواء بووووالوزارة اخلوووواذ البووووام إطووووار يف سوووولوفاكيا، يف والرياضووووة
 العوام الصوحي للتوأمني تودفع الويت التوأمني أقسواط ذلوا يف مبوا واملرتبات، لفجور أمواالا  مومية،الع

 املدرسووووني ملسوووواعدي التكميليووووة التقاعديووووة املعاخووووات وموووودخرات االجتموووواعي والتووووأمني اإللزامووووي
 لوذينا وم سسويها املودارس قائموة بنشوراا سنوي التعليم وزارة وتقوم. اإلعاقة ذوي بالطالم املعنيني
 القووانون دخووول بعوود عموول يوووم 3١ يتجوواوز ال موعوود يف الشووبكي موقعهووا علووى متويوول اووم رصوود
 النفاذ. حيز الدولة مبيزانية املتعلق

__________ 

 باملودارس املتعلقوةمبدونة القوانني  3٦١/٦١١8 رقم سلوفاكيا يف التعليم وزارة ةالئح من ٠3 املادة من ٦ الفقرة (٠٠9) 
 .املعدلة بصيغتها االبتدائية،

( املودارس قوانون) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونوة القووانني  ٦45/٦١١8 رقوم القوانون مون ٦9 املادة من 5 الفقرة (٠٦١) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيامللحقات اخلاصة بو  وبالتعديالت

بووواملو فني الرتبوووويني واملوووو فني األخصوووائيني  املتعلوووقمبدونوووة القووووانني  3٠7/٦١١9 رقوووم القوووانون مووون ٠٢ املوووادة (٠٦٠) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب بالتعديالتو 
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 الم مسي  اساع ي ع د ع  بيانات  

 
ريووووووووووواض 
 األطفال

املووووووودارس 
 االبتدائية

املوودارس 
 النحوية

موودارس التكوووين 
 املهين اخلاصة

ريوووواض األطفووووال اخلاصووووة، 
 االبتدائية اخلاصة املدارس

املووووووووووووووودارس 
 المجموع املتخصصة

أيلوول/  ٠5البيانات يف 
 ٦١١7سبتمخ 

4٠ 7٦7 X X 4١3 X 010 0 

أيلوول/  ٠5البيانات يف 
 ٦١١8سبتمخ 

54 8٦7 X X 4٦3 X 514 0 

أيلوول/  ٠5البيانات يف 
 ٦١١9سبتمخ 

 0 296 ٠٠ 459 3 صفر 7٢5 58

أيلوول/  ٠5البيانات يف 
 ٦١٠١سبتمخ 

٢5 7٢8 4 3 48٠٠ ٠ 552 0 

أيلوول/  ٠5البيانات يف 
 ٦١٠٠سبتمخ 

5٢ 83٢ 4 3 5٠4 ٠3 426 0 

 بغوووا املووودارس، يف املعلموووني ملسووواعدي اإلمجوووايل العووودد إىل االفتتاحيوووة البيانوووات وتشوووري -٦٢١
 بيجلووة مون هوم الوذين أو اإلعاقوة ذوي الطوالم/التالميووذ وتعلويم تربيوة يكفلوون كوانوا إذا عموا الن ور
 مصوووودر). اإلعاقوووة ذوي للطوووالم الشخصووويني املسووواعدين ذكووور هنوووا يووورد ال. و اجتماعيووواا  روموووةحم

 .(اإلحصائية احلوليات/التعليم جمال يف والتنب ات املعلومات معهد/البيانات
 أن يف احلوووووق اإلعاقوووووة ذوي الطوووووالم/والتالميوووووذ لفطفوووووال (٠٦٦)املووووودارس قوووووانون ويكفوووول -٦٢٠

 والتعويضوية التعليميوة املسواعدة واألدوات اخلاصوة املدرسية الكتب والتعليم، الرتبية يف يستخدموا،
 حوروف باسوتخدام والتعلويم الرتبيوة يف احلوق البصور ضوعاف الطوالم/والتالميوذ ولفطفال. اخلاصة
 املدرسووووية الكتووووب طلباهتووووا، علووووى بنوووواء للموووودارس،اا جمانوووو سوووولوفاكيا يف التعلوووويم وزارة وتوووووفر بريوووول؛

 أخووكال موون غووريه أو بريوول لغووة إىل نسووخ خووكل يف حوو  التوودريب، توكتيبووا التعليميووة والنصوووذ
 يف والرياضووووة والبحوووووم والعلوووووم التعلوووويم، وزارة كفلووووت ،٦١٠٠ عووووام ويف. (٠٦3)املناسووووبة النسووووخ

. اخلاصوة االبتدائيوة املودارس لتالميوذ املدرسوية الكتوب مون املودارس طلبوات مجيع جماناا، سلوفاكيا،
 وصوويغ اإلصووالح، بعوود اجلديوود املدرسووي الكتووام موون بريوول قووةبطري األوىل النسووخ أيضوواا  وصوودرت
 يف مدرسوية كتوب - التالميوذ مون البصور لضوعاف املدرسوية للكتوب مدجموة أقراذ على إلكرتونية
 يف التعلوووويم وزارة وهوووودف. االبتوووودائي التعلوووويم مووون والسووووابع والسووووادس اخلووووامين للصوووفوف األدم
 اإلصوووالح بعووود املدرسوووية الكتوووب مووون بريووول بطريقوووة نسوووخ بشوووراءاا تووودرجيي القيوووام هوووو ٦١٠٦ عوووام

 التالميذ. من البصر لضعاف االبتدائية املدارس من والثا، األول للمستوين
__________ 

( املودارس قوانون) والتعليم بالرتبية املتعلقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من ٠44 املادة من 3 الفقرة (٠٦٦) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت

( املودارس قوانون) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونوة القووانني  ٦45/٦١١8 رقوم القوانون مون 5 املادة من ٠3 الفقرة (٠٦3) 
 .ملعدلةا بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت



CRPD/C/SVK/1 

69 GE.14-17015 

 االتصوال وسويلة باعتبارهوا السومع لضوعاف اإلخوارة لغوة باسوتخدام التعليم يف احلق ويكفل -٦٢٦
 والتالميووذ لفطفووال لووةبدي اتصووال وسووائل طريووق عوون والتعلوويم الرتبيووة يف احلووق ويكفوول (٠٦4)الطبيعيووة
 اإلعالميوة والبيانوات املنشوورات إصدار دعم أيضاا  ااامة التدابري ومن. االتصال علىة القدر  ضعاف

 كعنصووور املنشوووورات نسوووخ وضووومان املدرسوووية للكتوووب مكمووول كعنصووور املدرسوووية واملرافوووق للمووودارس
 عون اإلعاقوة ذوي يوذللتالم املمكنة التصورات حيث من مناسبة أخكال يف املدرسية للكتب مكمل
 أجول ومون. بوالوزارة املتعلوق امليزانيوةبوام  مون اإلعانات بتوفري طلبات تقدمي إىل الدعوات نشر طريق

 املوووودارس يف والتالميووووذ األطفووووال لتعلوووويم كشوووورط والتعليميووووة التعويضووووية املسوووواعدة األدوات ضوووومان
 التشووريعات مووع تتفوق إمنائيووة مشواريع لتنفيووذ الووزارة ميزانيووة مون مووواالا أ التعلويم وزارة ختصووص املشورتكة،
 جموووال يف الووودعم وتقوودمي وتعلووويمهم اإلعاقوووة ذوي التالميووذ تربيوووة تطووووير تسووتهدف الووويت (٠٦5)السووارية
 اإلعاقة. ذوي للتالميذ التعويضية املساعدة األدوات و ديد حتديث
 األطفوووال لتعلوويم الرئيسوووي املسووار لووودعم دعوووات صووودرت ،٦١٠٦و ٦١٠٠ عووامي ويف -٦٢3

 يعتخ الذين اخلاصة املدارس يف والتالميذ األطفال تعليم لكفالة ال روف حتسني ودعم والتالميذ،
 النفسوووية واملشوووورة الووودعم خووودمات ولتحسوووني مفيووود، غوووري أو مسوووتحيالا  إموووا املدرسوووي دمووواجهمإ

 .(٠٦٢)اخلاصة والرتبوية
 قوووورار مبوجووووب ذ،اخلووووا التعلوووويم لتطوووووير األوروبيووووة الوكالووووة يف سوووولوفاكيا عضوووووية وأقوووورت -٦٢4
 وراء الكامنوة والفلسوفة. ٦١٠٠ نووفمخ/الثوا، تشورين ٦ يف الصادر ٢8٦ رقم سلوفاكيا حكومة
 للتعلويم الرئيسوي املسوار مودارس يف اخلاصوة التعليميوة االحتياجات ذوي التالميذ إدماج هي ذلا
 املوووارد راكووزكم اخلاصووة التعليميووة االحتياجووات ذوي للتالميووذ منفصوولة موودارس إنشوواء دور وإبووراز

 .(٠٦7)والرتبوية واملنهجية التعليمية
 يف سووووولوفاكيا يف وتعلوووويمهم اإلعاقووووة ذوي والتالميووووذ األطفووووال برتبيووووة االضووووطالع وجيووووري -٦٢5

 يف خاصوووة فصوووول يف أو( خاصوووة مووودارس يف) اإلعاقوووة ذوي الطوووالم/والتالميوووذ األطفوووال مووودارس
 الطلبوة/والتالميذ لفطفال كقاعدة، إنشا ها، ريجي اليت والثانوية االبتدائية واملدارس األطفال رياض
 فجلوات أو صوفوف يف أي الرئيسوي املسوار يف أدجموا الذين األطفال أو اإلعاقة، من النوع نفين ذوي

 فو ن اا،عموم امللزمة القانونية لفن مةاا وطبق. (٠٦8)املدرسة طالم/تالميذ أو أطفال بقية مع تعليمية
 متثله./ميثله الذي للطفل التعليم خكل اختيار يف احلق القانو، للممثل
__________ 

 .لسلوفاكيا الوطين اجمللين عن والصادر للصم اإلخارة بلغة املتعلقمبدونة القوانني  ٠49/٠995 رقم القانون (٠٦4) 
 الثانويووة واملوودارس االبتدائيووة املوودارس بتمويوول املتعلووقمبدونووة القوووانني  597/٦١١3 رقووم القووانون موون( د)4 املووادة (٠٦5) 

 .املعدلة بصيغته املدرسية، واملرافق
 ؛http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=366 :يف واإلعانووات اإلمنائيووة املشوواريع إىل الوودعوات نشوورت (٠٦٢) 

sk/index.php?lang=sk&rootId=7470http://www.minedu.. 
 .http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20365 :املصدر (٠٦7) 
 ،(املوودارس قووانون) والتعلوويم بالرتبيووة املتعلووق.مبدونووة القوووانني 245/2008 مرقوو القووانون موون 94 املووادة موون ٠ الفقوورة (٠٦8) 

 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=366
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7470
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7470
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20365
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 يف وتعلوووويمهم اإلعاقووووة ذوي والتالميووووذ األطفووووال برتبيووووة االضووووطالع إىل احلاجووووة وحت ووووى -٦٢٢
 االحتياجووات إىلاا ن وور  األنسووب، موون فيهووا يكووون الوويت احلوواالت عوودا باألولويووة املشوورتكة املوودارس
 .(خاصة مدرسة) اإلعاقة لذوي درسةم يف ا/تعليمه كفالة للطفل، اخلاصة والتعليمية الرتبوية
 موون كجووزء اإلعاقووة ذوي والتالميووذ لفطفووال التعليميووة الووخامل تصووميم أيضوواا  ويشووكل -٦٢7
 إمكانيوووة موووع مدرسوووية تعليميوووة بووورامل تصوووميم للمدرسوووة  يوووز الووويت احلكوميوووة التعليميوووة الوووخامل
 هوي وهذه. (٠٦9)وتعليمهم إلعاقةا ذوي والتالميذ األطفال تربية يفاا كبري اا  تغري  املدرسي التنميط
 األطفووال ريوواض يف اخلاصووة الفصووول أو اخلاصووة، املوودارس يف احملتموول للتطبيووق عريضووة خطوووط

 الفرديوووووة لالحتياجوووووات وفقووووواا  الرئيسوووووي املسوووووار يف للتعمووووويم وكوووووذلا االبتدائيوووووة، املووووودارس أو/و
 ذوي والتالميووذ لاألطفووا لتعلوويم احملووددة السوومات وتوودمل. اإلعاقووة ذوي التالميووذ أو لفطفووال

 بتوووووفري واملتعلقووووة واملاديووووة التن يميووووة ال ووووروف موووون أو االضووووطرام، أو اإلعاقووووة موووون معوووونين  نوووووع
 علوى تركوز حموددة مواضويع لتودريين اإلطاريوة احملتويوات ومتثول. فردية تعليمية برامل يف املو فني،

 مووناا جووزء ميووذوالتال لفطفووال اخلووخاء تشووخيص نتووائل علووى القائمووة والتوودخالت التعلوويم إعووادة
 .(٠3١)تعليمي برنامل كل

 متوووونعهم الووووذين اخلاصووووة املوووودارس أو اخلاصووووة الصووووفوف وتالميووووذ أطفووووال تعلوووويم وميكوووون -٦٢8
 معوني نووع ذوي التالميذ أو فطفالل املخصص التعليمي للخنامل وفقاا  التعليم تلقي من إعاقاهتم

 .(٠3٠)فردي تعليمي لخنامل وفقاا  اإلعاقة من
 الدراسوووية للصوووفوف الرئيسووي املسوووار يف اإلعاقووة ذوي والتالميوووذ األطفووال جإدموووا  وميكوون -٦٢9
 املشواركني اآخورين التالميوذ حقووق مون حقووقهم حتد ع ما االبتدائية املدارس أو األطفال لرياض

 باملدرسوة اإلعاقوة ذي الطفول التحواق/قبوول يف املدرسوة نا رة/نا ر ويبت. (٠3٦)والتعليم الرتبية يف
 فحووص أسوواس علووى يصوودر والوقايووة التعليميووة للمشووورة املدرسووي للمرفووق كتووا  رأي أسوواس علووى

 إعاقووة ذوي أطفووال إحلوواق أيضوواا  وميكوون. القووانو، للممثوول املسووتنرية واملوافقووة للطفوول، تشخيصووي
 .(٠33)أطفال( طبيب) والشبام لفطفال عام طبيب توصية على بناء أطفال برياض

__________ 

 ،(املودارس قوانون) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من 94 املادة من ٦ الفقرة (٠٦9) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيلحقات اخلاصة بوامل وبالتعديالت

 (٠3١) -zdravotnym-so-ziakov-a-deti-pre-program/VP-vzdelavaci-http://www.statpedu.sk/sk/Statny

znevyhodnenim.alej. 
 القووووووانون موووووون 94 املوووووادة موووووون 3 والفقووووورة ،94 املووووووادة مووووون ٠ الفقوووووورة مووووون( م) الفرعيووووووة الفقووووورة موووووون ٦البنووووود  (٠3٠) 

 مبدونة القوانني. ٦45/٦١١8 رقم
 قوانون) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونوة القووانني  ٦45/٦١١8 رقوم القانون من ٦8 املادة من ٦9و ٠٠ الفقرتان (٠3٦) 

 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت ،(دارسامل
 مبدونووة القوووانني ٦45/٦١١8 موون القووانون ٢٠ واملووادة ٦9موون املووادة  ٠١، والفقوورة ٦8موون املووادة  ٠٦الفقوورة  (٠33) 

 .املعدلة صيغتهب معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت ،(املدارس قانون) والتعليم بالرتبية املتعلق

http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej
http://www.statpedu.sk/sk/Statny-vzdelavaci-program/VP-pre-deti-a-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim.alej
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 والوقايوة، التعليميوة للمشوورة املعوين املدرسوي املرفوق أو رة،النا /النا ر أو املدرسة، تقرتحو  -٦7١
 لتلميووذ مفيوود غووري ابتدائيووة مبدرسووة الرئيسووي املسووار يفمووا  تلميووذ إدموواج أن إىل اخللوووذ صووورة يف
 احلكوميووة اإلدارة جهواز مون خطيووة موافقوة علوى وبنواء والتعلوويم، الرتبيوة يف مشواركني - لتالميوذ وأ

 الطفوول لتعلوويم خمتلفووة طريقووة والوقايووة، التعليميووة للمشووورة املدرسووي واملرفووق ،التعلوويم جمووال يف احملليووة
 االلتحواق واجب من اإلعفاء القانو،، املمثل طلب على بناء يتقرر، أو القانو،  ثلها/ ثله على

 احملكموة يف تبوت الطفول، تعلويم طريقوة يف التغيوري هوذا علوى القوانو، املمثول يوافوق ع وإذا. مبدرسة
 .(٠34)املسألة ههذ

 لتعلووويم األساسوووية الشوووروط( منهوووا 83اا حاليووو توجووود) احلكوميوووة التعليميوووة الوووخامل وحتووودد -٦7٠
 البيجلوة موع بوالتكيف األساسوية الشوروط وتتصول. اإلعاقوة نوع حسب وهي اإلعاقة، ذوي التالميذ
 الدراسووية صووولالف يف التوودريين وحيووز املبوو ، إىل والوودخول املبوو ، إىل الوصووول إمكانيووة) املدرسووية

 املووواد واسووتخدام املوودارس، إىل النقوول وضوومان ،(الصووحي احلفوو  مرافووق مووع والتكيووف والورخووات،
 جانوب إىلاا جمانو املدرسوة توفرهوا الويت التعويضوية املسواعدة واملواد التدريين، على املساعدة اخلاصة
 ومسووتوى نوووع دوورتم والتعلوويم، بالرتبيووة علووقتيفيمووا و . املعدلووة التوودريين ونصوووذ املدرسووية، الكتووب
 والتعلوووويم الرتبيووووة موووودة تعووووديل األسوووواس ذلووووا علووووى وجيووووري الثانويووووة، املدرسووووة يف الطالووووب إعاقووووة

 املوو فني، بتووفري املتعلقوة والرتتيبوات والتعلويم، للرتبية التن يمية والشروط القبول وخروط وخكلها،
 الطالوب وبوسوع. اخلوريل صوورة موع النهائيوة النتوائل تتفوق حبيث واخلاصة والتقنية املادية والرتتيبات

 لخنوووامل وفقووواا  ذلوووا، أمكووون إن دراسوووته، يف ميضوووي أن الثانويوووة املووودارس طوووالم مووون اإلعاقوووة ذي
 .والوقاية التعليمية للمشورة املدرسي املرفق مع بالتعاون املدرسة تعده فردي تعليمي
 يف ملهوونهم سووتعداداال أيضوواا  واجلسوودية والسوومعية البصوورية اإلعاقووة ذوي الطووالم وبوسووع -٦7٦

 الثانويوة املهنيوة املودارس يف أو الرئيسوي املسوار يف أدجموت الويت الثانويوة، للمودارس اخلاصوة الفصول
 وتسوووتخدم اإلعاقوووة؛ ذوي الطوووالم تعلووويم يف االعتبوووار يف الفرديوووة االحتياجوووات وت خوووذ. اخلاصوووة
 .فردي عل تطبيق وجيري التعويضية، املساعدة األدوات
 العملووووي التطبيووووق موووودارس يف ملهوووونهم األعووووداد العقليووووة اإلعاقووووة ذوي لطووووالما وب مكووووان -٦73

 .التلمذة ومدارس
 والشووبام األطفووال مووع والتعلوويم الرتبيووة جمووال يف للعموول اخلوورجيني الثانويووة املوودارس وتعوودن  -٦74

 واألنشوووووطة التعلوووويم: 7٢4٢ ٢) الثانويووووة املهنيووووة املووووودارس ختصصووووات يف اإلعاقووووة ذوي والكبووووار
 هوو واألسواس. (اخلاصوة الرتبيوة: 75٠8 ٢ والرتبيوة، األطفوال لريواض مودرس: 7٢49 ٢ة،الرتبوي
 والتعليميوة الرتبويوة االحتياجوات ذوي األخوخاذ وإدمواج التعليموي للعمل احملددة السمات معرفة

 اخلاصووة والتعليميوة الرتبويووة االحتياجوات ذوي والكبووار والشوبام األطفووال تعلويم وخووروط اخلاصوة،
 ذوي والتالميوووذ األطفووال مووع التواصووول وتفاصوويل ووسووائله، وأخوووكاله وأسوواليبه مضوومونهو  ومبادئووه
__________ 

 قووووانون) والتعلوووويم بالرتبيووووة املتعلووووقمبدونووووة القوووووانني  ٦45/٦١١8 رقووووم القووووانون موووون ٠١ املووووادة موووون ٦9 الفقوووورة (٠34) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت ،(املدارس
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 اختبوووار ،٦١٠١-٦١١9 الدراسوووية السووونة يف وجووورى،. اخلاصوووة والتعليميوووة الرتبويوووة االحتياجوووات
. الرتبووي الثوانوي التعلويم :7٢٢9 ٢ سولوفاكيا يف ثانويوة مودارس أربوع يف جديود دراسوي ختصص
 .تربويني كمساعدين عمل على احلصول تخصصال هذا خلرجيي وميكن
 السوووماح ،(٠35)املووودارس قوووانون يف احملوووددة للشوووروطاا طبقووو املدرسوووة، نوووا رة/لنوووا ر وجيووووز -٦75

 لاللتحووواق اخلووواذ التنفيوووذ عمليوووة يف املشووواركة مووون الصوووحية ا/حالتوووه ا/متنعوووه إعاقوووة ذي لطالوووب
 املنزليوة البيجلوة يف التعلويم تضومن بأن زمةمل املدرسة وتكون الفردي، التعليم وهي بالتعليم، اإللزامي
 لرتبيوة الالزموة ال وروف هتيجلوة إطوار يف ،أيضواا  املمكون ومون. األسوبوع يف درسوني عن تقل ال بوترية

 اإلعفواء أو ،(٠3٢)فرديوة تودريين خطوة وضوع وتعلويمهم، اإلعاقوة ذوي الطوالم/والتالميوذ األطفال
 االلتحواق مون خوديدة إعاقوة ذوي طوالم/تالميوذ متكني أو ،(٠37)منه جزء من أو ما موضوع من

 .(٠38)العمر من عشرة الثامنة الطالب فيها يبلغ اليت الدراسية السنة عاية ح  ابتدائية مبدارس
 الوووطين املعهوود يتوووىل الوويت االبتدائيووة، املوودارس لتالميووذ اخلووارجي لالختبووار اخلاصووة والشووروط -٦7٢

 موقعه علىاا سنوي تعميمها( "القياسات معهد"  ب يلييما ف إليه املشار) املعتمدة، التعليمية للقياسات
 ميزانيوووة مووون بالكامووول  وووول القياسوووات ومعهووود. اإلعاقوووة ذوي للتالميوووذ أيضووواا  حموووددة ،(٠39)الشوووبكي
 سلوفاكيا. يف والرياضة والبحوم والعلوم التعليم وزارة أنشأته وقد قانونية، خخصية وله الدولة،
 علووى املودارس قووانون يفورض اإلعاقوة، ذوي الطووالم قبوول اتإجوراء بتن وويم يتعلوقفيموا و  -٦77
 علووى ةاملعدلوو العموول قوودرات ذوي موون املتقوودمني تفضوويل واجووب الثانويووة املوودارس نووا رات/ن ووراء

 .(٠4١)القبول إجراءات معايري الدرجة بنفين يستوفون الذين املتقدمني
 الثانويووووة املوووودارس يف دراسووووةال ب متووووام املتعلقووووة سوووولوفاكيا يف التعلوووويم وزارة أن مووووة وحتكووووم -٦78

 املمكنوووووة بالتعوووووديالت املتعلقوووووة والتفاصووووويل الدراسوووووة عايوووووة امتحانوووووات  جراءبووووو اخلاصوووووة الشوووووروط
__________ 

 وبالتعوديالت ،(املودارس قوانون) والتعلويم ةبالرتبي املتعلقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من ٦4 املادة (٠35) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب

 وبالتعوديالت ،(املودارس قوانون) والتعلويم بالرتبية املتعلقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من ٦٢ املادة (٠3٢) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب

 ،(املودارس قوانون) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من 4 املادة من 3٠ ةالفقر  (٠37) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت

 ،(املودارس نونقوا) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من 3 املادة من ٦٦ الفقرة (٠38) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت

 (٠39) http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2012/pokyny_t9_2012/Pokyny_pre 

_koordinatorov_ZZ_T9-2012.pdf ؛
http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2011/Pokyny_pre_ 

koordinatorov_ZZ_T9-2011.pdf. 
 ،(املودارس قوانون) والتعلويم بالرتبيوة املتعلوقمبدونة القوانني  ٦45/٦١١8 رقم القانون من ٢7 املادة من 3 الفقرة (٠4١) 

 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت

http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2011/Pokyny_pre_koordinatorov_ZZ_T9-2011.pdf
http://www.nucem.sk/documents/26/testovanie_9_2011/Pokyny_pre_koordinatorov_ZZ_T9-2011.pdf
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 إجووووراء يطلووووب أن للمتقوووودم وجيوووووز. اإلعاقووووة ذوي للطووووالم بالنسووووبة الدراسووووة عايووووة المتحانووووات
 االمتحوووان خبصووووذ أو املهووام لتسووووية املهلووة متديووود مبعووو  الدراسووة عايوووة امتحووان علوووى تعووديالت
 املهوام وأخكال البيانية الرسوم لش  تعديالت وإجراء املهام، بعا استبدال أو وتعديل الشفوي،

 الوووردود لتسوووجيل خمتلفوووة وخيوووارات معدلوووة، نوووص وهياكووول خمتلفوووة، خطووووط أحجوووام اسوووتخدام موووع
 جموووال يف موووو فني أو مسووواعد، أو اإلخوووارة بلغوووة مووورتجم وجوووود أو املووودخل الووونص إىل واالسوووتماع

 طوط خبوري رأي الطلوب يتضومن أن جيوب ذلا، إىل وباإلضافة. خاذ مرم أو الصحية، الرعاية
 .املعين املتخصص من حديث فين ورأي دقيق تشخيص مع

 بتعوديل وذلااا عموم إليها الوصول ميكن أكادميية بيجلة بتهيجلة أيضاا  العليا املدارس وتقوم -٦79
 متطلبووووات خفووووا دون اخلاصووووة االحتياجووووات ذوي للطووووالم بالنسووووبة الدراسووووة وخووووروط أحكووووام
 التعوووديل فووو ن املصوووطلحات، بتعريوووف تتعلوووق تغيوووريات مووون ذكوووره سوووبق موووا إىل وباإلضوووافة. أدائهوووم
 ذي الطالووب مركووز علووى احلصووول وخووروط أحكووام دوودد العليووا املوودارس قووانون علووى أدخوول الووذي

 الرتبويوة العمول ألمواكن لنسوبةبا واألنشوطة باالختصواذ املتعلقوة واملعلوموات اخلاصوة االحتياجات
 علوى الطوالم أولجلوا دصول أن وميكون. اإلعاقوة ذوي للطوالم العليا باملدارس واملنسقني اخلاصة
 .لإلعاقة نتيجة ذلا كان إذا الدراسات من قياسية مدة  اوز بعد ح  خاصة دراسية من 
 علووى احلصووول اصووةاخل ا/احتياجاتووه تقيوويم علووى يوافووق الووذي اإلعاقووة ذي للطالووب ودووق -٦8١

 اسوتخدام إمكانيوة لضومان سويما وال ونوعوه، احملودد يواجتاالح ذلوا نطواق حسوب دعوم خدمات
 مون خمتوارة لوحودات الفوردي التودريين سويما وال فرديوة، تعليمية وإجراءات حمددة، تعليمية وسائل

 بالواجبووووات لالضووووطالع خاصووووة وخووووروط احلسووووية، اإلعاقووووات ذوي للطووووالم الدراسووووي الخنووووامل
 وسوداد فوردي، لونهل اجلامعوات أسواتذة واعتمواد الدراسي، األداء متطلبات خفا دون راسيةالد

 للخنوامل القياسوية املودة مون أطوول بدراسوة يتعلوق ذلا كان إذا مخرة حاالت يف الدراسية الرسوم
 لنوووع وفقواا  الودعم خودمات يف للطوالم الودنيا بواحلقوق املتعلقوة التفاصويل وحتودد. املعوين الدراسوي

 .الوزارة تصدرهاا عموم ملزم قانو، تن يم مبوجب احملدد الحتياجا
 املشوروع ٦١٠٠ عوام يف سولوفاكيا يف والرياضوة والبحووم والعلووم التعلويم وزارة ودعمت -٦8٠
 العليوا املودارس يف اإلعاقوة ذوي األخوخاذ بدراسوة املتعلقوة الشروط أعباء لتحمنل معايري" املعنون
 ."للناتل الدنيا املعايري وحتديد
 الن وام ،"املشوورة مراكوز"  ب يلويفيموا  إليهوا املشار اخلاصة، الرتبوية املشورة مراكز وتكمنل -٦8٦
 بنجووواح تعلووويمهم دعوووم إىل يهووودف الوووذي اإلعاقوووة ذوي والطلبوووة والتالميوووذ األطفوووال لتعلووويم العوووام
 مووون وتووووفر. عاجملتمووو يف واالنووودماج التعلووويم مووون كووواف قووودر لتحقيوووق اوووم املناسوووبة ال وووروف وهتيجلوووة
 يف اخلووخاء للمووو فني تقنيووة ومسوواعدة خاصووة وماديووة (٠4٠)منهجيووة مسوواعدة املشووورة مركووز موووارد
 املتخصصوني والثانويوة االبتدائيوة واملودارس األطفال رياض يف اخلاصة املدارس ومر  املشورة معهد

__________ 

 ،(املوووووودارس قووووووانون) والتعلوووووويم بالرتبيوووووة املتعلووووووقمبدونووووووة القوووووووانني  ٦45/٦١١8 رقوووووم القووووووانون موووووون ٠33 املوووووادة (٠4٠) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت
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 التعويضووية عدةاملسووا األدوات وتشووكل. اإلعاقووة موون معينووة أنووواع ذوي لفطفووال املشووورة تقوودمي يف
 املووووودارس ومووووور  اإلعاقوووووة، ذوي لفطفوووووال املصوووووممة اخلووووواذ والتووووودريين التعلووووويم إعوووووادة وأدوات
 أيضووواا  تقووورض وهوووي املووووارد ملراكوووز والتقوووين املوووادي الضووومان موووناا جوووزء اخلاصوووة واملووودارس اخلاصوووة،
 األخرى. املشورة ملراكز
 بالتعواون ٦١٠٦ لعوام اخلاصة يةالرتبو  املشورة مراكز عناوين دفرت أعد ،٦١٠٠ عام ويف -٦83
 اإلعاقوة ذوي لفطفوال املتكاملوة الرعايوة :املعنوون املشوروع إطوار يف سولوفاكيا يف الصوحة وزارة موع
 واألطفووال( األطفووال أطبوواء) والشووبام لفطفووال العووامني األطبوواء إطووالع هبوودف مبكوورة سوون منووذ
 الرتبووووووي املعهووووود وتووووووىل. ملةالشوووووا اخلاصوووووة البيداغوجيوووووة الرعايوووووة إمكانيوووووات علوووووى اإلعاقوووووة ذوي

 احملفووف الطفول لنمواء اإلنوذار إخوارات" املعنونوة النشورة تصميم املشروع، هذا إطار يف احلكومي،
 أطبووواء) والشوووبام لفطفوووال العوووامني األطبووواء مكاتوووب يف الصوووحة وزارة وزعتهوووا الووويت ،"باألخطوووار
 .اإلعاقة ذوي األطفال فحص نوعية حتسني هبدف( األطفال
 أقوور الووذي العليووا، باملوودارس املتعلووق القووانون علووى أدخوول الووذي التعووديل كووذلا هموسووا -٦84
وووم  ذوي الطوووالم لتعلووويمالداعموووة  دماتاخلوووو  املشوووورة دعوووم ن وووام حتسوووني يف ،٦١٠٦ عوووام وعمن
 .العليا املدارس يف اإلعاقة
 خوالل مون بنشاط، أيضاا  سلوفاكيا يف والرياضة والبحوم والعلوم، التعليم وزارة وتشارك -٦85
 بيجلووة هتيجلووة يف ،(إيوفينتووا) السوولوفاكي الشووبام معهوود - مباخوورة توودار بصووفة الوويت املن مووة أنشووطة
 املعنووووون واملشووووروع. بفوائووووده واإلقوووورار خووووباهبا، عموووول يف الرمسووووي غووووري بووووالتعليم لالضووووطالع مواتيووووة

. لاجملوووا هوووذا يف مشوووروع أكوووخ هوووو KomPrax (2011 – 2013) "العمليوووة املمارسوووة يف الكفووواءات"
 ذوي موون خووبام ذلووا يف مبووا) الفوورذ تعوووزهم خووبام جمموعووة بووالتعليم املسووتهدفة الفجلووات وموون

 موون يلووزم مووا بكوول اإلعاقووة ذوي مووناا خخصوو ٠8 (٠4٦)املنت مووني املشوواركني بوونيهنوواك و  (اإلعاقووة
 البصووور ضوووعافا مووودربان وهنووواك. (اإلعاقوووة حسوووب والوووخامل الغووورف وتعوووديل املسووواعدون،) الووودعم

 بالتعليم. االضطالع باحتياجات الوفاء أجل من السلوفاكي لشباما معهد يو فهما
 السولوفاكي االحتواد) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska املدنية الرابطة وقامت -٦8٢

. لسوولوفاكيا احلكووومي للمكتووب املاليووة اآليووات موون مشووروع بتنفيووذ( البصوور وضووعاف للمكفوووفني
 املسواواة يف البصور وضوعاف املكفووفني حلقووقاا دعمو املشوورة ميوتقود التعلويم ن وام يسوتهدف وهو
 يف الوونفين عوون البصوورية اإلعاقووة ذوي األخووخاذ دفوواع يوودعم منوووذج وتنفيووذ وتصووميم املعاملوة، يف

 املسواواة بقضوايا اجلمهوور عاموة إعوالم يف أيضواا  األنشوطة بعوا وسواعد. املعاملة يف املساواة جمال
 جممووع ووصول. (٦١١9-٦١١٢) اإلعاقوة ذوي لفخوخاذ لنسوبةبا الفورذ وتكاف  املعاملة يف

 .(٠43)يورو 5٠ ٢٢٢.5٦ إىل املستخلص املبلغ

__________ 

 (٠4٦) http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej. 
 (٠43) http://eea.osf.sk/priority_antidiskriminacia.html. 

http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej
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 التعلويم - كورايين احمللوي اجملتموع مركوز - Drahuškovo املعنوون املشوروع من اادف وكان -٦87
 زمركو إنشاء اخلاصة االحتياجات ذوي والشبام بالتوحد املصابني لفخخاذ املتكامالن والعمل
 االجتموواعي اإلدموواج تعزيووز هووو( ترينشوون أوتووو مييافووا، مقاطعووة) كوورايين بلديووة يف املتكاموول للتعلوويم
 اآليوة من املستخلص املبلغ جمموع ووصل. سلوفاكيا يفاا اجتماعي احملرومة والفجلات اإلعاقة لذوي
 ٠ ٢73 ٠4٦.٢9 لووةالدو  وميزانيووة النروجييووة، املاليووة واآليووة األورو ، االقتصووادي للفضوواء املاليووة
 .(٠44)التفصيلية علوماتامل املزيد من على لالطالع. يورو

   23المادة   
 الصحة
 بتوووفري يتعلووقفيمووا  موالتزاموواهت األخووخاذ حقوووق الصووحية بالرعايووة املتعلووق القووانون يوون م -٦88
 ملبووودأاا طبقووو للجميوووع بالتسووواوي مكفوووول الصوووحية الرعايوووة تووووفري يف واحلوووق. (٠45)الصوووحية الرعايوووة
 خاذ. تن يم مبوجب أنشن الذي املعاملة يف املساواة
 احلووق فوورد لكوول القوانون، دووددها الوويت للشوروط وفقوواا  الصووحية الرعايوة بتوووفري يتعلووقفيموا و  -٦89
 :يليفيما 
 والعقلية؛ البدنية ا/سالمته واحرتام الكرامة، محاية 
 الصحية؛ ا/حبالته املتصلة املعلومات 
 وإمكانيوووات وخماطرهوووا، وآثارهوووا وطبيعتهوووا الصوووحية ايوووةالرع تووووفري غووورض عووون املعلوموووات 

 املقدمة؛ الصحية الرعاية رفا وخماطر املقرتحة، اإلجراءات اختيار
 املتعلوووق للقوووانوناا طبقووو فيهوووا، جيووووز الووويت احلووواالت يف إال املقدموووة الصوووحية الرعايوووة رفوووا 

 الواعية؛ املوافقة بدون الصحية الرعاية تقدمي الصحية، بالرعاية
 األحيائية؛ الطبية البحوم أو التدريين يف ا/مبشاركته املتعلقة راتالقرا 
 الوفاة؛ بعد ونقلها واخلاليا واألنسجة األعضاء إزالة رفا 
 والوقوووائع الصوووحية، ا/حبالتوووه املتصووولة البيانوووات جبميوووع يتعلوووقفيموووا  السووورية علوووى احلفوووات 

 يعفوى ال خواذ،  ويمتن عليهوا يونص الويت احلواالت يف كوان إذا الصوحية ا/حبالته املتصلة
 السرية؛ هذه من الصحية الرعاية جمال يف العامل

__________ 

 (٠44) http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18688/drahuskovo-%26ndash%3B-komunitne-centrum-

krajne-%26ndash%3B-integrovane-vzdelavanie-a-praca-pre-osoby-s-autizmom-a-mladez-s-

osobitnymi-potrebami.html. 
بالرعايووة الصووحية وباخلوودمات املتصوولة بالرعايووة  املتعلووقمبدونووة القوووانني  5٢7/٦١١4 رقووم القووانون موون ٠٠ املووادة (٠45) 

 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالتالصحية 

http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18688/drahuskovo-%26ndash%3B-komunitne-centrum-krajne-%26ndash%3B-integrovane-vzdelavanie-a-praca-pre-osoby-s-autizmom-a-mladez-s-osobitnymi-potrebami.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18688/drahuskovo-%26ndash%3B-komunitne-centrum-krajne-%26ndash%3B-integrovane-vzdelavanie-a-praca-pre-osoby-s-autizmom-a-mladez-s-osobitnymi-potrebami.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18688/drahuskovo-%26ndash%3B-komunitne-centrum-krajne-%26ndash%3B-integrovane-vzdelavanie-a-praca-pre-osoby-s-autizmom-a-mladez-s-osobitnymi-potrebami.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18688/drahuskovo-%26ndash%3B-komunitne-centrum-krajne-%26ndash%3B-integrovane-vzdelavanie-a-praca-pre-osoby-s-autizmom-a-mladez-s-osobitnymi-potrebami.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18688/drahuskovo-%26ndash%3B-komunitne-centrum-krajne-%26ndash%3B-integrovane-vzdelavanie-a-praca-pre-osoby-s-autizmom-a-mladez-s-osobitnymi-potrebami.html
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 املعاناة؛ ختفيف 
 (٠4٢)الصحية الرعاية جمال يف للعاملني واجلليل واألخالقي اإلنسا، النهل. 

 الصووووحة قطوووواع هبووووا ويضووووطلع االتفاقيووووة موووون املووووادة هووووذه يف الووووواردة األهووووداف وينفووووذ -٦9١
 سولوفاكيا، يف العاموة الصوحة ومكتوب سولوفاكيا، يف ةالصوح وزارة أنشوطة طريوق عون سيما وال

 السياسووة مفهوووم ب عمووال وذلووا الصووحية، الرعايووة ومقوودمو اإلقليميووة العامووة الصووحة ومكاتووب
 والقصووورية األجووول الطويلوووة واألولويوووات اتسووورتاتيجيواال األهوووداف تضوووع الووويت للدولوووة الصوووحية
 الرعايووة وتووفري للسوكان، الصوحية احلالووة حتسوني وكفالوة ومحايوة دعووم إىل الراميوة للدولوة، األجول
 .للمواطنني الصحية
 التابعوة والوخامل املشواريع طريوق عون للدولوة الصوحية للسياسة الفردية املهام إعداد وجيري -٦9٠
 ةاسورتاتيجي وتسوتند. ("الصوحة دعم برنامل"  ب يليفيما  إليه املشار) الوطين الصحة دعم لخنامل
 الصووحي الوووعي ونتووائل سوولوفاكيا لسووكان الصووحية احلالووة رصوود ئلنتووا إىل الصووحة دعووم برنووامل
 اجملتمووع، مكونووات مجيووع فيووه يشووارك أن وميكوون متكاموول برنووامل الصووحة دعووم وبرنووامل. للسووكان

 األعمووووال وقطوووواع احلكوميوووة، غووووري واملن موووات الووووذا ، احلكوووم وأجهووووزة الدولوووة إدارة ذلووووا يف مبوووا
 .املن مات من وغريها التجارية
 العامليووة الصوحة من موة أنشووطة يف املشواركة سولوفاكيا يف العامووة الصوحة مكتوب صولويوا -٦9٦
 ."للجميع الصحة" خعار حتت املزمنة األمراض من الوقاية تستهدف اليت

 خطووة الصووحة وزارة أعودت العقليووة، للصوحة الوووطين الخنوامل علووى باملوافقوة يتعلووقفيموا و  -٦93
 .(٠47)٦١٠٦-٦١٠١ للفورتة مث ،٦١٠١-٦١١8 للفورتة ليوةالعق للصوحة الووطين الخنامل مهام تنفيذ
اا سنوي ويقدم املهام لتنفيذ املستمر الرصد سلوفاكيا يف الصحة بوزارة العقلية الصحة جملين ويتوىل
 للتودخل النفسوية الوخامل تنفيوذ العمليوة احليواة يف وجورىذلا.  عن السلوفاكية احلكومة إىلاا تقرير 
 االنتحووووار موووون والوقايووووة العقليووووة الصووووحة دعووووم تسووووتهدف الوووويت يووووةالتثقيف واألنشووووطة األزمووووات يف

 وزارة ون موووت. عقليوووة باضوووطرابات املصوووابني األخوووخاذ عووون الوصووومة إزالوووة وأنشوووطة باملووودارس
 مبناسبة "تنسى ال أيام - العقلية الصحة أيام" بعنوان الوصمة إلزالة محالت سلوفاكيا يف الصحة
 الوصومة إزالوة محالت وساعدت. العقلية الصحة رابطة مع ونبالتعا العقلية، للصحة العاملي اليوم
 ٠87 3١١ مببلوغ متويول واسوتخدم. عقليوة باضوطرابات املصوابني بواألفراد اجملتمع قبول زيادة على
 الذكر. السابق املشروع يف يورو

__________ 

بالرعايوووة الصوووحية وباخلووودمات  قاملتعلووومبدونوووة القووووانني  57٢/٦١١4 رقوووم القوووانون مووون ٠٠ املوووادة مووون 8 الفقووورة (٠4٢) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالتاملتصلة بالرعاية الصحية 

 .739/٦١١8 رقم السلوفاكية احلكومة قرار (٠47) 
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 أموراض من للوقاية الوطين الخنامل سلوفاكيا يف الصحة وزارة وضعت ،٦١٠١ عام ويف -٦94
 احلمووالت تنفيووذ الخنووامل، هووذا إطووار يف ،٦١٠١ عووام يف وجوورى. (٠48)الدمويووة واألوعيووة القلووب
 واألوعيوة الودماط وحووادم احلوادة القلبيوة النوبوات أعوراض علوى تعورنف"و "اجلسور" املعنونوة الوطنية
 إعووالم هبوودف ٦١٠١ عووام يف الخنووامل هووذا إطووار يف نفووذت الوويت "بعوود عوون املووريا"و "الدمويووة
. منهووووووا والوقايووووووة الدمويووووووة واألوعيووووووة القلووووووب بووووووأمراض اإلصووووووابة خطوووووور عواموووووول جبديووووووة السووووووكان
 ٦١ ١١١ موون أكثوور فحووص وجوورى ،"اجلسوور" املعنووون النشوواط إطووار يف قيوواس موقووع ٦5١ وأنشوون
 لوحوة ٠١١ ووضوعت تثقيفيوة؛ إذاعيوة لقطوة ٦٦١و تلفزيونيوة لقطوة ٠ 3٢٠ مون أكثر وبث مريا

 بدايوووووة يف وجووووورى،. وبراتسوووووالفا كوسيتشوووووه، مووووودينيت يف ملصوووووق ٠ ١١١ يقوووووارم وموووووا إعالنوووووات
 إىل الطريوق - صوحي حيواة أسولوم" بعنوان منشور ٦١ ١١١ إصدار ،(٠49)٦١٠١ سبتمخ/أيلول
 ٠5٦ ٦١١ أعواله املذكورة الخامل خمصصات وبلغت ."الدموية واألوعية القلب أمراض من الوقاية
 .٦١٠٠عام  يف يورو 4٦١ 939و ٦١٠١ عام يف يورو
 علوووى اإلخوووراف مكتوووب العوووام الصوووحي والتوووأمني الصوووحية الرعايوووة تووووفري علوووى ويشووورف -٦95
 مسووتقلة م سسووة واملكتووب. (٠5١)الصووحي التووأمني بوكوواالت املتعلووق للقووانوناا طبقوو الصووحية الرعايووة
 طلووب أي بدايتووه، منووذ املكتووب، يتلووق وع. املقدمووة الصووحية الرعايووة صوووام يف بووالتحقيق مكلفووة
 املقدمة. الصحية بالرعاية يتعلقفيما  إعاقة ذوي أخخاذ ضد متييز حاالت يف للتحقيق
 الصوحة محايوة جموال يف خمتلفوة بأخوكال بالوقايوة سولوفاكيا يف العامة الصحة هيجلة وتضطلع -٦9٢
 واألنشوووطة والنشووور والتحريووور حماضووورات، خوووكل يف الصوووحي التثقيفكووو) وتطويرهوووا ودعمهوووا العاموووة

 يف الدولوة سياسوة من فردية بنود تنفيذ يف أيضاا  تشارك وهي. (التثقيفية واملشاريع والخامل اإلعالمية
 مشوووروع ويف السووومنة مووون للوقايوووة الووووطين والخنوووامل الصوووحة لووودعم الووووطين والخنوووامل الصوووحة، جموووال
 .٦١٠5-٦١١8 للفرتة سلوفاكيا يف والشبام األطفال لرعاية الوطنية اخلطة
 احلكووووومي املكتووووب اختصوووواذ يف توووودخل لوووويتا املاليووووة اآليووووات موووون التاليووووة األنشووووطة ومولووووت -٦97

 :(السويسرية املالية واآلية النروجيية، املالية واآلية األورو ، االقتصادي للفضاء املالية اآلية) لسلوفاكيا
 األطفوووال موووراضأ بعوووا علوووى( glucocorticoids) الغلوكوكورتيكويووود أثووور حبوووث -٠ 
 جممووع ووصول. العاديوة احليواة يف االنودماج مون ومتكيونهم لفطفال الصحية الرعاية حتسني هبدف
 .(٠5٠)يورو ٦37 339.٢٠إىل املستخلص املبلغ

__________ 

 (٠48) nfo/podpora/NPPOC.pdfhttp://www.uvzSlovakia.sk/docs/i. 
 (٠49) www.tvojeSlovakiadce.sk. 
بشوووركات توووأمني الرعايوووة الصوووحية واإلخوووراف علوووى الرعايوووة  املتعلوووقمبدونوووة القووووانني  58٠/٦١١4 رقوووم القوووانون (٠5١) 

 .دلةاملع بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالتالصحية 
 (٠5٠) -pediatrickych-niektorych-u-glukokortikoidov-ucinku-http://romovia.vlada.gov.sk/4062/vyskum

deti.php-zdravia-zlepsenia-cielom-s-orenioch. 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/NPPOC.pdf
http://www.tvojesrdce.sk/
http://romovia.vlada.gov.sk/4062/vyskum-ucinku-glukokortikoidov-u-niektorych-pediatrickych-ochoreni-s-cielom-zlepsenia-zdravia-deti.php
http://romovia.vlada.gov.sk/4062/vyskum-ucinku-glukokortikoidov-u-niektorych-pediatrickych-ochoreni-s-cielom-zlepsenia-zdravia-deti.php
http://romovia.vlada.gov.sk/4062/vyskum-ucinku-glukokortikoidov-u-niektorych-pediatrickych-ochoreni-s-cielom-zlepsenia-zdravia-deti.php
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 املركوووز ويووووفر. بغوديووواموس اجملتمعوووي التأهيووول مرفوووق يف باملووواء للعوووالج مركوووز بنوواء -٦ 
 يف والكبوووار األطفوووال مووون والعقليوووة البدنيوووة اإلعاقوووة لوووذوي العالجيوووة اخلووودمات مووون أفضووول نوعيوووة

 ووصووول. سووولوفاكيا يف الصوووحية الرعايوووة تووووفري عمليوووة حتسوووني يف العوووام ااووودف ويتمثووول براتيسوووالفا
 .(٠5٦)يورو ٦ ٠7٠ ٠38.45إىل املستخلص املبلغ جمموع

 ماتيلوودا - براكوفسووي يف االجتماعيووة اخلوودمات دار موقووع علووى القصوور بنوواء إعووادة -3 
 الصووحية احلالووة حتسووني هووو املشووروع هووذا وهوودف. بامليوواه عووالج/تأهيوول مركووز إنشوواء هبوودف هوتووا

 هوتوووووا ماتيلووووودا - براكوفسوووووي يف االجتماعيوووووة اخلووووودمات دار يف اإلعاقوووووة ذوي األطفوووووال/للعمووووالء
 املسووتخلص املبلووغ جمموووع ووصوول. الووذا  بوواحلكم املتمتعووة كوسيتشووه منطقووة يف األخوورى واملرافووق

 .(٠53)يورو 95١ 7٠١.97 إىل

   26 المادة  
 اللأهيل وإعادة اللأهيل
 بوصوفه( ٦٠ املوادة) االجتمواعي التأهيول إعوادة (9٦)االجتماعيوة باخلودمات املتعلوق نالقانو  ين م -٦98
 املهوارات و ارسوة تطووير طريوق عون الوذا  واكتفواءهم الطبيعيوني األخوخاذ اسوتقالل يودعماا خبوري اا نشاط
 واألنشووطة املنووزيل بالعموول الصوولة ذات األعمووال ويف الذاتيووة، اخلدمووة يف العووادات وتعزيووز القوودرات تعبجلووة أو

 آخوور، طبيعووي خووخص موون املسوواعدة علووى يعتموود الطبيعووي الشووخص كووان وإذا. األساسووية االجتماعيووة
 التوجووه و ارسووة املنووزيل، بالعموول والقيووام املعونووة، اسووتخدام كيفيووة تتنوواول االجتموواعي، التأهيوول إعووادة فوو ن

 .االجتماعية تصاالتاال وإجراء بريل بطريقة والكتابة والقراءة احلركة، واستقاللية املكا،
 التأهيوووول ب عووووادة االضووووطالع االجتماعيووووة، باخلوووودمات املتعلووووق بالقووووانون عمووووالا  وميكوووون، -٦99

 إطوار يف آخور خوخص مسواعدة على يعتمدون ألخخاذ توفريها أو منفصل بشكل االجتماعي
 هيول،التأ إلعوادة مركوز يف االجتماعيوة اخلودمات تووفري إطوار يف أي الفردية، االجتماعية اخلدمات

 إلقاموووة جنووواح أو متخصوووص، مرفوووق أو اجتماعيوووة، خووودمات منشوووأة أو مووودعوم، سوووكين مرفوووق أو
 .املنزلية الرعاية خلدمات مرفق يف أو للمسنني مرفق أو املدة، قصرية عارية
 طبيعيوني أخوخاذ إىل االجتماعيوة اخلودمات( 37 املوادة) التأهيل إعادة مركز يف وتوفر، -3١١

 وألخووخاذ البصوور ضووعاف طبيعيووني وألخووخاذ آخوور، طبيعووي صخووخ مسوواعدة علووى يعتموودون
 إلعووادة مركووز يف االجتماعيووة اخلوودمات تقوودمي وميكوون. األذنووني كلتووا يف السوومع ضووعاف طبيعيووني
. حموددة زمنيوة لفورتة امل سسوة داخول للمرضى رعاية أو اخلارجيني للمرضى رعاية خكل يف التأهيل

 :التأهيل إعادة مركز يف التالية اخلدمات وفرت االجتماعي، التأهيل إعادة إىل وباإلضافة

__________ 

 (٠5٦) htmlbratislava.-meste-v-hydroterapie-centrum-http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18695/komplexne. 
 (٠53) -prakovce-dss-areali-v-kastiela-objektu-trukciahttp://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18696/rekons

centra.html-rehabilitacneho-/-hydroterapeutickeho-zriadenia-ucelom-za-huta-matilda. 

http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18695/komplexne-centrum-hydroterapie-v-meste-bratislava.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18696/rekonstrukcia-objektu-kastiela-v-areali-dss-prakovce-matilda-huta-za-ucelom-zriadenia-hydroterapeutickeho-/-rehabilitacneho-centra.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18696/rekonstrukcia-objektu-kastiela-v-areali-dss-prakovce-matilda-huta-za-ucelom-zriadenia-hydroterapeutickeho-/-rehabilitacneho-centra.html
http://archiv.vlada.gov.sk/eeagrants/18696/rekonstrukcia-objektu-kastiela-v-areali-dss-prakovce-matilda-huta-za-ucelom-zriadenia-hydroterapeutickeho-/-rehabilitacneho-centra.html
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 االجتماعية؛ االستشارية اخلدمات 
 آخر؛ طبيعي خخص من املساعدة على االعتماد حالة يف املساعدة 
 ؛اإلقامة أماكن 
 الطعام؛ وجبات 
 واملالبين الداخلية واملالبين املالءات، وصيانة والكي والتن يف، الغسل. 

 لشوخص أو لفسور التأهيل إعادة مركز يف أيضاا  االجتماعية االستشارية اخلدمات وتوفر -3١٠
 إعووادة يف التعوواون لغوورض املنزليووة البيجلووة يف آخوور طبيعوي خووخص موون املسوواعدة علووى يعتموود طبيعوي
 .االجتماعي التأهيل
 (8٦ املوادة) اجملتمعي التأهيل إعادة  ري االجتماعية، باخلدمات املتعلق للقانوناا وطبق -3١٦
 والبلديوة، األسورة، أنشوطة تنسويق علوى ذلوا وينطووي االجتماعية؛ اخلدمات تقدمي الجم يف أيضاا 

 ومقوووودمي االجتماعيووووة اخلوووودمات ومقوووودمي العمالووووة، خوووودمات ومقوووودمي التعليميووووة، وامل سسووووات
 تنميووة أو  ديوود هووو اجملتمعووي التأهيوول إعووادة موون وااوودف. اخلصوووذ وجووه علووى الصووحية الرعايووة

 اجتماعيووة حوواالت يف هووم الووذين الطبيعيووني لفخووخاذ العموول علووى والقوودرات البدنيووة القوودرات
 ب عووادة االضووطالع بغيووة اجملتمعيووة املراكووز إنشوواء وميكوون. اجملتمووع يف إدموواجهم ودعووم مواتيووة غووري

 .اجملتمعي التأهيل
 االجتماعيووووة والشوووو ون العموووول لوووووزارة ميكوووون ،(٠54)باإلعانووووات املتعلووووق للقووووانون وامتثوووواالا  -3١3
 التكييف إعادة أنشطة ودعم التأهيل إعادة بأنشطة للقيام إعانات تقدم أن وفاكياسل يف واألسرة
 خوارج الوذا  واكتفوائهم الشديدة اإلعاقات ذوي الطبيعيني األخخاذ استقاللية دعم إىل الرامية
 االجتموووواعي التأهيوووول إعووووادة بوووورامل لتمويوووول وإعانووووات الطبيعووووي للشووووخص الطبيعيووووة املنزليووووة البيجلووووة

 اإلعاقة. يذو  لفخخاذ
 ضوود التووأمني مووناا اختياريوو يقوودم مووادي كاسووتحقاق للعموول التأهيوول إعووادة توووفري وميكوون -3١4

 االجتمواعي بالتوأمني املتعلوق القوانون وضوعها الويت والشوروط لفحكوام االمتثوال عنود (٠55)احلوادم
 مووون معوونين  حلوود اخلاضووعني الطبيعيووني واألخووخاذ( العووامني واملوودعني القضوواة باسووتثناء) للعوواملني
 تووووفري ألغوووراض 83 املوووادة يف القوووانون دووودده( ٠7 املوووادة مووون ٦ الفقووورة) احلووووادم ضووود التوووأمني

. مهووين موورض أو مهنيووة إصووابة موون تعووا،/يعووا، كووان إذا املتضوورر للطوورف احلوووادم اسووتحقاقات
 احلوادم. ضد التأمني من للعمل التأهيل إعادة توفري يف قانو، حق يوجد وال

__________ 

 واألسورة االجتماعيوة والشو ون العمول وزارة اختصواذ مون هوي اليت باإلعانات املتعلق 544/٦١٠١ رقم القانون (٠54) 
 .السلوفاكية اجلمهورية يف

 .املعدلة بصيغته االجتماعي، بالتأمني املتعلقمبدونة القوانني  4٢٠/٦١١3 رقم القانون (٠55) 
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 بأعووووا للعموووول التأهيوووول إعوووادة تعوووورنف االجتموووواعي، بالتوووأمني املتعلووووق نونللقووووااا وطبقووو -3١5
 الطورف كوان الويت باألنشوطة القيوام أجول مون العمول علوى القودرة الكتسوام الالزمة املمارسة
 املختلف والنشاط. مناسب خمتلف بنشاط القيام أو احلادم وقع أن إىل هبا يضطلع املتضرر
 ٠7 املوادة مون ٦ الفقورة يف إليوه مشوار طبيعي خصخ أو مو ف نشاط هو املتضرر للطرف

 وقدراتووه الشووخص بعموور يتعلووقفيمووا  العموول علووى الصووحية القوودرة مووع يتناسووب القووانون موون
 .املهنية وم هالته

 صواحبل التابعوة العمول أماكن يف للعمل التأهيل إعادة االجتماعي التأمني وكالة وت من -3١٢
 إعووادة يوووفر خمتلووف مهووين مرفووق يف أو خوواذ، بتن وويم الا عموو الصووحية للرعايووة مرفووق يف أو العمول،
 موع أو العمول صواحب موع للعمول التأهيول إعوادة أداء بشوأن خطوي، اتفواق ويوخم. للعمل التأهيل
 ومووودى توجوووه مووون للعمووول التأهيووول إعوووادة بتووووفري يووورتبط موووا يتضووومن للعمووول، التأهيووول إعوووادة مرفوووق

 وتشووكل للعموول؛ التأهيوول ب عووادة املرتبطووة ليفالتكووا االجتموواعي التووأمني وكالووة وتوودفع. وتكوواليف
 .التكاليف هذه مناا جزء التنقل ونفقات الطعام ووجبات اإلقامة تكاليف
 التأهيوول إعووادة أثنوواء تقوودم الوويت التأهيوول، إعووادة اسووتحقاقات - النقديووة واالسووتحقاقات -3١7
 بوصووفها للعموول هيوولالتأ ب عووادة أيضوواا  تتصوول املتضوورر، الطوورف إىل ماليووة مبووالغ خووكل يف للعموول

  .مادياا  استحقاقاا 

   21 المادة  
 والعمالة العمل
 إمكانيوووة يف احلوووق العمالووة خبووودمات املتعلووق القوووانون موون ٠4 املوووادة موون ٠ الفقووورة ترسووخ -3١8

 العموووول علووووى والقووووادرين العموووول، يف يرغبووووون الووووذين املووووواطنني حووووق بوصووووفه العمالووووة إىل الوصووووول
 املسوواعدة تقوودمي إىل املوجووه القووانون اووذااا طبقوو خوودمات علووى احلصووول يف عموول، عوون والبوواحثني
 ملووودة والووودعم املسووواعدة تقووودمي ذلوووا يف مبوووا العمووول، سووووق يف هووون/انووودماجهم تيسوووري يف والووودعم

 االنودماج أجول مون احملروموة الفجلوات مون العمول عون للبواحثني تاليوة تقومييوة أخوهر ستة عن تقل ال
 .العمل سوق يف

 وفقوواا  قيووود دون عموول علووى احلصووول يف احلووق للمووواطن ،٠4 املووادة موون ٦ للفقوورةاا وطبقوو -3١9
 القائموة القانونيوة العالقوات مون ذلوا خوابه وموا العمل قانون عالقات يف املعاملة يف املساواة ملبدأ

 أسووواس علوووى أيضووواا  التمييوووز د ووور املعاملوووة، يف املسووواواة مببووودأ وعموووالا . (4٠) خووواذ قوووانون مبوجوووب
 اللغوووة، أو السووون، أو اجلووونين، أو البشووورة، لوووون أو العووورق، أو العوووائلي، لوضوووعا أو الزوجيوووة احلالوووة

 النشووووواط أو األخووووورى، املعتقووووودات أو السياسووووية املعتقووووودات أو العجوووووز أو الووووودين، أو العقيوووودة أو
 امللكيووووة أو إثنيووووة، أو قوميووووة مجاعووووة إىل االنتموووواء أو االجتموووواعي، أو الوووووطين األصوووول أو النقووووا ،

 .آخر وضع أي أو العائلي الوضع أو الزوجية لةاحلا أو النسب، أو
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 الووارد احلكوم خواذ، بشوكلين موه  القيموة، نفوين مون عمل لقاء متساو أجر يف واحلق -3٠١
 ذوي بووواملو فني كامووول بشوووكل أيضووواا  احلكوووم هوووذا ويتصووول. العمووول قوووانون مووون( أ)٠٠9 املوووادة يف

 نفووين موون عموول أوآخوور  الووذي ي ديووه أي مو ووف العموول نفووين املو ووف ذلوواأدى   ذا. فوواإلعاقووة
 .الراتب نفين يفاا قانونياا ف ن له حق القيمة،
 جيوووووز العمالووووة، خبوووودمات املتعلووووق القووووانون موووون ٢٦ املووووادة موووون ٦و ٠ بووووالفقرتني وعمووووالا  -3٠٠

 طريوووق عووون واايكووول، العووودد حيوووث مووون  فني،و املووو مووون يلزموووه موووا علوووى احلصوووول العمووول لصووواحب
 العمووول لصووواحب جيووووز وال. سوولوفاكيا أراضوووي كامووول يف السوولطات مبسووواعدة أو الوووذا  االختيووار

 اجلووونين، أو البشووورة، لوووون أو العووورق أسووواس علوووى متييوووز أو قيوووود أي تتضووومن عمووول عوووروض نشووور
 املعتقووووودات أو السياسوووووية املعتقووووودات أو العجوووووز أو الووووودين، أو العقيووووودة أو اللغوووووة، أو السووووون، أو

 قوميوووة مجاعوووة إىل االنتمووواء أو ي،االجتمووواع أو الووووطين األصووول أو النقوووا ، النشووواط أو األخووورى،
 .آخر وضع أي أو العائلي الوضع أو الزوجية احلالة أو النسب، أو امللكية أو إثنية، أو

 مكتووب"  ب يلوويفيمووا  إليووه املشووار) واألسوورة االجتماعيووة والشوو ون العموول مكتووب ويوووفر -3٠٦
 سيما وال املناسب العمل ادإلجي الوساطة يف املهنية املساعدة له التابعة العمل وأماكن،("العمل

ي العموول عوون للبوواحثني  البحووث مثوول العموول سوووق يف فعالووة توودابري بتطبيووق وذلووا العموول ومغوورين
 تن ووويم يف التشوووارك يف العمووول أصوووحام موووع والتعووواون املناسوووبة، الو وووائف وعووورض العمالوووة عووون

 املعلوموات وتووفري التنافسوي، التو يوف وإجوراءات املعلوموات وتبوادل الو وائف، تبادل عمليات
 الراهنوة املعلوموات تقودمي تسوتهدف ومجاعيوة فرديوة اجتماعوات خوكل يف االستشارية واخلدمات

 وتووووفري املهنيوووة، االستشوووارية واخلووودمات السووولطات، تقووودمها الووويت واخلووودمات العمووول سووووق عووون
اا متامو تفوي الويت واملشوورة املعلوموات مراكوز يف اخلودمات وتووفري العمالوة لتعزيز املالية اإلسهامات
 املتصووولة املعلومووات عوون الذاتيووة للبحوووم اجملووا، االسووتخدام ب مكانيووة املتعلقووة الزبووائن بطلبووات
 .ومتطلباهتا العمل سوق ب روف
 ذوي األخوخاذ مسواعدة إىل الراميوة لفنشوطة االهتموام من املزيد العمل مكاتب وتويل -3٠3
 قوودرة أقوول يكونووون مووااا كثووري  عوومأ إىل خوواذ بوجووه هووذا ويعووود. و يفووة علووى احلصووول يف اإلعاقووة
 االمتثوووال وعووودم إعووواقتهم، بسوووبب العمووول سووووق احتياجوووات موووع التجووواوم وعلوووى التكيوووف علوووى

 .اجلديدة والتكنولوجية التقنية املعدات مع والتكيف التأهيل ملتطلبات
 للبوواحثني املسوواعدة تقوودمي يف التو يووف خوودمات ضوومن املعاملووة يف املسوواواة مبوودأ ويطبووق -3٠4
 األول، االتصوووال خووودمات) الزبوووائن  وووو موجوووه فوووردي عووول واتبووواع الو يفوووة، ومغوووريي لعمووولا عووون

 .(العمل عن للباحثني الفردية االحتياجات على املبكر والتعرف
 آفواق لتحسوني اإلعوداد هوواا خاصواا حكمو أيضواا  العمالوة خبدمات املتعلق القانون وين م -3٠5
 الوذي( العمالوة خبودمات املتعلق القانون من( أ)55 ادةامل) اإلعاقة ذوي للمواطنني بالنسبة العمل
 عمول على حصوام إمكانية وبالتايل للتشغيل، اإلعاقة ذوي األخخاذ قابلية زيادة على يشجع

 .ذلا يف وح و هم
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 يف اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ احلمايوووة موووناا عاليوو مسوووتوى بالعمووول املتعلوووق القوووانون ويوووفر -3٠٢
 املوافقة على احلصول بعد إال إعاقة ذي مو ف فصل العمل احبلص جيوز وال. العمل عالقات
 العمول مكتوب ويبوت. (٠5٢)بواطالا  اإلخعار يكون ذلا، وبدون املعين؛ العمل مكتب من املسبقة

 إىل يوجوه باإلعواء إخوعار بواسطة اخلدمة إعاء على مسبقة موافقة العمل صاحب من  مسألة يف
 مووون ٠3 املوووادة مووون ٠ الفقووورة مووون( ه) الفرعيوووة الفقووورة نمووو 3 بالبنووود عموووالا  اإلعاقوووة ذي املو وووف
 العمالة. خبدمات املتعلق القانون

 إعاقة ذوي اوظفي  خ اة إنهاء على الم لوضة/الممنوحة الموالقة  لبات ع د ع  عااة لمحة  
 املوافقة املرفوضة املوافقة املمنوحة السنة

٦١١8 ٠5٠ ٦9 
٦١١9 45٦ ٠5 
٦٠ ٦١٠١8 9 
٠٢ ٦١٠٠9 ٠4 
 .واألسرة االجتماعية والش ون العمل مكتب :املصدر

 يف إعاقوووة ذوي موووواطنني تو يوووف وجووووم (4٦)العمالوووة خبووودمات املتعلوووق القوووانون ودووودد -3٠7
 سوووجله يف العموول ملكتوووب كووان وإذااا مو فووو ٦١ عوون يقوول ال ملوووا العموول صووواحب تو يووف صووورة

 مو فيوه عودد جممووع من املائة يف 3.٦ إىل عددهم يصل إعاقة ذوو مواطنون عمل عن للباحثني
 لواجووب أيضوواا  ميتثوول نأ العموول لصوواحب وميكوون. (٠57)("اإللزاميووة احلصووة"  ب يلوويفيمووا  إليووه يشووار)

 أخوخاذ لتو يوف مناسوب خراء أمر ب صدار اإللزامية للحصة وفقاا  إعاقة ذوي أخخاذ تشغيل
 كعمووولاا   اريووو اا نشووواط يووو دي أو يشوووغل إعاقوووة ذي لشوووخص خوووراء أوامووور إصووودار أو عاقوووةإ ذوي
 مووايل إسووهام خووكل يف أعوواله املووذكورة لاللتزامووات االمتثووال عوودم علووى العقووام ويكووون. (٠58)حوور
 .(٠59)اإللزامية للحصة االمتثال إطار يف معنين  غري خخص كل عن يدفع
 للتودابري هوو اإلعاقوة ذوي األخوخاذ إدماج عملية يف العمل سوق يف الرئيسي فواملوق -3٠8

 املتعلوووق القوووانون يووون م العمووول، سووووق يف النشوووطة التووودابري إطوووار فوووي. فلالعمووو سووووق يف النشوووطة
املشوغلني  مون اإلعاقوة ذوي لففوراد للسوداد قابلة غري مالية مساتات عدة تقدمي العمالة خبدمات

 احملميوة الورخوات يف عليهوا واحلفوات الو وائف إجيواد لتعزيوز املعينوني اخلواذ حلساهبم العاملني ومن
 لتعزيوووز العمالوووة خبووودمات املتعلوووق القوووانون مووون 8 اخلووواذ اجلوووزء ويكووورس. ميوووةاحمل العمووول وأمووواكن
 .اإلعاقة ذوي األخخاذ تو يف
__________ 

 .العمل قانون من ٢٢ املادة (٠5٢) 
خبووودمات  املتعلوووقمبدونوووة القووووانني  5/٦١١4 رقوووم القوووانون مووون ٢3 املوووادة مووون ٠ الفقووورة مووون( د) الفرعيوووة الفقووورة (٠57) 

 .املعدلة بصيغته معينة، قواننية بوامللحقات اخلاص وبالتعديالتالعمالة 
 .العمالة خبدمات املتعلق القانون من ٢4 املادة (٠58) 
 .العمالة خبدمات املتعلق القانون من ٢5 املادة (٠59) 
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 يفاا حصوووور  املسووووتهدفة فجلاهتووووا تتمثوووول الوووويت العموووول سوووووق يف النشووووطة التوووودابري يلوووويفيمووووا و  -3٠9
 :اإلعاقة ذوي األخخاذ

 ؛(أ)55 املادة) اإلعاقة ذوي األخخاذ عمل آفاق لتحسني اإلعداد 
 ؛(5٢ املادة) حممية عمل أماكن أو حممية ورش إنشاء يف املساتة 
 ؛((أ)5٢ املادة) بعمله اإلعاقة ذي الشخص احتفات يف املساتة 
 اخلووواذ حلسوووابه عمووولال بالعمووول حلسوووام غوووريه أو إعاقوووة ذي خوووخص قيوووام يف املسووواتة 

 ؛(57 املادة)
 أو حمميوووووة، عمووووول أموووواكن أو حمميوووووة ورخوووواتاألصووووول امللموسوووووة ل تعوووووويا يف املسوووواتة 

 ؛((أ)57 املادة) هافي االستثمار
 ؛(59 املادة) العمل يف مساعد أنشطة يف املساتة 
 وتغطيووة مووي،مححم عموول مكووان أو ميووةمححم ورخووة تشووغيل تكوواليف تغطيووة يف املسوواتة 

 .(٢١ املادة) املو فني نقل تكاليف
 عموول مكووان أو ميووةحم ورخووة تشووغيل تكوواليف تغطيووة يف املسوواتة إطووار يف جوورى، وقوود -3٦١
 مون و يفوة ٦4 94٦ جمموعه ما يلو مت ،٢١ للمادةاا طبق املو فني نقل تكاليف ولتغطية حممي،

 .الوطنية املشاريع إطار يف األورو  االجتماعي الصندوق
 الوضووع أو الزوجيووة احلالووة أو العوورق أسوواس علووى التمييووز د وور. العموول عالقووات حيووث موون -3٦٠
 املعتقدات أو العجز أو الدين، أو العقيدة أو اللغة، أو السن، أو اجلنين، أو البشرة، لون أو العائلي

 االنتمواء أو االجتمواعي، أو الووطين األصول أو النقوا ، النشاط أو األخرى، املعتقدات أو السياسية
 وضووع أي أو العووائلي الوضووع أو الزوجيووة احلالووة أو النسووب، أو امللكيووة أو إثنيووة، أو قوميووة مجاعووة إىل
 .العمل مكان يف اجلنسي والتحرش والتحرش والعنف االعتداء أيضاا  ود ر. خرآ

 مبعاملووة ملووزم العموول صوواحب فوو ن العموول، قووانون موون ٠3 املووادة موون ٠ بووالفقرة وعمووالا  -3٦٦
 يتعلوق خواذ قوانون مبوجوب العمول عالقوات جملوال احملوددة املعاملوة يف املسواواة ملبودأاا طبقو مو فيه
 يف املسوواواة مبوودأ انتهوواك صووورة ويف. التمييووز موون وباحلمايووة معينووة جموواالت يف ملووةاملعا يف باملسوواواة
 :يلي ما العمل قانون ددد املعاملة،

 ؛(٠3 املادة من 4 الفقرة) العمل صاحب ضد خكوى تقدمي يف املو ف حق 
 (٠3 املادة من 5 الفقرة) احملكمة إىل اللجوء يف املو ف حق. 

 اإلعاقووووووة ذوي مووووووناا خخصوووووو ٠3 5٢7 العموووووول اتووووووبمك سووووووجلت ،٦١٠٠ عووووووام ويف -3٦3
 /األول كوانون 3٠ ويف. العمول مغريي من 8٠٦و عمل عن الباحثني من منهم ٠٦ 755 كان

. اإلعاقوة ذوي مون أخوخاذ علوى خاغرة و يفة ٦7١ العمل مكاتب عرضت ،٦١٠٠ ديسمخ
 .اإلعاقة ذوي من للمواطنني خمصصة خاغرة و يفة لكل عمل عناا باحث 47 وهناك
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 مشوروع إطوار يف رصود موضوع هوي سولوفاكيا يف والنساء الرجال بأجور املتعلقة املسائلو  -3٦4
 اإليوووورادات عوووون البيانوووات وتشوووومل. "اجلنسوووني مرتبووووات بووووني التووووازن عوووودم لرصووود املوحوووود الن وووام"

 تتضووووووومن ٦١٠٠ عوووووووام يف كانوووووووت املوووووووو فني مووووووون لعيننوووووووة والنسووووووواء للرجوووووووال الفرديوووووووة املتوسوووووووطة
 بوني الفووارق موضووع السولوفاكي االقتصاد يف للعاملني اإلمجايل العدد من ئةاملا يف 5٠.5 حوايل

 .األجور حتاليل يف اجلنسني
. اإلعاقووة ذوي والنسوواء الرجووال عمالووة يف اجلنسووني بووني الفوووارق رصوود اآن حوو  جيوور وع -3٦5
 ةاملرصووود امل خوورات هيكوول إىل جديوودة بنووود 4 أضوويفت البيانووات، هووذه علووى احلصووول أجوول وموون
 املووو فني حتديوود أجوول موون خوواذ قووانون اووا وسيوضووع ،٦١٠٦ عووام موون األول الربووع موون ابتووداء
 .اإلعاقة ذوي
 عوون يبحوث الوذي اإلعاقوة ذو املوواطن يعتووخ العمالوة، خبودمات املتعلوق القوانون إطوار ويف -3٦٢
 .(٠٢١)احملرومني العمل عن الباحثني فجلة من عمل
 وذلوا احملورومني العمل عن للباحثني الفردية شاريةاالست اخلدمات العمل مكاتب وتقدم -3٦7
 تلخووويصل املسوووتهدفني األخوووخاذ ألولجلوووا فرديوووة عمووول خطوووط فيوووه تضوووع الوووذي اإلطوووار ضووومن

 .بكفاءة املهن واختيار ام، والعمل احللول إجياد عن والبحث توقعاهتم، وحتديد أوضاعهم
 عمول وأمواكن حمميوة ورخوات ءإنشوا على أيضاا  العمالة خبدمات املتعلق القانون عجويش -3٦8
 سووووق يف عمووول علوووى احلصوووول يسوووتطيعون ال الوووذين للمعووووقني و وووائف إجيووواد هبووودف (٠٢٠)حمميوووة
 مالئموة عمول  وروف اإلعاقوة لوذوي أيضواا  احملميوة العمل وأماكن الورخات وتوفر. املفتوحة العمل

 االجتماعية. والتنشجلة الذات تأكيد إمكانية إىل باإلضافة
 تشووغيل إمكانيووة لتعزيووزاا حصوور  هووةجواملو  العموول سوووق يف الفعالووة التوودابري ىلإ وباإلضووافة -3٦9

 أيضواا  جيوري ،واالحتفوات هبوا األخوخاذ مون الفجلوة اوذه الو ائف وإجياد اإلعاقة ذوي األخخاذ
 العمالوة، خبودمات املتعلوق القانون مبوجب العمل عن الباحثني جلأ مناا عموم تتخذ تدابري تنفيذ
 وخوودمات اإلعالميووة اخلوودمات توووفري تشوومل وهووي. فيهووا املشوواركة اإلعاقووة ذوي للمووواطنني وميكوون
 للبواحثني العوالوات ومون  العمل لسوق واإلعداد والتعليم العمل فرذ وإجياد االستشارية، اخلخاء
 .العمل عن الباحثني يو فوا لكي العمل وألصحام العمل عن

__________ 

 .العمالة خبدمات املتعلق القانون من 8 املادة من ٠ الفقرة من( ح) الفرعية الفقرة (٠٢١) 
 5١ طبيعيووني أخووخاذ أو اعتبواريني أخووخاذ قبوول مون منشووأة عموول أمواكن ةاحملميوو العموول وأمواكن احملميووة الورخوات (٠٢٠) 

 العمول أمواكن يف أو املفتووح، العمل سوق يف عمل إجياد على قادرين غري إعاقة ذوو أفراد مو فيهم من املائة يف
 لبوواتمتط ذلووا يف مبووا العموول خووروط تكييووف فيهووا جوورى والوويت التوودريب، اإلعاقووة ذوو املواطنووون فيهووا يتلقووى الوويت
. (العمالووووة خبوووودمات املتعلووووق القووووانون موووون 55 املووووادة) اإلعاقووووة ذوي للمووووواطنني الصووووحية احلالووووة مووووع العموووول أداء

 احلمايوة هيجلوة تصودره إجيوا  رأي أسواس علوى احملمية العمل وأماكن احملمية الورخات مبركز العمل مكتب ويعرتف
 .(٢١ الصحية
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 العمالووووة، دماتخبوووو املتعلووووق القووووانون بمبوجوووو ،أيضوووواا  للعمالووووة الداعمووووة الوكوووواالت وتوووووفر -33١
 توووووفر كمووووا ،واالحتفووووات هبووووا و ووووائفال علووووى احلصووووول تيسوووور اإلعاقووووة ذوي للمووووواطنني خوووودمات
 يف تقووم حيوث اإلعاقوة ذوي مون املو فني تشغيل ييسرون الذين (٠٢٦)العمل ألصحام اخلدمات

 التالية: باألنشطة الصدد هذا
 الو ووووائف علوووى احلصووووول يف واملسووواعدة الووودعم تقوووودمي إىل الراميوووة املهنيووووة املشوووورة تووووفري 

 واملاليووووووة العموووووول قووووووانون ميوووووودان يف استشووووووارية بأنشووووووطة واالضووووووطالع هبووووووا، واالحتفووووووات
 إعاقاهتم؛ عن الناخجلة اإلعاقة ذوي املواطنني مبطالبات يتعلق فيما

 سووووق متطلبوووات أخوووذ موووع اإلعاقوووة، ذوي للموووواطنني املهنيوووة واملهوووارات القووودرات حتديووود 
 االعتبار؛ يف العمل

 ام؛ والتوسط اإلعاقة ذوي للمواطنني مناسب عمل عن البحث 
 ذوي املواطنني من مو فني على احلصول جمال يف العمل ألصحام املهنية املشورة توفري 

 تشغيلهم؛ أثناء املشاكل وحل اإلعاقة،
 صووواحب احتياجوووات أسووواس علوووى للعمووول املناسوووبني اإلعاقوووة ذوي املوووواطنني اختيوووار 

 لباته؛ومتط العمل
 عنوووود العموووول و ووووروف العموووول مكووووان تغيووووري يف العموووول ألصووووحام املهنيووووة املشووووورة تووووفري 

 .إعاقة ذي مواطن تو يف
 ذوي للمووووووواطنني العمالووووووة تعزيووووووز" املعنووووووون PHARE Consensus III مشووووووروع إطوووووار ويف -33٠
 بووني يالتشووارك التعواون نتيجووة اإلعاقوة بووذوي خاصووة واملعلوموات للمشووورة مراكوز أنشووجلت "اإلعاقوة
 سوونوات موودى علووى مهمووتهم نفووذوا وقوود. العموول مكاتووب فوورادى يف ومنسوواويني سوولوفاكيني خووخاء
 عووون البحوووث يف االستشوووارية بووواخلخات يتصووولفيموووا  واملسووواعدة الووودعم للموووواطنني وقووودموا عديووودة
 .للعمل املسبقة وأهليتهم ب مكانياهتم يتصلفيما  طريقهم إجياد ومتطلبات الو ائف
 مون ٠ الفقورة مون( أ) الفرعيوة الفقورة أحكوام إزاء حتف وات سلوفاكيا مجهورية أبدت وقد -33٦
 ألحكووام باالمتثووال تتعلووق اإلعاقووة، ذوي األخووخاذ حلقوووق املتحوودة األمووم اتفاقيووة موون ٦7 املوادة
 ٠ الفقورة من( أ) الفرعية الفقرة أحكام السلوفاكية اجلمهورية تطبق": التالية الصيغة يف 4٢ املادة
 اإلعاقوووة أسووواس علوووى التمييوووز علوووى املفوووروض احل ووور يطبوووق أال هوووو مسوووبق بشووورط ٦7 املوووادة مووون
 املدنيوة اخلدموة فورع يف التو يوف علوى العمول وأثنواء والتو يوف التعيوني وأحكوام خوروط ضص فيما
 السولوفاكية، املعلوموات ودائرة القومي، األمن وهيجلة املسلحة، األمن وقوات املسلحة، القوات من

 ."واإلنقاذ اءاإلطف وإدارات

__________ 

 .لعمالةا خبدمات املتعلق القانون من 58 املادة (٠٢٦) 
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( أ) الفرعيووة الفقوورة أحكووام مواءمووة تعزيووز أجوول وموون ،٦١٠٠ ديسوومخ/األول كووانون ويف -333
 مووون 4٢ باملوووادة عموووالا  موووورس الوووذي االسوووتثناء موووع االتفاقيوووة مووون ٦7 املوووادة مووون ٠ الفقووورة مووون

 القوانون بتعوديلاا مقرتحو سولوفاكيا يف واألسورة االجتماعيوة والشو ون العمل وزارة عدتأ االتفاقية،
 أن أخووورى أطووور جانوووب إىل اقووورتح الوووذي التشوووريعي، اإلطوووار ومشوووروع. العمالوووة خبووودمات املتعلوووق
 وفقووواا  خدموووة عقوووود مبوجوووب مدنيوووة خووودمات يووو دون الوووذين املووودنيني املوووو فني إدراج عووودم يتقووورر

 املسووولحة بوووالقوات احملرتفوووني للجنوووود املدنيوووة باخلدموووة املتعلوووق للقوووانون وفقووواا  أي خاصوووة، ألن موووة
 والقوووانون احملرتفوووني، للجنوووود املدنيوووة اخلدموووة أداء يف القانونيوووة العالقوووات يووون م الوووذي السووولوفاكية،

 االسووووتخبارات وجهوووواز السوووولوفاكية، اجلمهوريووووة يف الشوووورطة دائوووورة ألفووووراد املدنيووووة باخلدمووووة املتعلووووق
 السوووووكا وخووووورطة سووووولوفاكيا، يف السوووووجون وحوووووراس احملكموووووة هيجلوووووة حوووووراس وفيلوووووق السووووولوفاكي،

 وجهوووواز السوووولوفاكية، اجلمهوريووووة يف الشوووورطة إدارة ألفووووراد املدنيووووة اخلدمووووة يوووون م الووووذي ديووووة،احلدي
 وخوورطة سوولوفاكيا، موون السووجون وحووراس احملكمووة هيجلووة حووراس وفيلووق السوولوفاكي، االسووتخبارات

 املدنيوة اخلدموة يون م الوذي اجلموارك، ملوو في املدنيوة باخلدموة املتعلوق والقوانون احلديدية، السكا
 ألفووراد املدنيووة اخلدمووة يوون م الووذي واإلنقوواذ، اإلطفوواء بوو دارات املتعلووق والقووانون اجلمووارك، ملووو في
 علوى يتعوني الوذي للموو فني اإلمجايل العدد يف اجلبال، يف اإلنقاذ ودائرة واإلنقاذ اإلطفاء إدارات

 ذوي املوووواطنني مووون تشووغيلها الواجوووب اإللزاميوووة احلصووة أساسوووه علوووى دسووبوا أن العمووول أصووحام
 خبوووودمات املتعلووووق القووووانون موووون ٢3 املووووادة موووون ٠ الفقوووورة موووون( د) الفرعيووووة للفقوووورة وفقوووواا  اإلعاقووووة
 جورى وقود. اخلوارج يف مهوام ألداء العمول أصوحام يعيونهم الوذين املو فني إىل باإلضافة العمالة،
 يف قالتعليوو إجوراء نتوائل بسوبب العمالووة خبودمات املتعلوق القوانون تعووديل إىل الوداعي املقورتح تعليوق
 .٦١٠٦ يناير/الثا، كانون
 فيلوووق فووو ن ،(٠٢3)السوووجون وحوووراس احملكموووة هيجلوووة حوووراس بفيلوووق املتعلوووق بالقوووانون وعموووالا  -334
 تنفيووذ جمووال يف مهووام تنفووذ مسوولحة أموون قوووات فيلووق هووو السووجون وحووراس احملكمووة هيجلووة حوورس
 مبوووا، يف مووونواأل الن وووام ومحايوووة وحراسوووتها، الفيلوووق مبوووا، ومحايوووة والسوووجن، االحتجووواز أحكوووام
 املدنيوة اخلدموة ألداء والعقليوة واجلسودية الصحية للشروط االمتثال وددد. االدعاء ومبا، احملكمة
 االمتثووال الفيلوق أفوراد علووى وجيوب. السوجون وحوراس احملكمووة هيجلوة حوراس فيلووق أفوراد خدموة عقود
 املدنية. خدمتهم أوقات كامل يف الشروط اذه
 مبوودأ أيضوواا  السوولوفاكية اجلمهوريووةيف  واألسوورة االجتماعيووة لشوو ونوا العموول وزارة وحتوورتم -335
 باخلدموة املتعلوق القوانون أيضواا  حتورتم أي املدنيوة، اخلدموة يف العمل عالقات يف املعاملة يف املساواة
 يف وتعييووووونهم املووووو فني اختيوووووار يف اإلعاقووووة ذوي األخوووووخاذ ضوووود التمييوووووز ود وووور ،(٠٢4)املدنيووووة
 املدنية. باخلدمة العمل عالقات
__________ 

 سوووولوفاكيا، يف السووووجون وحووووراس احملكمووووة هيجلووووة حووووراس بفيلووووق قلوووواملتع مبدونووووة القوووووانني 4/٦١١٠ رقووووم القووووانون (٠٢3) 
 .املعدلة بصيغته

 .املعدلة بصيغته املدنية، باخلدمة املتعلقمبدونة القوانني  4١١/٦١١9 القانون من 4 رقم املادة (٠٢4) 
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  وروف يف وكفالتهوا اإلعاقوة ذوي األخوخاذ حقووق محاية سلوفاكيا يف الصحة وزارة وتتوىل -33٢
 القيمووة، نفووين موون العموول عوون األجوور يف واملسوواواة الفوورذ تكوواف  ذلووا يف مبووا ومرضووية، عادلووة عموول

 ويعمووول .النقابيوووة واحلقووووق العمووول حقووووق  ارسوووة إمكانيوووة وضووومان الصوووحة ومحايوووة املهنيوووة والسوووالمة
 .(٠٢5)القانونية القيود بعا وجود رغم الصحي القطاع يف  كن قدر بأقصى اإلعاقة ذوو األخخاذ

 إعاقوووة ذوياا أخخاصووو اختصاصوووها، إطوووار ضووومن سووولوفاكيا، يف الداخليوووة وزارة وتو ووف -337
 ويووودمل. العمالوووة ميووودان تووون م الووويت السووارية القانونيوووة ولفن موووة املعاملوووة يف املسووواواة ملبووودأ امتثوواالا 

 .متييز دون بالعمل، املتعلقة العملية يف اإلعاقة ذوو األخخاذ
، فو ن املتطلبوات الصووحية (٠٢٢)للقوانون املتعلوق باخلدموة املدنيوة ألفوراد إدارة الشورطةاا ووفقو -338

والبدنيووة والعقليووة ألداء اخلدمووة هووي موون الشووروط احملووددة للتعيووني يف اخلدمووة املدنيووة ألفووراد إدارات 
 وفحوووص طوووط لفحوووص الطلبوووات مقووودمو ضضوووع أن وجيوووبطة السوووكا احلديديوووة. الشووورطة وخووور 

( د) الفرعيووة الفقوورة) الكفوواءة حتديوود أجوول موون البدنيووة للياقووة واختبووار األم، للغووة واختبووار نفسووا،،
 أيضوواا  (٠٢7)اإلنقوواذ وفيلووق اإلطفوواء بوو دارات املتعلووق القووانون ودوودد. (٠4 املووادة موون ٠ الفقوورة موون

 اجلبووال يف اإلنقوواذ ودائوورة اإلنقوواذ وفيلووق اإلطفوواء إدارات ألفووراد بالنسووبة لدولووةا خدمووة يف التعيووني
 والعقلية. البدنية واللياقة الصحة ملعايري وفقاا 
 اخلدموة سولوفاكيا، يف الداخليوة وزارة قطواع إطوار يف اإلعاقوة، ذوو األخوخاذ ي دي وال -339
 وفيلوووق اإلطفووواء ألويوووة أو احلديديوووة، سوووكاال فيلوووق أو الشووورطة، إدارات أفوووراد ي ديهوووا الووويت املدنيوووة
 ألداء الالزموة والعقليوة والبدنية الصحية اللياقة أن حيث هبا املضطلع املهام صعوبة بسبب اإلنقاذ
 .التو يف خروط أحد هي اخلدمة
 اإلعاقووة ذوي األخووخاذ مووع خمتلفووة بطريقووة سوولوفاكيا يف الداخليووة وزارة قطوواع ويتعاموول -34١

 املختلفوة املعاملوة هوذه لشورعية الرتاكمي االمتثال إطار ويف املوضوعية األسبام على إال تعتمد ال
 أجوول موون اإلعاقووة ذوي لفخووخاذ املتاحووة القانونيووة اإلمكانيووات بالكاموول دوورتم وهووو. وقانونيتهووا
 الداخليوة وزارة إجوراءات أن ارتوأوا موا إذا القوانون دميها اليت ومصاحلهم حلقوقهم احلماية التماس
 املووو فني ولسووائر املدنيووة اخلدمووة مووو في جلميووع متسوواوية محايووة أيضوواا  يقوودم وهووو. القووانون اتنتهوو
 فعول حودم وإذا. العمول يف املعنووي أو املوادي التحورش مون اإلعاقوة ذوو األخوخاذ ذلوا يف مبا
 املدنيوة اخلدموة مو وف حالوة يف اخلدموة يف االنضوباط ألحكواماا انتهاكو يعتخ ف نه القبيل، هذا من
 اإلقالووووة السوووولوك هووووذا مثوووول علووووى العقوبووووة تكووووون وقوووود. املو ووووف حالووووة يف العموووول يف النضووووباطوا
 .اجلرمية خطورة حسب التشغيل أو املدنية اخلدمة يف العمل لعقد الفوري اإلعاء أو

__________ 

 يف والعوواملني الصووحية الرعايووة مبقوودمي املتعلووقمبدونووة القوووانني  578/٦١١4 رقووم القووانون موون 3٦و 3٠ املادتووان (٠٢5) 
 قوووواننيوامللحقوووات اخلاصوووة ب وبالتعوووديالت الصوووحية، الرعايوووة قطووواع يف العاملوووة املهنيوووة واملن موووات الطوووط، اجملوووال
 .املعدلة بصيغته معينة،

 االسووووتخبارات وجهوووواز الشوووورطة إدارة فوووورادأل املدنيووووة باخلدمووووة املتعلووووقمبدونووووة القوووووانني  73/٠998 رقووووم القووووانون (٠٢٢) 
 .املعدلة بصيغته احلديدية، السكا وخرطة سلوفاكيا، يف والسجون احملكمة حراس وفيلق السلوفاكي

 .املعدلة بصيغته اإلنقاذ، وفيلق اإلطفاء ب دارات املتعلقمبدونة القوانني  3٠5/٦١١٠ رقم القانون (٠٢7) 
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 امتثوواالا  إعاقووة ذوياا أخخاصوو اختصاصوواهتا، إطووار يف سوولوفاكيا، يف املاليووة وزارة وتو ووف -34٠
 تنفيوذ ويكفول. العمول ميودان تون م الويت السوارية القانونيوة لفن موةاا ووفقو املعاملة يف املساواة ملبدأ

 الورخووات مووع التجوواري التعاموول أيضوواا  اإلعاقووة ذوي األخووخاذ بتو يووف املتعلووق القووانو، احلكووم
 .اإلعاقة ذوي األخخاذ تشغل اليت احملمية
 السولوفاكية، الكهربواء وليودت وخوبكة السولوفاكية، احلديديوة السكا خركة من كل ويشغل -34٦

 السووولوفاكية الطاقوووة توزيوووع وخوووبكة ،(Elektrovod) إلكرتوفوووود وخوووركة السووولوفاكية، الخيووود وم سسوووة
(Stredoslovenská energetika)، وخووووركة احلديديووووة بالسووووكا البضووووائع لنقوووول السوووولوفاكية والشووووركة 

 إعاقوة، ذوياا أخخاصو اختصاصه، ارإط يف ،(Žilinská teplárenská) والكهرباء احلرارة وتوزيع إنتاج
 .العمل ميدان تن م اليت السارية القانونية لفن مةاا ووفق املعاملة، يف املساواة ملبدأ امتثاالا 

   28 المادة  
 اال لماعية والحمانة الالئق المعيشة اسلوى
 .ركائز ثالم طريق عن سلوفاكيا يف التقاعدية املعاخات ن ام ينفذ -343
 جوزء هوو اإللزاموي األساسوي التقاعودي املعاش تأمني - التقاعدية للمعاخات األوىل ةالركيز  -344
 املسوواعدة وموون االجتموواعي، التووأمني أقسوواط دفووع موون املمووول االجتموواعي للتووأمني العووام الن ووام موون
 م سسوة وهوي االجتمواعي، التوأمني وكالوة االجتمواعي بالضومان وتضوطلع. الدولة تقدمها اليت املالية

 معاخووات وتقوودم. (٠٢8)االجتمواعي بالتووأمني املتعلوق القووانون يف الن وام هووذا تشوريعات وتوورد. عموميوة
. املواتيوة غوري الصوحية باحلواالت يتصولفيموا  التقاعدية للمعاخات األوىل الركيزة من التقاعدية العجز
 ذا أصوب  الوذي الطبيعوي للشوخص "مبكورة سون" منوذ تقودم الويت التقاعدية العجز معاخات وتشمل

 األخووخاذ ألولجلووا التقاعديووة املعاخووات وتقوودم. خاصووة جمموعووة لووة،/معوواالا  ت/كووان عنوودما عاقووةإ
 /الثوووا، كوووانون ٠ موووناا واعتبوووار . تقاعديوووة معاخوووات علوووى للحصوووول علووويهم مووو من غوووري أعوووم رغوووم
 تتصوول تقاعديووة عجووز معاخووات مبوون  السوولوفاكي التشووريع علووى إجيووا  تغيووري أدخوول ،٦١٠١ ينوواير
 االستحقاق. هذا على للحصول املطلوبة التقاعدية املعاخات على التأمني بفرتة
 :التالية بالصيغة( 7٦ املادة) القانون تعديل أقر ،٦١٠٠ يناير/الثا، كانون ٠ ويف -345

 التقاعديووووووة املعاخووووووات علووووووى التووووووأمني فوووووورتة خووووووالل املطلوووووووم السوووووونوات عوووووودد (٠) 
 التقاعدي العجز معاش الستحقاق

 العمر؛ من سنة ٦١ من أقل يبلغ عليه امل من الشخص كان إذا واحدة سنة من أقل 
 ٦4و ٦١ بوووني يبلووغ عليووه املوو من الشووخص كووان إذا األقوول علووى واحوودة سوونة 

  العمر؛ من سنة
 العمر؛ من سنة ٦8و ٦4 بني يبلغ عليه امل من الشخص كان إذا األقل على سنتان 

__________ 

 .http://www.employment.gov.sk/leg-socialne-poistenie.html :احلالية الصياغة (٠٢8) 

http://www.employment.gov.sk/leg-socialne-poistenie.html
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 34و ٦8 بوني يبلوغ عليوه املو من الشوخص كوان إذا األقول علوى سونوات لوين 
 العمر؛ من سنة

 ،4١و 34 بووني يبلووغ عليووه املوو من الشووخص كووان إذا األقوول علووى سوونوات  ووا 
 العمر؛ من سنة

 45و 4١ بووني يبلووغ عليووه املوو من الشووخص كووان إذا األقوول علووى سوونوات عشوور 
 العمر؛ من سنة

 سونة 45 يتجواوز عليوه املو من الشوخص كوان إذا األقول على سنة عشرة لين 
 .العمر من

 على احلصول بطلب يسم  الذي التقاعدي املعاش تأمني سنوات عدد ددود (٦) 
 .العجز حلدوم السابقة الفرتة أساس على تقاعدي عجز معاش
 يسوتطيعوا، ع الوذين علويهم املو من األخوخاذ علوى إجيوا  أثور املوذكور للتغيري كان وقد -34٢
 والوووذين العجوووز حلووودوم السوووابقة العشووور السووونوات يف العمووول مواتيوووة، غوووري صوووحية حالوووة بسوووبب

 مون املطلووم العودد اآن تغوري وقود. التقاعودي املعواش توأمني سنوات من املطلوم العدد يبلغوا ع
 يرصود إجنازهوا ولكون اجلماعوات، لبعا بالنسبةاا ارتفاع وسجل التقاعدي، املعاش تأمني سنوات
 العجووز معاخوات عودد منوو ىعلو إجيابيوةاا آثوار اا عمليو يورتك  وا العجوز، حلودوم السوابقة الفورتة طيلوة

 .٦١٠١ عام يف سيما ال املمنوحة، التقاعدية
 2100-2119 الفل ة لي الممنوحة اللقاع نة العجز لمعاشات والسنة السنة بي  اقامنة  

 ٦١١9 ٦١٠٠ ٦١٠١ 
 ٦٦ ٦7١ ٦4 3٦٢ ٠٢ 8٢4 معاخات العجز التقاعدية املمنوحة

 ٦ ١5٢- 7 4٢٦ - التغيري بني السنة واألخرى )األخخاذ(

 ن ووام وهووذا للمسونني التقاعديووة املعاخوات موودخرات - التقاعديووة للمعاخوات الثانيووة الركيوزة -347
ه. املسووووتثمرة االخوووورتاكات موووون املمولووووة االخوووورتاكات حتوووودده  أصووووول إلدارة خاصووووة خووووركات وتسوووورين

اا اعتبوار  (٠٢9)ننيللمسو التقاعديوة املعاخوات مبودخرات املتعلوق القوانون إىلاا اسوتناد التقاعديوة املعاخات
 يف إلزاميوة غوري التقاعديوة املعاخوات مودخرات ن وام يف واملشواركة .٦١١5 ينواير/الثا، كانون ٠ من

 التلقوووائي القيووود مبووودأ علوووىاا قائمووو سووويكون ،٦١٠٦ أبريووول/نيسوووان ٠ موووناا واعتبوووار . احلاضووور الوقوووت
 تووواريخ مووون سووونتني غضوووون يف واحووود جانوووب مووون بووو عالن الن وووام تووورك خيوووار املووودخر أموووام وسووويكون

 موودخرات ن ووام يف املشوواركون العوواملون اإلعاقووة ذوو واألخووخاذ. الن ووام هووذا يف التلقووائي هووا/قيووده
 الن ام. هذا يف املشاركة إمكانية أيضاا  ام التقاعدية للمعاخات األوىل الركيزة يف التقاعدية املعاخات
__________ 

 وبالتعوووووديالت للمسووووونني، التقاعديوووووة املعاخوووووات مبووووودخرات املتعلوووووق القووووووانني مبدونوووووة 43/٦١١4 رقوووووم القوووووانون (٠٢9) 
 .ملعدلةا بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب
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 وهوووذا التكميليوووة تقاعديوووةال املعاخوووات مووودخرات - التقاعديوووة للمعاخوووات الثالثوووة الركيوووزة -348
ه. املسوتثمرة االخرتاكات من املمولة االخرتاكات حتدده ن ام  أصوول إلدارة خاصوة خوركات وتسورين

 التقاعديووووووة املعاخووووووات مبوووووودخرات املتعلووووووق القووووووانون إىلاا اسووووووتناد التكميليووووووة التقاعديووووووة املعاخووووووات
 التكميلوي املعواش مدخرات من والغرض. ٦١١5 يناير/الثا، كانون ٠ مناا اعتبار  (٠7١)التكميلية

 ويف الشوويخوخة سوون يف تقاعوودي ملعوواش تكميليووة إيوورادات علووى احلصووول موون املشوورتك متكووني هووو
 احلمايوووة هيجلوووة مووون قووورار أسووواس علوووى 4 أو 3 الفجلوووة يف املصووونفة الو وووائف يف العمووول انتهووواء حالوووة

. نفووخ آلووة علووى يعوزف موسوويقى فنووان أو رقوص كفنووان الغووري حلسوام العموول انتهوواء أو ، الصوحية
 التكميلي. املعاش مدخرات يف يشاركوا أن أيضاا  اإلعاقة ذوي األخخاذ وب مكان
 املتعلوووق القوووانون يف ويووورد تكميلوووي طوووابع ذو هوووواا ماديووو اجنيتووواحمل إىل املسووواعدة وتقووودمي -349
 يف (٠7٠)األساسوية املعيشوية األحووال كفالة بضمان عنه املعخاا مادي احملتاجني إىل املساعدة بتقدمي
 (٦٠)سوولوفاكيا لدسووتور كووامالا   امتثوواالا  القووانون وميتثوول. أخوورى ن ووم موون األموون كفايووة عوودم حوواالت
 اإلعاقة. ذوي لفخخاذ أي للجميع، متساويةاا حقوق ويضمن
 يتعلوقفيموا  مباخور وغوري مباخور دعوم خكل يف نو القان اذا احلمائي عبالطا أيضاا  ويتبني -35١
 .اإلعاقة ذوي طننيللموا املادية االحتياجات بتقييم

 المباش  ال عم  

 دائوورة إىل ينتمووون ال اخلاصووة بالالئحووة عمووالا  عجووز معاخووات موون املسووتفيدون األطفووال 
 احلمائيووة املزايووا توووفر لووذلا، ونتيجووة. مشوورتكة بصووورة تقيوويمهم جيووري الووذين األخووخاذ

 األطفال؛ أولجلا برعاية املتصلة واملالية
 األساسوية املعيشوية األحووال وكفالوة املادية، احلاجة يمتقي ألغراض دخالا  يلي ما يعتخ ال 

 :األخخاذ من اجملموعة هذه مناا مادي احملتاجني إىل املساعدة وتوفري
 خاصة؛ الئحة مبقتضى العجز معاخات من املائة يف ٦5 حتدد -٠ 
 العجز؛ بسبب االجتماعية املعاخات من املائة يف ٦5 متن  -٦ 

 األحووووال كفالوووة لغووورض اخلووواذ بالعمووول الووودخل زيوووادة أو ضووومان إمكانيوووة إىل ين ووور ال 
 ذي بشووخص األموور تعلووق مووا إذا ماديووة حاجووة تلبيووة علووى واملسوواعدة األساسووية املعيشووية
. املائووة يف 7١ موون بووأكثر موورب  بنشوواط القيووام علووى هووا/قدرتووه اخنفوواض إىل تعووود إعاقووة
 استحقاقات؛ على للحصول طلب تقدمي ويف محائية عالوة يف احلق األخخاذ وا الء

__________ 

 وبالتعووووديالت للمسوووونني، التقاعديووووة املعاخووووات مبوووودخرات املتعلووووق القوووووانني مبدونووووة ٢5١/٦١١4 رقووووم القووووانون (٠7١) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب

لحقوات وامل وبالتعوديالت ماديوا، احملتاجني إىل املساعدة بتقدمي املتعلق القوانني مبدونة 599/٦١١3 رقم القانون (٠7٠) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننياخلاصة ب
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 مشوورتكة بصووورة تقيوويمهم جيووري طبيعيووني أخووخاذ وموون مووواطنني موون يتوقووع أن ميكوون ال 
 :يلي ما إجيار أو بيعاا مادي احملتاجني املواطنني مع

 أجوول موون قوودم أو الالزمووة، املنزليووة املعوودات أحوود يشووكل ملموووس بنوود -٠ 
 عووون التعووويا دفهبووو ماليووة عووالوة أو إمجوووايل مبلووغ خووكل يف اسوووتحقاق عليووه احلصووول
  خديدة؛ إلعاقة االجتماعية العواقب
  خديدة؛ إعاقة بسبب الفردي النقل يف تستخدم ركام سيارة بيع -٦ 

 دون كنعووالوة سوو علووى احلصووول حووقاا تلقائيوو يصووحبه املسووتحقات علووى احلصووول حووق 
 موووون أي أواا ماديوووو احملتوووواج الشووووخص كووووان إذا االسووووتحقاق خووووروط يف الن وووور موووون مزيوووود

 اا،ماديو احملتواج الشوخص موع مشورتكة بصوورة تقيويمهم جيوري الوذين لطبيعيونيا األخخاذ
 مون املستفيدين على أيضاا  هذا وينطبق للمسنني التقاعدية املعاخات من املستفيدين من

 .العمر من والستني الثانية بلغوا الذين املعاخات من آخر استحقاق
 (الوقانة) المباش  غي  ال عم  

 خوووديدة إعاقوووة ذي لشوووخص الواجوووب النحوووو وعلوووىاا خخصوووي قدموووةامل الرعايوووة حالوووة يف 
 املعووووواش تووووأمني لفووووورتة مطابقووووة الفووووورتة هووووذه تكووووون ع إذا العموووور، مووووون سوووونوات ٢  وووواوز

 التقاعدية؛ املعاخات مدخرات فرتة أيضاا  تعتخ تلا الرعاية فرتة ف ن التقاعدي،
 أحوووووال كفالووووة لغوووورض اخلوووواذ بالعموووول زيادتووووه أو الوووودخل تووووأمني إمكانيووووة إىل ين وووور ال 

 إذا محائيوة عوالوة اسوتحقاق وينشوأ ماديوة، حاجوة تلبيوة علوى واملسواعدة أساسية معيشية
 :بشخص األمر تعلق ما

 السووواعة، مووودار علوووى الواجوووب، النحوووو وعلوووىاا خخصوووي الرعايوووة، يووووفر -٠ 
  املختصة؛ السلطة تقرير حسب خديدة إعاقة ذي لطفل

 السووواعة، مووودار علوووى واجوووب،ال النحوووو وعلوووىاا خخصوووي الرعايوووة، يووووفر -٦ 
 املختصة؛ السلطة تقرير حسب خديدة إعاقة ذي لشخص

 مشورتكة بصوورة تقييموه جيوري طبيعوي خخص كان إذا أو ،مادياا  حمتاجاا  مواطن كان إذا 
 بوواملبلغ ٦ الفقوورة يف إليووه املشووار االسووتحقاق يزيوود ،حووامالا  اموورأةاا ماديوو حمتوواج مووواطن مووع

 .القانون مبوجب احملدد
 توووفري يف خاللووه موون لتسوواهم الدولووة متنحووه متكوورر اجتموواعي اسووتحقاق الوالديووة عووالوةو  -35٠
 يف هووم الوذين لفطفوال بالنسوبة السادسوة سون حوو  أو الثالثوة سون حو  لفطفوال املناسوبة الرعايوة
 بعوووالوة يتعلوووق جديووود قوووانون اجتووواز ،٦١١9 عوووام ويف. األجووول طويلوووة مواتيوووة غوووري صوووحية حالوووة
 .٦١٠١ يناير/الثا، كانون ٠ يف النفاذ حيز ودخل (٠7٦)التشريعية العملية الوالدية
__________ 

 قوووواننيوامللحقوووات اخلاصوووة ب وبالتعوووديالت الوالديوووة بعوووالوة املتعلوووق القووووانني مبدونوووة 57٠/٦١١9 رقوووم القوووانون (٠7٦) 
 .املعدلة بصيغته معينة،
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 القووووانون علووووى أدخلووووت تشووووريعية تعووووديالت عوووودة أقوووورت ،٦١٠٠و ٦١٠١ عووووامي ويف -35٦
 لطفوول الرعايووة يوووفرون والوودين مووع بووأجر بعموول االضووطالع ب مكانيووة تعووديل أهووم ويتصوول اجلديوود؛
 مواتيووة غووري صووحية حالووة يف بطفوول يتعلووق األموور كووان إذا السادسووة سوون حوو  أو الثالثووة سوون حوو 
 إمجوايل مبلوغ خوكل يفاا حاليو يقودم يذالو الوالدية، عالوة مبلغ تعديل أيضاا  وجرى. األجل طويلة
 واحود آن يف أكثور أو طفلوني والدة حالوة يف الوالديوة عوالوة وزادت اا،خهري يورو ٠94.7١ قدره
 .إضايف مولود كل عن أعاله املذكور املبلغ من املائة يف ٦5 بنسبة
 كوووانون ٠ يف النفووواذ حيوووز دخووول الوووذي الوالديوووة، للعوووالوة التشوووريعي التن ووويم ألغوووى وقووود -353
 خوروط وبسنوط بوأجر عمول القصور والودي اضوطالع ب مكانيوة املتصولة القيوود ،٦١٠٦ يناير/الثا،

. عاقووةاإل ذوي والودو فويهم مبوون الوالودين، جلميوع بالنسووبة الوالديوة عوالوة علووى احلصوول اسوتحقاق
 علووى احلصووول مووع حوو  الوودخل حيووث موون األسوورة وضووعية حتسووني موون الوالوودين متكووني أجوول وموون
ووون. بووأجر العمووول عوودم وهوووو - باالسوووتحقاق، املتعلووق الشووورط أسووقط الوالديوووة، عووالوة  ذلوووا وميكن
 فيووه دصوولون الووذي الوقووت نفووين يف األخووكال موون خووكل أي يف بووأجر بعموول القيووام موون الوالوودين
 علوووى يوو ثر ال األنشووطة تلووا موون الوودخل مبلووغ فوو ن ذلووا، باإلضووافة إىلو  ديووة؛الوال عووالوة علووى

 ليسوت للطفول الشخصوية الرعايوة فو ن اجلديود، للتشوريعاا ووفقو. الوالديوة عوالوة مبلغ أو استحقاق
 غووري صووحية حالووة يف هووو الووذي الطفوول أو جيوودة بصووحة املتمتووع الطفوول والوود موون املطلوبووة وحوودها
 بعمول يضوطلع عنودما أو،اا خخصي إما للطفل، الرعاية توفري الوالد مكانفب . األجل طويلة مواتية
 خوخص رعايوة يف بوضعه أو آخر قانو، كيان رعاية يف أو أطفال روضة يف الطفل ب يداع بأجر،
 إذا مووا الوالديووة، عووالوة تتلقووى وهووي/يتلقووى وهووو تقوورر،/يقوورر أن يف ة/للوالوود األموور ويعووود. طبيعووي
 خوروط وتنطبوق. بوأجر بعمول تضوطلع/سيضوطلع أواا خخصي بالطفل ينستعت كانت/سيعتين كان

 ووذو  جيوووودة صووووحة يف هووووم الووووذين - الوالوووودين مجيووووع بووووني بالتسوووواوي هووووذه املعدلووووة االسووووتحقاق
 عوووالوة علوووى دصووولون الوووذين بالوالووودين أيضوواا  بوووأجر بعمووول االضوووطالع إمكانيوووة وتتصووول. اإلعاقووة
 مواتيووة غووري صوحية حالووة يف بطفوول يتعلوق ذلووا كوان إذا سوونوات ٢ يتجوواوز ال طفول عوون الوالديوة
 .األجل طويلة
  وروف وهتيجلوة العمول سووق إىل القصور والودي عوودة تيسري أجل ومن ،٦١١8 عام ويف -354
 سوون العموول، وحيوواة األسوورة حيوواة بووني الوالوودين وتوفيووق بووأجر بعموول االضووطالع إلمكانيووة أفضوول
 رعايووة أجوول موون املقدمووة باملسوواتات يتعلووقاا جديووداا قانونوو السوولوفاكية للجمهوريووة الوووطين اجمللووين
 .٦١١9 يناير/الثا، كانون ٠ يف النفاذ حيز دخل (٠73)الطفل
 ونأدبووووووي الووووووذين للوالوووووودين خمصووووووص اجتموووووواعي اسووووووتحقاق طفوووووول رعايووووووة يف واملسوووووواتة -355

 أن قبوول أو ،موون العموور الثالثوة الطفوول يبلووغ أن قبوول العمول إىل يعووودون أو بووأجر بعموول االضوطالع
 طويلوووة مواتيوووة غوووري صوووحية حالوووة يف بطفووول األمووور تعلوووق موووا إذامووون العمووور  السادسوووة الطفووول يبلوووغ

__________ 

 وبالتعوووديالت فووولالط رعايوووة أجووول مووون املقدموووة باملسووواتات املتعلوووق القووووانني مبدونوووة 5٢٠/٦١١8 رقوووم القوووانون (٠73) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب
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 طبيعوي، خوخص أو قوانو، كيوان لقيوام بوأجر بعمول اضوطالعهم أثنواء يف يرتبون، والذين األجل،
 مرفوق أو عاريوة، حضوانة دار أو أطفوال، روضوة) مرفق يف الطفل ب يداع مثالا  وذلا الطفل برعاية
 يوورو ٦3١ أقصواه مببلوغ الرعايوة تلوا نفقوات يف مساتة للوالدين الدولة وتقدم. (هاريةالن للرعاية
 إذا العوووووالوة هوووووذه يطلبووووووا أن أيضووووواا  اإلعاقوووووة ذوي الوالووووودين وب مكوووووان. طفووووول كووووول عوووووناا خوووووهري

 .بأجر بعمل اضطلعوا ما
 ذيالوووو للطفوووول( األطفووووال بعووووالوة املتعلووووق للقووووانوناا طبقوووو) األطفووووال عووووالوة موووون  وميكوووون -35٢

 مواتية غري صحية حالة بسبب بأجر بعمل االضطالع أو للعمل باستمرار االستعداد يستطيع ال
 القوووانون مووون 5 باملوووادة وعموووالا . العمووور مووون عشووورة الثامنوووة الطفووول هوووذا يبلوووغ أن إىل األجووول طويلوووة
 تعتووخ الدولووة، متنحهووا اجتماعيووة اسووتحقاقات علووى احلصووول وألغووراض األطفووال، بعووالوة املتعلووق

 تسوتمر، والويت االجتماعي، بالتأمني املتعلق للقانون ٦ املرفق يف إليها املشار احلاالت أو مراضاأل
 تأهيوول بشووأعا يوجوود الوويت أو ،متتابعوواا اا تقومييوواا خووهر  ٠٦ موون ألكثوور الطبيووة، العلوووم ملعووارف وفقوواا 
 صحية حالة صة،خا رعاية تتطلب وأعااا متتابعاا تقوميياا خهر  ٠٦ من ألكثر ستستمر بأعا مسبق
 احلالوة أو املورض أيضواا  هوي األجول الطويلوة املواتيوة غوري الصوحية واحلالوة. األجول طويلوة مواتيوة غري
 االسوتعداد علوى الطفول قودرة متنوع احلالوة هوذه أو املورض هوذا كوان إذا خاصوة، رعاية تتطلب اليت

 ذو واألسورة، ةاالجتماعيو والشو ون العمول ومكتوب. بوأجر بعمل واالضطالع للعمل دائم بشكل
 املخوتص اجلهواز هوو امل هول، للشوخص امل قتوة اإلقامة أو الدائمة باإلقامة يتعلقفيما  االختصاذ

 .األجل الطويلة املواتية غري الصحية احلالة بتقييم
 الطفوول والود كوان إذا االعتبوار يف للوالود الصوحية احلالوة ت خوذ األطفوال، عوالوة مون  وعنود -357
 بعمول االضوطالع علوى القدرة يف املائة يف 7١ من بأكثر اخنفاض بسبب زعج معاش يتلقى املعال
 .املعال الطفل عن ضريبية مبكافأة املطالبة بالتايل ميكنه وال بأجر، عمل بأي يضطلع وال بأجر
 اإلعاقووة؛ ذوي بالوالودين أيضوواا اا متامو مرتبطوة (٠74)البديلووة بالنفقوة املتعلووق القوانون وأحكوام -358
 هوم الوذين الوالودون هبوا يضوطلع الويت أطفواام،  واه وااللتزاموات، املسو ولية فينبن يضطلعون فهم
 طفول،  واه اإلعالوة بواجوب الوفواء عوناا قانونو امللوزم الشوخص فختل و وإذا. جيودة صحية حالة يف

 احملكمة. حتدده الذي باملبلغ( البديلة بالنفقة املتعلق للقانوناا طبق) بديلة نفقة الدولة توفر
ملزود عام باخلودمات  جيوز االجتماعية، باخلدمات املتعلق القانون من 7٦ باملادة عمالا و  -359

 هبودف االجتماعية اخلدمات يقدم ال الذي االجتماعية باخلدمات ماالع غري زودوللم االجتماعية
 امل هلوووة التكووواليف مقووودار مووون االجتماعيوووة للخووودمات املووودفوع األقصوووى املبلوووغ دوووددا أن الووورب ،
 تقوودم أن علووى أيضوواا  احلكووم هووذا ويوونص. االجتماعيووة اخلوودمات توووفري علووى تنفووق الوويتاا ياقتصوواد

 باخلوووودمات املتعلووووق القووووانون عليهووووا يوووونص الوووويت التاليووووة الشووووروط  وووول يفاا جمانوووو التاليووووة اخلوووودمات
__________ 

 القوووانونوامللحقوووات اخلاصوووة ب وبالتعوووديالت البديلوووة بالنفقوووة املتعلوووق القووووانني مبدونوووة ٦١٠/٦١١8 رقوووم القوووانون (٠74) 
 صوووياغة يف معينوووة قوووواننيوامللحقوووات اخلاصوووة ب وبالتعوووديالت باألسووورة، املتعلوووق القووووانني مبدونوووة 3٢/٦١١5 رقوووم
 .املعدلة بصيغته القوانني، مبدونة ٢٠5/٦١١٢رقم السلوفاكية للجمهورية الدستورية احملكمة حكم
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 االتصوووواالت تكنولوجيووووا طريووووق عوووون األزمووووات وقووووت واملسوووواعدة الرتمجووووة، خوووودمات: االجتماعيووووة
 الووويت واملصووا  احلقوووق  ارسوووة يف واملسوواعدة االجتماعيووة، املشوووورة وتقوودمي ،والالسوولكية السوولكية
 .املهين والعالج االجتماعي، والتأهيل القانون، دميها
 الوووودخل حسووووب اخلوووودمات ذهاوووو مقووووابالا  االجتماعيووووة اخلوووودمات موووون املسووووتفيد ويوووودفع -3٢١

 73 باملوادة وعموالا . جتماعيةاال باخلدمات املتعلق القانون دددها اليت الشروط مبوجب واألصول
 االجتماعيووة، لخوودماتمقابوول ل دفووع لوودى حتسووب، االجتماعيووة، باخلوودمات املتعلووق القووانون موون

 إذا أنووه يعووين وهووذا. مناسووب غووري مبلووغ دفووع قبوول االجتماعيووة اخلوودمات موون املسووتفيد دخوول محايووة
 ف نوووه املبلوووغ، كامووول لووودفع كافيوووة غوووري وأصووووله االجتماعيوووة اخلووودمات مووون املسوووتفيد دخووول كوووان
 مجلويووة نسووبة اووا/لووه ىقوويتبحبيووث  فقووط منهووااا جووزءتوودفع /يوودفع أو اإلطووالق علووى توودفع/يوودفع ال

 خودمات حالوة ويف. االجتماعية اخلدمة دفع بعد للكفاف األد  للحد مضاعف مبلغ أو حمددة
 حالوة ويف للكفاف؛ األد  احلد من قلاأل على ٠.3 يبلغ مبضاعف فهي امليدانية، املنزلية الرعاية

 نسوبة تبلوغ فهوي طعوام، وجبوات يقودم مرفوق يف اخلوارجيني للمرضوى املقدموة االجتماعيوة اخلدمات
 مرفوق، يف أسوبوع ملودة اإلقاموة حالوة ويف للكفواف؛ األد  احلود مبلغ من املائة يف 7١ قدرها دنيا
 موون املائووة يف ٦١ عوون يقوول ال مووا وتبلووغ للكفوواف، األد  احلوود مبلووغ موون املائووة يف 5١ تبلووغ فهووي
 .السنة طيلة البقاء أجل من للكفاف األد  احلد مبلغ
 ذوي األخوووخاذ حالوووة االعتبوووار يف للكفوواف (٠75)األد  باحلووود املتعلوووق القوووانون ويأخووذ -3٢٠

 عووون للتعوووويا الشوووديدة اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ املقدموووة املاليوووة املسووواتات أن حيوووث اإلعاقوووة،
 للعجووز التقاعوودي املعوواش وزيووادة ،(الرعايووة عووالوة باسووتثناء) الشووديدة لإلعاقووة االجتماعيووة اآثووار
 اإليرادات. من املادة، اذه وفقاا  الدخل اختبار عند تعتخ، ال احلركة عن

 لتنميووة احلكووومي الصووندوق - املووايل للوودعم بووأداتني العووام اإلسووكان تنميووة برنووامل وميووول -3٢٦
 األخووخاذ وصووول إمكانيووة األداتووني هوواتني موون كوول ويكفوول. اإلسووكان تنميووة وبرنووامل اإلسووكان

 :التايل النحو على العام اإلسكان إىل اإلعاقة ذوي
 فووورتة موووعاا جووود مواتيوووة بنووواء قوووروض يووووفر اإلسوووكان لتنميوووة احلكوووومي الصوووندوق 

 ذوي املووواطنني جلميووع منخفضووة فائوودة وأسووعار سوونة، 3١ إىل تصوول اسووتحقاق
 أيضوووواا  يقوووودم وهووووو اإلعاقووووة؛ ذوو األخووووخاذ ذلووووا يف مبووووا املنخفضووووة الوووودخول
. العوائووق موون خاليووة خووقق( بنوواء أو خووراء) لشووراء السووداد مطلوبووة غووري مسوواتات

 وتووفر. اجملتمعيوة املسواكن خوراء أجل من البلديات إىل أيضاا  القروض هذه وتوفر
 العوائق؛ من اخلالية الشقق لشراء أيضاا  السداد مطلوبة غري املساتات

__________ 

وامللحقوووات اخلاصوووة  وبالتعوووديالت للكفووواف، األد  باحلووود املتعلوووق القووووانني مبدونوووة ٢١٠/٦١١3 رقوووم القوووانون (٠75) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيب
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 كوودعم السووداد مطلوبووة غووري املسوواتات دمتقوو اإلسووكان، تنميووة برنووامل إطووار يف 
 ذوي للمووووواطنني جمتمعيووووة سووووكنية خووووقق لشووووراء إعانووووات خووووكل يف الدولووووة موووون

 هوذه بتقودمي املهتمة البلدية على مباخرة الخنامل هذا ويفرض. املنخفا الدخل
 سوجلت إذا الشقق نطاق ضمن العوائق من خالية خقق بضمان االلتزام اإلعانة
 .الشقق تلا على املواطنني من ةمخر  طلبات البلدية

 العاموة الصوحة حبمايوة املتعلوق بالقوانون عمالا  سلوفاكيا، يف العامة الصحة مكتب وينفذ -3٢3
 األموراض مون والوقايوة ودعمهوا، الصوحة محايوة  وو املوجهة واملبادرات التدابري وتطويرها، ودعمها

 كبووار ذلووا يف مبووا ،(٠7٢)لموواطننيل العامووة الصووحة دعووم إطوار يف األخوورى الصووحية واالضوطرابات
 خوالل مون الصوحة جموال يف الدولوة لسياسوة الفرديوة املهوام وتنفوذ. اإلعاقة ذوو واألخخاذ السن

 الصوحي الودعم وبرنامل الصحة لدعم الوطين الخنامل من الثانية املرحلة: التالية والخامل املشاريع
 .(٠77)٦١٠5-٦١١9 للفرتة سلوفاكيا يف احملرومة احمللية للمجتمعات

 3٢و سولوفاكيا يف العاموة الصوحة مكتوب سولوفاكيا يف الشورم ميواه نوعيوة رصود ويتوىل -3٢4
 وضوومن الصووحي اإلخووراف إطووار يف اختصاصووها، مبوجووب اإلقليميووة العامووة الصووحة مكاتووب موون

 ألجهووزة املتخصصووة املهووام ضوومن ينوودرج الووذي املسووتهلا، مووع الشوورم ميوواه نوعيووة رصوود نطوواق
 يف العامووة الصووحة ألجهووزة أخوورى مهووام أيضوواا  السووارية القانونيووة األن مووة تنشوونو . العامووة الصووحة
 واختواذ احملوددة، القصوور أوجوه علوى القضواء أجول مون التعليموات إصودار مثول الشورم، ميواه جمال
. واجلوزاءات للتكاليف التسويات وفرض وإلغائها، االستثناءات ومن  األمراض، من للوقاية تدابري

 االختبوارات نتوائل مون بوالتحقق الشرم مياه نوعية رصد اايجلات هذه تتوىل لا،ذ إىل وباإلضافة
 الصوحة هيجلوة إىل برنواجمهماا سونوي يقدمون نيالذ العامة، املياه إمدادات مشغلو جيريها اليت العملية
 املياه لعينات املختخية التحليالت نتائل  هيزاا سنوي وجيري. عليه للموافقة املعنية اإلقليمية العامة
 .الشرم مياه نوعية رصد إطار يف الشرم مياه عن املعلومات ن ام يف

 التوحود مورض مون يعوانون الوذين ألخوخاذصوا  ال املتخصصوة اخلودمات وكالة ونفذت -3٢5
 التأهيوووول خوووودمات" املعنووووون املشووووروع الوووورب ، تسووووتهدف ال من مووووة وهووووي خوووورى،أ عاقوووواتموووون إو 

 عمليوووة إجوووراء إىل املشوووروع هوووذا ويهووودف. "براتيسوووالفا يف اإلعاقوووة ذوي األطفوووال ألسووور اجملتمعيوووة
 جمموعووة لوودعم اإلعاقووة، ذوي األطفووال أسوور مووع العملووي اجملتمعووي التأهيوول جمووال يف  ريبيووة حتقووق

 ووصول. االبتكاريوة االجتماعيوة اخلودمات وتقودمي حمددة، برامل بواسطة للوالدين الذاتية املساعدة
 .(٠78)يورو 95 994.9٢ إىل املستخلص املبلغ جمموع

__________ 

 وتطويرهوووا، ودعمهوووا العاموووة الصوووحة حبمايوووة املتعلوووق القووووانني مبدونوووة 355/٦١١7 رقوووم القوووانون مووون ٠١ املوووادة (٠7٢) 
 .املعدلة بصيغته معينة، قواننيوامللحقات اخلاصة ب وبالتعديالت

 (٠77) http://www2.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/62EBE34323BA109BC1257539004938FC?OpenDocument. 
 (٠78) http://www.socia.sk/?page=granty&sub=blokovy&sec=oprojektoch. 
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 سوووولوفاكيا منطقووووة يف اإلعاقووووة ذوي والشووووبام لفطفوووال املدنيووووة الرابطووووة نووووادي واضوووطلع -3٢٢
 ذوي والشوووبام لفطفوووال املقدموووة اخلوووارجيني املرضوووى خووودمات نوعيوووة" املعنوووون باملشوووروع الشووورقية
 للمرضووووى جيوووودة خوووودمات إجيوووواد إىل املشووووروع هووووذا ويهوووودف. "كوسيتشووووه يف وأسوووورهم اإلعاقووووة

 علوووى ملسووواعدهتا األسووور إىل فعالوووة مسووواعدة تقووودمي وإىل اإلعاقوووة ذوي لفطفوووال تقووودم اخلوووارجيني
 داخول األطفوال لرعايوة املناسوبة ال وروف وهتيجلوة الوداخليني للمرضوى مرافوق يف أطفااوا إيداع  نب
 .(٠79)يورو 99 8١3.٢١ إىل املستخلص املبلغ جمموع ووصل. األسرة
 األطفوووال اسوووتقاللية تعزيوووز يف بخيشووووف اليونانيوووة كسووويةذ األرثو  اخلرييوووة املن موووة وستسووواهم -3٢7

 ب نشوواء األغلبيووة، جمتمووع يف وانوودماجهم األسوور يف حيوواهتم نوعيووة وحتسووني اإلعاقووة، ذوي والشووبام
 احملودد وااودف. لوبوفنوا سوتارا منطقوة يف اإلعاقوة ذوي والشوبام لفطفال خاملة اجتماعية خدمات

 والشووبام لفطفووال املسووتويات متعووددة دعووم أدوات علووى صووولاحل إمكانيووة إتاحووة هووو املشووروع اووذا
 ووصووول. املقاطعوووة يف االجتماعيوووة اخلووودمات مووون اووم و يفيوووة خوووبكة وإقاموووة وأسووورهم، اإلعاقووة ذوي
 .(٦١٠٢ عام ح ) ٦١٠٦ عام: التنفيذ بدء. يورو ٠ ١٢7 793.3٦إىل املنحة مبلغ جمموع

   29 المادة  
 لعااةوا السياسية الحياة لي المشامكة

)حريوووة التعبوووري  3٦وإىل  ٦٢ يضوومن دسوووتور سووولوفاكيا احلقووووق السياسووية يف موووواده مووون -3٢8
وحق احلصول علوى املعلوموات، واحلوق يف تقودمي االلتماسوات، واحلوق يف التجموع السولمي، واحلوق 
يف حرية تكووين اجلمعيوات، وحوق املشواركة يف إدارة الشو ون العاموة، بصوورة مباخورة أو عون طريوق 

 .تخام احلر للممثلني، واحلق يف املقاومة(االن
، لكوووول مووووواطن يف اجلمهوريووووة (٠8١)بالقووووانون املتعلووووق بانتخابووووات اجمللووووين الوووووطين وعمووووالا  -3٢9

السوولوفاكية يبلووغ الثامنووة عشوورة موون العموور يوووم االنتخابووات حووق التصووويت يف انتخابووات اجمللووين 
هم عالموووات التصوووويت علوووى ورقوووة فوووردوجيووووز للنووواخبني الوووذين ال ميكووونهم أن يضوووعوا مب. الووووطين

املعوني ابة، أن يورافقهم خوخص إىل املكوان االقرتاع، بسبب إعاقة أو ألعم ال يعرفون القراءة والكت
وإيووداع لتعليموواهتم  وفقوواا  ل وضووع العالموواتلوضووع عالمووات التصووويت علووى ورقووة االقوورتاع موون أجوو

يف اللجنووة اا رافووق للناخووب عضووو ذلووا الشووخص امل الورقووة يف امل ووروف؛ إال أنووه ال جيوووز أن يكووون
 للدائرة.االنتخابية 

 غرفوة خوارج التصوويت مون ناخوب متكوني للودائرة االنتخابية اللجنة من يطلب أن وميكن -37١
 لجنووةال أنشوجلت جلهوواأ مون الوويت االنتخابيوة للوودائرة اإلقليميوة املنطقووة داخول فقووط أي االنتخابوات،

. صوووحية أسوووبام سووويما وال الطلوووب، اوووذا جديوووة أسوووبام هنووواك كانوووت إذااالنتخابيوووة للووودائرة، 
__________ 

 (٠79) hhttp://www.socia.sk/?page=granty&sub=blokovy&sec=oprojektoc. 
وامللحقوات  وبالتعوديالت لسولوفاكيا الووطين اجمللوين بانتخابات املتعلق القوانني مبدونة 333/٦١١4 رقم القانون (٠8١) 

 .معينة قواننياخلاصة ب
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 اقوورتاع صووندوق مووع األقوول علووى منهووا عضوووين للوودائرة االنتخابيووة اللجنووة ترسوول احلالووة، تلووا ويف
 بسورية االلتوزام للودائرة االنتخابيوة اللجنة أعضاء ويكفل للناخب؛ وم روف اقرتاع وأوراق حممول،

 نسووخيت كووال يف القبيوول هووذا موون النوواخبني كةمشووار  للوودائرة االنتخابيووة اللجنووة وتسووجل. التصووويت
 غرفوة إىل احملموول االقورتاع صوندوق موع املوفودين اللجنوة أعضواء عوودة بعود مباخورة النواخبني قائموة

 موون بوودالا  االقوورتاع صووندوق يف امل ووروف إدراج النوواخبني أحوود يتوووىل نأ أيضوواا  وميكوون. االنتخابووات
 بسووبب تسووتطيع، ال األخوورية هووذه كانووت/تطيعيسوو ال األخووري هووذا كووان إذا ة/الفعلووي ة/الناخووب
 جانوب مون ولويين ا/حبضوره ذلا يتم أن دب أنه إال بنفسها؛/بنفسه بذلا القيام صحية إعاقة
 .للدائرة االنتخابية اللجنة يف عضو
 عون أو مباخورة بصورة العامة الش ون إدارة يف املشاركة حق (٦٠)سلوفاكيا دستور ويكفل -37٠
 بواسوووطة وميوووارس ومباخووور، ومتسووواو، ،خوووامل التصوووويت وحوووق. للممثلوووني احلووور االنتخوووام طريوووق
 يف احلووق وللمووواطنني. التصووويت يف احلووق  ارسووة وخووروط أحكووام القووانون ودوودد. السووري االقوورتاع
 .متساوية  روف يف العموميني املس ولني من وغريهم املنتخبني املس ولني إىل الوصول
. السولوفاكية اجلمهوريوة موواطين جلميوع اجلمعيوات تكووين ةحريو يف احلوق (٦٠)الدستور ويضمن -37٦
 موووون ذلووووا غووووري أو اجلمعيووووات أو النوووووادي يف اآخوووورين مووووع اجلمعيووووات تكوووووين يف احلووووق فوووورد ولكوووول

 .داخلها والتواصل السياسية واحلركات السياسية األحزام إنشاء يف احلق وللمواطنني. الرابطات
 اا،عمومو امللزموة القانونيوة اللووائ  وضوع قواعود لوفاكياسو حلكومة التشريعية القواعد وحتدد -373
 ومتكنوون. ومناقشووتها وعرضووها القوووانني إعووداد يف املركزيووة احلكوميووة اإلدارة أجهووزة إجووراءات وتوون م
 خوووالل مووون التشوووريعية املعوووايري وضوووع يف مباخووورة بصوووورة املشووواركة مووون املوووواطنني التشوووريعية القواعووود
 .(٠8٠)(٠4من املادة  ٢ الفقرة) اجلماهريي التعليق
 ذوي مصوووووا  متثووووول الووووويت املن موووووات اإلعاقووووة ذوي باألخوووووخاذ املعنيوووووة اللجنوووووة وتوووودعم -374
 مصووا  متثوول الوويت املن مووات احتياجووات دلوول عاموول فريووق اجمللووين مسووتوى علووى ويعموول. اإلعاقووة

 دعوووووم أجوووول موووون الفعالووووة واألنشووووطة الوجوديوووووة باملسووووائل يتعلووووقفيمووووا  اإلعاقووووة ذوي األخووووخاذ
 .نشاطها واستمرار وتنميتها احلكومية، غري  ماتاملن

__________ 

 مووداوالت  وورى أن ميكوون: يلووي مووا علووى سوولوفاكيا حلكومووة التشووريعية القواعوود موون ٠4 املووادة موون ٢ الفقوورة تونص (٠8٠) 
 مووون كبوووري عووودد طرحوووه الوووذي للتعليوووق القوووانون مشوووروع مقووودم ميتثووول ع إذا اجلمهوووور ةعامووو  ثلوووي موووع النوووزاع حلووول

 تمثوويلهمب اجلمهووور عامووة ملمثوول املمنوووح واإلذن اجلمهووور؛ عامووة موون القانونيووة الكيانووات أو الطبيعيووني األخووخاذ
 عامووة  ثوول مووع عالنووزا  حلوول مووداوالتاا دائموو  وورى أن وينبغووي. التعليووق موون جووزء أيضوواا  هووو( اجلموواهريي التعليووق)

 األخوووخاذ مووون األقووول علوووى 5١١ بتأييووود د وووى مجووواهريي لتعليوووق القوووانون مشوووروع مقووودم ميتثووول ع إذا اجلمهوووور
 احلالووة، هووذه ويف. النووزاع حلوول مووداوالت إجووراء لعوودم جديووة أسووبام توجوود ع مووا القانونيووة الكيانووات أو الطبيعيووني

 التعليوووق كووان وإذا اإلنرتنووت خوووبكة علووى موقعووه يف األسووبام هوووذه ينشوور أن القووانون مشوووروع مقوودم علووى يتعووني
 وإذا. التعليووق إلجووراءات الووداخلي التقيوويم يف األسووبام ذكوور أيضوواا  جيووب البوابووة، طريووق عوون أبوودي قوود اجلموواهريي

 اجلمواهريي التعليوق م يودي قائموة إرسوال أيضواا  ميكون بوابة، خالل من إلكرتو، خكل يف اجلماهريي التعليق ورد
 .البوابة خالل من تكون ال أخرى بطريقة القانونية والكيانات لطبيعينيا األخخاذ من
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 املرتخوووحني قوووائم طباعووة ليفوكووا يف للمكفوووفني السوولوفاكية هريبنوودا مووا  مكتبووة وأمننووت -375
 .وتوزيعها ،(صوتية نسخة ويف "بريل" بطريقة) ٦١٠١ لعام الخملانية لالنتخابات

 املرتخوووحني قوووائم طباعووة ليفوكووا يف للمكفوووفني السوولوفاكية هريبنوودا مووا  مكتبووة وأمننووت -37٢
 نسوووووووخة ويف "بريووووووول" بطريقوووووووة) ٦١٠٦و ،٦١٠١و ،٦١١٢ للسووووووونوات الخملانيوووووووة لالنتخابوووووووات

 .وتوزيعها ،(صوتية
 طويلوووة، زمنيووة لفووورتة جوورى، والشووبام، األطفوووال ألنشووطة املووايل الووودعم بوورامل إطووار ويف -377
 الشووبام وملبووادرة؛ ADAM 1/ADAM 2)) اإلعاقووة ذوي الشووبام مصووا  متووثالن من متووني متويوول
 ٠ ٠38 اجلسدية اإلعاقة ذوي الشبام والحتاد مقاطعة؛ ٦٢ يف مسجالا اا عضو  3 8٠٦ األمثل
 .(٦١٠٠ نوفمخ/الثا، تشرين) سلوفاكيا من مقاطعة ٠5 يف مسجالا اا عضو 
 ٦١٠٦ ٦١٠٠ ٦١٠١ 

 يورو ٦9 ٦٢9 يورو ٠8 ١5١ يورو ٦٠ ٦9٠ احتاد الشبام ذوي اإلعاقة 
 يورو ١45 98 X يورو 8٢ ٠9٠ درة الشبام األمثلمبا

 األخووخاذ من مووات مشوواركة لسوولوفاكيا احلكووومي املكتووب يوودعم ،٦١١١ عووام ومنووذ -378
 مطلوبوووة غوووري املاليوووة املسووواتات ويقووودم العاموووة، احليووواة ويف العاموووة، الشووو ون إدارة يف اإلعاقوووة ذوي

 وكراهيوووة والعنصووورية التمييوووز ومنوووع ومحايتهوووا، واحلريوووات اإلنسوووان حقووووق دعوووم أجووول مووون السوووداد
 .اإلعانة لخامل املوارد بتوفري وذلا التعصب أخكال من وغريها األجانب

   51 المادة  
 وال ناضة واللسلية الل ليه وأنشطة الثقالية الحياة لي المشامكة

 صووريةالب اإلعاقووة ذوي األخووخاذ لثقافووةاا كبوري اا  اهتماموو سوولوفاكيا يف الثقافووة وزارة توويل -379
 املكتبوووات جموووال يف األجووول املتوسوووطة االسووورتاتيجية األساسوووية املوووواد يف املبينوووة لفولويووواتاا طبقووو

 ."٦١٠3-٦١١8 للفووورتة سووولوفاكيا يف املكتبوووات علووووم تطووووير أجووول مووون ةاسووورتاتيجي" املعنونوووة
 للمكفووفني السولوفاكية هريبندا ما  مكتبة طريق عن األولويات هذه تنفيذ أساليب أحد يتمو 
 اإلعاقووووة ذوي األخوووخاذ وصوووول إمكانيووووة إتاحوووة يف امل سسوووة هووووذه مهموووة وتتمثووول ليفوكوووا يف

 الكتابوة بواسوطة الثقافيوة املوواد إىل أخورى صوحية عوائوق مون يعوانون الوذين واألخخاذ البصرية
 وفوون املرقمنووة والنصوووذ الصوووتية، والتسووجيالت أكووخ، بشووكل املطبوعووة واملووواد بريوول، بطريقووة
 .ريينبالتضا التصوير
 ذوي ألخوخاذفورذ وصوول ا حتسوني أجول من أموال على للحصول إمكانيات وتتوفر -38١
 األنشووطة - سوولوفاكيا يف الثقافووة وزارة إعانووات رنووامل: بهوويو  اخلطيووة الوثووائق إىل البصوورية اإلعاقووة
 املكتبوووات وأنشوووطة املكتبوووات - ٠-٦ الفرعوووي الخنوووامل - الوووذاكرة م سسوووات جموووال يف الثقافيوووة

 ،(Super Nova12) ٠٦ نوفووا سوووبر ومكووخ قووارئ لشووراء يووورو 3 ٢٦9 مببلووغ إعانووة اسووتخدمت)
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 وزارة مولوت ،٦١٠١ عوام ويف. (وتودريب تركيوبوجهاز  مس  وجهاز ، MP3وجهاز وبرجميات،
 لفخوخاذ املوجهوة اخلطيوة الوثوائق  هيوز دعم إىل يهدفان آخرين مشروعني سلوفاكيا يف الثقافة
 .عليها احلصول يسريوت البصرية، اإلعاقة ذوي
 التن يميووووة، ووحدتووووه السوووولوفاكي الوووووطين املتحووووف اضووووطلع ،٦١١9و ٦١١8 عووووامي ويف -38٠

 بعنووووان البصووورية اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ مسوووتدام كبوووري مبشوووروع براتيسوووالفا، يف األثوووري املتحوووف
 بصورال وضوعاف للمكفووفني سولوفاكيا تواريخ أقودم - املعورض مون جوزء إىل الوصوول إمكانية تاحةإ"
 خبووط الوودائم املعوورض اسووتكمال هووو املشووروع هووذا موون وااوودف. "وسوولوفاكيا السوولوفاكيني توواريخ -

 للمكفووفني، ابتكاريوة عمول حلقات) جديدة أنشطة أضيفت ،٦١١9 عام ويف. صو  ودليل ملين
اا فريوود خووكالا  أيضوواا  املشووروع هووذا ومثنوول. املعوورض مووناا دائموو جووزءاا  اآن تشووكل وهووي( ذلووا إىل ومووا
 الصوعيد علوى خوخاء) احلكوومي وغوري والووطين الودويل األصعدة على خمتلفة أطراف بنيفيما  تعاونلل

 .(إخ. سلوفاكيا، يف الثقافة ووزارة البصر، وضعاف للمكفوفني السلوفاكي واالحتاد الدويل،
 بوصووفه ،أيضوواا  البصووري السوومعي الصووندوق يقوووم ،٦١٠١ ينوواير/الثووا، كووانون ٠ ومنووذ -38٦

 إنتووواج لتعزيوووز التمويووول بتووووفري والبصووورية، السووومعية والصوووناعة الثقافوووة وتطووووير لووودعم موووةعا م سسوووة
 ويف. اإلعاقووة ذوي لفخووخاذ املوجهووة البصوورية السوومعية لفعمووال الصوووتية والتعليقووات الشووروح
 موجهووة  ووو مشوواريع 4  ل التمويوول البصووري - السوومعي الصووندوق وفوور ،٦١٠٠و ٦١٠١ عووامي

 صوو  تعليوق وإنتواج وثائقيوة، خرائط 3 إنتاجمن أجل ) ام مصممة أو اإلعاقة ذوي األخخاذ
 .يورو ٦8 37١ إىل املشاريع هذه لدعم اإلمجايل املبلغ ووصل. (بصرية - مسعية ألعمال
 وضووعاف للمكفوووفني املوجهووة الصووو ، التعليوق ذات البصوورية السوومعية األعمووال وتصودر -383
 ،٦١٠٦-٦١١8 الفوورتة ويف. رقميووة فيووديو أقووراذ علووى السوولوفاكي األفووالم معهوود عوون البصوور،
 التعليقووووات إىل وباإلضووووافة. ٦١٠٠ عووووام يف صوووودرت 9 منهووووا اا،عنوانوووو ٠٢ جمموعووووه مووووا أصوووودر

 برتمجووات عنووه الصووادرة البصوورية السوومعية األعمووال مجيووع السوولوفاكي األفووالم معهوود يووزود الصوووتية،
 .مشاهدهتا من السمعية اإلعاقة ذوي متكن مكتوبة سلوفاكية
 سوووووينما أنشوووووطة بووووودأت( ٦١١7 عوووووام منوووووذ) نيووووورتا يف املكفووووووفني سوووووينما إىل وباإلضوووووافة -384

 للمكفوووفني احلضوورية املنطقووة مكتبووة بوودأت ،٦١٠٠ عووام ويف ؛٦١٠١ عووام بريشوووف يف املكفوووفني
 سوووووينما" دورة تن ووووويم لووووودى املدينوووووة، مكتبوووووة وتعاونوووووت. أيضووووواا  األفوووووالم عووووورض يف براتيسوووووالفا، يف

 موونال) الودورة هوذه مون عرضوني ،٦١٠٠ عوام يف ون مت السلوفاكي، األفالم عهدم مع "املكفوفني
 .(السكان من احملرومة الفجلات ثقافة - سلوفاكيا يف الثقافة لوزارة التابع اإلعانات ن ام من أيضاا 
 هووذه اعتمودت) ٦١٠٠ عوام حوو  العورض وقاعوات املتوواحف تنميوة ةاسورتاتيجي وفتحوت -385
( ٦١١٢ ديسومخ/األول كوانون ٦١ املو رخ ٠١78 رقوم السلوفاكية حلكومةا قرار مبوجب الوثيقة
 يف وضعت، وقد. الثقافية اخلدمات إىل الوصول إمكانية إتاحةو  اإلعاقة ذوي ثقافة لتطوير اجملال

 فووويهم مبووون السوووكان مووون احملروموووة للفجلوووات الفووورذ تكووواف  تعوووزز تووودابري ،5-4و ٠-4 األهوووداف
 .اإلعاقة ذوو األخخاذ
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 تركووز الوويت احلكوميووة غووري املن مووات مووع مكثووف بشووكل سوولوفاكيا يف الثقافووة وزارة تعوواونوت -38٢
 مسوائل يتنواول عوامالا اا فريق نشأتأ ،٦١١5 عام ويف. اإلعاقة ذوي األخخاذ ثقافة تشجيع على

 يف العامووول الفريوووق خوووارك ،٦١٠٠و ٦١٠١ عوووامي ويف. اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ الثقافيوووة التنميوووة
 .اإلعاقة ذوي ثقافة تعرتض اليت احلواجز إزالة هبدف الوزارة مو في لتثقيف وذجيةمن مشاريع إعداد
 املرافوووق إىل اإلعاقووة ذوي األخوووخاذ وصووول إمكانيوووة : إتاحووةاملعنوووون املشووروع نووواتل ومتثنوول -387

 حبوووم يف ،(٦١٠٠) الثقافووة جمووال يف واملاديوة اإلعالميووة احلووواجز إزالووة بقضوايا يتصوولفيمووا  الثقافيوة،
 إمكانيوات عون معلوموات تتضومن منهجيوة ومواد سلوفاكيا يف املتاحف إىل الوصول ب مكانية صلتت

 يف العواملني إطوالع إمكانيوات وعون اإلعاقوة ذوي لفخوخاذ الثقافوة بتووافر املتصولة املعلومات نشر
 .٦١٠٦ عام يف املشروع وسيستمر. اإلعاقة ذوي األخخاذ احتياجات على الثقافة قطاع
 يف) وفرهتوووووووا الووووووويت التخفيضوووووووات بشوووووووأناا اسوووووووتبيان سووووووولوفاكيا يف الثقافوووووووة وزارة عووووووودتأو  -388
 الثقافيوووة اخلووودمات جموووال يفوالعاملوووة  لووووزارةل التابعوووة احلكوميوووة الثقافيوووة امل سسوووات( ٦١٠١ عوووام
 إىل الوصول إمكانية لتعزيز الفعالة األدوات من املزيد عن البحث يف تتمثل اخلطة وكانت. العامة
 احللقووة أيضوواا  ون مووت. الثقافووة إىل اإلعاقووة ذوي األخووخاذ وصووول إمكانيووة يووادةز  هبوودف الفوون

 .الثقافية امل سسات يف التخفيضات لتوفري املعاصرة األخكال: املعنونة الدراسية
 الثقافيووة األنشووطة تعزيووز  ووو السووكان موون احملرومووة الفجلووات ثقافووة املعنووون الخنووامل ويوجووه -389

 والعقليوووة اجلسووودية، اإلعاقوووة ذوو األخوووخاذ: اإلعاقوووة أنوووواع يوووعمج - اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ
 خمتلفووة بطريقووة احملرومووة السووكان وفجلووات العقليووة الصووحة محايووة ذلووا يف مبووا والبصوورية، والسوومعية

 .(االجتماعي واالستبعاد اجلوانب املتعدد والتمييز الفقر، خلطر املعرضون األخخاذ)
 ذوي لصوا  للثقافوة املنهجوي التعزيوز  وو هامة خطوة اسلوفاكي يف الثقافة وزارة واختذت -39١
 الفجلوات ثقافوة: بعنووان مسوتقل إعانوات برنوامل طريوق عون والسولبية اإلجيابية الثقافة وتوفري اإلعاقة
 وتعزيوووز اإلعاقوووة ذوي والشوووبام األطفوووال ثقافوووة تعزيوووز يف أولويتوووه وتتمثووول. السوووكان مووون احملروموووة
 اإلعاقووة ذوي حيوواة عوون املعلومووات نشوور هبوودف الثقافووة قطوواع يف للعوواملني الن ووامي غووري التعلوويم

 وغوووري الدوريوووة الصوووحافة - احليووواة ثقافوووة دعوووم) والعقليوووة املاديوووة احلوووواجز علوووى والقضووواء وثقوووافتهم
 9١ إىل 8١ ويتصل الن ام، هذا إطار يف يورو 3١١ ١١١ من يقرم مااا سنوي ويوزع. (الدورية

 .اإلعاقة ذوي افةبثق السنوية النفقات من املائة يف
 التوووأليف حبقووووق الصووولة ذات واحلقووووق والنشووور التوووأليف حبقووووق املتعلوووق القوووانون ويووون م -39٠
تسووووخري  ،(٦9 املوووادة) خووواذ حكوووم يف ،أيضووواا  ،(٠8٦)(والنشووور التوووأليف حقووووق قوووانون) والنشووور

 مووون اسوووتثناء وهوووو القوووانو،، بوووالرتخيص هوووذا ويتعلوووق. اإلعاقوووة ذوي احتياجوووات يوووةبلتلاألعموووال 
 امل لوووف موافقوووة علوووى احلصوووول الضوووروري مووون يكوووون ال عنووودما للم لوووف احلصووورية امللكيوووة قووووقح

 امل لف. إىل رسوم بدفع التزام أي ينشأ وال أعماله الستخدام
__________ 

 التووأليف حبقوووق الصوولة ذات واحلقوووق والنشوور التوأليف حبقوووق املتعلووق القوووانني مبدونووة ٢٠8/٦١١3 رقووم القوانون (٠8٦) 
 .املعدلة بصيغته ،(والنشر التأليف حقوق قانون) والنشر
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 ومعووورفتهم اجلمهوووور وعاموووة البصووورية، اإلعاقوووة ذوي األخوووخاذ وعوووي إذكووواء أجووول ومووون -39٦
 جووورى اخلطيوووة، الوثوووائق إىل البصووورية عاقوووةاإل ذوي األخوووخاذ وصوووول ب مكانيوووة املتعلقوووة باملسوووائل
 أدوات - اخلطية الوثائق إىل البصرية اإلعاقة ذوي األخخاذ وصول ب مكانية املعين امل متر تن يم

 يف( البصور وضوعاف للمكفوفني السلوفاكي االحتاد) ام املعلومات وتوفري االجتماعي إلدماجهم
 ن ووام موون املوو متر هووذا ومووونل. ٦١٠٠ نوووفمخ/،الثووا تشوورين ٦٢ إىل ٦4 موون الفوورتة يف براتيسووالفا
 .السكان من احملرومة الفجلات ثقافة: واملعنون الثقافة لوزارة التابع اإلعانات
 هوودفها لإلعانوات أخورى بوورامل الثقافوة لقطواع فوو ن اإلعاقوة، ذوي برنوامل إىل وباإلضوافة -393
 ويتعلووق - الثقافووة إىل كفوووفنيامل وصووول إمكانيووة وإمنووا اإلعاقووة ذوي األخووخاذ لوويين األولويووة ذو
: الفرعوووي الخنوووامل - الوووذاكرة م سسوووات يف الثقافيوووة األنشوووطة: املعنوووون اإلعانوووات بخنوووامل هوووذا

 تشوارك أن ميكون الوذي الثقافيوة، القسوائم: املعنوون اإلعانوات وبرنامل املكتبات وأنشطة املكتبات
 واملكفوفووون والشووبام، األطفووال موون املكفوووفني موودارس املثووال، سووبيل علووى) اخلاصووة املوودارس فيووه
 مفتووح البصري السمعي للصندوق التابع اإلعانات وبرنامل. (براجمهم يعرضون الذين الفنانون أو

 .(٠83)السمعية البصرية لفعمال املكتوبة الرتمجة طلبات أو الصوتية التعليقات تعزيز طلبات أمام
 األوىل املرحلووة إىل السووياحة، جمووال يف سوولوفاكيا، انضوومت ،٦١٠١-٦١١9 الفوورتة ويف -394
  ووووو املوجووووه "(CALYPSO) كاليبسووووو" املعنووووون األوروبيووووة للمفوضووووية التحضووووريي االجتموووواع موووون

 فجلوووووات 4) األخوووووخاذ متكوووووني هووووو منوووووه وااووووودف. للجميووووع السوووووياحة أو االجتماعيوووووة السووووياحة
 ذلوا فتكوالي حتمول ميكونهم ال الوذين( واألسور اإلعاقوة وذوو والشوبام السون كبار - مستهدفة

 الفجلوات إحودى أيضواا  لفأوتتو. هنواك وقوت وقضواء األوروبية الصيفية العطل مراكز إىل السفر من
 يف األعضووواء الووودول مووون اإلعاقوووة ذوي املوووواطنني مووون املبوووادرة، هوووذه عليهوووا تركوووز الووويت املسوووتهدفة،

اا بلود ٦٠ مشلوت دراسوة األوىل املرحلوة يف أعودت وقود. لعضوويته املرخوحة والودول األورو  االحتاد
 املشواركة البلودان يف االجتماعيوة السياحة جمال يف احلالة الدراسة ورصدت. سلوفاكيا منهااا أوروبي

 .األورو  االحتاد موارد من متويلها جرى وقد. اجليدة للممارسات أمثلة ومجعت
 مووملف التابعووة العامليوة السووياحة من مووة يفاا عضوو  دولووة بوصووفها سولوفاكيا، انضوومت وقود -395

 ملن مووووة العامووووة اجلمعيووووة اعتموووودهتا الوووويت (٠84)السووووياحة ألخالقيووووات العامليووووة املدونووووة إىل املتحوووودة،
 يف اإلعاقووووة ذوي واألخووووخاذ السووووياحة بووووني العالقووووة وتوووون م. ٠999 عووووام يف العامليووووة السووووياحة
 الرجوووال بوووني املسووواواة السوووياحية األنشوووطة تراعوووي أن جيوووب": املدونوووة مووون ٦ املوووادة مووون ٦ الفقووورة
 للتعوورض قابليووة األكثوور للمجموعووات الفرديووة احلقوووق وخباصووة اإلنسووان، حقوووق وتعزيووز اء؛والنسوو

 ويف. "األصوليني والسوكان العرقيوة واألقليوات واملعواقني والشويوخ األطفوال خاصة وبصفة لفخطار
 وكبوار والطلبوة الشوبام وسوياحة العائليوة السياحة وتسهيل تشجيع ينبغي" :7 املادة من 4 الفقرة
 ."املعاقني وسياحة السن،
__________ 

 (٠83) http://www.avf.sk/. 
 (٠84) http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=105201. 

http://www.avf.sk/
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=105201


CRPD/C/SVK/1 

GE.14-17015 102 

 موون مسووتوى أعلووى علووى اإلعاقووة لووذوي الرياضووية األلعووام السوولوفاكية اجلمهوريووة وتوودعم -39٢
 واسوووتحدام الرياضوووية، األلعوووام يف املوهووووبني والشوووبام الرياضوووي، األداء مسوووتوى وعلوووى األداء،
 حووووووموالب والعلووووووم التعلووووويم وزارة وختصوووووص. اإلعاقوووووة ذوي والشوووووبام لفطفوووووال رياضوووووية أنشوووووطة
 باالحتوووادات املتعلوووق الووووزارة ميزانيوووة بوووام مووون املدنيوووة للجمعيوووات متوووويالت سووولوفاكيا يف والرياضوووة
 الرياضوووة وتنميوووة الرياضوووي بالتمثيووول متصووولة مهوووام يكفووول  وووا اإلعاقوووة ذوي لفخوووخاذ الرياضوووية
 .يةالرياض األلعام يف سلوفاكيا بتمثيل املتصلة املهام تنفيذ أجل من اإلعاقة ذوي للمواطنني

 وزارة توووودعم الرياضوووية، األلعوووام يف سوووولوفاكيا بتمثيووول املتصووولة املهووووام تنفيوووذ أجووول ومووون -397
 الوذين اإلعاقوة ذوي للطوالم الرياضوية املنافسوات سولوفاكيا يف والرياضوة والبحوم والعلوم التعليم
 .(٠85)للرياضة احلكومية بالرعاية املعين القسم ميزانية من خاصة مدارس يف تعليمهم يتلقون
 35١ ١١١ سولوفاكيا يف والرياضوة والبحوم والعلوم التعليم وزارة خصصت ،٦١٠٦ عام ويف -398
 إطوار يف املقدموة الرياضوة ميودان يف اإلعانوات طلبوات بتمويول املتعلوق الوزارة ميزانية بام من يورو

 ورعايوووة الرياضوووي، التمثيووول تشوووجيع  وووو واملوجهوووة "للمعووووقني الرياضوووة" املعنونوووة املنشوووورة الووودعوة
 األنشووطة وتوووفري الرياضووية، واألحوودام املسووابقات وتن وويم والرياضوويات، الرياضوويني موون املوهوووبني
 مكافحوووة يف واملراقبوووة والوقايوووة الرياضوووة، جموووال يف والتثقيوووف والطلبوووة، والتالميوووذ لفطفوووال الرياضووية
 التحرير، أنشطة عوتشجي واملدربني، والرياضيات الرياضيني ومكافأة الرياضة، يف املنشطات تناول

 .(٠8٢)الرياضة يف التعليمية واألنشطة واملتاحف
 األنشووووطة تنميووووة مفهوووووم السوووولوفاكية احلكومووووة أقوووورت ،٦١٠٠ أغسووووطين/آم 3٠ ويف -399
 خاصوة بورامل ب عوداد املتعلوق التودبري أيضواا  إطواره يف اعتمد الذي ،(٠87)والشبام لفطفال البدنية

 احلالوة حتسوني إىل الراميوة التودابري إطوار ضومن اإلعاقوة ذوي والشوبام لفطفوال الرياضية لفنشطة
 والشبام. لفطفال البدنية لفنشطة الراهنة
 ،اوووووا املخوووووول اإلعاقوووووة، ذوي لفخوووووخاذ (٠88)األوملبيوووووة لفلعوووووام السووووولوفاكية وللجنوووووة -4١١

 ذوي خوووخاذلف األوملبيوووة األلعوووام حركوووة إدارة ،سياسوووية غوووري مسوووتقلة رياضوووية من موووة بوصوووفها
 خووخاذلف الرياضووية باأللعوام النهوووض جموال يف هامووة مكانووة السولوفاكية، اجلمهوريووة يف اإلعاقوة
 للرياضوويني السوولوفاكي واالحتوواد البصوور وضووعاف املكفوووفني الرياضوويني قسووم ويوون م. اإلعاقووة ذوي
اا أحووداث اإلعاقووة، ذوي للرياضوويني السوولوفاكية الرابطووة مووع بالتعوواون بانت ووام، العقليووة اإلعاقووة ذوي
 السوورطان مكافحووة: أمثلووة ثالثووة وهنوواك. والشووبام لفطفووال الرياضووية األنشووطة تنميووة  ووو هوةموج
 والطلبووة والتالميووذ األطفووال حوث) عجووالت علووى املوودارس ومون ،(تثقيفووي نشوواط) عجووالت علوى
 التعليميووة األنشووطة ربووط) اإلعاقووة ذوي خووخاذلف األوملبيووة األلعووام ويوووم( البوود، النشوواط علووى

 .(الرياضة خالل من تماعياالج باإلدماج
__________ 

 (٠85) =sk&rootId=7291http://www.minedu.sk/index.php?lang. 
 (٠8٢) Postihnuti.pdf-Vyzva-09-http://www.minedu.sk/data/USERDATA/SKSport/2012. 
 (٠87) http://www.rokovanie.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/594. 
 (٠88) vybor-paralympijsky-nas/slovensky-http://www.spv.sk/o. 

http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7291
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 لفخووخاذ األوملبيووة لفلعووام السوولوفاكية اللجنووة تصوودر التعليميووة، األنشووطة إطووار ويف -4١٠
"Paralympionik" :املعنونووووة الفصوووولية اجمللووووة اإلعاقووووة ذوي

 ةاليوميوووو للصووووحيفة ملحووووق وهووووي ،(٠89)
"Sport"إزاء خمتلفوة عول اعتمواد أو التمييوز علوى القضاء إىل هتدف أخرى مناسبات تن م وهي ؛ 

 اإلعاقة. ذوي األخخاذ
 اإلعاقووة، ذوي األطفوال تعلوويم إمكانيوات منهوا بوسووائل للتعلويم، املناسووبة ال وروف وهتيجلوة -4١٦
 يسووتحيل والووذين ،(االجتماعيووة اخلودمات م سسووات يف املووودعني األطفوال اخلصوووذ وجووه وعلوى

 الداخليني للمرضى االجتماعية تاخلدما توفري من جزء خمتلفة، ألسبام املدارس داخل تعليمهم
( أ) الفرعية الفقرة من 5 بالبند عمالا  األخرى اخلدمات إطار يف االجتماعية اخلدمات مب سسات

 .(9٦)االجتماعية باخلدمات املتعلق القانون من ٠8 املادة من ٠ الفقرة من
 واألسووورة االجتماعيوووة والشووو ون العمووول وزارة تووووفر، (٠55)باإلعانوووات املتعلوووق بالقوووانون وعموووالا  -4١3
 .الدولية املن مات يف اإلعاقة ذوي األخخاذ من مات عضوية وتشجيع النشر، ألنشطة إعانات

حقوق احر دة بمو ر  االتفاقيرة تنطبرق علرى الفليران والفليرات والنسراء  -مابعاا  
 ذوات اإلعاقة 

   6 المادة  
 اإلعاقة ذوات النساء
. والرجول للمورأة اإلنسان وحقوق احلماية يف املساواة يضمن سلوفاكيا يف القانو، الن ام -4١4

 املشومولني مون خاصوة فجلوة اإلعاقوة ذوات النسواء تشوكل اجلوانوب، املتعودد التمييوز إلمكانيةاا ن ر و 
 .السلوفاكي اجلنائي القانون مبوجب باحلماية
 قوووقحل السوولوفاكيي احلكوووم لوويناجمل أمانووة بوصووفه لسوولوفاكيا، احلكووومي املكتووب وينفووذ -4١5

 اإلداريووة وبالرتتيبووات بووالتن يم املتصوولة املهووام اجلنسووني، بووني واملسوواواة القوميووة واألقليووات اإلنسووان
. للمجلوين الدائموة اخلوخاء أجهوزة أحود هوي اجلنسوني بوني املسواواة وجلنوة. اجمللوين ألنشوطة والتقنية
 مبوجووب واألسوورة عيووةاالجتما والشوو ون العموول وزارة اجلنسووني بووني املسوواواة جلنووة أمانووة مهووام وتنفووذ
 اجلنسوني بوني املسواواة خوعبة أيضواا  وتوجود. للمجلين التن يمية التوجيهية واملبادئ الفرعية القوانني
 .سلوفاكيا يف واألسرة االجتماعية والش ون العمل وزارة يف الفرذ وتكاف 
ييوز ضود من أخكال التم حلقوق اإلنسان وخكالا اا انتهاكاا ويعتخ العنف ضد املرأة عموم -4١٢

اا وميثوول التمييووز ضوود املوورأة إنكووار . ذلووا بدرجووة أكووخ يف حالووة النسوواء ذوات اإلعاقووة املوورأة، ويصوو ن 
ولووذلا، فوو ن اجلمهوريووة السووولوفاكية . ملبوودأ املسوواواة بووني اجلنسوووني والتكوواف  بووني النسوواء والرجوووال

وبوا بشوأن تشارك بشكل مكثف، على مستوى جملين أوروبا، يف وضع واعتماد اتفاقيوة جملوين أور 
__________ 

 (٠89) paralympionik-/www.spv.sk/casopishttp:/. 
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وقد . (٦٠١ )جمموعة معاهدات جملين أوروبا رقم منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيل
وبوذلا أصوبحت مون  ٦١٠٠ موايو/أيار ٠٠ وقعت اجلمهورية السلوفاكية على هذه االتفاقية يف

وتسوووتهدف هوووذه . أوائووول الووودول األعضووواء يف جملوووين أوروبوووا واالحتووواد األورو  الووويت قاموووت بوووذلا
وهوووي أول صوووا خوووامل . موووع العنوووف ضووود املووورأة والعنوووف املنوووزيلاا التفاقيوووة عووودم التسوووام  إطالقوووا

وتونص . على الصعيد األورو  ملنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنزيلاا ودقيق، وملزم قانون
. يناالتفاقية على إنشاء فريق دويل من اخلخاء املستقلني سويتوىل رصود تنفيوذها علوى الصوعيد الووط

ووزارة العوووودل يف سوووولوفاكيا بصوووودد إعوووواء حتليوووول هووووذه االتفاقيووووة، وسووووتعتمد بعوووود ذلووووا، التوووودابري 
 .التشريعية الالزمة ضمن إطار اختصاصها املواضيعي من أجل ضمان تنفيذ هذه االتفاقية

)القوووانون  ٦١١٢ ينووواير/كوووانون الثوووا، ٠ موووناا وسوووننت مووودونات جنائيوووة جديووودة اعتبوووار  -4١7
عد اإلجراءات اجلنائية( يف إطار االنتهاء بنجاح من إعادة تودوين القوانون اجلنوائي يف اجلنائي وقوا
علوووى عقوبوووات جنائيوووة للفعوووول الوووذي يسوووبب انتهاكووووات  (54)ويووونص القوووانون اجلنووووائي. سووولوفاكيا

الحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أسواس التمييوز أو الكراهيوة القائموة علوى أسواس 
 .البشرة أو األصل القومي واإلثين أو غري ذلا من األسبام مبا يف ذلا اإلعاقةالعرق أو لون 

مووون القسوووم العوووام مووون القوووانون  ٠39 ويعووورنف األخوووخاذ املشووومولون باحلمايوووة يف املوووادة -4١8
 اجلنووائي علوووى أعووم األطفوووال واحلواموول واملقربوووون واملعووالون واملسووونون واملرضووى، واألخوووخاذ حتوووت

الوويت  ا/ون الوودويل، واملو فووون العموميووون، والشووخص الووذي ميتثوول اللتزاماتووهاحلمايووة مبوجووب القووان
 وعمووووالا . يفرضوووها القووووانون، أو الشووووهود أو اخلووووخاء أو املرتمجوووون الشووووفويون واملرتمجووووون التحريريووووون

موون القووانون اجلنووائي، يعتووخ الشووخص الووذي يعووا، موون موورض  ٠٦7 موون املووادة ٢ بأحكووام الفقوورة
اا وبصورف الن ور عموا إذا كوان هوذا الشوخص غوري قوادر م قتو اا،ان م قتوجسدي أو عقلوي، وإن كو

على العمول أو تغوريت قدرتوه علوى العمول، أو كوان ذا إعاقوة أو ذا إعاقوة خوديدة أو مورض خوديد 
ألغووراض هووذا اا مريضوواا خخصوو أو عجووز حوواد، أو كووان يعووا، موون ضوورر جسوودي متفوواقم اخلطووورة،

موون القووانون اجلنووائي، يعتووخ الشووخص الووذي  ٠٦7 ملووادةموون ا ٢ بأحكووام الفقوورة وعمووالا . القووانون
الطورف  أو املرتكوب ال وروف احمليطوة بالفعول تكن له، من ناحية السن، أو احلالوة الصوحية، أو ع

 يسووتطيع الوودفاع عوون نفسووه الاا اجلووا،، أي فرصووة حلمايووة نفسووه أو نفسووها موون االعتووداء، خخصوو
 .اذا القانون وفقاا 
فردية غري املشروعة إجرامية )جمرنمة( ويعاقب عليها مبوجب قسم خاذ تعتخ األفعال الو  -4١9

وون األفعووال املوصوووفة للجرميوووة موون فوورض عقوبووة أخوود مقارنووة باألفعوووال . موون القووانون اجلنووائي ومتكن
املوصوووفة األساسووية للجرميووة املرتكبووة ضوود خووخص مشوومول باحلمايووة، مبووا يف ذلووا اجلرميووة املرتكبووة 

 .يع الدفاع عن نفسهضد خخص مريا أو ال يستط
أقرت حكومة سولوفاكيا االسورتاتيجية الوطنيوة ملنوع العنوف ضود املورأة ويف األسور والقضواء قد و  -4٠١
 .(٠٦)٦١٠٦-٦١١9 وخطوووة العمووول الوطنيووووة ملنوووع العنوووف ضووود املوووورأة والقضووواء عليوووه للفوووورتة (٠٠)عليوووه
خطة العمل الوطنية  ، ناقشت حكومة سلوفاكيا وأقرت التقرير امل قت عن تنفيذ٦١٠٠ عام ويف
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. واملعلومووات املسووتكملة عوون املهووام ٦١٠٦-٦١١9 ملنووع العنووف ضوود املوورأة والقضوواء عليووه للفوورتة
: ، بوووودأت األعمووووال التحضووووريية للمشووووروع الوووووطين يف إطووووار الخنووووامل التنفيووووذي٦١٠٠ ويف عووووام

 .العمالة واإلدماج االجتماعي وتقدمي الدعم ملنع العنف ضد املرأة والقضاء عليه
ويف إطووار محايووة املوورأة موون العنووف وغووريه موون أخووكال التمييووز، أدخلووت وزارة العموول والشوو ون  -4٠٠

االجتماعية واألسرة يف سلوفاكيا أولوية جديدة يف الفورتة الخناجميوة اجلديودة للصوندوق األورو  إلدمواج 
يوووود يف وبوووذلا يفوووت  فضووواء جد - منوووع العنوووف ضووود املهووواجرات - ٦١٠٦ رعايوووا بلووودان ثالثوووة لعوووام
 .للبحوم املتعلقة ب دماج النساء الال  يعشن يف سلوفاكيا ومساعدهتناا سلوفاكيا لبعد جديد متام

   1 المادة  
 األ فا  ذوو اإلعاقة

تسوتمد خطوووط األسوواس يف محايووة حقوووق الطفول يف سوولوفاكيا، يف املقووام األول، موون األحكووام  -4٠٦
التوصووويات احملوووددة للجنوووة  أيضووواا  وووا يعكوووين  االختيووواريني، الوووواردة يف اتفاقيوووة حقووووق الطفووول وبروتوكوليهوووا

 .األمم املتحدة حلقوق الطفل والتقرير الدوري الثا، لسلوفاكيا عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
، وقعوت سولوفاكيا علوى الخوتوكوول االختيواري التفاقيوة حقووق ٦١٠٦ فخاير/ويف خباط -4٠3

وهذا الخوتوكول االختياري هو أول اتفواق دويل يف ميودان  .الطفل املتعلق ب جراء تقدمي البالغات
وقوود نسووقت سوولوفاكيا، بعوود توليهووا املبووادرة يف . حقوووق اإلنسووان قووادت سوولوفاكيا عمليووة إعووداده

، تقوووودمي ثالثووووة قوووورارات جمللووووين األمووووم املتحوووودة حلقوووووق اإلنسووووان تتعلووووق بووووالخوتوكول ٦١١9 عووووام
. بقيوادة سولوفاكيا أيضواا اجلمعية العامة لفمم املتحودة قودم االختياري، كما أن قرار املوافقة عليه ب

 .دور املنسق يف الفريق األساسي الداعم العتماد الخوتوكول االختياري أيضاا وأدت سلوفاكيا 
 4٠ موون املووادة ٠ ويضومن دسووتور سوولوفاكيا محايووة خاصووة لفطفووال واملووراهقني يف الفقوورة -4٠4

موون الدسووتور إال يف حوودود  4٠ ساسووية املسوولم هبووا يف املووادةوال جيوووز املطالبووة جبميووع احلقوووق األ
 .القوانني اليت تنفذ هذا احلكم )القانون املتعلق باألسرة بصورة خاصة(

من القانون املتعلق باألسرة، للطفل القاصر القادر علوى  43 من املادة ٠ بالفقرة وعمالا  -4٠5
العقلي، احلق يف التعبري عنه حبرية يف مجيع  ا/هونضج ا/يتعلق بسنهفيما املستقل  ا/التعبري عن رأيه

وللطفل القاصر احلوق يف أن يسوتمع إليوه يف الودعاوى الويت جيوري فيهوا البوت . ا/املسائل املتصلة به
وينبغي إيالء االهتمام املناسوب لورأي القاصور مبوا يوتالءم موع . يف املسائل املتعلقة باألطفال القصر

موون قواعوود اإلجووراءات  ٠١١ موون املووادة 3 الوووارد يف الفقوورةويوونص احلكووم . سوونه ونضووجه العقلووي
 ا/يتعلوووق بسووونهفيموووا املسوووتقل  ا/املدنيوووة علوووى أنوووه إذا كوووان القاصووور القوووادر علوووى التعبوووري عووون رأيوووه

وحتووودد . يف الووودعوى، فووو ن احملكموووة تأخوووذ رأيوووه يف االعتبوووار ةمشوووارك/العقلوووي مشووواركاا  ا/ونضوووجه
و عوون طريووق هيجلووة خمتصووة يف احلمايووة القانونيووة لفطفووال أ ا/احملكمووة رأي القاصوور عوون طريووق  ثلووه

والوصووواية االجتماعيووووة، أو باالسوووتماع إىل القاصوووور حووو  بوووودون حضوووور الوالوووودين أو غوووريهم موووون 
 .األخخاذ املس ولني عن تربية القاصر
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وين م اجلزء الثالث من البام اخلامين من قواعد اإلجراءات املدنية بصفة خاصوة رعايوة  -4٠٢
وتعمل احملكمة خالل هذه . للقصر، وإجراءات التبين واإلجراءات املتعلقة ب مكانية التبيناحملكمة 

وتبودأ . اإلجراءات بالتعاون مع مجيع املشاركني من أجول كفالوة احلمايوة السوريعة والفعالوة للحقووق
قووة احملكمووة، يف املسووائل املتصوولة برعايووة القصوور، يف اختوواذ إجووراءات موون أجوول سووري الوودعاوى املتعل

ولووودى وضوووع اجلوووداول الزمنيوووة جللسوووات احملكموووة، . باألدلوووة بووودون توووأخري عنووود بدايوووة اإلجوووراءات
 وفقواا  تصنف القضايا املتعلقة برعاية القصر بوصفها حاالت تتطلوب سورعة خاصوة يف اإلجوراءات

ووسووع التعووديل الووذي أدخوول . للشووروط الووواردة يف ن ووام قضوواء احملكمووة األوروبيووة حلقوووق اإلنسووان
ن يم وزارة العدل يف سلوفاكيا املتعلق بالقواعد اإلجرائية إلدارة ومكاتب حماكم املقاطعوات على ت

( نطوووووواق ٦١٠٠ سووووووبتمخ/واحملوووووواكم اإلقليميووووووة، واحملوووووواكم اخلاصووووووة واحملوووووواكم العسووووووكرية )أيلووووووول
االختصاصووات احلاليووة )سووجالت احملوواكم( يف اجملموعووة املتعلقووة جبميووع القضووايا القانونيووة املتصوولة 

للقوانون املتعلوق  وفقواا  جلميوع الودعاوى الويت جورى الفصول فيهوااا فرعيواا وهوو يضوع تلخيصو. سرةباأل
وقوووود فسوووو  هووووذا التغيووووري اجملووووال لتمكووووني القضوووواة موووون التخصووووص يف املسووووائل املتعلقووووة . باألسوووورة

 .باألطفال،  ا يتطلب املعرفة بعلم النفين باإلضافة إىل املعرفة القانونية
 عطوواء(، تعوززت أدوات إ٦١٠٦ ينواير/إلجوراءات املدنيوة )كووانون الثوا،وبتعوديل قواعود ا -4٠7

إلجوووراءات املتعلقوووة باألطفوووال وأسوووفر ذلوووا عووون زيوووادة محايوووة مصوووا  األطفوووال لاملزيووود مووون املرونوووة 
وجيووووووز للمحووووواكم فووووورض حكوووووم أويل حووووو  يف حالوووووة وضوووووع خطوووووة لتنووووواوم الطفووووول بوووووني . أيضووووواا 

ويف القضووووايا الوووويت تتوووووىل فيهووووا . يقوووودمها األم واألمتنوووواوم الرعايووووة الشخصووووية الوووويت  - الوالوووودين
احملكمة رعاية قصر واليت تنطوي على عنصر أجنط، حتدد بصري  العبارة الفرتة اليت يتعني خالاوا 

ويف . على احملكمة الفصل يف القضية، أي يف غضون ثالثة أخهر من اليوم األول لبودء املوداوالت
و األلقووام لقصور، ويف املووداوالت املتعلقوة بتعيووني أوصوياء، يتعووني القضوايا املتعلقوة بتعيووني األمسواء أ

وااوودف موون احلكووم . موون بوودء املووداوالتاا يوموو 3١ علووى احملكمووة الفصوول يف القضووية يف غضووون
إىل االتفاقيوة املتعلقوة باجلوانوب اا )أ( هو مساعدة الوالد الوذي يطلوب، اسوتناد٠79 اجلديد للمادة

وهتووودف التشوووريعات إىل تعجيووول . طفوووال، عوووودة طفووول مووون اخلوووارجاملدنيوووة لالختطووواف الووودويل لف
القرارات اليت ميكن أن تستخدم يف الدعاوى املرفوعة باخلوارج كودليل علوى وجوود حقووق الوالودين 

 .انتهاكهاعلى والتزاماهتم، و 
ويف قطاع القانون اجلنائي، اعتمدت وزارة العودل يف سولوفاكيا، بوصوفها السولطة املركزيوة  -4٠8
لتوصوووويات اا دارة الدولووووة للتشووووريع يف جمووووال القووووانون اجلنووووائي، التوووودابري التشووووريعية الالزمووووة طبقوووويف إ

اايجلات الدولية وم سسات من ومة األمم املتحودة وجملوين أوروبوا مون أجول محايوة حقووق الطفول، 
وألغوووراض القوووانون اجلنوووائي، يعتوووخ أي خوووخص دون الثامنوووة . مبوووا يف ذلوووا األطفوووال ذوو اإلعاقوووة

ما ع يتحقق، مبوجب القانون الذي ينطبق علوى الطفول، بلووط سون الرخود  من العمر طفالا عشرة 
للفقوووورة الفرعيووووة )م( موووون اا ويعتووووخ الطفوووول، طبقوووو. (٠٦7 موووون املووووادة ٠ يف وقووووت سووووابق )الفقوووورة

ودوودد القووانون اجلنووائي األفعووال املوصوووفة . باحلمايووة مشووموالا اا ، خخصوو٠39 موون املووادة ٠ الفقوورة
)أ( ٠8١ ( واال وووار باألطفوووال )املوووادة٠79 اموووي املتمثووول يف اال وووار بالبشووور )املوووادةاإلجر  للعمووول
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ويشوري . (، باإلضافة إىل أفعال موصوفة أخرى ذات صولة بواجلرائم املتعلقوة باألطفوال٠8٠ واملادة
مووون القوووانون اجلنوووائي بصوووورة مباخووورة إىل حووواالت  ٦١9 مووون املوووادة ٠ حكوووم منفصووول مووون الفقووورة

 .ائع األساسية للجرميةاإلعاقة يف الوق
بالقوووووووووانون املتعلوووووووووق باحلمايوووووووووة االجتماعيوووووووووة والقانونيوووووووووة لفطفوووووووووال والوصووووووووواية  وعموووووووووالا  -4٠9

فوووووو ن لكوووووول طفوووووول احلووووووق يف طلووووووب املسوووووواعدة، حوووووو  بوووووودون معرفووووووة الوالوووووودين ، (8٠)االجتماعيووووووة
لوصاية ا، من أجهزة احلماية االجتماعية والقانونية لفطفال وا/األخخاذ املس ولني عن تربيته أو

االجتماعيووة، أو البلديووة، أو الوحوودة اإلقليميووة موون املسووتوى األعلووى أو أي جهووة معتموودة أخوورى، 
بقوانون  هبدف محاية مصا  الطفل حو  خوارج إطوار اجلهوات الفاعلوة الويت تضوطلع بتودابري عموالا 

زة املسو ولة ويتعني علوى اجلميوع إبوالط األجهو. احلماية االجتماعية والقانونية والوصاية االجتماعية
 .عن احلماية االجتماعية والقانونية للطفل والوصاية االجتماعية بأي انتهاك حلقوق الطفل

ويف الوقوووت الوووذي تنفوووذ فيوووه أجهوووزة احلمايوووة االجتماعيوووة والقانونيوووة لفطفوووال والوصووواية  -4٦١
ية االجتماعيووة، للقووانون املتعلووق باحلمايووة االجتماعيووة والقانونيووة والوصووا وفقوواا  االجتماعيووة التوودابري

لفن موووة القانونيوووة الوطنيوووة السوووارية واالتفاقوووات الدوليوووة يف جموووال محايوووة حقووووق  وفقووواا  ف عوووا تعمووول
وحتوودد أجهووزة احلمايووة االجتماعيووة والقانونيووة لفطفووال والوصوواية االجتماعيووة رأي الطفوول . الطفوول

يف الوودعاوى املرفوعووة العقلووي، وتعرضووه عنوودما متثوول الطفوول  ا/ونضووجه ا/يتعلووق بسوونهفيمووا القاصوور 
وتشكل إدارات خدمات االستشارة النفسية أجزاء من هيجلات احلمايوة االجتماعيوة . أمام احملكمة

، عوووورض النتووووائل ٦١١9 ويتوووووىل اخلووووخاء، منووووذ عووووام. والقانونيووووة لفطفووووال والوصوووواية االجتماعيووووة
 ائية(.اإلحصائية آراء األطفال )ال جيري رصد القضايا العادية من الناحية اإلحص

ودار رعايووة األطفووال مرفووق لتقوودمي الرعايووة امل سسووية، وتنفيووذ القوورارات األوليووة، والتأهيوول  -4٦٠
داخول أسورة مون املختصوني، يف  - احلمائي يف البيجلة املنزلية مون قبول مو وف بودار رعايوة لفطفوال

جمموعات تشخيص مستقلة تضطلع بتشخيصات خبرية، أو يف جمموعات منفصلة أو جمموعات 
متخصصة، لفطفال الذين يعانون مون اضوطرابات عقليوة، وذوي اإلعاقوة العقليوة، وذوي اإلعاقوة 
اجلسوودية، وذوي اإلعاقووة احلسووية، واألطفووال ذوي مووزيل موون اإلعاقووات، واألطفووال الووذين تتطلووب 

ومن أجول حتقيوق . يف خكل خدمات داخل امل سسةاا حالتهم الصحية رعاية خاصة تكون حصر 
من إدماج األطفال وإجناز أكخ قدر  كن مون املوضووعية يف نتوائل التشوخيص أقصى قدر  كن 

الووذي تضووطلع بووه دار رعايووة األطفووال الوويت جيووب أن توووفر فيهووا الرعايووة للطفوول يف إطووار جمموعووة 
الصووحية )األطفووال الصووغار الووذين يتعووني إيووداعهم، مبوجووب  ا/مسووتقلة متخصصووة بسووبب حالتووه
موجهوة األطفوال الوذين يتعوني وضوعهم يف جمموعوات متخصصوة القانون داخل أسور أخصوائيني، و 

لفطفووووال الووووذين يعووووانون موووون اضووووطرابات عقليووووة، واألطفووووال الووووذين، بسووووبب حووووالتهم الصووووحية، 
علوى الرعايوة املقدموة داخول امل سسوة(، اسوتحدثت آليوة قانونيوة للتحقوق مون قورار اا يعتمدون حصر 

وااودف هوو التأكود . رعاية األطفوال املعنيوة بداراا دار األطفال من قبل مستشار طط ليين مو ف
موون أن الرعايووة املقدمووة يف اجملموعووات املتخصصووة تقتصوور علووى األطفووال الووذين تتطلووب حووالتهم 
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ميكوون ضووماعا يف جمموعووة مسوووتقلة  الصووحية اإلخووراف الطووط املسووتمر وتكييووف ال ووروف الوويت ال
ال والوصوووواية االجتماعيووووة وهتيوووون وتكفوووول أجهووووزة احلمايووووة االجتماعيووووة والقانونيووووة لفطفوووو. عاديووووة

( لقبول مجيع األطفال ذوي اإلعاقة لكوي ٦١١9 يناير/من كانون الثا،اا ال روف املناسبة )اعتبار 
اموور يف مرافووق احلمايووة االجتماعيووة والقانونيووة لفطفووال هبووا أو يتلقوووا الرعايووة امل سسووية الوويت صوودرت 

 .والوصاية االجتماعية
. ي توووا خوووط األسووواس الوووذي يسوووتند إليوووه العمووول موووع األطفوووالوالووونهل الفووورد واإلدمووواج -4٦٦

أسووووور  -ج األطفوووووال يف اجملتمعوووووات احملليوووووة وينطبوووووق هوووووذا علوووووى هتيجلوووووة ال وووووروف املالئموووووة إلدموووووا 
. األخصائيني واجملموعات املرتبة واحملددة املواقع بشكل مناسب مون حيوث مسوتوى اجملتموع احمللوي

ري الرعايوة لفطفوال )التعلويم املهوين الودوري واإلخوراف( ويتي  النهل القائم على اإلدماج أهلية توف
وتتوىل دار رعاية األطفال، . وتعزيز إمكانية االتصال الفردي باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

جلووه الطفوول يف دار لرعايووة أية للطفوول أو السووبب الووذي أودع موون إذا تطلبووت ذلووا احلالووة الصووح
ء مدرسوووة ألغوووراض االمتثوووال لشوووروط االلتحووواق اإللزاموووي األطفوووال، هتيجلوووة ال وووروف الالزموووة إلنشوووا

 .باملدرسة ويف إطار التحضري لعمل أو هتيجلة ال روف الالزمة للتعليم الفردي للطفل
وثيقوووووة برناجميوووووة خووووواملة  (٠5)٦١٠٦-٦١١9 ومتثووووول خطوووووة العمووووول الوطنيوووووة لفطفوووووال للفووووورتة -4٦3

اجملتمووع املتعلقووة حبقوووق الطفوول، مبووا يف ذلووا  حلكومووة سوولوفاكيا حتوودد، بالنسووبة إىل سوولوفاكيا، التزامووات
لفطفووال ذوي اإلعاقووة اا خاصوواا وتووويل خطووة العموول الوطنيووة لفطفووال، اهتماموو. األطفووال ذوو اإلعاقووة

بتحديود مهوام تسوتند  أيضاا األطفال ذوي اإلعاقة، ولكن اا ليين فقط بصياغة مهام تستهدف خصيص
وتشووكل آجووال . ييووزي املتبوع يف إعمووال حقوووق الطفولإىل البيانوات الشخصووية وتعكووين الونهل غووري التم

وتبووني طريقووة التنفيووذ . موون كوول مهمووةاا التنفيووذ، واملسوو ولية، وضوومان التمويوول الووالزم لتنفيووذ املهمووة جووزء
املسوو ولية عوون  أيضوواا ويتحموول أصووحام املهووام . إذا كانووت طبيعووة املهمووة تسووم  بووذلا أو تتطلبووه أيضوواا 

ينوووة، مبوووا يف ذلوووا عووورض النتوووائل الفعليوووة أو م خووورات التنفيوووذ الفعلوووي رصووود الكفووواءة وتقيووويم املهموووة املع
املعوووين حبقوووق اإلنسوووان  يمجلووين احلكوووملوهيجلووة اخلوووخاء الدائمووة التابعوووة ل. يتصوول هبووودف املهمووة فيمووا

وهووي جلنووة األطفووال والشووبام، هووي املسوو ولة عوون إعووداد  - واألقليووات الوطنيووة واملسوواواة بووني اجلنسووني
 .بتنفيذ مهام خطة العمل الوطنية لفطفال، وحتديثها واإلبالط عنها البيانات املتعلقة

، بوودأت جلنووة األطفووال والشووبام، املطلوووم أن يكووون موون بووني ٦١٠٠ وقبوول عايووة عووام -4٦4
أعضووائها أطفوووال وخوووبام مووون ذوي اإلعاقووة، يف إنشووواء فريوووق خوووخاء عاموول مووون أجووول وضوووع آليوووة 

يووت اللجنووة  وح. ورصوود إعمووال حقوووق الطفوول ملشوواركة األطفووال والشووبام يف رسووم السياسووات
بالوودعم السووتحدام منوووذج تشوواركي علووى مسووتوى هيجلووة حكوميووة استشووارية موون نووواتل املشووروع 

يتعلووووق مبشوووواركة األطفووووال والشووووبام يف اجلمهوريووووة فيمووووا اسووووتعراض سياسووووات املشووووروع : املعنووووون
الويت كانوت تأخوذ يف  من خالل منهجيوة جملوين أوروبوا، ٦١٠٠ السلوفاكية، جرى تنفيذه يف عام

وخوكلت جمموعوة مقارنوة . إعمال حقوق الطفل مون من وور األطفوال ذوي اإلعاقوة أيضاا االعتبار 
موون اا متثيوول )حموودد األهووداف( ألطفووال موون ذوي اإلعاقووة، جووزء أيضوواا موون سووتة أطفووال، كووان فيهووا 

 .تلاعملية التقييم 
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خنووووامل ال" عنووووانحتووووت بري واعتمووودت احلكوموووة السوووولوفاكية جمموعوووة متشووووعبة مووون التووودا -4٦5
الخنوامل الووطين و  ."ة املواطنني ذوي اإلعاقة يف مجيوع جمواالت احليواةالوطين لتحسني أحوال معيش

خطوة ن امية  و استحدام عملية احلل التدرجيي واملفاهيمي لعدة مشاكل حياتية لفخوخاذ، 
نوووووع حووووواالت اإلعاقوووووة، ، مبوووووا يف ذلوووووا هتيجلوووووة ال وووووروف ملأيضووووواا وبالتوووووايل لفطفوووووال ذوي اإلعاقوووووة 

والتشخيص والعالج يف مرحلة مبكرة، والتسجيل واإلدماج املناسوب يف احليواة االجتماعيوة وحيواة 
وهو يهدف إىل حتقيق تكاف  الفرذ وإدماج األخخاذ مبن فويهم األطفوال ذوو اإلعاقوة . العمل

 لتحسووني األحوووال الخنووامل الوووطين" وجيووري إعووداد وثيقووة برنووامل جديوود بعنوووان. يف حيوواة اجملتمووع
إىل هيكوووول اا وينبغووووي أن تسووووتند جماالتووووه املواضوووويعية أساسوووو. "املعيشووووية لفخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة

 .اجملاالت يف اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة
حقووق مجيوع فجلوات األطفوال مبون فويهم األطفوال  أيضاا عم وزارة الصحة يف سلوفاكيا دوت -4٦٢

، الووذي (٠9١) ٦١٠5-٦١١8 ا بتنفيووذ الخنووامل الوووطين لرعايووة األطفووال للفوورتةذوو اإلعاقووة وذلوو
ويسوووووتهدف هوووووذا الخنوووووامل الوقايوووووة، والرعايوووووة الطبيوووووة . ٦١١8 أقرتوووووه احلكوموووووة السووووولوفاكية عوووووام

وتشوومل . يتعلووق بتحسووني صووحة األطفووال واملووراهقنيفيمووا الالحقووة، وتنسوويق األنشووطة واخلوودمات 
يووووة الرعايووووة الصووووحية والوقايووووة لفطفووووال واملووووراهقني؛ وهووووو يغطووووي مهوووام هووووذا الخنووووامل حتسووووني نوع

اجملاالت املتعلقوة بفورتات موا قبول الووالدة وموا حوول الووالدة وموا بعود الووالدة بودعم صوحة احلوامول 
وبتنفيذ توصيات مبادرة املستشفيات املالئمة لفم والطفل التابعة ملن مة الصحة العاملية يف مرافق 

جراء الفحوذ املبكرة للكشف عن العيوم يف النمو ورصود األموراض املتصولة الرعاية الصحية، وإ
وتسوتند وزارة الصوحة يف سولوفاكيا يف تصوميم املهوام إىل وجووم إيوالء . بنماء األطفال واملوراهقني

مزيوود موون االهتمووام لقضووايا اإلعاقووة لوودى األطفووال واملووراهقني يف الخنووامل الوووطين لرعايووة األطفووال 
 .٦١٠5-٦١١8 فرتةواملراهقني لل

اا الطوووالم ذوي اإلعاقوووة طبقووو/و وووري تربيوووة وتعلووويم األطفوووال ذوي اإلعاقوووة والتالميوووذ -4٦7
والتعليم يف مدارس ابتدائية خاصة مكفول لفطفال يف . (٠9٠)للقانون املتعلق بالرتبية والتعليم

رديوة والتعلويم عون طريوق الودروس الف. م سسات اخلدمات االجتماعية خالل السونة الدراسوية
ون متخصصووون يووزورون م سسووات اخلوودمات االجتماعيووة مكفووول لفطفووال بووالوويت يقوودمها مر 

 باملدارس.الذين ال يلتحقون 

__________ 

 (٠9١) http://www2.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/AD11FFDDE529B486C125758500321408?  الوثيقووووووووووووووووووووووة
 .٦١١8 مارس/آذار ٦٢ امل رخ ٠9٦ املفتوحة قرار احلكومة السلوفاكية رقم

وامللحقووات علوويم )قووانون املوودارس(، وبالتعووديالت مبدونووة القوووانني املتعلووق بالرتبيووة والت ٦45/٦١١8 القووانون رقووم (٠9٠) 
 .قوانني معينة، بصيغته املعدلةاخلاصة ب
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 بمو   االتفاقية اح دة اللزااات -خااساا  
  50 المادة  

  مع اإلحصاءات والبيانات
 وو املسوائل املوجهوة  اا،ال يوجد يف سلوفاكيا ن ام البحووم املواضويعية واملنسوقة م سسوي -4٦8

بووول إن األمووور يتعلوووق مببوووادرات . ذات الصووولة باإلعاقوووة، وحيووواة األخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة وأسووورهم
 :حبثية فردية مل سسات خ  ميكن تقسيمها إىل عدة فجلات

  البحووووم القطاعيوووة عووون اإلعاقوووة )تتصووول مبشووواريع حبوووث تشووومل مواضووويع خووو  تووورتبط
رادى الووزارات، مثول وزارة العمول مبسائل مواضويعية خمتوارة تعوا  يف إطوار اختصواذ فو

والشووووو ون االجتماعيوووووة واألسووووورة، ووزارة التعلووووويم والعلووووووم والبحووووووم والرياضوووووة، ووزارة 
 الثقافة، وما إىل ذلا(؛

  البحوم املتعلقة باإلعاقة الويت  ريهوا اجلامعوات واألكادمييوة السولوفاكية للعلووم )ويتصول
رامل املون  الوطنيوة )مثول وكالوة املون  مبختلف مشاريع البحث اليت تنفذ بدعم من بو اهذ

 والدولية؛ ((VEGAالعلمية فيغا )
  البحوم اليت تنفذها املن مات املستقلة والقطاع املد، )مثل معهد الشو ون العاموة إيفوو

(IVO( وم سسة اإلصالح االجتماعي سوسيا ،)SOCIA واجمللين الووطين للموواطنني ،)
 .ذوي اإلعاقة يف سلوفاكيا(

مون ميزانيوة وزارة العمول والشو ون االجتماعيوة واألسورة اا اآن، متول البحوم أساسووح   -4٦9
وتوووىل معهوود حبوووم العموول واألسوورة، بوصووفه م سسووة علميووة . وموون موووارد تووأ  يف خووكل إعانووات

وحبثيووة تعموول ضوومن اختصوواذ امل سووين وزارة العموول والشوو ون االجتماعيووة واألسوورة يف سوولوفاكيا، 
ية يف إطار عقود مع وزارة العمل والش ون االجتماعية واألسرة، ومع برامل تنفيذ عدة مشاريع حبث

 .(٠9٦)٦١٠٦-٦١١8لفرتة لمن  أخرى 
وبشووكل مكثووف مووع  ثلووي اجملتمووع املووود،،  أيضوواا وتعوواون معهوود حبوووم العموول واألسوورة  -43١
كال وانطووووى التعووواون علوووى أخووو. سووويما اجمللوووين الووووطين للموووواطنني ذوي اإلعاقوووة يف سووولوفاكيا وال

 عووووداد االستشووووارات باا وموووورور يتعلووووق بأنشووووطة حبوووووم املشوووواريع املقووووررة، فيمووووا خوووو  موووون التفاعوووول 
إىل اخنووراط  ثلووي املن مووات غووري احلكوميووة يف تنفيووذ مشوواريع البحوووم يف و للفحوصووات امليدانيووة، 

 .خكل عضوية مباخرة يف أفرقة املشاريع أو يف هيجلاهتا االستشارية

__________ 

يوورد املزيوود موون املعلومووات التفصوويلية عوون فوورادى مشوواريع البحوووم املعنيووة يف املوقووع الشووبكي ملعهوود حبوووم العموول  (٠9٦) 
 .www.ivpr.gov.sk :واألسرة

http://www.ivpr.gov.sk/
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بحووم الفرديوة يف فورتة الرصود كموواد إلعوداد التشوريعات الوطنيوة واستخدمت مشواريع ال -43٠
يف جمال اخلدمات االجتماعية، واملساتات املالية يف التعويضات ودعم احلياة املستقلة والتو يوف 

ويف إطوووار املشوووروع إنرتلووونكين علوووى وجوووه اخلصووووذ )الووون م الصوووحية . لفخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة
منذجووة الوصووالت البينيووة والووروابط بووني الوقايووة  - ن يف أوروبوواوالرعايووة الطويلووة األجوول لكبووار السوو

(، رافقت العمل البحثوي INTERLINKSوإعادة التأهيل، وجودة اخلدمات والرعاية غري الرمسية( )
محلوووة تروجييوووة واسوووعة النطووواق بشوووأن بنووواء القووودرات يف جموووال الرعايوووة الطويلوووة األجووول للمعوووالني يف 

 .القطاعني العام واخلاذ
وال يتووووىل املكتوووب اإلحصوووائي لسووولوفاكيا بشوووكل بوووارز رصووود البيانوووات عووون األخوووخاذ  -43٦

ذوي اإلعاقووة، حسووب اجلوونين أو العموور، أو التعلوويم، أو النوووع الفووردي لإلعاقووة )بدنيووة أو بصوورية 
مسعيوووووة أو عقليوووووة أو داخليوووووة( أو سوووووبب حووووودوم هوووووذه اإلعاقوووووة، أو بيانوووووات عووووون مسوووووتوى  أو

تصادية أو احلقائق بشأن موا إذا كوان هو الء األخوخاذ يعيشوون يف االستقاللية، أو األنشطة االق
وللمكتووووب، يف إطووووار إحصوووواءاته املتعلقووووة باحلمايووووة . أو يف مرفووووق للرعايووووة امل سسووووية يووووةبيجلووووة منزل

االجتماعية )منهجية الن ام األورو  إلحصاءات احلماية االجتماعية املتكاملة( بيانات عن عدد 
ز ومعاخووووات العجووووز منووووذ سوووون مبكوووورة وبيانووووات عوووون نفقووووات املسووووتفيدين موووون معاخووووات العجوووو

 ."اإلعاقة" االستحقاقات االجتماعية يف الغرض
، اضووووطلع املكتووووب اإلحصووووائي مبشووووروع  ووووريط  ووووول موووون االحتوووواد ٦١١9 ويف عووووام -433

األورو ؛ وكووان ااووودف مووون هوووذا املشوووروع هووو إعوووداد الصووويغة السووولوفاكية للنمووووذج األورو  
وقووودمت نوووواتل املشوووروع إىل املكتوووب اإلحصوووائي . االجتمووواعي واختبارهوووا واإلدمووواجلإلعاقوووة 

موون أجوول تنفيووذ هووذا اا عاموواا عرضوو ٦١٠٠ للجماعووات األوروبيووة الووذي نشوور يف صوويف عووام
االسوووووتنتاج حتوووووت عنووووووان جديووووود )الدراسوووووة االستقصوووووائية األوروبيوووووة عووووون الصوووووحة واإلدمووووواج 

ضافة إىل تعلم اخلصائص األساسية ، كانت حبوثه، باإل٦١٠٦ ويف خريف عام. االجتماعي(
االجتماعيوووووة والشخصوووووية، تتصووووول بقيوووووود الصوووووحة يف األجووووول الطويووووول ومشووووواكلها، وبتنقووووول 
األخووخاذ ذوي اإلعاقووة، وإمكانيوووة نقلهووم وب مكانيوووة الوصووول إىل املبوووا،، ووسووائل النقووول، 

القتصادية والتعليم، والعمالة، واستخدام خبكة اإلنرتنت واالتصاالت االجتماعية وال روف ا
قوووم املكتووب يو . البحوث هووذاوسويغطي االحتوواد األورو  تكواليف . للحيواة ووقووت الفوراط فيهووا

اإلحصوووووائي لسووووولوفاكيا برصووووود عووووودد العووووواملني مووووون ذوي اإلعاقوووووة يف جموووووالني ضووووومن إطوووووار 
 :إحصاءات سوق العمل

 الدراسة االستقصائية للقوى العاملة مبا يف ذلا التوزيع حسب اجلنسني؛ 
 3-3-7 ر ربووع السوونوية املقدمووة موون امل سسووة ألغووراض تنفيووذ املهمووة املتعلقووة بالتوودبرييف التقوواري 

، ٦١١٢ نوووفمخ/تشوورين الثووا، 8 املوو رخ 93٦ الوووارد يف قوورار احلكومووة السوولوفاكية رقووم
 .الذي ال يشرتط التوزيع حسب اجلنين أو العمر
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والشوووو ون االجتماعيووووة  ويقوووودم املكتووووب اإلحصووووائي لسوووولوفاكيا بانت ووووام إىل وزارة العموووول -434
واألسوووورة يف سوووولوفاكيا )اللجنووووة املعنيووووة باألخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة( موووووجز معلومووووات عوووون عوووودد 

للقووانون املتعلووق اا العوواملني موون األخووخاذ ذوي اإلعاقووة املعوورتف بووأعم مواطنووون ذوو إعاقووة طبقوو
بوأكثر  مرحبوةطة يف توزيوع املوو فني الوذين اخنفضوت قودرهتم علوى أداء أنشو (3)بالتأمني االجتماعي

( واملووو فني الووذين اخنفضووت قوودرهتم علووى إ ٠-يف املائووة ) 7١ يف املائووة، ولكوون أقوول موون 4١ موون
( نتيجوة حلالوة صوحية غوري مواتيوة طويلوة إ ٦-يف املائوة ) 7١ أداء أنشطة مدرة للودخل بوأكثر مون

مون  ٢3 يتعلق بأحكوام املوادةفيما وعالوة على ذلا، ف ن حصتهم . جل، حسب املقاطعاتاأل
. ديسووومخ مووون السووونة املعنيوووة/كوووانون األول 3٠ يف أيضووواا القوووانون املتعلوووق خبووودمات العمالوووة تقوووينم 

وينشوووور املكتووووب اإلحصووووائي . مووووارس موووون السوووونة التاليوووة/آذار 3٠ حووو اا تقووودم املعلومووووات دائمووووو 
رتبوات املو فوون ومتوسوط امل: هذه البيانات مع بيانات أخرى يف املنشور املعنووناا لسلوفاكيا سنوي

 .من املوقع الشبكي للمكتباا الشهرية، والذي ميكن تنزيله جمان
املعوورتف بووأعم أخووخاذ اإلعاقووة وتقوودم املعلومووات املوووجزة عوون عوودد العوواملني موون ذوي  -435

موون ذوي اإلعاقووة بصووورة منفصوولة مبوجووب القووانون املتعلووق بالضوومان االجتموواعي يف أجهووزة إدارة 
 .الدولة واحلكم الذا  احمللي

وتسووووتخدم وزارة العموووول والشوووو ون االجتماعيووووة واألسوووورة يف سوووولوفاكيا ن ووووام املعلومووووات  -43٢
الوزاري للمكتوب املركوزي للعمول والشو ون االجتماعيوة واألسورة لودفع االسوتحقاقات االجتماعيوة؛ 

وجيموع ن ووام املعلومووات . لعموول والشو ون االجتماعيووة واألسوورةلويودير هووذا الن ووام املكتوب املركووزي 
البيانوات عوون مودى االضوطرام الووو يفي لودى األخوخاذ ذوي اإلعاقووة، وتقودمي املسوواتات هوذا 

املاليووووة بعوووود ذلووووا للتعووووويا عوووون اآثووووار االجتماعيووووة لإلعاقووووات الشووووديدة، وبطاقووووات اإلعاقووووة 
وجيوووري رصووود البيانوووات عووون املسوووتفيدين مووون املسووواتات . الشوووديدة، وبطاقوووات وقووووف السووويارات

 أيضواا وجيوري . ات، والعمور، واجلونين، والتقسويم اإلقليموي، وموا إىل ذلوااملالية، مثل مبلوغ املسوات
عوا أحود معوايري إحيوث  اا،رصد حاالت اإلعاقة من خالل توفري االسوتحقاقات للمحتواجني ماديو

املسوواتة يف محايووة احلووق يف املسوواعدة احلمائيووة يف إطووار املسوواعدة يف تلبيووة حاجووة ماديووة )اخنفوواض 
تقووودمي عوووالوات  أيضووواا ويسوووجل . (مووورب ملائوووة يف القووودرة علوووى أداء نشووواط يف ا 7١ يزيووود علوووى مبوووا

سووونوات والوووذين هوووم يف حالوووة صوووحية غوووري  ٢و 3 عموووارهم بووونيأالوالديوووة لفطفوووال الوووذين تووورتاوح 
وتوووفر بانت ووام إحصوواءات عوون االسووتحقاقات االجتماعيووة املدفوعووة، مبووا يف . مواتيووة طويلووة األجوول

 .ه، يف تقارير خهرية منت مةذلا البيانات الوارد ذكرها أعال
اخلووودمات اإللكرتونيوووة لووووزارة العمووول والشووو ون " وجووورى حتديووود املشوووروع الووووطين املعنوووون -437

االجتماعيوووووة واألسووووورة يف سووووولوفاكيا يف قطووووواع أداء إدارة االسوووووتحقاقات االجتماعيوووووة احلكوميوووووة، 
نوووامل التشوووغيلي املتعلوووق يف إطوووار الخ  "واملسووواعدة االجتماعيوووة ومووون  املسووواعدة للمحتووواجني ماديوووا

وااوودف األساسووي اووذا املشووروع الوووطين هووو تبسوويط عمليووة تقوودمي . بتعموويم املعلوماتيووة يف اجملتمووع
وينبغووووي إنشوووواء ن ووووام معلومووووات . املووووواطنني لطلبووووات احلصووووول علووووى االسووووتحقاقات االجتماعيووووة
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ن ووووام "بوووارة يلوووي بعفيموووا متكامووول خوووامل جديووود إلدارة االسوووتحقاقات االجتماعيوووة )يشوووار إليوووه 
( موون أجوول تنفيووذ هووذا ااوودف؛ وسوويحل حموول ن ووام املعلومووات "املعلومووات إلدارة االسووتحقاقات

. احلايل للمكتب املركزي للعمل والش ون االجتماعيوة واألسورة يف دفوع االسوتحقاقات االجتماعيوة
داريووة وسوويجري يف إطووار مشووروع ن ووام املعلومووات إلدارة االسووتحقاقات تصووميم البنيووة الفوقيووة اإل

لن وووام املعلوموووات إلدارة االسوووتحقاقات، وتنفيوووذها، وبووودئ تشوووغيلها بوصوووفها إحووودى الوحووودات 
 .لتلبية احتياجات اإلبالط التشغيلي والتحليالت املخصصة مستستخدالثالم اليت 

للقوووووووانون املتعلوووووووق باحملووووووواكم، تقووووووووم وزارة العووووووودل يف سووووووولوفاكيا برصووووووود وتقيووووووويم اا وطبقووووووو -438
تنسووووووويق  أيضووووووواا علوووووووى التقوووووووارير وإحصووووووواءات القضووووووواء؛ وهوووووووو يكفووووووول  القضوووووووائي بنووووووواء اجلووووووودول
اإلحصووووواءات احلكوميوووووة، واإلحصووووواءات القضوووووائية ونقووووول البيانوووووات الووووويت جووووورى   هيوووووز عمليوووووة
كوووووووانون  ٦١ امل رخوووووووة 3٠/٦١١5 والئحوووووووة وزارة العووووووودل رقوووووووم. املعلوموووووووات ن وووووووم إىل  هيزهوووووووا
ون اإلدارة الووداخلي الووذي يوون م واملتعلقووة باإلحصوواءات القضووائية هووي قووان ٦١١5 ديسوومخ/األول

 .القضائية أداء اإلحصاءات
وتقوم وزارة الصحة يف سلوفاكيا برصود احلالوة الصوحية للسوكان ويف نفوين الوقوت جبموع  -439

. (٠93)املعلومات الطبية و هيزها وهي تتعاون بشوكل وثيوق موع املركوز الووطين للمعلوموات الصوحية
إلعاقووة ميكون احلصوول عليهووا مون التقوارير السوونوية ولوديها معلوموات جزئيووة عون األخوخاذ ذوي ا

)أجنحة دراسة اللهجات، وأجنحوة اضوطرابات الرئوة  عن أنشطة فرادى أجنحة املرضى اخلارجيني
وطب السل، وأجنحة الطوب النفسوي، وأجنحوة الطوب العوام لفطفوال واملوراهقني، وأجنحوة طوب 

 سنة.ع وجيري تقييم هذه البيانات كل رب. العيون وطب األعصام(

  52 المادة  
 اللعاون ال ولي

اا يشووووكل تعزيووووز حقوووووق اإلنسووووان وتقوووودمي املسوووواعدة إىل األخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة جووووزء -44١
 .يتجزأ من اسرتاتيجية املساعدة اإلمنائية الرمسية )املساعدة اإلمنائية الرمسية سلوفاكيا( ال

حتسووووني  ووووروف ": (BOVAP) ، أجنووووز مشووووروع الرابطووووة املدنيووووة بوفووووام٦١٠١ ويف عووووام -44٠
 D.P. DES مبسوواعدة موون أموووال املسوواعدة اإلمنائيووة الرمسيووة يف م سسووة إنتوواج "عموول ذوي اإلعاقووة

واسووتهدف املشووروع إعووادة بنوواء وحتووديث قاعووات اإلنتوواج هبووذه امل سسووة . يف نووويف سوواد يف صووربيا
سوووومعية الوووويت تركووووز علووووى التأهيوووول املهووووين لفخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة واألخووووخاذ ذوي اإلعاقووووة ال

وتضوووطلع امل سسوووة باإلنتووواج يف جمووواالت  هيوووز املعوووادن واخلشوووب . وإعووودادهم للعمووول وتوووو يفهم
 .والنسيل ومواد اإلعالن

__________ 

 (٠93) http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx. 

http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx
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، جوووورى متويوووول مشووووروع الرابطووووة املدنيووووة أدرا )وكالووووة السووووبتيني للتنميووووة ٦١١9 ويف عووووام -44٦
م )حواالت اإلعاقوة املزدوجوة واإلغاثة( الرامي إىل إعادة بناء مركز تأهيل األطفال املعوقني ووالوديه

البدنية والعقليوة، واألطفوال ضوعاف السومع والبصور( مون املسواعدة اإلمنائيوة الرمسيوة السولوفاكية يف 
، إىل حتسووني نوعيووة اخلوودمات ٦١٠٠ ويهوودف املشووروع، الووذي أجنووز يف عووام. أوالنباتووار، منغوليووا

 أيضوواا وخووكلت . ل املركووزوكفالووة مسووتوى أساسووي موون األموون وإمكانيووة الوصووول دون حووواجز داخوو
يتعلووق بأسوور األطفووال ذوي اإلعاقووة وإتاحووة فهووم فيمووا أنشووطة توعيووة السووكان يف حموويط امل سسووة 

 .من املشروعاا أفضل الحتياجاهتم جزء
، مولوووت اجلمهوريوووة السووولوفاكية، مووون خوووالل املسووواعدة اإلمنائيوووة الرمسيوووة، ٦١٠١ ويف عوووام -443

الووووووذي اضووووووطلعت بووووووه . "طفووووووال ذوي اإلعاقووووووة يف صووووووربياالطاقووووووة الشمسووووووية لف"املشووووووروع املعنووووووون 
 وو تركيوب تكنولوجيوا احلورارة الشمسوية يف عودة م سسوات اا وكان موجه.  Thermosolar Žiarخركة

 Dom za decu i lica ometena u razvoju "DRلرعايوة األطفوال والشوبام ذوي اإلعاقوة العقليوة )

NIKOLA ŠUMENKOVIĆ", Stamnica Dom za decu "KOLEVKA", Subotica Decji dom 

"MLADOST" Kragujevac, Centar za baznu rehabilitaciju, Kosovska Mitrovica). 
مشوووروع املن موووة الووويت ال تسوووتهدف الووورب ، املركوووز الووووطين لتكووواف  الفووورذ،  أيضووواا وموووول  -444
ب عاقووة جووراء  تكوواف  فوورذ العموول واملعيشووة للبوسوونيني، والصوورم والكووروات الووذين أصوويبوا" املعنوون

. ٦١٠١ من املساعدة اإلمنائية الرمسية السولوفاكية يف عوام "فواكه ال ألغام - انفجار ألغام أرضية
وااوودف موون هووذا املشووروع يف البوسوونة واارسووا هووو توووفري فوورذ عموول لفخووخاذ الووذين أصوويبوا 

الووذا  يف  ب عاقوة بسوبب حووادم ألغووام أرضوية وحتسوني قودرهتم علووى املسواتة يف عمليوة التو يوف
 أيضووواا وقووود عموووق هوووذا املشوووروع . اإلنتووواج الزراعوووي اإليكولووووجي، ومووون مث حتسوووني نوعيوووة حيووواهتم

 .الكروات والصرم والبوسنيني - األممكل هذه التكامل بني  

  55 المادة  
 اللنفيذ وال ص  على الصعي  الو ني

ألموم املتحودة لتنفيوذ اتفاقيوة ا  كنوةعقدت عودة جلسوات عمول هبودف اسوتنباط حلوول  -445
ملمثلووني عووون اا ومشلووت اجتماعووو. حلقوووق األخووخاذ ذوي اإلعاقوووة ورصوودها علوووى الصووعيد الووووطين
(، ومناقشة مائدة ٦١٠٠ مارس/وزارة العمل والش ون االجتماعية واألسرة، ووزارة اخلارجية )آذار

 ون مسووووتديرة ن مهووووا اجمللووووين الوووووطين السوووولوفاكي للمووووواطنني ذوي اإلعاقووووة بوووووزارة العموووول والشوووو
قووووق املعنيوووة حباالجتماعيوووة واألسووورة يف سووولوفاكيا حبضوووور  ثووول أجنوووط عووون جلنوووة األموووم املتحووودة 

(، واجتماع عمول ٦١٠٠ مارس/األخخاذ ذوي اإلعاقة، ومدير املنتدى األورو  لإلعاقة )آذار
ملمثلوووني عووون وزارة العمووول والشووو ون االجتماعيوووة واألسووورة يف سووولوفاكيا، وقسوووم حقووووق اإلنسوووان 

 .(٦١٠٠ يوليه/اواة يف املعاملة التابع للمكتب احلكومي لسلوفاكيا )متوزواملس
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يف إنشواء آليوة مسوتقلة مون أجول تعزيوز اتفاقيوة  أيضواا وتتمثل مهمة اجلمهورية السلوفاكية  -44٢
وع تنشوأ حو  اآن آليوة . األمم املتحدة حلقوق األخخاذ ذوي اإلعاقوة ومحايتهوا ورصود تنفيوذها

وقووود أبووودى املركوووز الووووطين السووولوفاكي حلقووووق اإلنسوووان، بوصوووفه امل سسوووة . يامسوووتقلة يف سووولوفاك
بوأن يصوب  آليوة مسوتقلة لتعزيوز اتفاقيوة اا جودياا الوطنية حلقووق اإلنسوان يف األموم املتحودة، اهتمامو

. 33 مون املوادة ٦ بأحكوام الفقورة حقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة ومحايتها ورصد تنفيذها عمالا 
فع تقارير منت مة للزمالء يف األمم املتحدة عن االلتوزام حبقووق األخوخاذ ذوي ويضطلع املركز بر 

ويعوود املركووز هووذه التقووارير بصووورة مسووتقلة عوون سوولطة الدولووة، . اإلعاقووة يف اجلمهوريووة السوولوفاكية
ويعتووووخ املركووووز أن موووون دواعووووي الشوووورف واايبووووة املهنيووووة . ويناقشووووها بعوووود ذلووووا يف األمووووم املتحوووودة

ة موون هوووذا القبيوول لصوووا  األخووخاذ ذوي اإلعاقوووة وبالتووايل فقووود كينووف طاقاتوووه االضووطالع بواليووو
 .الداخلية مع هذه املهمة

مووووون اتفاقيوووووة حقووووووق األخوووووخاذ ذوي  33 مووووون املوووووادة ٠ يتعلوووووق بتنفيوووووذ الفقووووورةفيمووووا و  -447
، دعووت اللجنووة املعنيووة باألخووخاذ ذوي اإلعاقووة حكومووة اجلمهوريووة السوولوفاكية إىل (٠94)اإلعاقووة

بتخصيص دورة موضوعية بيوم واحد التفاقيوة  أيضاا وأوصت احلكومة . وات  و التنفيذاختاذ خط
 .(٠95)اإلعاقةحقوق األخخاذ ذوي 

وقوووود أوصووووى اجمللووووين احلكووووومي السوووولوفاكي املعووووين حبقوووووق اإلنسووووان واألقليووووات القوميووووة  -448
تعتموووود ، بووووأن (٠9٢)٦١٠٦ فخايوووور/خووووباط ٦١ املوووو رخ ٠ واملسوووواواة بووووني اجلنسووووني، يف موقفووووه رقووووم

للقووانون املتعلووق باالختصواذ يتصوول بتنفيووذ االتفاقيوة وهتيجلووة ال ووروف  احلكوموة السوولوفاكية تعوديالا 
بوأن  أيضواا وأوصوى . التن يمية والتقنية واملالية املالئموة مون أجول إنشواء وجهوة اتصوال وبودء عملهوا

اإلنسوان واألقليوات  يعني يف إطاره اجمللين احلكومي السلوفاكي املعين حبقووق تعتمد احلكومة قراراا 
 تنسيق.القومية واملساواة بني اجلنسني كآلية 

ونتيجووووة لالنتخابووووات الخملانيووووة املبكوووورة، ع تسووووون بعوووود املسووووائل ذات الصوووولة ب نشوووواء  -449
 3-يتعلق بالبنود دالفيما وعلى الرغم من ذلا، و . اتصال وآلية تنسيق وآلية مستقلة هةجو 

، مجعووووت وزارة ٦١٠١ فخايوووور/خووووباط ٠١ املوووو رخ ٠٠7 موووون قوووورار احلكومووووة السوووولوفاكية رقووووم
والشووو ون االجتماعيوووة واألسووورة باجلمهوريوووة السووولوفاكية وجهوووزت مجيوووع موووواد التقريوووور  العمووول
الشووووووامل عوووووون التوووووودابري املتحوووووودة بغوووووورض تنفيووووووذ االلتزامووووووات الناخووووووجلة عوووووون اتفاقيووووووة  الوووووووطين
اجلمهوريوة السولوفاكية  املتحدة حلقوق األخخاذ ذوي اإلعاقوة، وعون التقودم احملورز يف األمم

 .يف هذا الصدد

__________ 

 .٦١٠٠ نوفمخ/تشرين الثا، ٠١ امل رخ ٠١ قرار اللجنة املعنية باألخخاذ ذوي اإلعاقة رقم (٠94) 
 .٦١٠٠ نوفمخ/ثا،تشرين ال ٠١ امل رخ ٠3 قرار اللجنة املعنية باألخخاذ ذوي اإلعاقة رقم (٠95) 
 ٠ موقووف اجمللووين احلكووومي السوولوفاكي املعووين حبقوووق اإلنسووان واألقليووات القوميووة واملسوواواة بووني اجلنسووني رقووم (٠9٢) 

 .٦١٠٦ فخاير/خباط ٦١ امل رخ
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وكووان إنشوواء فريووق عاموول خوواذ إلعووداد حتليوول الحتياجووات املن مووات الوويت متثوول مصووا   -45١
خطووة  وو هتيجلوة ال وروف الالزموة  ة  الكفواألخخاذ ذوي اإلعاقة من ناحية األنشطة الوجودية و 

أساس العمول الطووعي،  للمن مات غري احلكومية من أجل أن تضطلع بأنشطتها ليين فقط على
ومن املتوقع أن تقدم نتائل عمله يف منتصف . (٠97)بصورة منهجية وبدعم احرتايف معني أيضاا بل 
 .٦١٠٦ عام

اجمللووين الوووطين السوولوفاكي لفخووخاذ ذوي اإلعاقووة  لسوولوفاكياوأيوود املكتووب احلكووومي  -45٠
يووووورو  ٠3 ١١١ بلووووغ( وذلووووا بتقوووودمي إعانووووة مب"اجمللووووين الوووووطين" يلووووي باسوووومفيمووووا )يشووووار إليووووه 

( من أجل هتيجلة ال روف والصكوك الالزمة من أجل تعزيز مستوى الدفاع عن ٦١٠٠-٦١٠١)
وكوووان هووودف . حقووووق األخوووخاذ ذوي اإلعاقوووة الووويت تكفلهوووا االتفاقيوووة، وإعموووال تلوووا احلقووووق

وهو من موة متثول األخوخاذ ذوي  - ة للمجلين الوطين  األنشطة املدعومة ضمان املشاركة الكف
وكانووت املشووواركة يف تنفيووذ االتفاقيوووة ورصووود . ة يف تعزيوووز االتفاقيووة ومحايتهوووا ورصوود تنفيوووذهااإلعاقوو

تنفيذها، مبا يف ذلا تدريب املن موات األعضواء يف اجمللوين الووطين موع الرتكيوز علوى تووفري الودعم 
يف تنفيذ حقوق األخخاذ ذوي اإلعاقة اليت تكفلها االتفاقيوة وضومان التعواون الفعوال موع إدارة 

وجوورى حتليوول احتياجووات األخووخاذ ذوي األنووواع الرئيسووية لإلعاقووة موون حيووث . الدولووة مكفولووة
 .حقوقهم اليت تكفلها االتفاقية

 ٦١٠٦-٦١٠٠ وقوودمت موورة أخوورى للمجلووين الوووطين إعانووة ماليووة حمووددة األهووداف للفوورتة -45٦
. د االتفاقيووةيوورو موون أجول تعزيوز  ووروف مشواركة املوواطنني ذوي اإلعاقووة يف رصو 3٢ 8١٠ مببلوغ

وااووودف مووون هوووذا الووودعم هوووو هتيجلوووة  وووروف أفضووول ملشووواركة هوووذه املن موووات يف رصووود االتفاقيوووة، 
وإنشاء منتدى للحوار بني  ثلي اجملتمع املد، واخلخاء مون ناحيوة، و ثلوي إدارة الدولوة مون ناحيوة 

 ."ضصنافيما ال غ  عنا " أخرى بروح الشعار
    

__________ 

املتعلق ب نشاء الفريوق العامول  ٦١٠٠ سبتمخ/أيلول 3١ امل رخ ٠ قرار رئيين جملين األخخاذ ذوي اإلعاقة رقم (٠97) 
 ب عووداد حتلوويالت الحتياجووات املن مووات الوويت متثوول مصووا  األخووخاذ ذوي اإلعاقووة موون حيووث األنشووطة املعووين

 .ة  الوجودية والكف


