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  منهجية إعداد التقارير  -أوالً   
االستعدادات لالسـتعراض  ) يشار إليها فيما يلي بسلوفينيا(بدأت مجهورية سلوفينيا    -١

وُعهد إىل شعبة حقوق اإلنـسان يف وزارة        . ٢٠٠٩الدوري الشامل األول يف بدايات عام       
نسيق عملية صياغة التقرير الوطين، وشاركت يف االستعدادات أيضاً         الشؤون اخلارجية مبهمة ت   

، والوزارات واملكاتب احلكومية ذات     )١(اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان      
مارس، وأتيحت هلا يف    /وأُبلغت املنظمات غري احلكومية بعملية صياغة التقرير يف آذار        . الصلة

وقُـدم مـشروع التقريـر يف       . بداء تعليقاهتا على مشروع التقريـر     يونيه إمكانية إ  /حزيران
 لينظر فيه أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف مجهوريـة سـلوفينيا،             ٢٠٠٩أغسطس  /آب

وقامت اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان مبعاجلـة هـذا املـشروع يف               
  .سبتمرب/أيلول

  واملؤسسياإلطار املعياري   -ثانياً   

  نظام الدولة واجلهاز القضائي  -ألف   
سلوفينيا هي مجهورية دميقراطية برملانية تقوم على مبدأ الفـصل بـني الـسلطات                -٢

اجلمعية الوطنية  (وميارس السلطة التشريعية برملان ذو جملسني       . التشريعية والتنفيذية والقضائية  
حلكومة ويضطلع اجلهاز القضائي بالسلطة     ، أما السلطة التنفيذية فتمارسها ا     )واجمللس الوطين 

وميثل مجهورية سلوفينيا رئيس اجلمهورية، وهو أيضاً القائد األعلى لقوات الدفاع           . القضائية
  . بلديات٢١٠ويتضمن التقسيم اإلداري للدولة . السلوفينية

 واجلهاز القضائي مستقل ومنفصل عن السلطتني التنفيذية والتشريعية، كما أنه يلتزم            -٣
ومنصب القاضي دائم، وتنتخب اجلمعية الوطنية القـضاة بنـاء علـى          . بالدستور والقوانني 

ويتمتع القضاة باالسـتقاللية يف     . االقتراح الذي يقدمه اجمللس القضائي املتخصص واملستقل      
واحملكمة الدستورية هي أعلى هيئة قـضائية حلمايـة الدسـتورية           . أداء وظيفتهم القضائية  

  .اإلنسانوالشرعية وحقوق 

  األحكام الدستورية والقانونية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   
على حقوق  ) يشار إليه فيما يلي بالدستور     ()٢(تركز ثلث أحكام الدستور السلوفيين      -٤

وإلرساء حقوق  . اإلنسان واحلريات األساسية اليت ميكن تطبيقها مباشرة على أساس الدستور         
عّرف املبدأ العام للمساواة، واألحكام الدستورية اخلاصة مبزيد من         اإلنسان وإعماهلا بفعالية، يُ   

، )٣(التفاصيل يف فرادى القوانني، وال سيما القانون املتعلق بأمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان            
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، وقانون  )٥(، وقانون تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة      )٤(وقانون تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة     
كما ُتكفل حقوق اإلنسان أو ُتنفـذ  . )٧(، وقانون محاية البيانات الشخصية)٦(ريالعنف األس 

مبوجب أحكام قانونية معينة يف خمتلف جماالت الالئحة القانونية، وال سيما التشريع اجلنـائي              
واإلجرائي، وتشريع العمل، والتشريع االنتخايب، ويف القوانني اليت تكفـل محايـة حقـوق              

ي االحتياجات اخلاصة أو أفراد الفئات االجتماعية الضعيفة، إضـافة إىل           اإلنسان لألفراد ذو  
وبدافع ضمان املساواة الفعلية، يرد تعريف صـريح يف الدسـتور           . عدد من القوانني األخرى   

والقانون العام الذي حيظر التمييز، والقانون اخلاص املتعلق باملساواة بني اجلنسني لألساس الالزم             
ة أو تدابري للتمييز اإلجيايب عندما توجد غايات مشروعة تربر اخلـروج عـن     لتنفيذ تدابري خاص  

  .مبدأ املساواة يف املعاملة، وتكون سبل حتقيق هذا اهلدف مناسبة وضرورية على حد سواء

  مؤسسات حقوق اإلنسان  -جيم   
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، تشمل السلطات ذات الـصلة يف سـلوفينيا اهليئـات                -٥

وإضافة إىل سـبل    .  وهيئات اإلدارة احلكومية ومسؤولني آخرين يف السلطة العامة        القضائية
االنتصاف القانونية العادية واالستثنائية املتاحة للفرد على املستوى الوطين يف حاالت انتـهاك   
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، فإن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تضمن الرقابـة            

ويف حـال حـدوث     . تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على املستوى اإلقليمي      على تنفيذ اال  
انتهاكات للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، ميكن للمواطنني السلوفينيني أيضاً الوصـول            

       وتتضمن املؤسسات املتخصصة يف جمال محاية وتعزيز حقـوق اإلنـسان           . إىل هذه احملكمة  
عين حبقوق اإلنسان، ومكتب تكافؤ الفرص، واحملامي املعـين مببـدأ           أمني املظامل امل  : ما يلي 

املساواة، واملنسقون املعنيون بتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة، ومكتب الطوائـف الدينيـة،             
ومكتب القوميات إضافة إىل كثري من اهليئات العاملة اليت أنشأهتا احلكومة أو اليت تعمـل يف                

  .إطار الوزارات
 املعين حبقوق املواطنني حلماية حقوق      ديوان أمني املظامل  دستور على إنشاء    وينص ال   -٦

اإلنسان واحلريات األساسية فيما يتعلق هبيئات الدولة وهيئـات احلكـم الـذايت احمللـي،               
ويتمتع أمني املظامل بصالحية احلصول مـن هيئـات الدولـة           . واملسؤولني يف السلطة العامة   
 ،ه رصدها على مجيع البيانات، بغض النظر عن درجة تـصنيفها          وغريها من اهليئات اليت ميكن    

وألمني . إلجراء التحقيقات، ويف هذا اإلطار ميكن ألمني املظامل استدعاء الشهود الستجواهبم          
املظامل أن جيري يف أي وقت تفتيشاً ألي هيئة أو مؤسسة حكومية تقّيد احلرية الشخـصية،                

املظامل صالحية مراقبة عمل القضاة واحملاكم إال       وليس ألمني   . مثل مؤسسات الطب النفسي   
. يف حاالت تأخر اإلجراءات بال مربر أو يف حالة إساءة استخدام السلطة بـشكل واضـح               

، ميكن ألمني املظامل تقدمي شكوى دسـتورية مبوافقـة          )٨(وامتثاالً لقانون احملكمة الدستورية   
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ذا رأى أن الئحة ما تنتهك حقوق       الطرف املتضرر وطلب إجراء مراجعة دستورية لألنظمة إ       
  .اإلنسان واحلريات األساسية على حنو غري مقبول

 جاهداً إىل حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة يف          مكتب تكافؤ الفرص  ويسعى    -٧
 الذي يعمل يف إطار هـذا املكتـب         احملامي املعين مببدأ املساواة   ويتوىل  . مجيع جماالت احلياة  

 املبادرات املتعلقة بادعاءات انتهاك حظر التمييز على أساس مجيع الظـروف            مسؤولية معاجلة 
وإن املنسقني املعنيني بتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة الذين ُيعينون من قبل مجيع             . الشخصية

. الوزارات وأيضاً من قبل بعض البلديات، يتعاونون تعاوناً وثيقاً مع مكتب تكافؤ الفـرص             
 رصد حالة الطوائف الدينية وهو ميسك سـجل الطوائـف           ئف الدينية مكتب الطوا ويتوىل  
 على رصد تنفيذ األحكام الدستورية والقانونية املتعلقـة         مكتب القوميات ويعمل  . )٩(الدينية

باحلقوق اخلاصة ألفراد اجلماعات القومية اإليطالية واهلنغارية، كما أنه يرصد ويكفل محايـة             
روما اليت تعيش يف سلوفينيا إال إذا كانت تدخل يف اختصاص احلقوق اخلاصة جلماعة الغجر ال

  .هيئات حكومية أخرى أو هيئات اجملتمع احمللي

  االلتزامات الدولية  -دال   
 من الدستور على وجوب امتثال القوانني واألنظمة ملبـادئ القـانون            ٨تنص املادة     -٨

تطبق املعاهدات املـصدق عليهـا      و. الدويل املقبولة بوجه عام وللمعاهدات امللزمة لسلوفينيا      
وحتترم سلوفينيا أهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحـدة واإلعـالن          . واملنشورة تطبيقاً مباشراً  

العاملي حلقوق اإلنسان، وغري ذلك من االلتزامات الدولية اليت التزمت هبا سواء باخلالفـة أو               
ويف إطار االلتزامـات    . إلنسانبإبرام صكوك رئيسية دولية وعاملية وإقليمية يف جمال حقوق ا         

التعاقدية الدولية املعتمدة حلماية حقوق اإلنسان، ختضع سلوفينيا لرقابة اهليئات ذات الـصلة             
املنشأة يف إطار معاهدات وتقدم إليها بانتظام تقارير تتعلق حبالة حقوق اإلنسان، وتقيم معها              

يا كعضو يف جملس أوروبا واالحتـاد       وتلتزم سلوفين . حواراً مفتوحاً وتنفذ توصياهتا حبسن نية     
األورويب أيضاً باتفاقيات جملس أوروبا املعتمدة وبتشريعات االحتـاد األورويب ومبمارسـات          

 .احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وحمكمة العدل التابعة للجماعة األوروبية

 واتفاقيـة   إن سلوفينيا بتصديقها على الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقيات جنيف،          -٩
األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، وبتوقيعها على اتفاقيـة            
األمم املتحدة حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فقد وفت بااللتزامات اليت تعهدهتا             

ىل وقد وجهت سلوفينيا دعوة مفتوحـة إ      . عند إعالن ترشحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان      
وسلوفينيا هي من بني البلدان األوائل      . مجيع اهليئات املكلفة بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة       

اليت وقعت على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية             
تعلقة ، وقد صّدقت على اتفاقية جملس أوروبا امل       ٢٠٠٩سبتمرب  /واالجتماعية والثقافية يف أيلول   
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 لالتفاقيـة   ١٢وإضافة إىل ذلك فإن التصديق على الربوتوكول رقـم          . مبكافحة االجتار بالبشر  
  .األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية قد أُدرج يف برنامج احلكومة

وعلى املستوى الدويل، فإن سلوفينيا مؤيدة للسياسات التدرجيية حلقوق اإلنسان مبا             -١٠
  .من وضع معايري جديدة، وتطبيق وتنفيذ املعايري الدولية القائمة حلقوق اإلنسانتدعو إليه 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلقوق السياسية واملدنية  -ثالثاً   

تنفيذ قرارات احملكمـة الدسـتورية، والقـضايا        : دولة قوامها سيادة القانون     -ألف   
   ال مربر لهاملتراكمة يف احملاكم وإجراء حماكمات دون تأخري

الدستور هو أعلى تشريع قانوين يف أي دولة من الدول، ومتثل قـرارات احملكمـة                 -١١
الدستورية السلطة العليا لتوضيح األحكام الواردة يف الدستور اليت يتعني أن حتترمها وتنفذها             

ويف هنايـة عـام     . مجيع اهليئات احلكومية واألشخاص الطبيعيني واهليئات القانونيـة كافـة         
،كانت هناك تسعة قرارات مل تنفذ بعد من القرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية             ٢٠٠٨

  .وجيري يف الوقت احلاضر تنفيذ بعض هذه القرارات. اليت تتعلق باستعراض دستورية القوانني
 من الدستور على أنه لكل فرد احلق يف أن ُيتخذ قرار بشأنه من قبل               ٢٣وتنص املادة     -١٢

ة وحمايدة ومنشأة مبوجب القانون دون تأخري ال مربر له فيمـا يتعلـق حبقوقـه                حمكمة مستقل 
واحلكم األخري الـصادر عـن احملكمـة        . وواجباته وكذلك بشأن أي اهتامات موجهة ضده      

، إضافة إىل قرار احملكمة الدستورية      )١٠(لوكيندا ضد سلوفينيا  األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية      
ُيلزمان الدولة بتحديد الشروط اليت متنح احلق يف        ) ٢٠٠٥( U-I-65/05جلمهورية سلوفينيا رقم    

يف " مشروع لوكيندا "وهلذا الغرض وضعت وزارة العدل صيغة       . حماكمة دون تأخري ال مربر له     
يف مكاتب املدعي العام حبلول     و الذي يتوخى احلد من القضايا املتراكمة يف احملاكم          ٢٠٠٥عام  
وتتضمن التدابري هتيئة الظروف يف أماكن العمل، وختصيص        . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٣١

اعتمادات إضافية، وتنظيم املوارد البشرية، وإعادة التنظيم يف احملاكم وإدارهتـا إدارة أفـضل،              
وصرف أجور حافزة ملوظفي احملاكم، وتوفري املزيد من التدريب للقضاة واملـدعني العـامني،              

وقد أدى اعتمـاد القـانون      ). مشروع العدالة اإللكترونية  (وحوسبة احملاكم على وجه السرعة      
احملكمة وقضت   إىل إحراز تقدم كبري،      )١١(حلماية احلق يف حماكمة دون تأخري ال مربر له        املنظم  

هذا القانون يتضمن سبل انتصاف قانونية فّعالـة        بأن   ٢٠٠٧األوروبية حلقوق اإلنسان يف عام      
 باإلشـارة إىل  ٦ من املادة ١ال مربر له مبا يتالءم مع الفقرة  حلماية احلق يف حماكمة دون تأخري       

  .)١٢(اإلنسان  من االتفاقية األوروبية حلقوق١٣املادة 
، بلغ عدد القـضايا املتراكمـة يف حمـاكم          ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف    -١٣

  . قضية٢٧٤ ٠٧١االختصاص العام من الدرجتني األوىل والثانية 
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  ١اجلدول 
  املتراكمة يف حماكم االختصاص العام من الدرجتني األوىل والثانيةالقضايا 

  احملاكم

  ونـ كان٣١
ديسمرب /األول
٢٠٠٠  

  ونـكان ٣١
ديسمرب /األول
٢٠٠٤  

   ونـكان ٣١
ديسمرب /األول
٢٠٠٥  

   ونـكان ٣١
ديسمرب /األول
٢٠٠٦  

   ونـكان ٣١
ديسمرب /األول
٢٠٠٧  

   ونـكان ٣١
ديسمرب /األول
٢٠٠٨  

معدل االخنفاض 
)٢٠٠٨-٢٠٠٤(  

 )نسبة مئوية( ٨٩,٣-  ٦٦٧  ١ ٨٩٨  ٣ ٠٣٢  ٤ ٧٤٤  ٦ ٢٤٢  ٥ ١٣٩  احملاكم العليا
حماكم املنطقة 

 )نسبة مئوية( ٢٢,٨-  ١٠ ٧٤٨  ١٢ ٠٣٧  ١٢ ٦٠٦  ١٤ ٢٠٤  ١٣ ٩٢٤  ٢٢ ٤٣٩  القضائية 
  )نسبة مئوية( ٩,٥-  ٢٦٢ ٦٥٦  ٢٧٣ ٢٤٠  ٢٧٦ ٣٠٣  ٢٨٥ ٩٥٣  ٢٩٠ ١٥٦  ١٩٦ ٨٦٦  احملاكم احمللية
 )نسبة مئوية( ١١,٧-  ٢٧٤ ٠٧١  ٢٨٧ ١٧٥  ٢٩١ ٩٤١  ٣٠٤ ٩٠١  ٣١٠ ٣٢٢  ٢٢٤ ٤٤٤  وعاجملم

  حظر التمييز  -باء   
 تكفل لكل شخص يف سـلوفينيا املـساواة يف    من الدستور على أن   ١٤ة  تنص املاد   -١٤

أو اجلنس أو   العرق  حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، بصرف النظر عن األصل القومي أو           
ن أو املعتقد السياسي أو غري السياسي أو املركز املادي أو املولد أو التعلـيم أو                اللغة أو الدي  

 على  ١٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة   . احلالة االجتماعية أو اإلعاقة أو أي ظرف شخصي آخر        
 ٢٢ومبدأ املساواة يف محاية احلقوق الذي حتكمه املـادة          . أن اجلميع متساوون أمام القانون    

املساواة يف محاية احلقوق يف أي إجـراء أمـام          (طاق املبدأ العام للمساواة     يدخل أيضاً يف ن   
واملساواة بني اجلنسني أيضاً منصوص عليها يف بعض        ). احملكمة وأمام هيئات حكومية أخرى    

القوانني، مثل قانون تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة، مبا يف ذلك األحكام الفردية لشىت القوانني            
 الذي ُيجرم انتهاك مبدأ املساواة باعتباره جرميـة جنائيـة،           )١٣(ون العقوبات مثل حكم قان  (

 الذي حيظر التمييز، واألحكام الواردة يف القوانني        )١٤(واحلكم الوارد يف قانون عالقات العمل     
  ).اإلجرائية اليت تكفل مساواة األطراف يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية والضريبية

للعمالة والعمل،  املنظمة   املساواة الدستوري منصوص عليه يف أحكام القوانني         ومبدأ  -١٥
وُيعرف تطبيـق مبـدأ     . والتعليم، واحلماية االجتماعية، ويف القانون االنتخايب وما إىل ذلك        

املساواة مبزيد من التفاصيل يف قانون تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة الذي ينص على املـساواة     
وحيظر القانون التمييز املباشر وغـري      . ة بغض النظر عن خمتلف الظروف الشخصية      يف املعامل 

كما يتـضمن   . املباشر، والتعليمات اليت قد تؤدي إىل التمييز، والتدابري االنتقامية، والتحرش         
األساس القانوين الختاذ تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل ضمان املساواة احلقيقية فيمـا يتعلـق               

. ن هم يف وضع أقل من غريهم بسبب ظرف شخصي أو أكثر من ظـرف              باألشخاص الذي 
وميكن لكل شـخص    . ويعاجل احملامي املعين مببدأ املساواة قضايا ادعاء انتهاكات حظر التمييز         

ويقـدم  . يعتقد أنه يتعرض للتمييز أن يتصل باحملامي املعين مببدأ املساواة إما خطياً أو شفوياً             
واة تفسريات بشأن ما إذا كان هناك فعل حمدد أو أن عدم القيام هبذا              احملامي املعين مببدأ املسا   
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ويقدم احملامي املعين مببدأ . الفعل يشكل انتهاكاً ملبدأ املساواة باالستناد إىل الظروف الشخصية       
املساواة املساعدة إىل أولئك املعنيني باألمر فيما يتعلق بتطبيق احلق يف املساواة يف املعاملـة يف                

ويف احلالة اليت ال يستجيب فيها املدعى قيامه باالنتـهاك لطلـب            . ت أخرى كذلك  إجراءا
 ،ال خيطر احملامي بالتدابري املعتمدة يف املوعد املناسـب         ال ينفذ توصيات احملامي أو     التفسري أو 

  .عندئذ حييل احملامي القضية إىل دائرة التفتيش ذات الصلة
صال بدوائر التفتيش ذات الصلة وغريهـا مـن         وميكن أيضاً للضحايا املزعومني االت      -١٦

اهليئات اإلدارية واهليئات القضائية للحماية من التمييز، وميكنهم أيضاً ممارسـة حقهـم يف              
ويف حالة االشتباه يف وجود انتهاكات فإن عبء اإلثبات يقع على الشخص الذي             . التعويض

  .قام هبذه االنتهاكات
ينيا حق وهدف ومبدأ أفقي ينفذ إىل مجيع جمـاالت           يف سلوف  املساواة بني اجلنسني  و  -١٧

وينص قانون تكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة على        . حياة املرأة والرجل يف مجيع مراحل احلياة      
املبادئ األساسية لتحسني حالة املرأة وإتاحة فرص متكافئة للمرأة والرجل بإزالة العقبات اليت             

طريق منع ظاهرة املعاملة غري املتساوية لألشـخاص        تعترض إرساء املساواة بني اجلنسني عن       
على أساس جنسهم كشكل من أشكال التمييز والقضاء على هذه الظاهرة، وهتيئة الظروف             

ويـنص  . الالزمة لتكريس املساواة يف متثيل املرأة والرجل يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية           
يز دور ووضع املرأة، وضمان املساواة بـني  القانون على التدابري واالستراتيجيات الالزمة لتعز 

. اجلنسني، وتلتزم سلوفينيا باملعاهدات وااللتزامات السياسية الرامية إىل حتقيق هذه األهداف          
 اعتماد الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل للفتـرة             ٢٠٠٥وقد شهد عام    

مية عن طريق خطط دوريـة      ، وهو برنامج تنفذه الوزارات واملكاتب احلكو      ٢٠١٣-٢٠٠٥
لفترة سنتني، واستناداً إىل نظام إعداد التقارير، تعكف احلكومة بانتظام على دراسة مـدى              
مالءمة وفعالية األنشطة املضطلع هبا، وتقوم عند االقتضاء، بتغيري هذه األنشطة أو تكييفها أو              

  .أن تنفيذ الربنامج الوطينوتقدم احلكومة كل سنتني تقريراً إىل اجلمعية الوطنية بش. حتسينها
 هو اآللية املركزية املتاحة للحكومة من أجل معاجلة قـضايا           ومكتب تكافؤ الفرص    -١٨

املنظمة ومتتثل اختصاصات ومهام املكتب للمعايري الدولية املعمول هبا         . املساواة بني اجلنسني  
ويؤدي املكتب دوراً   . نيلآلليات الوطنية لتعزيز دور ووضع املرأة، وكفالة املساواة بني اجلنس         

هاماً يف تعزيز االستفادة بفعالية من السياسات املتخصصة وتدابري املـساواة بـني اجلنـسني           
ويؤدي املكتب عمله بالتعاون    . وإدراج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات العامة        

  .طنيةمع جلنة االلتماسات وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص التابعة للجمعية الو
وقد أُحرز تقدم ملحوظ يف سياسات احلكومة املعدة لتعزيـز دور ووضـع املـرأة                 -١٩

العمـل  وضمان املساواة بني اجلنسني يف جماالت التعليم، والعمالة، واملساواة يف األجر مقابل             
وقد تيسر هذا التقدم بفضل     . املتساوي القيمة، والعنف ضد املرأة، واالجتار يف النساء والفتيات        

لتشريع اجلديد والربنامج الوطين وخطط العمل الوطنية لتكافؤ الفرص بني الرجـل واملـرأة،              ا
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وكذلك بفضل تنفيذ خطط عمل وبرامج متخصصة كخطط العمل املتعلقة مبكافحة االجتار يف             
، وتـوفري  ٢٠١٤-٢٠٠٩والربنامج الوطين املتعلق مبنع العنف األسـري للفتـرة     البشر،  

 بصورة منهجية لدى    ساء واجلهات صاحبة املصلحة املعنية، وإذكاء الوعي      املعلومات بانتظام للن  
اجلمهور والفئات املستهدفة، والتعليم، والتدريب والتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة،            
ونقابات العمال، واملؤسسات البحثية والتعليمية، وتشجيع وسائط اإلعـالم علـى أداء دور      

نسني، وضم الرجال إىل املساعي الرامية إىل حتقيق املـساواة          إجيايب يف ضمان املساواة بني اجل     
  .بني اجلنسني

  املعاشرة اجلنسية بني شريكني من جنس واحد  -١  
 ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ١٠ الصادر عن احملكمة الدستورية يف       U-I-425/06حدد القرار     -٢٠

، )١٥(ن جنس واحد  تسجيل املعاشرة بني شريكني م    املدين ل قانون  ال من   ٢٢عدم اتساق املادة    
وقد قضت احملكمـة    .  من الدستور  ١٤ من املادة    ١الفقرة  ، مع   للمرياثاملنظم  وهو القانون   

بأن وضع الشريكني يف معاشرة مسجلة بني شريكني من نفس اجلنس هو من جوانبه الفعلية               
ًء على وبنا. والقانونية األساسية مشابه لوضع األزواج فيما يتعلق باحلق يف وراثة شريك متوىف

ذلك فإن الفروق يف تنظيم املرياث بني األزواج والشركاء يف معاشرة مسجلة بني شـريكني               
. من جنس واحد ال تستند إىل أي ظروف موضوعية أو غري شخصية بل إىل امليل اجلنـسي                

وإىل حني معاجلة أوجه عدم االتساق احملددة، فإن القواعد نفسها املطبقة على املرياث بـني               
قاً لقانون املرياث هي اليت ُتطبق فيما يتعلق باملرياث بني الـشركاء يف معاشـرة               األزواج وف 

واجلمعية الوطنية ملزمة بعالج أوجه عدم االتساق       . )١٦(مسجلة بني شريكني من جنس واحد     
  .)١٧(احملددة خالل ستة أشهر من صدور هذا القرار

ني بفـريوس نقـص     على وصم األشخاص املصاب   إىل القضاء   وزارة الصحة   وتسعى    -٢١
متويل املنظمات غري احلكومية اليت تعمل علـى        ، باملشاركة يف    املناعة البشرية والتمييز ضدهم   

  .املشورة والتدريب يف هذا اجملالوتقدمي مكافحة الوصم 

  حقوق الطفل  -٢  
        يف  ٢٠١٦-٢٠٠٦باألطفـال والـشباب للفتـرة        األول املعين    الربنامجوضع    -٢٢
االت اجملويتضمن الربنامج مجيع . حلقوق الطفل األمم املتحدة جلنة لتوصية  امتثاال٢٠٠٦ًعام 

، وال سيما تلك اليت تظهر فيها مشاكل عالقـة أو مـشاكل جديـدة               اهلامة حلياة األطفال  
ويتضمن الربنامج أيضاً أهدافاً نوعية وكميـة  . يواجهها األطفال والشباب يف اجملتمع احلديث  

وتتناول . دئ توجيهية وأنشطة إمنائية أساسية لتنفيذ جمموعة األهداف       تكميلية، إضافة إىل مبا   
فرادى الفصول املستويات املعيارية واإلدارية والنظامية والربناجمية، فضالً عن اإلعمال احملـدد        

وقد ركزت املهمة ذات األولوية على املبادئ التوجيهيـة         . حلقوق الطفل من الناحية العملية    
ث تغيريات أو تعديالت أو حلوالً جديدة يف إطار األنشطة احملددة اليت            واألنشطة اليت تستحد  
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 املعـين   الربنـامج وسينفذ  . تنفذها دوائر وطنية أو غريها من الدوائر يف جمال رعاية الطفل          
. كل نشاط أو مهمة من الناحية املاليـة       وفقاً لألموال املخصصة ألداء    باألطفال والشباب 

وستعتمد هلذا الغرض خطة عمـل      . صاً لتحسني حالة األطفال   وستوجه احلكومة اهتماماً خا   
  .٢٠١٦-٢٠٠٦باألطفال والشباب للفترة  املعين بالربنامجخاصة تتعلق 

         يف "  صـوت الطفـل    -الدفاع عـن الطفـل      "وبدء يف مشروع منوذجي بعنوان        -٢٣
فضل األساس  ويرمي املشروع إىل إعداد برنامج منوذجي للدفاع عن الطفل، وب         . ٢٠٠٦عام  

اجلوهري والتنظيمي هلذا املشروع ستتاح إمكانية إدراجه يف النظام الرمسي، وبالتايل ضـمان             
ووفقاً التفاقية حقوق الطفل سيمكن هذا النموذج األطفال من         . تنفيذه على املستوى الوطين   

  .املشاركة بنشاط يف عمليات صنع القرار
قـانون  من شأهنا تنظيم    للمناقشة العامة   حالياً  مدونة جديدة لألسرة ختضع     وهناك    -٢٤

. تأثري الدولة يف العالقات داخل األسرة ملصلحة الطفل       وتعزيز  األسرة بأكمله تنظيماً شامالً،     
وستشمل األحكام اجلديدة حظر العقوبة البدنية على األطفال، ونظام الدفاع عن األطفـال،             

، )هبدف تعزيز محايـة األطفـال  " (راألسرة اليت تتمتع حبماية الدستو"وتوسيع نطاق تعريف  
وتطبيق املساواة يف وضع املعاشرة بني شريكني من جنس واحد واملعاشرة بني شريكني مـن               

  .جنسني خمتلفني

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٣  
لضمان متتع األشخاص ذوي اإلعاقة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية على قـدم           -٢٥

د من األنظمة يف جماالت التعليم، والعمالة، والرعاية الصحية،         املساواة مع غريهم، اعتمد عد    
وإزالة عقبات االتصال واحلواجز البيئية، والتنظيم الذايت لألشخاص ذوي اإلعاقـة، وتـوفري      

وتشمل أهم الربامج واألنظمة والتدابري    . املساعدة املالية من أجل الوفاء باحتياجاهتم الشخصية      
  :ة ما يلياملعتمدة يف السنوات األخري

: ٢٠١٣-٢٠٠٧برنامج عمل حكومي معين باألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة          •
استناداً إىل مبادئ ضمان تكافؤ الفرص، حظر التمييز على أساس اإلعاقـة،            
وضمان إمكانية الوصول كشرط أساسي إلعمال حقوق األشـخاص ذوي          

اسياً مـع   ويتضمن الربنامج اثين عشر هدفاً أس     . اإلعاقة وإدماجهم اجتماعياً  
وتلتزم الوزارات ذات الصلة بإعداد تقرير يتعلق بالتنفيـذ         . تدابري تنفيذ حمددة  

وأحد األهداف الرئيسية للربنامج هـو تـوفري        . لتقدميه إىل احلكومة كل عام    
فرص حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على العمل والعمالة على أساس غـري            

 يث إمكانية الوصول إليها؛متييزي يف بيئة عمل مفتوحة وشاملة ومتاحة من ح

، وهو قانون ينظم    )١٨(قانون لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة مهنياً وتوظيفهم       •
احلق يف التأهيل والعمالة املدعومة واحلوافز من أجل العمل يف سـوق عمـل        
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نظـام  حيـدد   عمل حممية ومراكز للتوظيـف، و     أماكن  مفتوحة، والعمل يف    
ن حتسيناً كبرياً وضـع األشـخاص      وقد حّسن القانو  . احلصص وما إىل ذلك   

وُخصصت إيرادات من ألعاب القمار لعمـل       . ذوي اإلعاقة يف سوق العمل    
  واملنظمات اإلنسانية؛اإلعاقة املتخصصة يف قضايا املنظمات

   إدراج بعض حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عدد من األنظمـة املطبقـة              •
      بـوة والتعلـيم    على الرعاية الصحية وتـأمني العجـز واسـتحقاقات األ         

 والتدريب والضرائب؛

 على اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق       ٢٠٠٨أبريل  /تصديق سلوفينيا يف نيسان    •
 األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى بروتوكوهلا االختياري؛

صياغة سلوفينيا للقرار املتعلق بوضع األشخاص ذوي اإلعاقـة يف االحتـاد             •
األورويب، وتنظيمها ملؤمتر رئاسي مـع      األورويب أثناء رئاستها جمللس االحتاد      

اجتماع وزاري غري رمسي يتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       
 يف الدول األعضاء؛

 يف إعـداد    اإلعاقـة  املتخصصة يف قضايا     املنظماتالدور اهلام الذي تؤديه      •
 .سياسات تتعلق باإلعاقة يف سلوفينيا

  ة واجلماعات اإلثنية األخرىمحاية حقوق اجلماعات القومي  -جيم   
ولقد استقرت أيضاً على األراضي الوطنية جلمهورية سـلوفينيا تقليـدياً وتارخييـاً             -٢٦

وُتحدد . ومجاعة الغجر الروما اإلثنية   ) من السكان األصليني  (مجاعات قومية إيطالية وهنغارية     
      يطاليـة واهلنغاريـة   اجلماعتني القوميتني اإل   من الدستور وتكفل حالة      ١١ و ٦٤يف املادتني   

وينص قانون  . وما تتمتعان به من حقوق خاصة بغض النظر عن عدد أفراد هاتني اجلماعتني            
 على األحكام التنظيمية هلاتني اجلماعتني القوميتني وعلـى        )١٩(اجلماعات اإلثنية الذاتية احلكم   

ة أخرى ومراسيم ويف     قانوناً وأنظم  ٩٠حوايل  حقوقهما األساسية، وُتحدد حالتهما أيضاً يف       
األنظمة الداخلية للبلديات الواقعة يف املناطق املختلطة إثنياً ويف املعاهدات الثنائية واملتعـددة             

وإن مجيع األنظمة اليت تنص على شرط إعمال حقـوق اجلمـاعتني القـوميتني              . األطراف
ومتثـل  .  اجلمـاعتني  اإليطالية واهلنغارية وعلى حالتهما ُتعتمد بتوافق اآلراء مع ممثلي هاتني         

اجلماعتان القوميتان مباشرة يف اهليئات التمثيلية للحكم الذايت احمللي، ويف اجلمعيـة الوطنيـة        
  .السلوفينية على أساس ممثل واحد لكل منهما على التوايل

 من الدستور   ٦٥املادة   مبوجب   )٢٠(حالة أفراد مجاعة الغجر الروما وحقوقهم     وتنظم    -٢٧
وتنظم حالة مجاعة   .  قانوناً آخر  ١٤بعض األحكام الواردة يف     و ر الروما مجاعة الغج قانون  و

الغجر الروما بصورة شاملة يف قانون خاص ينص على وجوب أن تضمن اهليئات احلكوميـة          
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وهيئات اجملتمع احمللي الذايت احلكم تنفيذ احلقوق اخلاصة جلماعة الغجر الروما، وهذا القانون             
وجتري . روما على املستويني الوطين واحمللي، مبا يف ذلك التمويل        حيكم تنظيم مجاعة الغجر ال    

صياغة برنامج وطين للتدابري من أجل تفعيل القانون الذي سينفذ عن طريق بـرامج خاصـة       
قطاعية وتدابري تتخذها هيئات حكومية ذات صلة وهيئات اجملتمع احمللي الـذايت احلكـم،              

وجيـب أن   .  اإلثنية تنفيذ الربنـامج    غجر الروما اللجنة احلكومية حلماية مجاعة ال    وسترصد  
تكرس مجيع الوزارات واملكاتب احلكومية اهتماماً خاصاً لقضايا الغجر الرومـا يف حـدود              

وال يـزال برنـامج    . اختصاصاهتا وأن تدرجها يف الربامج الوطنية اليت تدخل يف جمال عملها          
وهو برنامج يتضمن تـدابري     التنفيذ،   قيد   ١٩٩٥ الروما لعام    التدابري ملساعدة مجاعات الغجر   

لتحسني وضع مجاعة الغجر الروما يف جماالت رئيسية، كاإلسكان والتعليم والعمل ورفـاه             
األسرة والرعاية االجتماعية والصحية والتنمية الثقافية جلماعة الغجر الروما، إضافة إىل توفري            

القوانني املتعلقة جبماعة الغجر الروما     ويف سلوفينيا تعتمد    . املعلومات للغجر الروما وملنظماهتم   
واستناداً إىل النظام األساسي، فإن مجاعة الغجر الروما ممثلة يف          . بعد التشاور مع هذه اجلماعة    

  . جمتمعاً حمليا١٩ًجمالس بلديات تضم 
وال يتضمن دستور مجهورية سلوفينيا أي أحكام تتعلق مباشرة بتوفري احلماية اخلاصة              -٢٨

وميكن هلذه اجلماعات أن متارس حقوقها وفقـاً ملـواد          . اعات اإلثنية األخرى  اجلمألفراد  
احلـق يف    (٦٢، و )التعبري عن االنتماء القومي    (٦١، و )املساواة أمام القانون   (١٤الدستور  

  ).استخدام لغة الفرد اخلاصة والكتابة هبا

  تعليم أفراد اجلماعات القومية واجلماعات اإلثنية األخرى  -١  
لتعليم أفراد اجلماعتني القـوميتني اإليطاليـة        خمتلفني   منوذجنيعت سلوفينيا   وض  -٢٩

، ومها يشتركان يف األهداف نفسها، وهي مبدأ ثنائية اللغة والتعايش بني القوميتني             واهلنغارية
 يف جمال التعليم يف مرحلة ما قبل        اجلماعة القومية اإليطالية  وإلعمال حقوق أفراد    . والثقافتني
 واملرحلة االبتدائية، واملرحلة الثانوية العامة، ومرحلة التعليم املهين الثانوي، أُنـشئت     املدرسة،

وفقاً للتشريع يف املناطق احملددة بوصفها خمتلطة إثنياً مؤسسات ملا قبل املدرسـة ومـدارس               
ويف . وتدّرس اللغة السلوفينية كمـادة إلزاميـة يف هـذه املـدارس           . تدّرس باللغة اإليطالية  

 يكون، السلوفينية واليت تقدم التعليم باللغةسسات التعليمية املقامة يف مناطق خمتلطة إثنياً املؤ
اجلماعـة   ويف املناطق املختلطة إثنياً حيث تقيم        .إحدى اجلماعات القومية إلزامياً   تعلم لغة   

. نغاريـة  فإن التعليم متاح على أساس ثنائي اللغة باللغتني الـسلوفينية واهل           القومية اهلنغارية، 
وميكّـن  . ويلتحق مبؤسسات ما قبل املدرسة واملدارس أطفال القوميتني السلوفينية واهلنغارية         

ذلك التالميذ من تعلم لغة ثانية إضافة إىل لغتهم األم ومن االطالع علـى ثقافـة القوميـة                  
ـ      . وُتتاح األنشطة التربوية باللغتني معاً    . األخرى ة ُيقـسم   وعند تعلم اللغة األم واللغة الثاني

  .التالميذ إىل جمموعتني مما ميكنهم من تعلم لغتهم األم على مستوى متقدم
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 عدداً مـن  )٢٠٠٤ (تشمل استراتيجية تعليم الغجر الروما يف مجهورية سلوفينيا     و  -٣٠
إدماج أطفال الغجر الروما يف مؤسسات ما قبل املدرسة ملدة عامني على األقل             : التدابري وهي 

 وإشراك مساعد من الغجر الروما يف أعمـال املؤسـسات           ؛رسة االبتدائية قبل التحاقهم باملد  
التربوية كصلة وصل بني مؤسسات ما قبل املدرسة أو املدرسة من جهة ومجاعة الغجر الروما      

 وإدراج مـادة  ؛ وتعليم اللغة السلوفينية  ؛ كمادة اختيارية  لغة الروما  وإدخال   ؛من جهة أخرى  
 ومنـع الـصفوف     ؛ا وتارخيهم وهويتهم يف شـكل دروس      مستمدة من ثقافة الغجر الروم    

 واستحداث أشكال التمييز الفردية والداخليـة       ؛اليت تضم أطفال الروما   ) الفصل(املتجانسة  
 ؛التحامـل واملرنة وخمتلف أشكال املساعدة على التعلم، وبناء الثقة يف املدارس والقضاء على        

وقد شارك احتـاد الغجـر الرومـا        . لتربوينيوتقدمي املزيد من التثقيف والتدريب للمهنيني ا      
لسلوفينيا يف هذه العملية من خالل صياغته للوثيقة، فرئيس االحتاد هو رئيس الفريق العامـل               

وترمي االستراتيجية إىل تـدريب     . الذي يقوم بصياغة خطط عمل ثانوية لتنفيذ االستراتيجية       
 الروما يف خمتلف أشكال التعلـيم       الغجر الروما يف جمال مسامهتهم بأنفسهم يف إدماج سكان        

إنشاء شبكة من املدارس    : وقد ُنفذت األنشطة التالية فعالً يف جمال التعليم وهي        . إدماجاً فعاالً 
اخلربات واملمارسات اجليدة، وتـوفري     روما يتبادل املدرسون يف إطارها      تضم تالميذ الغجر ال   

     وأنشطة أخـرى تتعلـق بـاحلوار       تدريب إضايف للمدرسني، وقيام املدارس بتنفيذ مشاريع        
 كأساس لتدريسها، ووضع معايري مهنية مـن أجـل          لغة الروما فيما بني الثقافات، وتوحيد     

الالزمـة  ) أو املواد (املساعدين من طائفة الغجر الروما، وجيري تنفيذ مشروع لوضع الطريقة           
من أجل توفري دورة يف     لتدريس اللغة السلوفينية كلغة أجنبية، وصياغة واعتماد منهج دراسي          

جمال ثقافة الروما، وجيري تنفيذ برامج معنية بتوفري التدريب املهين للمهنيني التربويني للعمـل       
الغجر الروما، وجيري تدريب مساعدين من الغجر الرومـا، وقـد           من  تالميذ  البنجاح مع   

جيـري تنفيـذ    شاركت وزارة التربية والرياضة يف متويل تعليم الكبار من الغجر الرومـا، و            
املشروع الرامي إىل ضم مساعدين من الغجر الروما وتثقيفهم بدعم من الصندوق االجتماعي           
األورويب، ويسعى املثقفون الشباب من الغجر الروما إىل إذكاء وعي أفراد مجاعـة الرومـا               

  . بأمهية املعارف والتعليم عن طريق النادي األكادميي للغجر الروما

   للجماعات القومية واجلماعات اإلثنية األخرىاحلقوق الثقافية  -٢  
بالتعاون مع أفراد اجلماعتني القوميتني اإليطالية واهلنغارية، ومجاعة الغجـر الرومـا              -٣١

واجلماعات اإلثنية األخرى، تعكف وزارة الثقافة على حتديد احتياجات هـذه اجلماعـات             
وتسعى الوزارة جاهـدة    . ها بفعالية حلماية اخلصائص الثقافية، وتتخذ تدابري ترمي إىل إدماج       

، وتـدابري   )املشاريع التمويليـة  (إىل حفظ احلقوق الثقافية هلذه اجلماعات باختاذ تدابري مالية          
حلقات العمل، والوسـاطة يف تـسوية       وتنظيم  مساعدة اخلرباء، وتقدمي املشورة،     (تنظيمية  

درجة يف قانون الثقافة العامـة؛  أحكام خاصة م(وتدابري معيارية   ) التوترات فيما بني اإلثنيات   
  ).واملشاركة الفعالة هلذه اجلماعات يف وضع اللوائح
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  العنف املرتيل  -٣  
، دخل قانون منع العنف األسري حيز النفاذ وهـو قـانون            ٢٠٠٨مارس  /يف آذار   -٣٢

يعّرف العنف البدين واجلنسي والنفسي واالقتصادي وجتاهل العنف من أجل توفري الرعايـة             
ويتمتع األطفال واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة حبماية خاصة من         . ألفراد األسرة الواجبة  
كز العمل  امرأحد  وإذا وقع طفل ضحية للعنف، فسيكون لزاماً على كل فرد إبالغ            . العنف

والعنصر اجلديد اآلخر هو    . االجتماعي بذلك أو إبالغ الشرطة أو مكتب املدعي العام للدولة         
للشخص الضحية الختيار مساعد ميكن أن يرافقه يف مجيـع اإلجـراءات            اإلمكانية املتاحة   

وإضافة إىل ذلك حيـق للـشخص       . املتعلقة بالعنف األسري، وأن يساعده يف حل املشاكل       
وقـد قـام فريـق متعـدد        . الضحية تعيني ممثل قانوين يدافع عن مصاحله يف اإلجـراءات         

 ملساعدة الضحية بالتعـاون مـع        بقيادة مركز العمل االجتماعي بوضع خطة      اتاالختصاص
وينص القانون على توفري املساعدة القانونية جماناً لـضحايا العنـف يف            . السلطات األخرى 
وميكن أن تفرض احملكمة بعض القيود يف حالة حدوث أفعال عنف كـأن       . إجراءات احملكمة 

 ؛ فيها الـضحية   دخول أماكن اإلقامة اليت تعيش    : متنع مرتكب هذه األفعال من القيام مبا يلي       
 واالقتراب مـن األمـاكن الـيت    ؛وعدم املرور حىت مسافة حمددة جبوار مكان إقامة الضحية 

وبناًء على طلب مـن     .  واالتصال بالضحية بأي شكل كان     ؛ترتادها الضحية بصورة منتظمة   
الضحية، ميكن للمحكمة أن تطلب إىل الشخص الذي ارتكب أفعال العنف أن خيلي مكان              

ويف حالة الطالق، ميكن ألحد الزوجني      . رك وخيصصه حصراً الستخدام الضحية    السكن املشت 
تركـه يف   ) مرتكب أفعال العنف ضد الضحية أو ضد أطفاله       (الضحية أن يطلب إىل اآلخر      

وحلماية األطفال،  . مكان اإلقامة الذي يعيشان فيه معاً وختصيصه حصراً الستخدام الضحية         
وتطبق مجيع القيـود والتـدابري      . ج الذي يعيش مع األطفال    متنح احملكمة مكان اإلقامة للزو    

واسـتناداً إىل  . املشار إليها أعاله ملدة أقصاها ستة أشهر مع قابلية التمديد لستة أشهر إضافية     
الشرطة ومؤسسات التعليم واملؤسسات الصحية     (هذا القانون تعتمد مجيع السلطات املختصة       

  . )٢١( اإلجراءات الالزمة يف حال حدوث عنف مرتيلأنظمتها اخلاصة الختاذ) واالجتماعية
ويعاقب قانون العقوبات اجلديد يف مادة منفصلة على العنف املرتيل الذي ميكـن أن                -٣٣

أفعال أو ممارسات خمتلفة ضد الشخص الذي يعيش أو عاش معه يف            يف شكل   يرتكبه شخص   
السابق حتدد أشكال ونتـائج     ويف قانون العقوبات    . عالقة أسرية أو إطار مشترك دائم آخر      

  . العنف املرتيل يف مواد خمتلفة
       واعتمدت اجلمعية الوطنية القرار املتعلق بالربنامج الوطين ملنـع العنـف األسـري              -٣٤

وهو وثيقة استراتيجية حتدد األهداف والتدابري واألطراف الفاعلـة         . ٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة  
وستعرف املهـام واألنـشطة     . عنف األسري ومنعها  الرئيسية فيما يتعلق باحلد من ظاهرة ال      

  .احملددة يف خطط عمل ملدة سنتني
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  التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة -دال   
صدَّقت سلوفينيا على اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب              -٣٥

وأصدرت بعد التـصديق    . ١٩٩٣سية أو الالإنسانية أو املهينة يف عام        املعاملة أو العقوبة القا   
  . منها٢٢ و٢١على االتفاقية إعالناً يستند إىل املادتني 

ال جيوز املساس حبرمة حياة اإلنسان، وال وجود لعقوبة : وينص الدستور على ما يلي   -٣٦
أو لعقوبة أو معاملة قاسية     ، وال جيوز إخضاع أحد للتعذيب       )١٧املادة  (اإلعدام يف سلوفينيا    

؛ وجيب كفالة احترام شخـصية اإلنـسان وكرامتـه يف           )١٨املادة  (إنسانية أو مهينة     أو ال 
اإلجراءات اجلنائية ومجيع اإلجراءات القانونية األخرى، وكذلك أثناء احلرمان من احلريـة،            

من أشكال العنـف    ؛ وحيظر أي شكل     )١، الفقرة   ٢١املادة  (وأثناء تطبيق العقوبات اجلزائية     
ضد أي شخص قُيدت حريته، وكذلك حيظر استخدام أي وسيلة من وسـائل اإلكـراه يف                

   ).٢ ، الفقرة٢١املادة (واإلفادات احلصول على االعترافات 
واستناداً إىل توصيات جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، اعترب قانون العقوبـات              -٣٧

وذلـك  ) ٢٦٥املادة  ( التعذيب جرمية جنائية مستقلة      ٢٠٠٨ الذي اعُتمد يف عام      )٢٢(اجلديد
ويف ). ٦، البند   ١٠١املادة  (باإلضافة إىل جترمي التعذيب الوارد يف إطار اجلرائم ضد اإلنسانية           

وبذلك أخذ املـشرِّع يف االعتبـار       ). ٢، البند   ١، الفقرة   ١٠٢املادة  (إطار جرائم احلرب    
  .اتفاقية مناهضة التعذيب من ١يف املادة الوارد تعريف التعذيب 

وينص قانون التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه           -٣٨
أو املهينة على أن يكون أمني مظامل        )٢٣( العقوبة القاسية أو الالإنسانية    من ضروب املعاملة أو   

ام وصالحيات آليـة    حقوق اإلنسان يف سلوفينيا مبثابة آلية وقاية وطنية وعلى أن ميارس مه           
الوقاية الوطنية إىل جانب املنظمات غري احلكومية املختارة واليت اكتسبت مركز املنظمـات             

  .اإلنسانية يف سلوفينيا
وأُنشئ قسم متخصص يف إطار جمموعة ممثلي االدعاء العام أُسـندت إليـه مهمـة         -٣٩

ي العام إلجراء حتقيقات مالحقة مرتكيب اجلرمية املنظمة، وهو يعمل حتت إشراف مكتب املدع
 تـشرين   ١ومنذ  . مستقلة يف اجلرائم اجلنائية اليت ُيشتبه يف ضلوع ضباط الشرطة يف ارتكاهبا           

 تنحصر مهمة القسم يف املالحقة القضائية ملوظفي الشرطة الذين ارتكبوا        ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
  .جرائم جنائية

  االجتار بالبشر -١  
ر بالبشر يف سلوفينيا يف خطط العمل الرامية إىل مكافحة          حدد تدابري مكافحة االجتا   ُت -٤٠

 الفريق العامل املشترك بـني اإلدارات       ٢٠٠٤االجتار بالبشر اليت يضعها كل سنتني منذ عام         
املعين مبكافحة االجتار بالبشر واملؤلف من ممثلي الوزارات املعنية واملكاتب احلكومية واجلمعية            
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وهتدف خطط العمل هذه إىل حتديد األنشطة األساسـية         . ةالوطنية واملنظمات غري احلكومي   
الرامية إىل قمع االجتار بالبشر يف سلوفينيا وذلك يف جمال التشريعات املتعلقـة بـالتحقيق يف                
اجلرائم اجلنائية املتصلة باالجتار بالبشر ومالحقة مرتكبيها، يف جمال الوقاية املتمثلة يف تقـدمي              

شطة البحث، ويف جمال مساعدة ضـحايا االجتـار بالبـشر يف       املعلومات وإذكاء الوعي وأن   
وعلى أساس خطط العمل هذه اعُتمدت يف عام        . جماالت التدريب والتعليم والتعاون الدويل    

 تعديالت على قانون العقوبات يف جمال البغاء واالجتار بالبشر؛ وأصبح االجتار بالبشر             ٢٠٠٤
 ١٨٦و) القـوادة  (١٨٥اسُتعيض عن املادتني    ؛ و ))أ(٣٨٧املادة  (بوجه خاص جرمية جنائية     

ويف عـام   ). االستغالل عن طريق البغـاء     (١٧٥ باملادة اجلديدة    )السمسرة يف جمال البغاء   (
.  والذي يتناول تطبيقه محاية ضحايا االجتار بالبـشر        )٢٤( اعُتمد قانون محاية الشهود    ٢٠٠٥

كما اعُتمد القانون املعدِّل لقانون اإلجراءات اجلنائية الذي ينص على أن للقصر من ضـحايا    
مـن  ) أ(٣٨٧املادة ( يتوىل رعاية حقوقهم    االجتار بالبشر احلق يف أن ُيعني هلم شخص خمتص        

الذي ينص يف مادة خاصة من مـواده علـى          كما ُعدل قانون األجانب     ). قانون العقوبات 
إىل اإلجراءات املتبعة فيما يتعلق باألجانب من ضحايا االجتار بالبشر وهي إجراءات تـستند              

وبالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتـار         . توجيهات االحتاد األورويب  
وتـشمل تـدابري    . ا الصك اإلقليمي  ، تتحمل سلوفينيا االلتزامات املنبثقة عن هذ      )٢٥(بالبشر

الصفحات احلكومية على شبكة اإلنترنت، إعداد      : التوعية الوقائية املوجهة للجمهور ما يلي     
أشرطة الفيديو، وإعادة طباعة وتوزيع مواد إعالمية والوصول إىل الفئات السكانية املستهدفة            

 وزارات معينة وتثقيـف     يف إطار مشاريع تنفذها منظمات غري حكومية وتشارك يف متويلها         
فئات اجلمهور من ذوي اخلربات وال سيما الشرطة بالتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة،              

ومل يصدر الكـثري مـن      . وقيام خرباء حمليني بتدريب وتثقيف ممثلي املنظمات غري احلكومية        
 املعلومـات   توفريلاألحكام النهائية يف جمال االجتار بالبشر ولذلك ُيكرس اهتمام خاص أيضاً            

  .ملوظفي السلطة القضائية وتدريبهم
املناقصات عن طريق   االجتار بالبشر   ، ُنفذ املشروع اخلاص بضحايا      ٢٠٠٨ومنذ عام    -٤١

ووزارة العمل  ) اإلقامة اآلمنة اليت تنفذها رابطة كليوتش     (وزارة الداخلية   وبتمويل من   العامة  
مجعيـة  تؤمنـها  لضرورة القصوى الـيت   اإلقامة يف حاالت ا   (واألسرة والشؤون االجتماعية    

  ).كاريتاس السلوفينية
 مولت وزارة الشؤون اخلارجية وللسنة اخلامـسة علـى التـوايل            ٢٠٠٨ويف عام    -٤٢

أو االعتداء اجلنسي يف إجـراءات      /تنفيذ آلية التعرف على ضحايا االجتار و      "املشروع املعنون   
 جيـري   ون إقليمي هلذا املشروع الـذي     ة مك ومث". اللجوء يف سلوفينيا ومساعدهتم ومحايتهم    
  .تنفيذه أيضاً يف كرواتيا والبوسنة واهلرسك
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  حقوق األجانب وطاليب اللجوء -٢  
 من الدستور حق اجلميع يف التعبري عن انتمائهم لوطنهم وثقافتـهم            ٦١تكفَل املادة    -٤٣

امتـهم يف    دخول األجانـب وإق    )٢٦(وينظم قانون األجانب  . ويف استخدام لغتهم وكتاباهتم   
وهو يكفل متشياً مع التشريعات األوروبية معاملة منصفة لألجانب الذين يقيمون يف . سلوفينيا

ويتمتع األجانب حبقوق مماثلة للحقوق الـيت يتمتـع هبـا املواطنـون          . البلد بصورة قانونية  
وأدخلت سلوفينيا باعتمادها مرسوم إدماج األجانب تدابري فعالـة لـسياسة           . السلوفينيون

هتدف إىل وضع سياسـة      تنفيذ تدابري إدماج أساسية      ٢٠٠٩وستبدأ يف خريف عام     إلدماج  ا
  .إدماج كاملة وفعالة على أساس احلوار بني الثقافات

 من الدستور على وجوب االعتـراف،     ٤٨وفيما يتعلق بسياسة اللجوء، تنص املادة         -٤٤
ية الذين يتعرضون لالضطهاد    يف حدود القانون، حبق اللجوء للرعايا األجانب وعدميي اجلنس        

، استعيض عن   ٢٠٠٧ويف عام   . قوق اإلنسان واحلريات األساسية   بسبب التزامهم باحترام ح   
وينظم القانون بصورة منهجية    .  شامالً  بوصفه قانوناً  )٢٧(ية الدولية قانون اللجوء بقانون احلما   

السلوفينية مجيع توجيهات    فهو ينقل إىل التشريعات      .ماية الدولية بأسره يف سلوفينيا    جمال احل 
جملس االحتاد األورويب، اليت توفر إىل جانب قرارين من قرارات جملـس االحتـاد األورويب               

ويسهل القانون استحداث إجراءات جلوء     . جوء األورويب املشترك  األساس القانوين لنظام الل   
ـ           دماجهم يف اجملتمـع    فعالة وسريعة، ويوفر ملواطين البلدان الثالثة احلماية الالزمة، وييسر ان

مي طلـب   السلوفيين؛ ويف حالة صدور قرار سليب، ينص القانون على الطرد الفوري ملقـد            
مقـدمي الطلبـات،    ( وُيكرَّس اهتمام خاص للفئات الـضعيفة        .اللجوء إىل بلدهم األصلي   

، حيث أنه ينص على متييز اجيـايب        )والالجئني، واألشخاص الذين منحوا محاية غري أساسية      
 .دمي املشورة والرعايـة النفـسيتني     تعلق بشروط القبول املادية، والرعاية الصحية، وتق      فيما ي 

ويراعى مبدأ مجع مشل األسرة بالنسبة لألشخاص الذين يتمتعون باحلماية الدولية وفقا للمادة             
 وُتمنح احلماية الدولية لكل مقدم طلب يـستويف         .تفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان    من اال  ٨

ء إذا غادر مقدم الطلب      ويتم وقف هذا اإلجرا    .وط مبوجب قانون احلماية الدولية    رمجيع الش 
  .٢٠٠٨من اإلجراءات يف عام ) يف املائة (٥٠ وأوقف .سلوفينيا

  احلماية الدولية التدريب الـالزم     وعادة ما يتلقى املوظفون الرمسيون املعنيون بإجراءات        -٤٥
وتقوم املنظمات غري احلكوميـة بـدور   .  هذا اجملاليفالدولية  ويتعرفون على السوابق القضائية     

 فهي تضطلع بدور هام يف تـوفري املـساعدة النفـسية            .يف تنفيذ قانون احلماية الدولية    نشط  
ال االندماج يف   والتعليمية، وتقوم بأنشطة إبداعية يف جمال الترفيه، وتقدم كذلك املساعدة يف جم           

منع العنف اجلنسي ويف اختاذ اإلجراءات املناسبة عند         كما تضطلع بدور هام يف       .البيئة اجلديدة 
 وقد مت توقيع اتفاق بـني احلكومـة         .ويف جمال مكافحة االجتار بالبشر    حدوث هذه احلاالت    

 يتيح كشف حاالت العنف اجلنسي ومنعها       ٢٠٠٨يونيه  /واملنظمات غري احلكومية يف حزيران    
  .يما يتعلق بطاليب اللجوء والالجئنيعلى حنو أسرع وكذلك اختاذ إجراءات يف هذا الصدد ف



A/HRC/WG.6/7/SVN/1 

17 GE.09-16917 

ألشخاص الذين مت نقلهم من سجل اإلقامة الدائمة بعد حصول سلوفينيا على االستقالل             ا  -٣  
  إىل سجل األجانب

، الذي كان واحدا من قوانني االستقالل يف سـلوفينيا،          )٢٨(يعّرف قانون األجانب    -٤٦
طين سائر مجهوريات يوغوسالفيا االحتادية     األجنيب وينص على أن أحكامه املتعلقة بإقامة موا       

االشتراكية السابقة الذين مل يتقدموا بطلبات للحصول على اجلنسية السلوفينية، بدأ نفاذها يف             
فقد أصبح هؤالء األشخاص أجانب يف ذلك اليوم ويشترط بالتايل          . ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢٦

، ١٩٩٢فربايـر   / شباط ٢٦ ويف   .حصوهلم على رخصة إقامة للتمكن من البقاء يف سلوفينيا        
ُشطبت من سجل اإلقامة الدائمة أمساء مواطين اجلمهوريات األخرى يف يوغوسالفيا االحتاديـة             

ومن أجل تنظيم وضعهم، اعُتمـد يف       .  ال حيملون اجلنسية السلوفينية    االشتراكية السابقة، الذين  
فيا االحتاديـة االشـتراكية      قانون ينظم املركز القانوين ملواطين مجهورية يوغوسال       ١٩٩٩عام  

وهو ينص   )٢٩()يشار إليه فيما بعد بقانون املقيمني     (السابقة الذين يعيشون يف مجهورية سلوفينيا       
ن على احلصول على تصاريح إقامة دائمة بشروط أكثر مالءمة من تلك املنصوص عليها يف قانو              

 هو إثبـات إقامتـهم      والشرط الوحيد حلصول األشخاص على تصاريح إقامة دائمة       . األجانب
  .١٩٩١يونيه / حزيران٢٥، أو منذ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٢٣الفعلية يف سلوفينيا منذ 

       / نيـسان  ٣املـؤرخ    UI-246/02-28 وقررت احملكمة الدستورية يف قرارها رقـم        -٤٧
 ، أن أحكام قانون املقيمني، الذي حيدد مهلة زمنية مدهتا ثالثة أشـهر لتقـدمي              ٢٠٠٣أبريل  

طلب استصدار تصريح إقامة دائمة، جيب أن ُتعترب الغية وأن قانون املقيمني يتعـارض مـع                
أنه ال يعترف باإلقامة الدائمة ملواطين اجلمهوريات األخرى يف         ) ١(: الدستور لألسباب التالية  

 ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢٦يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة، الذين ُشطبت أمساؤهم يف         
أنه مل ينظم حصول مواطين الدول      ) ٢( سجل اإلقامة الدائمة، من هذا التاريخ فصاعدا،         من

اليت خلفت مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة، واملشمولني بتـدبري اإلبعـاد            
انوين املسمى أنه مل يضع معايري إرساء املفهوم الق) ٣( الدائمة، واإلقامةالقسري، على تصريح 

 من القرار الصادر عن احملكمة الدستورية على منح اإلقامة          ٨وتنص الفقرة   ". جود الفعلي الو"
الدائمة ملواطين اجلمهوريات األخرى يف يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة اعتبارا من           

 اإلقامـة يف ذلك اليوم من سـجل        إذا كانت أمساؤهم قد أزيلت       ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢٦
، بصيغته املعدلة ١٩٩١ تزويدهم برخصة إقامة دائمة وفقا لقانون املقيمني لعام الدائمة، وعلى

ويفرض القرار على وزارة الداخلية االضطالع مبهمة رمسية تتمثل يف إصدار           . ١٩٩٩يف عام   
 .١٩٩٢فرباير / شباط٢٦اعتبارا من قرارات تكميلية بشأن إرساء اإلقامة الدائمة يف سلوفينيا    

 كـانون   ٢٢املؤرخـة    U-II-3/03-15  األساس املنطقي للخالصـة رقـم       من ٢٣ويف البند   
  من القرار رقـم    ٨، أوضحت احملكمة الدستورية طريقة تنفيذ الفقرة        ٢٠٠٣ديسمرب  /األول

UI-246/02-28 رة سيما أن قرار احملكمة الدستورية كان األساس القانوين إلصـدار وزا           ، وال
 من األساس املنطقي أن وزارة الداخلية ملزمة        ٢٤ند   ويوضح الب  .الداخلية للقرارات التكميلية  

مبتابعة هذا اجلزء من املقرر الذي ينظم طريقة التنفيذ، حىت يصدر املشرع نصا خبالف ذلـك            
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مبا ورد أعاله، بدأت وزارة      وفيما يتعلق . ل بطريقة خمتلفة، وفقا للدستور    أو حىت ينظم هذا اجملا    
واألشخاص الذين حيق هلـم     . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٣يف  الداخلية بإصدار القرارات التكميلية     

استصدار حكم تكميلي هم األشخاص الذين ُشطبت أمساؤهم من سجالت اإلقامة الدائمة يف             
وتقـوم وزارة   . سلوفينيا واألشخاص الذين حصلوا بالفعل على تصريح إقامة دائمة يف سلوفينيا          

  .بني قانون املقيمني والدستورالداخلية بإعداد مشروع قانون إلزالة عدم االتساق 

  حرية التعبري  -٤  
تستند أنشطة وسائط اإلعالم يف سلوفينيا إىل حرية التعبري، وحرمة شخصية اإلنسان              -٤٨

 على اآلراء واملعتقدات املختلفـة      اإلعالموكرامته، والتدفق احلر للمعلومات وانفتاح وسائل       
صحافيني وغريهم من الكتـاب يف وضـع        وعلى التنوع يف املضمون، واستقالل احملررين وال      

الربامج وفقا ملفاهيم الربامج وقواعد آداب املهنة، واملسؤولية الشخصية للصحافيني وكتـاب            
وُيحظر نشر الربامج الـيت تـشجع علـى         . وظفي التحرير عن عواقب أعماهلم    املقاالت وم 

تفاوتات، أو علـى العنـف      التفاوتات اإلثنية أو العرقية أو الدينية أو اجلنسية أو غريها من ال           
واحلرب، أو اليت حترض على الكراهية والتعصب اإلثين أو العرقي أو الديين أو اجلنـسي أو                

 إىل محاية )٣٠(كما تشري بعض مواد قانون وسائط اإلعالم. ريه من أنواع الكراهية والتعصب غ
كرامة اإلنسان،  وينص القانون على أنه ال جيوز أن متس اإلعالنات باحترام           . اإلنسانحقوق  

 أسـاس وال أن حترض على التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو األصل اإلثين، أو علـى                 
التعصب السياسي أو الديين، وال أن تشجع على السلوك املضر بالصحة العامة أو السالمة أو               

أو حبماية البيئة والتراث الثقايف، وال أن تنطوي على إهانة على أساس املعتقـدات الدينيـة                
 ومثة حق خاص مبوجب هذا القانون هو احلـق يف           .ة، أو أن تضر مبصاحل املستهلكني     السياسي

الرد أو التصحيح على أساس أن ألي شخص احلق يف أن ينشر احملرر املسؤول دون رسـوم                 
ـ   .تهك حقوق الشخص أو يضر مبصاحله     تصحيحا ألي تقرير منشور ين     ام ختـص    ومثة أحك

ال جيوز أن حتتوي اإلعالنات اليت تستهدف األطفال أو اليت يظهر    ف .األطفال يف جمال اإلعالن   
فيها األطفال مشاهد عنف أو مواد إباحية أو أي حمتوى آخر ميكن أن يـضر بـصحتهم أو                  

وال جيوز أن يضر اإلعـالن      . منوهم العقلي واجلسدي أو أي شيء آخر له تأثري سليب عليهم          
شجع األطفال على شراء منتجات أو خدمات من        باألطفال أخالقيا أو عقليا، وال جيوز أن ي       

خالل استغالل عدم خربهتم أو سذاجتهم، وال جيوز أن يشجع األطفال على إقناع آبائهم أو               
 ُيظهر األطفال يف أوضاع خطرية      نأي شخص آخر بشراء منتجات أو خدمات، وال جيوز أ         

  .دون مربر

  حرية الوجدان  -٥  
حرية الوجدان، يف إشارة إىل املعتقـد الـديين،          من الدستور على     ٤١تنص املادة     -٤٩

 ولكل فـرد احلريـة يف     . والفلسفية وغريها من املعتقدات   وكذلك إىل املعتقدات األخالقية     
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عاته الدينية، وله أن يكون اعتناق املعتقدات الدينية أو غريها من املعتقدات وله أن يعرب عن قنا          
ومـن  . ة وهو غري ملزم باإلعالن عنـها   الدينيأي معتقد ديين، وأال يعلن عن معتقداته        بدون  

  له مـن    لسالمة الشخص وحرماناً   شأن اإلجبار على إعالن من هذا القبيل أن يعين انتهاكاً         
ونتيجة هلذه احلرية، لكل فرد احلق يف عدم االنتمـاء إىل أي            . احلرية يف اإلعالن عن قناعاته    
ة دينية أو   يف أن يصبح عضوا يف مجاع      عن ذلك أن تقيد حريته       مجاعة دينية، وال جيوز فضالً    

 ممارسة احلرية الدينية ويضمنها، ويـنص     )٣١(وحيكم قانون احلرية الدينية   . يف ترك مجاعة دينية   
كذلك على سجل الكنائس وغريها من الطوائـف الدينيـة، وعلـى املعـايري والـشروط                

 حقوق الكنـائس    واإلجراءات الالزمة لتسجيل الكنائس وغريها من الطوائف الدينية، وعلى        
أنشأت احلكومة جلنة حكومة مجهورية     و.  األخرى املسجلة وحقوق أفرادها    والطوائف الدينية 

بالعالقـة بـني الدولـة       سلوفينيا حلل القضايا العالقة للطوائف الدينية لبحث القضايا املتصلة        
ات ملمثلي  ويعقد مكتب احلكومة السلوفينية لشؤون الطوائف الدينية مشاور       . والطوائف الدينية 

الكنائس والطوائف الدينية األخرى حول املواضيع اليت هتم اجلماعـات الدينيـة، ويـزودهم              
 ونظـم   .قوقهم وطريقة ممارسة هذه احلقـوق     باملعلومات الالزمة حول التشريعات وحول ح     

املكتب يف السنوات األخرية عدة اجتماعات ليوم واحد أو يومني ضـمت ممثلـي الكنـائس                
ية األخرى، وشكلت هذه االجتماعات جزءا هاما من التعـاون بـني الدولـة     والطوائف الدين 

  .والكنائس والطوائف الدينية األخرى، وفيما بني خمتلف الكنائس والطوائف الدينية األخرى

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -هاء  

  الفقر  -١  
ووفقا لقانون احلماية   . جمية خمتلفة تكافح سلوفينيا الفقر من خالل تدابري قانونية وبرنا         -٥٠

، حيق لألسر اليت تضم ثالثة أطفال أو أكثر احلـصول علـى             )٣٢(األبوية واإلعانات األسرية  
. بلغ مقطوع املساعدة املخصصة لألسر الكبرية، وهي مساعدة تدفع مرة واحدة يف السنة كم           

 يف املائة علـى     ١٠تها  أما الطفل الذي يعيش مع أحد أبويه فقط، فهو يستفيد من زيادة قيم            
 لقـانون الـضمان      يف املائة على املساعدة املالية االجتماعيـة وفقـاً         ٣٠هذه املساعدة، و  

؛ اإلجيـارات وتشمل التدابري األخرى ملكافحة الفقر تقدمي الدعم يف دفـع           . )٣٣(االجتماعي
 وبـرامج   والدعم يف النقل املدرسي؛ والدعم يف تكاليف الكتب املدرسية؛ واملنح الدراسية؛          

سياسة التشغيل النشطة والربامج التجريبية يف إطار مبادرة املساواة يف فرص العمل للفئـات              
؛ واملساعدة القانونية اجملانية؛ واإلعفاء مـن ضـريبة         )املعوقني واملهاجرين والروما  (الضعيفة  

 فع رسوم التأمني الصحي   الدخل الشخصي واإلعفاء من ضرائب أخرى معينة؛ واإلعفاء من د         
 وهتدف االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية واالندماج االجتماعي للفتـرة          .اإلجباري
 إىل زيادة االندماج االجتماعي لألفراد واملـسامهة يف حتقيـق التماسـك             ٢٠١٠-٢٠٠٨

االجتماعي، وحتسني فرص احلصول على اخلدمات االجتماعية اليت هتم اجلميـع وحتـسني             
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 احلمايـة  فعالية التحويالت االجتماعية من خالل حتـديث نظـم     نوعيتها، وحتسني كفاءة و   
ومن أجل مكافحة التضخم، قررت احلكومة من خـالل تعـديل           . واملؤسسات االجتماعية 

 أن  ٢٠٠٨ يف عام    )٣٤(القانون اخلاص بتنظيم ضوابط التحويالت إىل األفراد واألسر املعيشية        
ال العمالة، نقحت وزارة العمل واألسرة      ويف جم . تعمد إىل تقومي التحويالت مرتني يف السنة      

 العملية يف جمال سياسة العمالة مـن        اإلجراءات فهرس   ٢٠٠٩والشؤون االجتماعية يف عام     
 يبحثون عن فرص عمـل جديـدة أيـام األزمـة؛     الذينأجل مساعدة العاطلني عن العمل     

 عن العمل، وكذلك    واستحدثت التمويل املشترك للتعليم والتدريب لفائدة العاملني والعاطلني       
العمل اخلـاص ونقـل العمـال إىل     الذين يدخلون سوق العمل؛ وشجعت بالنسبة للشباب 

 .ائية، مثل االقتـصاد االجتمـاعي     وظائف واعدة بقدر أكرب؛ وقدمت الدعم للمشاريع اإلمن       
وختطط الوزارة إلجراء مراجعة شاملة للعمالة احلالية وتشريعات التأمني ضد البطالة، وذلـك   

 ويهـدف القـانون     .تعويضات البطالة، وخباصة الشباب   ف توسيع نطاق املستفيدين من      هبد
اجلديد إىل توسيع نطاق احلق يف التعويض يف ظروف أكثر مالءمة ليشمل أيـضا املـوظفني                

  .املؤقتني، أي الشباب بشكل أساسي

  التعليم  -٢  
دستور، فإن لألطفـال     لل ووفقاً. يضمن الدستور احلقوق األساسية املتعلقة بالتعليم       -٥١

ب  واألشخاص املصابني بإعاقات حادة أخرى احلق يف التعليم والتدري          أو عقلياً  املعوقني بدنياً 
، يهدف التعليم إىل    )٣٥(ومبوجب قانون تنظيم التعليم ومتويله    . من أجل حياة نشطة يف اجملتمع     

اعية أو الثقافية وبغـض     ضمان التنمية املثلى لألفراد بغض النظر عن اجلنس أو اخللفية االجتم          
النظر عن الدين واألصل العرقي أو اإلثين أو القومي، وعن اإلعاقات اجلـسدية والعقليـة؛               

على التسامح املتبادل، وتنمية الوعي باملساواة يف احلقـوق بـني           إىل احلث   ويهدف التعليم   
طفـل وحقـوق    الرجل واملرأة، واحترام التنوع البشري والتعاون املتبادل، واحترام حقوق ال         

كما يتنـاول   . الفرص للجنسني يف جمال التعليم    وتعزيز تكافؤ    اإلنسان واحلريات األساسية،  
 حقوق اجملتمعات احمللية، وحقوق جمتمع الروما، والرعايا األجانب )٣٦(قانون املدرسة االبتدائية

ية املستدامة   أما املبادئ التوجيهية للتعليم من أجل التنم       .واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة   
، فهي تعـزز    ٢٠٠٧من مرحلة ما قبل املدرسة إىل التعليم اجلامعي، واليت اعتمدت يف عام             

 الالعنـف (احلوار بني الثقافات ونوعية العالقات بني األشخاص وتنمية املهارات االجتماعية           
 طلبات  وتعلن وزارة التربية والتعليم والرياضة عن بدء تقدمي       ). والتسامح والتعاون واالحترام  

فذها املؤسسات  مشاريع البحوث بشأن الوقاية من العنف واحلوار بني الثقافات، ومشاريع تن          
، ) على العنف ومنعه، والتعليم من أجل حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني             التعرف(التعليمية  

م، على التسامح وقبول التنوع والتعاون بني الثقافات والتعل    (وتدريب العاملني يف جمال التعليم      
وهنـاك عـدة    ). فرص، والتعرف على العنف ومنعه    وتعزيز احلوار بني الثقافات، وتكافؤ ال     

  .مشاريع قائمة لتدريس احترام حقوق اإلنسان
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وُيروج للتفاهم املتبادل بني اجملموعات اللغوية املختلفة يف مناهج اللغة الـسلوفينية               -٥٢
  . والثقافة املدنيةواألخالق املدنية واجلغرافيا والتاريخ والدراسات االجتماعية والتربية

  الرعاية الصحية  -٣  
تنص التشريعات الصحية على مراعاة املساواة يف تقدمي الرعاية الصحية، وعلـى أن               -٥٣

 علـى   )٣٧(وينص قانون حقوق املرضى   .  مناسبة وآمنة وذات جودة عالية     تكون هذه الرعاية  
الصحية يف عالقاهتم مـع مقـدمي       حقوق املرضى بوصفهم مستفيدين من خدمات الرعاية        

وأولت وزارة الـصحة محايـة      . ات الالزمة ملمارسة هذه احلقوق    الرعاية الصحية واإلجراء  
حقوق الفئات الضعيفة من السكان األولوية يف جمال محاية الصحة وحقوق اإلنـسان، مـع            

ن التركيز بوجه خاص على املرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية، واألشـخاص الـذي             
يعانون من أمراض مزمنة خطرية، واملسنني، وعلى احلقوق املتصلة بالتقدم يف جمـال الطـب               

 وغريها من األمـراض،     اإلدماناحليوي، واألنشطة اليت تركز على تعزيز الصحة والوقاية من          
 على  )٣٨(وينص قانون الصحة العقلية   . حية الشاملة ومكافحة االستبعاد    عن الرعاية الص   فضالً

وق األشخاص الذين يعانون من اضطراب عقلي يف احلصول على مجيـع أنـواع              محاية حق 
 دقيق يف مستشفيات األمراض النفسية، ويف احلصول علـى          إلشرافالعالج يف عنابر ختضع     

 إجـراءات   عالج مراقب يف العنابر املغلقة ملؤسسات الرعاية االجتماعية، وحيـدد القـانون           
 املتزايدة إىل اخلدمات املقدمة للمسنني، تقـوم وزارة          للحاجة ونظراً. االستشفاء غري الطوعي  

 بوضع األسس القانونية للحصول علـى       - بالتعاون مع الوزارات األخرى املعنية       -الصحة  
 باضطرابات يف   عالج طويل األمد وعلى الرعاية الصحية الشاملة للمسنني، وخباصة املصابني         

قوق الناشئة عن التأمني الصحي اإلجبـاري       ويتمتع السكان مبساواة يف احل    . القدرات الذهنية 
  .والتأمني الصحي االختياري

 )السكن لألسر الشابة وكبار السن واحملرومني اجتماعياً(احلق يف السكن املالئم   -٤  

 فلألسـر املعيـشية احلـق يف        .ى اإلجيارات غري الرحبية بالدعم    ، حتظ ٢٠٠٥منذ عام     -٥٤
  وسع قانون  ٢٠٠٨ويف عام   . من اإلجيار غري الرحبي    املائة    يف ٨٠احلصول على دعم يصل إىل      

اإلسكان نطاق أهلية احلصول على هذا الدعم ليشمل مستأجري الشقق الرحبية الذين يستوفون             
  .املعايري املطلوبة يف الشقق غري الرحبية لكنهم ال يستطيعون استئجار هذه الشقق لعدم توفرها

   . مسؤولية توفري الوحدات الـسكنية    ات  ومبوجب تشريعات اإلسكان، تتوىل البلدي      -٥٥
 تقـدمي   إىلوال يتعلق ذلك بشقق سكنية، بل بوحدات مت بناؤها ألغراض خاصة، وهتـدف              

وللحصول على هذه الوحدات السكنية، ال داعي إىل تقدمي طلبات أو           . حلول إسكانية مؤقتة  
لذلك ينبغي أن تظل    و إىل أي إجراء مماثل، ألن الوضع االجتماعي املستقبلي ال ميكن توقعه،          
وهبذه الطريقة، ميكن   . قائمة املستفيدين مفتوحة ملساعدة احملتاجني واملشردين وضحايا العنف       
  .حل املشكالت االجتماعية واإلسكانية لفرادى األسر على حنو سريع
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وعكفت احلكومة على حل املشكلة السكنية لألسر الشابة عمال بقانون املخطـط              -٥٦
 من خالل تقدمي الدعم لألسر الشابة عند شراء الشقة األوىل أو            )٣٩(إلسكاينالوطين لالدخار ا  

ويعلن صندوق اإلسـكان يف مجهوريـة       . بنائها أو إعادة إعمارها أو إجراء تعديالت عليها       
سلوفينيا سنويا عن بدء تقدمي طلبات احلصول على إعانات لألسر الشابة؛ وقـد اسـتفادت            

 ختصيص شقق اإلجيار غري الرحبـي مـن         ويتم أيضاً . ط أسرة من هذا املخط    ٢ ٠٠٠حوايل  
، تعطى فيها األولوية للفئات الضعيفة،      )٤٠(خالل دعوات إىل تقدمي الطلبات تطلقها البلديات      

مثل الشباب واألسر، واألسر الكبرية، واملعوقني وأسرهم، واملواطنني الذين لديهم خربة طويلة  
ئم، واألفراد الذين ميارسون أنـشطة ذات أمهيـة         يف العمل لكنهم يفتقرون إىل السكن املال      

 وهبدف توفري السكن للمتقاعدين، مت تأسيس صندوق عقاري    .للمجتمع احمللي خاصة بالنسبة   
 شـقة   ٣ ٠٠٠للمعاشات التقاعدية وللتأمني ضد العجز، ُوضعت حتت تصرفه أكثر مـن            

  .للتأجري هبدف حل مشاكل إسكان املتقاعدين

  احلق يف العمل  -٥  
 من الدستور حرية العمل، وتنص على أن لكل إنـسان احلـق يف              ٤٩تكفل املادة     -٥٧

وينص قانون . كما أن العمل القسري حمظور .  أي وظيفة يف ظل ظروف متكافئة      الوصول إىل 
وميكن يف حاالت اسـتثنائية  . رة غري حمددة من الزمنعالقات العمل على إبرام عقد عمل لفت      

 وباملثل، تتناول الوثائق الدولية املعتمدة يف منظمة العمـل          .دةفقط إبرام عقود عمل حمددة امل     
    الدولية، وجملس أوروبا واالحتاد األورويب، العمل حمدد املدة على أنه نوع خاص من العمـل               

، )٤١( ويف االتفاق اإلطاري بشأن العمل احملدد املـدة        .تساوى مع العمل لفترة غري حمددة     ال ي 
 األوروبيون بأن عقود العمل قصرية األجل تستجيب، يف ظروف          يقر الشركاء االجتماعيون  

معينة، الحتياجات كل من أرباب العمل والعمال؛ غري أن العقود ألجل غري مـسمى هـي                
  .الشكل العام لعالقة العمل

وألسباب تتعلق باملرونة، ينص قانون عالقات العمل على أن عقود العمل حمـددة                -٥٨
 وخـالل   .، رهنا بقيود معينة، ومسات خاصة      حتدد عالقة العمل   املدة هي إحدى القواعد اليت    

 العمل حمدد املدة، تكون لألطراف املتعاقدة نفس احلقوق والواجبات املنـصوص عليهـا يف             
قة وأسباب إهناء عالقة العمـل      ومثة مسات خاصة تتصل بطري    . عقود العمل غري احملددة املدة    

. لسبب الذي أُبرم العقد من أجله     فق عليه أو انتفاء ا     انقضاء مدة العقد، وإجناز العمل املت      :هي
    شدد القانون علـى أمهيـة   ومبا أن املوظفني بعقود حمددة املدة معرضون لقرار إهناء اخلدمة، ي          

 جيب اإلعراب عن نية األطراف املتعاقدة يف إبرام عقد عمل لفترة حمددة من الـزمن                :ما يلي 
 وحيصر القانون إبرام العقود     .عمل مربم لفترة غري حمددة    عقد ال كتابة؛ وإال فإن ذلك يعين أن       

حمددة املدة يف احلاالت املنصوص عليها يف القانون واالتفاقات اجلماعية، وحيدد مهلة إلبـرام           
 وإذا كان عقد العمل احملدد املدة مربم بـصورة    .د وحيصر إبرام العقود املتعاقبة    مثل هذه العقو  

  .العامل قد أبرم عقد عمل لفترة غري حمددة من الزمنغري مشروعة، فإن ذلك يعين أن 
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ويتعرض الشباب يف سلوفينيا أكثر من أي فئة عمرية أخرى لفرص العمل القـصرية           -٥٩
 ويف عـام    .ضمان االجتماعي الذي يتمتعـون بـه      األجل، األمر الذي يقلل من مستوى ال      

مبـا يف  ( يف املائة    ٦٨,٣، بلغ عدد الشباب الذين عملوا بعقود مؤقتة يف سوق العمل            ٢٠٠٧
أن نسبة الشباب العاملني من بني جممل السكان العـاملني           ، يف حني  )ذلك وظائف الطالب  

وهبدف حتسني فرص عمل الشباب، تعتزم الوزارة املعنية اإلعـالن يف       .  يف املائة  ١٧,٢بلغت  
ـ  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ي  عن بدء تقدمي طلبات التدريب والتوظيف خلرجيي اجلامعـات، وه

فقط يف القطاع غري    (ختطط إلصالح نظام املنح الدراسية، وتوظيف العاطلني منذ مدة طويلة           
ري الـسوقية   للقطاعات غ (، واإلعالن عن بدء تقدمي طلبات للعمل يف القطاع العام           )السوقي

 برامج التثقيف والتدريب على زيادة القدرة التنافسية وكـذلك علـى   وتركز). وغري الرحبية 
  .نية التشغيلزيادة إمكا

  العمال املهاجرون  -٦  
 وقانون األجانب اهلجرة االقتصادية وهجرة      )٤٢(قانون تشغيل وعمل األجانب   ينظم    -٦٠
، فهي تـنظم     كما أن القوانني اخلاصة بقطاعات حمددة مهمة أيضاً        .يد العاملة يف سلوفينيا   ال

وخففت . لك من حقوق  الوضع االجتماعي واالقتصادي للرعايا األجانب يف سلوفينيا وغري ذ        
 (Ur. l. RS No. 52/07) ٢٠٠٧ األجانب لعـام  ت األخرية على قانون تشغيل وعملالتعديال

إزالة حواجز إدارية معينة كانت تعيق احلصول       (من حدة ظروف العمل ملواطين الدول الثالثة        
ىل النظـام   اهلجرة القانونية إ  املتعلقة ب ، ونقلت تشريعات االحتاد األورويب      )على تصاريح عمل  
  .القانوين السلوفيين

  إلجنازات واملمارسات اجليدة  - رابعاً  

  العرقية اجلماعات والقومية حقوق اجلماعات   - ألف  
اإليطالية اجلماعتني القوميتني    من احلماية حلقوق أفراد      تضمن سلوفينيا مستوى عالٍ     -٦١

احلق يف التعلم بلغتهم    القوميتني  فألفراد اجلماعتني   .  اجلماعية اواهلنغارية، مبا يف ذلك حقوقهم    
  .العالمات الطبوغرافية الثنائية اللغةويشمل ذلك وضع بلغتني على حنو متسق، يف التعلم األم و
، اعُتمد  ٢٠٠٧ ففي عام    . حتسنت حقوق الروما حتسنا كبريا     ويف السنوات األخرية،    -٦٢

كما أحرز تقـدم يف     .  من الدستور  ٦٥على أساس املادة    قانون شامل بشأن جمتمع الروما،      
 اإلذاعـة  وأعـدت   .اإلسكان والصحة ومكافحة التمييز   جماالت أنشطة املعلومات والتعليم و    

 اإلذاعةاحمللية وحمطات التلفزيون لعدة سنوات برامج للروما؛ ويتم بث هذه الربامج على حمطة      
مركز ، حصل   ٢٠٠٨ ويف عام    .٢٠٠٨ التلفزيون الوطين منذ عام       وعلى ٢٠٠٧الوطنية منذ   

املعلومات داخل احتاد الروما يف سلوفينيا على موجة إذاعية تغطي نطاقا أوسـع يف منطقـة                
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معاجلة عـدم املـساواة     " وجيري تنفيذ خمطط     .ناجمها اخلاص مورسكا سوبوتا وهي تبث بر    
 انضمت  ٢٠٠٨ ويف عام    .على الروما بوصفهم جمموعة ضعيفة    بنجاح مع التركيز    " الصحية

جتاوز األحكام املـسبقة    ! دوستا "ء على األحكام املسبقة ضد الروما     للقضاسلوفينيا إىل محلة    
وهي محلة أطلقها جملس أوروبا واملفوضية األوروبية هبدف رفع مـستوى           " واكتشف الروما 

الوعي يف أوساط غالبية السكان بشأن الروما وثقافتهم ومنط حياهتم والتخلص من الـصور              
  .النمطية واألحكام املسبقة ضدهم

  حقوق الطفل  -١  
قبل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك            -٦٣

؛ )٤٣(األطفال يف النـزاعات املسلحة، مت تعديل قانون اخلدمة يف القوات املسلحة الـسلوفينية   
ن أن  منه اآلن على أن اخلدمة العسكرية أو الوظائف األخرى يف اجليش ال ميك         ٧وتنص املادة   

  .يقوم هبا أشخاص دون سن الثامنة عشرة
وحددت وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية، يف قرارها املتعلق بالربنـامج             -٦٤

ومراكز إليـواء   ، شبكة من دور األمومة      )٤٤(٢٠١٠-٢٠٠٦الوطين للمساعدة االجتماعية    
علـى متويـل    دور  هذه املراكز وال  وحتصل  .  شخصاً ٣٣٠حوايل   تستوعب   النساء واألطفال 

 وجيب أن تنبع مبادرة إطالق هذه الربامج من اجملتمعات احمللية أو فرادى             .مشترك من الوزارة  
       وتعمل غالبية الربامج يف الـشبكة علـى شـكل مؤسـسات             .ات داخل كل منها   املنظم

  .اجتماعية عامة

  حقوق املهاجرين  -٢  
تراتيجية إلدماج أطفال املهـاجرين     ، اعتمد وزير التربية والرياضة اس     ٢٠٠٧يف عام     -٦٥

وتشتمل التـدابري   . وطالب املدارس االبتدائية والثانوية يف نظام التعليم يف مجهورية سلوفينيا         
تكييف املناهج الدراسية إلتاحـة االنـدماج       : األكثر أمهية يف هذه االستراتيجية على ما يلي       

وإشـراكهم يف   اآلباء  ت للتعاون مع    السريع والناجح يف العملية التعليمية؛ ووضع استراتيجيا      
احلياة املدرسية؛ وتشجيع التعليم القائم على التبادل الثقايف واختاذ املواقف اإلجيابية جتاه تفهم             
التنوع وقبوله؛ واعتماد السلوفينية كلغة ثانية؛ وتعليم األطفال املهاجرين باللغات األم؛ وتعليم      

ت الوزارة عن بدء تقدمي الطلبات استنادا إىل هذه         وأعلن. يف جمال التدريس  العاملني  وتدريب  
االستراتيجية هبدف توفري الظروف املالئمة لتنفيذ التدابري احملددة فيها، وتطوير اآلليات الـيت             
من شأهنا أن تسهم يف حتقيق تكامل أكثر فعالية للطالب املهـاجرين يف النظـام املدرسـي                 

 وجيري تنفيذ برامج تدريبية     . يف سوق العمل   مع، وحتسني وضعهم  وحتسني اندماجهم يف اجملت   
  .للعاملني يف التدريس هتدف إىل ضمان جناح العمل مع األطفال واملراهقني املهاجرين
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  حقوق املعوقني  -٣  
بلديـة صـديقة   "، أعد احتاد العمال املعوقني يف سلوفينيا مـشروع      ٢٠٠٣يف عام     -٦٦

وحبلول هناية . علة حلاجات املواطنني املعوقنيا، لتشجيع البلديات على االستجابة الف"للمعوقني
 حتلل الوضع، جنبا إىل جنب مـع        أن ُمنح هذا اللقب لتسع بلديات كان عليها         ٢٠٠٨عام  

 وجيب أن تقدم البلديات تقارير سـنوية        . للمعوقني، وأن تعتمد برامج عمل     املنظمات احمللية 
  .عن تنفيذ برنامج العمل إىل االحتاد

  حقوق اإلنسانيف جمال لشرطة تثقيف ضباط ا  -٤  
بالتعاون مع خرباء خارجيني، تقوم الشرطة بتدريب دائم لضباط الـشرطة بـشأن               -٦٧

.  للمعهد األورويب للشرطة   وستبدأ هذا العام بتطبيق املنهاج املشترك      .الوقاية من العنف املرتيل   
  تدريبياًرطة برناجماًوبالتعاون مع أمني مظامل حقوق اإلنسان يف سلوفينيا والسويد، نظمت الش

ومتثل اهلـدف مـن هـذا       . لتحديد الصور النمطية يف جمتمع متعدد األعراق والتخلص منها        
التدريب يف زيادة التعرف على الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، وعلى أمهيتها بالنسبة             

  .لعمل الشرطة، والتعلم بشأن التنوع الثقايف والعرقي

  واالجتماعيةاحلقوق االقتصادية   -٥  
 قانونني من   ٢٠٠٩يف ضوء األزمة املالية واالقتصادية احلالية، سنت سلوفينيا يف عام             -٦٨

صل مـن   أجل إنعاش االقتصاد، وجنحت يف كبح التراجع يف فرص العمل وكبح عمليات الف            
 ملساعدة الشركات اليت اخنفضت     )٤٥(واعُتمد قانون الدعم اجلزئي للعمل بدوام كامل      . اخلدمة

 املاليـة واالقتـصادية    يف املائة بسبب األزمة   ٣٠ إىلها الطلبيات والعمليات بنسبة وصلت      في
      . للتعويضات للشركات تـسريح العمـال مؤقتـاً        )٤٦(اجلزئيالتسديد  ويتيح قانون   . العاملية

 يف املائة من رواتبهم،     ٨٥ويف مثل هذه احلاالت، حيصل العمال على تعويض يف األجور يبلغ            
 وعمال بالئحة   . يف املائة  ٣٥يما يدفع رب العمل      يف املائة تدفع من ميزانية الدولة ف       ٥٠منها  

االحتاد األورويب اليت رفعت عتبة احلصول على مساعدات الدولة فيما يتعلق بالشركات اليت             
، نشرت وزارة العمل واألسـرة والـشؤون        ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١عانت من صعوبات بعد     

مال والتوظيف الـذايت    ع وزارة االقتصاد مناقصة عامة تشجع نقل الع       االجتماعية بالتعاون م  
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩عامي 

  احلقوق الثقافية  -٦  
تقوم شعبة حقوق األقليات الثقافية يف وزارة الثقافة بصورة منهجية بتهيئة الظروف              -٦٩

اعـات  اعات اإلثنية ومج  وغريها من اجلم  للجماعات القومية   الالزمة حلماية احلقوق الثقافية     
 داخليا يعىن حبقوق اإلنسان      عامالً ، أنشأت وزارة الداخلية فريقاً    ٢٠٠٥ ويف عام    .املهاجرين

وتعد رابطة املتاحف   . ية بوصفها فئة من حقوق اإلنسان     ويتداول بشأن ممارسة احلقوق الثقاف    



A/HRC/WG.6/7/SVN/1 

GE.09-16917 26 

ة ، مما يشجع على حتسني إمكاني"تصميم متحف يسهل الوصول إليه"يف سلوفينيا كتيبا بعنوان 
  .اطالع املعوقني واملسنني على مقتنيات املتاحف

  األولويات الوطنية بشأن حقوق اإلنسان  - خامساً 
تسعى السلطات السلوفينية إىل منح مجيع الناس الذين يعيـشون علـى األراضـي                -٧٠

لية امللزمـة   السلوفينية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات اليت يكفلها الدستور واالتفاقات الدو         
ويوىل اهتمام خاص حلقوق األطفال وحقوق املرأة، وحقوق املعـوقني          . ية سلوفينيا جلمهور
 وتعطي احلكومـة األولويـة لقـضية        .األخرىواجلماعات اإلثنية   اجلماعات القومية   وأفراد  

، )خفـض عـدد القـضايا املتراكمـة يف احملـاكم      (احملاكمة يف غضون فترة زمنية معقولة       
 الدائمة بعد حصول سلوفينيا على االسـتقالل        اإلقامةل  ولألشخاص الذين مت نقلهم من سج     

وأويل اهتمـام خـاص     . حقوق شراكات املثليني اجلنسيني   إىل سجل األجانب، ولتحسني     
وار منتظم مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وغريها من آليات حقوق اإلنسان            إلجراء ح 

  .على الصعيدين اإلقليمي والعاملي
ولوية يف جمال املساواة بني اجلنسني يف سـلوفينيا حتقيـق           وتشمل األهداف ذات األ     -٧١

املساواة يف السلطة والنفوذ واملسؤوليات بني النساء والرجال، واالسـتقالل االقتـصادي،            
والتقاسم املتساوي للعمل غري املدفوع األجر، مبا يف ذلك رعاية األطفال واملسنني وغريهـم              

  .القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأةمن أفراد األسرة احملتاجني للمساعدة، و
اإليطالية واهلنغارية  اجلماعتني القوميتني   وتسعى سلوفينيا باستمرار إىل احترام وتنفيذ         -٧٢

وستسعى يف املستقبل بصورة خاصة إىل      . الدستور والقوانني األخرى  وجمتمع الروما يف إطار     
قتصادية حقوقهم اال إعمال  الروما، وإىل   التخلص من األحكام املسبقة والقوالب النمطية جتاه        

وفيما يتعلق حبقوق األفراد املنتمني إىل دول يوغوسـالفيا الـسابقة،           . واالجتماعية واملدنية 
  .ستقوم احلكومة بتشجيع اجلهود الرامية إىل احلفاظ على لغاهتا وثقافاهتا

  خالصة  - سادساً 
مجيـع  تنظـيم  نيا جبهد كبري يف خالل مثانية عشر عاما من االستقالل، قامت سلوفي     -٧٣

ومت إحراز تقدم كبري  .قطاعات الدولة اجلديدة، ويف إرساء وبناء املؤسسات، وضمان كفاءهتا  
 .يف عملية حتقيق الدميقراطية يف اجملتمع، وكذلك يف جمال تعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها              

لذلك، حنن على استعداد    و.  عيوبنا ونشعر بالفخر ملا حققناه من اجنازات، لكننا ندرك جيداً        
االسـتعراض الـدوري    لتقبل أي نقد وعقد حوار مفتوح مع مجيع اجلهات املعنية يف إطار             

 حتسني حالة حقوق اإلنسان   ومتثل هدفنا النهائي يف    .الذي نعتربه مبثابة عملية مستمرة    الشامل  
 ومـن   يف البلد، واحلد من عدد انتهاكات حقوق اإلنسان، ومن ضحايا هذه االنتـهاكات            

  .خطورهتا إىل أقصى حد ممكن



A/HRC/WG.6/7/SVN/1 

27 GE.09-16917 

Notes 

1 Members of the Interministerial Commission on Human Rights include, apart from 
representatives of ministries and government offices, also external experts on human 
rights (from universities and institutes), representatives of non-governmental 
organisations and the Human Rights Ombudsman.   

2 Constitution of the Republic of Slovenia (Ur. l. RS Nos. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 
24/03, 69/04). 

3 Ur. l. RS Nos. 71/93, 15/94. 
4 Ur. l. RS No. 93/2007 (official consolidated text 1). 
5 Ur. l. RS No. 59/2002. 
6 Ur. l. RS No. 16/2008. 
7 Ur. l. RS No. 94/2007 (official consolidated text 1). 
8 Ur. l. RS No. 64/2007 (official consolidated text 1). 
9 There are 43 registered religious communities in Slovenia. 
10 Judgement No. 23032/02, 2005. 
11 Ur. l. RS No. 49/2006. 
12 This was the Court’s assessment in the case of Grzinčič v. Slovenia (judgement, application No. 

26867/02, 3 May 2007) and the case of Korenjak v. Slovenia (decision, application No. 463/03, 

15 May 2007). 
13 Ur. l. RS No. 95/2004 (official consolidated text 1), 55/2008. 
14 Ur. l. RS Nos. 42/2002, 79/2006, 103/2007, 45/2008. 
15 Ur. l. RS No. 65/2005. 
16 Ur. l. SRS Nos. 15/1976 and 23/1978 and Ur. l. RS No. 67/2001. 
17 http://www.us-rs.si/ 
18 Ur. l. RS No. 16/2007 (official consolidated text 2). 
19 Ur. l. RS No. 65/1994. 
20 Ur. l. RS No. 65/1994. 
21 Ur. l. RS No. 33/2007. 
22 The Rules on the organisation and work of multidisciplinary teams and regional services and on 

actions of the social work centres in dealing with domestic violence entered into force on 20 

April 2009. The Rules on the Treatment of Domestic Violence for Educational Institutions will 

enter into force at the end of 2009. The Ministry of Health drafted the Rules and procedures in 

dealing with family violence when performing health services and established a working group 

which will, by the end of 2009, draw up clinical guidelines and an educational programme of 

medical personnel for dealing with family violence when performing health services. 
23 Ur. l. RS Nos. 55/2008, 39/2009. 
24 Ur. l. RS, Mednarodne pogodbe, No. 20/2006. 
25 Ur. l. RS Nos. 113/2005, 81/2006 (official consolidated text 1), 110/2007. 
26 Ur. l. RS No. 62/2009. 
27 Ur. l. RS No. 64/2009 (official consolidated text 6). 
28 Ur. l. RS Nos. 111/2007, 58/2009. 
29 Ur. l. RS Nos. 1/1991-1, 44/1997. 
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30 Ur. l. RS Nos. 61/1999, 54/2000. 
31 Ur. l. RS No. 110/2006 (official consolidated text 1) 
32 Ur. l. RS No. 14/2007 
33 Ur. l. RS, Nos. 110/2006 (official consolidated text 2), 10/2008. 
34 Ur. l. RS No. 3/2007 (official consolidated text 2). 
35 Ur. l. RS Nos. 114/2006, 71/2007. 
36 Ur. l. RS No. 16/2007 (official consolidated text 5), 36/2008, 58/2009. 
37 Ur. l. RS No. 81/2006 (official consolidated text 3), 102/2007. 
38 Ur. l. RS No. 15/2008. 
39 Ur. l. RS No. 77/2008. 
40 Ur. l. RS No. 96/2007 (official consolidated text 2). 
41 Ur. l. RS Nos. 42/2002 and 103/2007. 
42 Directive 1999/70/EC – concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by 

ETUC, UNICE  and CEEP. 
43 Ur. l. RS No. 76/2007 (official consolidated text 2). 
44 Ur. l. RS No. 68/2007. 
45 Ur. l. RS No. 39/2006. 
46 Ur. l. RS No. 5/2009. 
47 Ur. l. RS No. 42/2009 

        


