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 -1هذذال القة هذذد هذذة مجه ريقمذذد نيقمجعذذد تذذاق ن ا عا ذ اللق ذ ا ا هدمذذد ذ ل ا قلذذد
الثان ذذد م ذذن اات ذذلالاا ال ذذدومجو الي ذذام ي ذ ذ ت ذذاق ن ا يف  4تش ر رري الث ررافمربو .4104
ويتض تقرير الفريق العامرل  061توصرية .وقرد ربتررك مةومرة مجةوريرة سراو يايا يف التوصرياك
وأعدك الردود التالية.
 -4وتقبررل مةومررة مجةوريررة سرراو يايا  044توصررية .ويف الوقررر الرراه ع حترري عا ررا ب ر 40
رراك  -0التوصررياك املقبولررة  -4التوصررياك املقبولررة ال ر
توصررية .وتاق ررم الررردود إىل ث ر
()0
ترى ساو يايا أهنا قد ربرُفِّذك أص أو هي قيد التافيذ  -1التوصياك احملاط هبا عا ا .

ا اا -ازلوايات ازمقبوزة
 -1تقبرل مةومرة مجةوريرة سرراو يايا التوصرياك مر  0إىل 5ع ومر  04إىل 06ع ومر 41
إىل 41ع وم ر ر ر ر  10إىل 13ع و 44و 44و 44و 50و54ع ومر ر ر ر ر  55إىل 54ع و 61و64
و 61و 66و 41و 44و 46و43ع ومر  34إىل 011ع و 000و 003و044ع ومر 045
إىل 011ع و 011و 015و 014و014ع وم ر ر ر ر ر ر  040إىل 041ع وم ر ر ر ر ر ر  044إىل 043ع
و 055و 054و.060

ثانيا -ازلوايات ازمقبوزة ازلي ترى سلوفينيا انها قأد نفأ ذِّأ ت ااأأا ا قأي قيأد
ازلنِّي
 -4تقب ررل مةوم ررة مجةوري ررة س رراو يايا التوصر ررياك  04و 44و 45و 43و 11و 41و44
و 41و 45و 46و 43و 51و 51و 54و 53و 60و 64و65ع وم  64إىل 63ع وم 40
إىل 41ع و 45و 44و44ع وم ر  41إىل 31ع وم ر  014إىل 001ع وم ر  004إىل 004ع
و 041و 040و 041و 044و 010و 014و 016و 013و 041و 045و046ع
وم ر  051إىل 054ع و 053و 061و .064وترررى سرراو يايا أهنررا ربرُ ِّفررذك أص ر أو هرري قيررد
التافيذع وتقدم بعض املعاوماك اإلضا ية بشأن مالة التافيذ.
التوصية  -04ربرى أن هذه التوصية قرد ربرُ ِّفرذك .قرد صردَّقر اة عيرة الوعايرة عار
االتفاقي ر ر ر ررة يف  03كر ر ر ر راربون األو مدي ر ر ر ر ر  .4104و ِ
أودع ص ر ر ر رريف الت ر ر ر ررديق يف  5ش ر ر ر ررباطم
اير  .4105وستدخل االتفاقية ميز الافاذ بالا بة ل او يايا يف  0مزيرانميوربيه .4105
التوصية  -44رب رررى أن أربش ررية تافي ررذ ه ررذه التوص ررية عاري ررة بالفع ررل .عا ر ال ررعيد
ال رروعنع رباف ررذ ب ر ررامي تاف ررة لتعا رريم مق ررويف اإلرب رران يف امل رردار وك ررذليف يف ربت ررامي الش ر ررعة
__________

()0
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والقض رراك .ك ررا رب رردعم األربش ررية الدولي ررة يف ه ررذا اال ررا ع ررا يف ذل رريف م ر خ ر
"مقوقاا"(.)4

تافي ررذ مش ررروع

التوصية  -45ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .رراو يايا تررو
اهت ام را خاص را مل ررألة تعارريم الا رراك املات يرراك إىل أقايررة الرومررا وعةيرراة م ر الع ررل يف ال ر امي
وخير ر الع ررل الوعاي ررة املذتاف ررةع ررا يف ذل رريف ال رب ررامي ال رروعن لات ررداب ا اص ررة بأقاي ررة الروم ررا
لافرتة .4105-4101
التوصية  -43ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .قررد أُد ِر تعارريم
مقويف اإلرب ان يف املااهي الدراسية .وجيري أيضا تافيذ برامي تدريبية لا درسني.
التوصية -11

اربتر التوصية .44

التوصية -41

ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.

التوصية -44

ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.

التوصية  -41رب رررى أن أربش ررية تافي ررذ ه ررذه التوص ررية عاري ررة بالفع ررل .وق ررد ق رردمر
ساو يايا تقريرها الدوري الثالث إىل الاجاة املعاية حبقويف اإلرب ان يف عوزميوليه .4104
التوصية  -45ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصرية عاريرة بالفعرل .ذيرا الةراهيرة
الف ررة عاائي ررة يف س رراو يايا .وجي ررري يف ه ررذا اال ررا تافي ررذ ع رردة بر ررامي متعاق ررة حت رروى وس ررائ
اإلع ر م .وق ررد أثبت ررر البواب ررة الش رربةية "ع ررني عا ر ش رربةة اإلربرترب ررر" ( )spletno-oko.siجنامة ررا
الفائق يف ماا خيا الةراهية عا شبةة اإلربرتربر.
التوصية  -46ربرررى أن هررذه التوصررية قررد ربرُ ِّفررذك .إن الق راربون اةاررائي جير ِّررم بالفعررل
التحريض العان عا الةراهية والعاف والتع ب .ويُعت ر خيا الةراهية أيضا الفة عاائية.

التوصية  -43ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .الق راربون تررر
الت ييز الدين وكذليف التحريض العان عا الت ييز والةراهية والتع ب الدين.
التوصية  -51ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .ررالت تا حبقررويف
اإلرب ان عا قدم امل اواة م ألة يةفاةا الدستور وتات ةا قواربني تشريعية.
التوصية  -51ربر رررى أن أربشر ررية تافير ررذ هر ررذه التوصر ررية عارير ررة بالفعر ررل .إن مةومر ررة
ساو يايا تافذ برامي وأربشية تافة ترمي إىل زيادة الوعي بامل رائل املت راة برالت ييزع را يف ذلريف
مر خر القررار املتعاررق بال ربررامي الرروعن ل ياسرراك الا رراك لافرررتة 4104-4104ع ومحر ك
إع مية تافة بشأن أمهية إدما املةاعري يف االت اع وما إىل ذليف.

__________
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التوصية  -54ربررى أن أربشرية تافيرذ هرذه التوصرية عاريرة بالفعرل .إن الت ترا حبقرويف
اإلرب رران عا ر قرردم امل رراواة م ررألة يةفاةررا الدسررتور وتات ةررا ق رواربني تش رريعية .وأ ِ
ُجنررزك مح ر ك
شىت لزيادة الوعي وربرُفِّذك دوراك تدريبية لا وظفني (عا سربيل املثرا ع تردريب مروظفي الشررعة
عا الع ل يف بي اك متعددة الثقا اك).
التوصية  -53ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل .إن سراو يايا تراعري
التزاماهتررا وعررب اتفاقيررة القضرراك عار مجيررا أشررةا الت ييررز ضررد املررأةع وستواصررل عةودهررا مر
أعل حتقيق امل اواة بني اةا ني م خ عدد م ال امي والتداب الوعاية.
التوصية  -60رب رررى أن أربش ررية تافي ررذ ه ررذه التوص ررية عاري ررة بالفع ررل .ق ررد أدخا ررر
ساو يايا ربتام احل ص ا اصة باةا ني يف القاربون الوعن ل ربتذاباك.
التوصية  -64رب ر رررى أن أربش ر ررية تافي ر ررذ ه ر ررذه التوص ر ررية عاري ر ررة بالفع ر ررل .ر ررالقواربني
ال رراو ياية تةفررل مريررة الرردي واملعتقررد واملعاماررة املت رراوية لايوائررف الديايررة .وتشررجا ال رراياك
املعاية عا امرتام مجيا اليوائف الدياية وعا احلوار بني األديان.
التوصية  -65ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل .فري ارا احلقرويف
الثقا يرةع تررو ر الروزارة املعايررة بررامي تافررة وعرو أربشررية حل ايرة احلقررويف الثقا يرة ل قايرراك و هررا
م الف اك االعت اعية.
التوصية  -64ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .إربرره جيررري تافيررذ
ترداب دررددة لضر ان تةررا حل رررص احل ررو عار تعارريم عيررد الاوعيررة ل عفررا املات ررني إىل أقايررة
الروماع بوسائل ماةا استذدام م اعدي تربويني مات ني إىل مجاعة الروما.
التوصية -64

ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.

التوصية  -63ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل .قرد ربرُ ِّفرذ عردد مر
ال امي ومح ك التوعية يف هذا االا .
التوصية  -40ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل .إن احلةومة ب ردد
تافيررذ ال ربررامي الرروعن لاتررداب ا اصررة بأقايررة الرومررا لافرررتة  4105-4101م ر خ ر ب ررامي
وتداب قياعية خاصة .وتت ثل أهداف ال ربامي يف مةا حة الت ييز ضد املات ني إىل أقايرة الرومرا
وحت ررني ظرررو ةم ال ررةاية ور ررا م ررتواهم التعاي رري وزيررادة معررد العرراماني مرراةم وتعزيررز رعررايتةم
ال حية واحلفاظ عار ل رتةم وثقرا تةم .وستواصرل احلةومرة هرذه اةةرودع وتعةرف بالفعرل عار
صيا ة ال ربامي الوعن لاتداب ا اصة بأقاية الروما لافرتة .4140-4106
التوصية -44

اربتر التوصية .40

التوصية  -41ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل .فري ارا احلقرويف
الثقا يرةع تررو ر الروزارة املعايررة بررامي تافررة وعرو أربشررية حل ايرة احلقررويف الثقا يرة ل قايرراك و هررا
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مر ر الف رراك االعت اعي ررة ع ررا ية ررا أقاي ررة الروم ررا .وعر ر وة عار ر ذل رريفع ر ر ن االلتح ررايف ب ررالتعايم
االبتدائي مةفو ة يا املات ني إىل أقايرة الرومراع وتضرا الروزارة املعايرة ترداب إضرا ية لزيرادة عردد
األعفا املات ني إىل أقاية الروما الذي ياةون تعاي ةم باجاح.
التوصية -45

اربتر التوصية .40

التوصية  -44ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعرل .فري ارا احلقرويف
الثقا يةع تو ر الوزارة املعاية عددا م ال امي ال تش ل عدة أربشية ملةا حة الت ييز.
التوصية -44

اربتر أيضا التوصياك  51و 40و.44

التوصية -41

اربتر التوصية .40

التوصية -40

اربتر التوصية .40

التوصية -44

اربتر التوصية .40

التوصية -41

اربتر التوصية .40

التوصية  -44ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل .الوزارة املعاية ترو
اهت اما خاصا مل ألة تعايم األعفا املات رني إىل األقايراك اإلثايرة وأقايرة الرومرا .وعرو عرددا مر
ال امي ا اصة باألعفا املات ني إىل أقاية الروما وبآبائةم ومدرسيةم.
التوصية -45

اربتر التوصية .51

التوصية -46

اربتر التوصيتني  51و.40

التوصية -44

اربتر التوصيتني  51و.40

التوصية -44

اربتر التوصية .40

التوصية  -43ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصرية عاريرة بالفعرل .قرد شررع املةترب
احلةومي املعن بالفعل يف إعداد تعدي ك لاقاربون القائم املتعاق جت ا الروما.
التوصية -31

اربتر التوصيتني  51و.40

التوصية  -30ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل .إن الت تا براحلقويف
عار قرردم امل رراواة مةفررو ة يررا األعفررا ع ر رريةم األعفررا املات ررون إىل أقايررة الرومررا .وتافررذ
احلةومة برامي إضا ية لتح ني رص استفادة الف اك الضعيفة.
التوصية  -34ربرررى أن أربش ررية تافي ررذ ه ررذه التوصررية عاري ررة بالفع ررل .ويا رراقرا مالي را
مشروع مقرتح تشريعي يف اة عية الوعاية.
التوصية -31

اربتر التوصية .34

التوصية  -014ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.
GE.15-04259
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التوصية  -015ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوص ررية عاريررة بالفعررل .وتعررد احلةوم ررة
ماليا قرارا عديدا بشرأن تةرا حل الفررص برني املررأة والرعرل يتضر ترداب درددة لات ردي لاعارف
امل ار عا املرأة.
التوصية  -016اربتر التوصية .015
التوصية  -014اربتر التوصية .015
التوصية  -014اربتر التوصية .015
التوصية  -013اربتر التوصية .015
التوصية  -001اربتر التوصية .015
التوصية  -004ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .وسرريادر متررر
العقوبة البدربية ض ع اية مراععة قاربون األسرة ال جيري اإلعداد هلا.
التوصية  -001اربتر التوصية .004
التوصية  -004اربتر التوصية .004
التوصية  -005اربتر التوصية .004
التوصية  -006اربتر التوصية .004
التوصية  -004ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.
التوصية  -004ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .وسرريادر متررر
العاف ضد األعفا ض ع اية مراععة قاربون األسرة ال جيري اإلعداد هلا.
التوصية  -041رب ررى أن أربش ررية تافي ررذ ه ررذه التوص ررية عاري ررة بالفع ررل .وو ق را لات ررداب
القائ ةع ت ضحايا االجتار باألشذاص حب اية وم اعدة شاماتني.
التوصية  -040ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصرية عاريرة بالفعرل .وتضرياا سراو يايا
برردور ربشرري يف اةةررود الدوليررة ملةا حررة االجتررار باألشررذاصع وال سرري ا م ر خ ر التعرراون يف
مايقة عاو شريف أوروبا.
التوصية  -041رب ر رررى أن أربش ر ررية تافي ر ررذ ه ر ررذه التوص ر ررية عاري ر ررة بالفع ر ررل .وتتض ر ر ر
االسرتاتيجية الشراماة ملةا حرة االجترار باألشرذاص  -خيرة الع رل لفررتة ال راتني  -أيضرا ترداب
خاصة ملعاةة وضا الف اك الضعيفة ال تش ل الا اك واألعفا .
التوصية  -044اربتر التوصية .041
التوصية  -010ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.
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التوصية  -014ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .إن احل ايررة م ر
الت رردخل يف إربش رراك ربقاب رراك الع ررا وع اة ررا وإدارهت ررا مةفول ررة وع ررب الدس ررتور وع رردة ق ر رواربني
تشريعية.
التوصية  -016ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .وت ررع احلةومررة
لتو احل اية ألشد الف اك ضعفا ب دخا تعدي ك عا قواربني الرعاية االعت اعية الوعاية.
التوصية  -013ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .الق راربون يةفررل
احل و عا خدماك مياه الشرر وال ررف ال رحي متامرة عار قردم امل راواة ة يرا ال رةان
املقي ني ب فة دائ ة يف الباد.
التوصية  -041اربتر التوصية .013
التوصية  -045رب رررى أن أربش ررية تافي ررذ ه ررذه التوص ررية عاري ررة بالفع ررل .ولضر ر ان عت ررا
األشررذاص ذوي اإلعاق ررة حبق ررويف اإلرب رران واحلري رراك األساس ررية عا ر قرردم امل رراواة م ررا ر همع
اعتُ ِ رردك أربت ررة عرردة تتض ر أيض را أمةام را بشررأن تررو امل رراعدة املاليررة لتابيررة امتياعرراهتم.
ويتض ر ق راربون حتقيررق تةررا حل الفرررص ل شررذاص ذوي اإلعاقررة أمةام را لض ر ان الرردعم املررا
لا امي واألربشية املذتافة لةفالة تةا حل الفرص ل شذاص ذوي اإلعاقة.
التوصية  -046ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .الق راربون املتعاررق
ب ع ررادة التأهير ررل املةر ررن ل ش ررذاص ذوي اإلعاقر ررة وتر رروظيفةم ي رراتم األربشر ررية الرامير ررة إىل تعزير ررز
اسررتذدام األشررذاص ذوي اإلعاقررة .وقررد م َّ ر الق راربون إىل مررد كب ر وضررا األشررذاص ذوي
اإلعاقة يف سويف الع ل.
التوصية  -051اربتر التوصية .40
التوصية  -050ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .ويشر ل ال ربررامي
الوعن ل ياساك الا راك لافررتة  4104-4104عردة ترداب خاصرة تةا ري ل راك األقايراك.
واعتُ ِ دك أيضا خية ع ل لتافيذ التداب ا اصة بازدواعية الا ة.
التوصية  -054اربتر التوصية .050

التوصية  -053ربرررى أن أربشررية تافيررذ هررذه التوصررية عاريررة بالفعررل .وتُشر ِرا احلةومررة
أص ممثاي ات ا الروما يف ع اية إعرداد وصريا ة وتافيرذ مجيرا الر امي واالسررتاتيجياك الرئي رية
ا اصة بأقاية الروما.
التوصية  -061ربرى أن أربشية تافيذ هذه التوصية عارية بالفعل.
التوصية  -064اربتر التوصية .050
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ثازثا -ازلوايات ازمحاط بها لما
 -5يف الوقررر ال رراه ع حترري مةومررة مجةوريررة سرراو يايا عا ررا بالتوصررياك م ر  6إىل 01ع
و 04و03ع وم ر  46إىل 44ع و 40و 014و 044و 051و 054و 056و 054و.061
وتود مةومة ساو يايا أن تقدم املعاوماك اإلضا ية التالية.
التوصياك م  6إىل  -01ال ختي ر ر مةومر ررة مجةورير ررة سر رراو يايا مالي ر را لات ر ررديق عا ر ر
االتفاقيررة .إن سرراو يايا تةفررل أص ر معتررم احلقررويف ال رواردة يف االتفاقيررة لاع ررا املةرراعري وأ رراد
أس رررهم يف س ررويف الع ررل ال رراو ينع وتش رراعر أه ررداف االتفاقي ررة .ك ررا حت رري مق ررويف املة رراعري
ربني االحتاد األورو ي القائ ة.
قوا ُ

التوصية  -04ال ختي ر مةومررة مجةوريررة سرراو يايا مالي را لات ررديق عا ر االتفاقيررة.
ج يا العااصر األساسية ل تفاقية واردة يف القاربون املتعاق جبا ية مجةورية ساو يايا.
التوصية -03

ال تاوي مةومة مجةورية ساو يايا ماليا لتعديل هذا القاربون.

التوصية  -46م أعل تافيذ التوصية ذاك ال اة ال ادرة ع ةاة مقويف اليفرلع
أربشر ر إدارة خاصررة حلقررويف اليفررل داخررل مةتررب أمررني املترراملع وُكاِّررف أمررد ربروا أمررني املتررامل
ة ررة محايررة مقررويف اليفررل .وربترررا لاقيررود املاليررةع ر ن مةومررة مجةوريررة سرراو يايا ال تعتررزم مالي را
القيام بع ل إضايف يف هذا االا .
التوصية  -44ال ختير ر مةوم ررة مجةوري ررة س رراو يايا مالير را لوض ررا محلشر رراك وعاي ررة
خاصة حبقويف اإلرب ران .ر أربره ةر قيرا التقردم احملررز يف عردد مر اراالك مقرويف اإلرب ران
م خ التقارير املتعاقة بتافيذ خي الع ل الوعاية القائ ة واإلم اكاك الرمسية.
التوصية  -44ال ختي ر مةومررة مجةوريررة سرراو يايا مالي را العت رراد ق راربون م ر هررذا
القبيررل .إن مقررويف اليفررل ب رري تةا املةرسررة يف اتفاقيررة مقررويف اليفررل مداررة أص ر يف الق رواربني
الوعاية ال او ياية.
التوصية  -40ال تارروي مةومررة مجةوريررة سرراو يايا مالي را تعررديل هررذا الق راربون .ر أن
م ألة متر املعاماة املةياة لايفل ستادر ض ع اية مراععة قاربون األسرة ال جيري اإلعداد هلا.
التشة .

التوصية  -014ال ختير ر مةوم ررة مجةوري ررة س رراو يايا مالير را لا ررزع ص ررفة اةر ررة عر ر

التوصية ِّ -044
تافررذ الرروزارة املعايررة داخررل احلةومررة باسررت رار أربشررية حل ايررة احلقررويف
الثقا ية لا جت عراك القوميرة مارذ عرام  .0331وياردر احلروار مرا هرذه االت عراك ضر ع ايرة
ختي رري ال ياس رراك املتعاق ررة باحلف رراظ عار ر الا رراك .ويف ع ررام 4101ع ض رروعفر املر روارد املالي ررة
املذ ررة ملشرراريا ات ررا الارراعقني باألملاربيررة .وب رربب القيررود املاليررةع ال تارروي مةومررة مجةوريررة
ساو يايا ماليا القيام بع ل إضايف يف هذا االا .
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التوصية  -051مل تعت ررد احلةومررة مالي را أي خي ر لتوعيررد اإلعررار املحلس رري لتعزيررز
ومحاية مقويف األقاياك.
التوصية  -054مل تعت ررد احلةوم ررة مالير را أي خير ر لتافي ررذ ت ررداب إض ررا ية يف ه ررذا
االررا  .إن الدسررتور يةفررل معاماررة مجيررا املرواعاني عار قرردم امل رراواة .و ي ررا يتعاررق بأقايررة الرومرراع
اربتر أيضا التوصية .40
التوصية  -056مل تعت د احلةومة ماليا أي خي إلعادة الاترر يف أسرا االعررتاف
بوضا األقاية القومية.
التوصية  -054يف سرراو ياياع مل تعررد جترررى ع ايرراك تعررداد ال ررةان م ر خ ر دراسررة
استق ررائية ميداربيررة .ويف ع ايررة تعررداد ال ررةان لعررام 4114ع أد ِر س رحلا اختيرراري بشررأن اإلثايررة
القوميررة يف االسررتبيانع ولةر كثر ا مر االيبررني قرررر عرردم اةروا عايرره .وماررذ عررام 4100ع مل جتررر
ساو يايا ع اياك تعداد ال رةان يف شرةل دراسرة استق رائية م رتادة إىل ال رج كع را يف ذلريف
ردر مجرا البياربراك
ال جل املدف .وال يتض أي سجل معاوماك بشرأن اإلثايرة القوميرة .ك را مل يُ ر
بشأن اإلثاية القومية يف ا ية املتوسية األعل لابحو اإلم ائية لافرتة .4104-4101
التوصية  -061اربتر املعاوماك املتعاقة بالتوصياك م  6إىل .01
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