
(A)   GE.14-09725    040914    050914 

*1409725*  

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان، وفقـاً         موجز أعدته مفوضي      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *سلوفينيا    

 إىل عملية   صاحبة مصلحة  جهات   ٧ املقدَّمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات      
بادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق        وهو يّتبع امل  . االستعراض الدوري الشامل  

اقتراحات من   وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو        . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
قرار فيمـا يتـصل      جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو          

اية النص مراجـع املعلومـات      وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هن      . بادعاءات ُمحدَّدة 
وعمـالً  . الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري            

، ُيخصَّص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١بقرار اجمللس   
التقّيد الكامل  الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على           

وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . مببادئ باريس 
وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر دوريـة          . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة     

  .االستعراض والتطورات اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

  .تحدةمل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم امل  *  
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  ة املصلحةصاحباملعلومات املقدَّمة من اجلهات     

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة    
ذكرت منظمة العفو الدولية أنه رغم إسناد مهمة ضمان عدم التمييز إىل العديد من                -١

 املعين مببـدأ املـساواة،      مبن يف ذلك أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، واحملامي        (املؤسسات  
، فإن واليات تلك املؤسسات تفتقر إىل الوضوح، وال يتحمل أي           )ودوائر التفتيش واحملاكم  

. )٢( عامـة   واقتراح حلول  ، والرصد، لسياسات املناهضة للتمييز  العام ل تنسيق  المنها مسؤولية   
 بـضمان   وأوصت منظمة العفو الدولية بتوسيع نطاق والية وسلطات املؤسسات املكلفـة          

القدرة على رصد األعمال اليت تضطلع هبا الدولـة         يشمل   مبا   ،مبدأي املساواة وعدم التمييز   
 .)٣(واجلهات اخلاصة على حد سواء، وعلى فرض تدابري ملزمة قانوناً

وأكدت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية أنه إىل جانب أمني املظامل املعين              -٢
االت حقوق اإلنسان اليت تغطيها املؤسسات على عـدم التمييـز           حبقوق اإلنسان، تقتصر جم   

 املعـين   املفـوض (، ومحايـة البيانـات الشخـصية        )احملامي املعين مببدأ املساواة   (واملساواة  
وأكدت عدم وجود أي هيئة أخرى خمصصة بشكل صريح حلماية األشخاص           ). باملعلومات

، أو حلماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية )خبالف اجلانب املتعلق بعدم التمييز(ذوي اإلعاقة  
 .)٤(والثقافية، أو حلماية حقوق احملتجزين

ماية األقليـات   حلاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   وأكدت جلنة     -٣
القومية أن مكتب أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان ما زال يضطلع بدور مهم يف مكافحـة                

 وقالت منظمة العفو الدولية إن مهمة       .)٥(النهوض حبقوق األقليات  ثين ويعمل على    اإلالتمييز  
أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان تقتصر على رصد أعمال موظفي الدولة، وأنه لـيس مـن          

أعمال اجلهات اخلاصة أو األطرف من غري الدول، وأنه مكلـف فقـط             على  رقابة  السلطته  
 وأشـارت   .)٧( وأن توصياته غري ملزمة قانوناً     ،)٦(شكاوىالد تلقى   باختاذ التدابري الالزمة عن   

إىل أن أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان ميتلـك          وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية    
اليت تنطـوي علـى     والدعاوى  جمموعة واسعة من السلطات فيما يتعلق بالشكاوى الفردية،         

 من جانب اهليئات العامـة أو       ة املمارسة التعسفية للسلط   مبا يف ذلك  (انتهاك للحريات العامة    
 .)٨()تقاعسها وهو ما يتداخل يف كثري من األحيان مع انتهاكات حقوق اإلنسان

أن منظمة العفـو الدوليـة      أكدت  وفيما يتعلق مبكتب احملامي املعين مببدأ املساواة،          -٤
العام واخلاص، لكن آراءه ليـست      مهمته هي تلقي وحبث قضايا التمييز املزعوم يف القطاعني          

ملزمة قانوناً، وهو ليس مكلف برصد حاالت الفئات الضعيفة أو تنسيق سياسات الدولـة              
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 وأكدت املنظمة أن املكتب املذكور يضم موظفاً واحداً وهو احملامي ذاته،            .)٩(ملكافحة التمييز 
  .)١٠(وأن احلكومة مل تزوده مبا يكفي من السلطات واملوارد

أن مكتب تكافؤ الفرص قد أغلق  ت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسيةوأكد  -٥
دائرة ، وأن موظفيه، مبن فيهم احملامي املعين مببدأ املساواة قد نقلوا إىل             ٢٠١٢أبريل  /يف نيسان 

تكافؤ الفرص والتنسيق األورويب التابعة لوزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية وتكافؤ           
ماية األقليات  حلاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   وسلطت جلنة    .)١١(الفرص

محاية ضـحايا   يف  القومية الضوء على أن سلطات احملامي املعين مببدأ املساواة تبدو غري فعالة             
، وأن هذه املؤسسة     بوجه عام  منع ممارسة التمييز ورصده يف اجملتمع     يف  التمييز بوجه خاص، و   

 .)١٢( وأن اختصاصاهتا حمدودة للغاية،ىل االستقاللية واملوارد املالية والبشريةتفتقر إ

وذكرت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية أن الشواغل املتعلقة باسـتقالل             -٦
اهليئات املعنية باملساواة عن احلكومة املركزية قد تفتح اجملال أمام تصورات غري مواتية، وهو              

  .)١٣( الضحايا يف اللجوء إليهاما يؤثر يف ثقة
وأكدت منظمة العفو الدولية أن لدى دوائر التفتيش يف الدولة صالحية توفري سـبل           -٧

صرحت يف  املعنية باإلسكان قد    التفتيش  فإن دائرة   مع ذلك   وانتصاف فعالة لضحايا التمييز،     
اص فيما يتعلق    فيها التعرض للتمييز من طرف عام أو خ        ىقضايا اليت يدع  الأن  ب ٢٠١٠عام  

 .)١٤(ال تندرج يف إطار واليتها اإلسكانمبسائل 

أن وزارة الداخلية الـسلوفينية      وأكدت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية       -٨
، ٢٠١٦-٢٠١٢اعتمدت قراراً لوضع خطة عمل وطنية بشأن منع اجلرمية ومكافحتها للفترة 

 املاليـة   ة من خـالل املـساعد     مايا ودعمه هتدف من بني مجلة أمور إىل تعزيز محاية الضح        
  .)١٥(والنفسية

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الـدويل             -باء  
  اإلنساين الواجب التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -١  

يـات  مايـة األقل  حلاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   أكدت جلنة     -٩
أن من الضروري إجراء حتسينات جوهرية لضمان احلماية الفعالة من           ٢٠١١يف عام    القومية

كمـا  .  الفعالة وصول ضحايا التمييز احملتملني إىل سبل االنتصاف      إمكانية  التمييز، وال سيما    
اجلماعات األشخاص املنتمون إىل    "، ال سيما الروما و    الفئات أكدت أن التحيزات ضد بعض    

األشخاص املنتمون إىل دول يوغوسالفيا السابقة ومنها ألبانيـا والبوسـنة           "(اجلديدة القومية
 يف بعـض وسـائط اإلعـالم        منتشرة ، ما تزال  )وكرواتيا ومقدونيا واجلبل األسود وصربيا    

فيمـا  واألوساط السياسية، وأن السلطات احمللية تتردد أحياناً يف تنفيذ القوانني والسياسات            
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 تتعرض حلوادث تنطوي على مظاهر كراهيـة ضـدها علـى            الفئةلك  الروما، وأن ت  خيص  
  .)١٦(املستوى احمللي

معاجلة التمييز من جانـب اجلهـات العامـة        : وأوصت منظمة العفو الدولية باآليت      -١٠
واخلاصة باعتبارها من األولويات؛ وتوفري سبل انتصاف فعالة لـضحايا التمييـز؛ وتنفيـذ              

  .)١٧(أسباب التمييز احملظورةوفق انات مصنفة التوصيات الدولية بشأن مجع بي
توصيات إىل سلوفينيا فيما خيص عدد من املسائل         وقدمت جلنة وزراء جملس أوروبا      -١١

لتتخذ بشأهنا إجراءات فورية، ومنها تكثيف التدابري الالزمة لضمان إتاحة سبل االنتـصاف             
زمة إلذكاء الوعي باملسائل املتعلقة     الفعالة لضحايا التمييز احملتملني، وتكثيف اإلجراءات الال      

 كمـا   .)١٨(بالتمييز يف اجملتمع، مبا يف ذلك يف األوساط القضائية ووكاالت إنفاذ القـوانني            
أوصت اللجنة ببذل املزيد من اجلهود ملكافحة كافة أشكال عدم التسامح واخلطاب احملرض             

  .)١٩(اتعلى الكراهية ضد األشخاص املنتمني لألقليات وغريها من الفئ
ماية األقليـات   حلاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   ورحبت جلنة     -١٢

بقيام السلطات مؤخراً بتكوين فريق عامل ملعاجلة أوجه القصور عن طريـق إعـداد               القومية
ن استراتيجية عامة ملكافحة التمييز ولتحسني تنفيذ سبل االنتصاف احلالية، وقالت إهنا تتوقع أ            

  .)٢٠(يؤدي هذا العمل إىل حتسن كبري يف فعالية آليات مكافحة التمييز
ـ "بفئة   فيما يتعلق    ،وقالت منظمة العفو الدولية     -١٣  ٢٥ ٦٧١ إن حـوايل     ،"طوبنيشامل

 من سجل املقيمني الدائمني     ١٩٩٢فرباير  / شباط ٢٦شخصاً قد حذفوا بشكل غري قانوين يف        
يوغوسالفيا السابقة الذين يعيشون    أخرى يف   مجهوريات  أساساً من مواطين    وهم  ا،  ييف سلوفين 

 وأضافت  .)٢١(يف سلوفينيا ومل حيصلوا مع ذلك على اجلنسية السلوفينية عقب استقالل البلد           
حيرمون من حقـوقهم    ال يتمتعون بوضع قانوين و    منظمة العفو الدولية أن هؤالء األشخاص       

 .)٢٢(االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 لالعتـراف حبقـوق     اًسن تـشريع  تت منظمة العفو الدولية أن سلوفينيا مل        وذكر  -١٤
 ،اإلقامة الدائمـة  ُتعد هلم مركز    مل   أيضاً وأكدت املنظمة على أن سلوفينيا       .)٢٣("املشطوبني"

وضعهم القانوين الذي انتهت صالحيته  استعادة   هو تنظيم    ٢٠١٠وأن اهلدف من تشريع عام      
 اآلن أي خيارات قانونية لتنظـيم       "املشطوبني"أنه ليس لدى    ، موضحة   ٢٠١٣يوليه  /يف متوز 

 من الطلبات املقدمة للحـصول علـى        ٩٨٧ من أصل    ٦٧٤بينما مل ُيبت بعد يف      وضعهم،  
 بتعزيز تفسري   ٢٠١٢ وأوصت جلنة وزراء جملس أوروبا يف عام         .)٢٤(تصاريح باإلقامة الدائمة  

طين يوغوسالفيا السابقة الذين يعيـشون يف       شامل للقانون اجلديد املنظم للوضع القانوين ملوا      
رجعي على اإلقامة الدائمة ألكرب     بأثر  احلصول  إمكانية  سلوفينيا، وذلك هبدف منح     مجهورية  

 .)٢٥(١٩٩٢ يف عام "شطبوا"ممن عدد ممكن 
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 أن اخنفاض عـدد     ٢٠١٣وأكد مفوض حقوق اإلنسان لدى جملس أوروبا يف عام            -١٥
اليت متت املوافقة عليها يشري على مـا        الدائمة وتلك   اإلقامة  لحصول على   لالطلبات املقدمة   

يبدو إىل عدم فعالية التشريع احلايل وتنفيذه، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء احتمال أال يتوصل               
يف سلوفينيا إىل حتقيق ذلك     وضع إقامتهم   من تسوية   بعد   الذي مل يتمكنوا     "املشطوبني"غالبية  

  .)٢٦(٢٠١٣يوليه /يف متوزقبل انتهاء املهلة احملددة 
 / حبلـول كـانون األول     - وأكدت منظمة العفو الدولية أن الـسلطات أعـدت          -١٦

، لكنها أوضحت أن تدابري "املشطوبني"تشريعاً بشأن وضع خطة لتعويض      - ٢٠١٣ ديسمرب
تـستبعد مـا    من مث    متكنوا بالفعل من تسوية أوضاعهم، و      نالتعويض ال تتضمن سوى الذي    

 "للمشطوبني" وأضافت املنظمة أن سبل االنتصاف املتاحة        .)٢٧("املشطوبني"يقرب من نصف    
منخفـضة   "املـشطوبون " ايف إطار القانون احمللي تنطوي فقط على تعويضات مالية يعتربه         

 ال حيصلون على أي شكل آخر من أشكال اجلرب، مبا يف ذلـك رد احلقـوق،                 وأهنم للغاية،
  .)٢٨( عدم التكراروالترضية، وضمانات وإعادة التأهيل،

الوضع القانوين املناسب تلقائياً    باإلنفاذ الفوري لعودة    وأوصت منظمة العفو الدولية       -١٧
 "بالـشطب " دون شروط إضافية بدفع رسوم إدارية؛ واالعتراف رمسيـاً           "املشطوبني"لكافة  

 فوريـة    اعتذار من الدولة؛ وضمان إجراء حتقيقات      وتقدميباعتباره انتهاكاً حلقوق اإلنسان     
كفاءة عاليـة   لتقصي احلقائق تتمتع ب   وفعالة وحمايدة ومستقلة من خالل هيئة خاصة أو جلنة          

مـن تثبـت    ؛ وضمان مساءلة    "الشطب"وموارد كافية، بشأن االنتهاكات املرتبطة بعملية       
؛ وتنظـيم مل مشـل األسـر     من أفراد أو مؤسسات   عن ارتكاب تلك االنتهاكات   مسؤوليته  

 وفقاً للمبالغ واملعـايري الـيت       "للمشطوبني"ومراجعة خطط التعويضات    ومتكينها من ذلك؛    
ددها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان؛ وضـمان اختـاذ تـدابري إلعـادة إدمـاج                حت
 .)٢٩("املشطوبني"

ضرورة أن يتاح احلصول على على وأكد مفوض حقوق اإلنسان لدى جملس أوروبا        -١٨
لدولة صلة حقيقية وفعالة ال سيما من خالل امليالد أو          جنسية الدولة عندما تربط الشخص با     

 تؤثر بشكل غري متناسب علـى األشـخاص         "الشطب"أن عملية   وعلى  األصل أو اإلقامة،    
 وحث املفوض السلطات على اختاذ      .)٣٠(املنتمني ألكثر الفئات االجتماعية ضعفاً مثل الروما      

األشخاص على اجلنسية الـسلوفينية     كافة التدابري ذات الصلة من أجل تيسري حصول هؤالء          
، الـذين   ١٩٩٢ يف عـام     "املـشطوبني "أطفال  بخاص  إيالء اهتمام   ومتكينهم من ذلك مع     

 وأضاف أن من املمكن للسلطات أن تبدأ بـالنظر يف إنـشاء             .)٣١(نسيةيزالون عدميي اجل   ال
ن  وال يزالـو   اجلنـسية عـدميي    الذين أصبحوا    "املشطوبني"سجل كامل لكافة األشخاص     

 .)٣٢(كذلك
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 وأمنه الشخصي حق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  

املعاملـة أو العقوبـة     وأشار جملس أوروبا إىل أن اللجنة األوروبية ملنع التعـذيب             -١٩
أفراد بشأن االستخدام املفرط للقوة من قبل       إدعاءات قليلة متفرقة    تلقت   الالإنسانية أو املهينة  

استخدام القـوة  بعدم  وأوصت ،أثناء عمليات التوقيفة اخلاصة للشرط الوحدات  ملثمني من   
ال ميكـن    كما أشارت اللجنة إىل أنه       .أثناء تلك العمليات  إال يف حدود الضرورة القصوى      

 .)٣٣(مبجرد السيطرة عليهماملوقوفني  ضرب تربير

سوء بعدم التعرض لأن التطبيق العملي للضمانات األساسية   املذكورة  وأكدت اللجنة     -٢٠
وأوصت اللجنة الـسلطات الـسلوفينية باختـاذ        . عاملة ال يشكل بوجه عام معضلة كبرية      امل

اإلجراءات الالزمة لضمان أن يستفيد كافة األشخاص احملتجزين فعلياً على أرض الواقع من             
  .)٣٤(احلق يف احلصول على حمام منذ بداية حرماهنم من احلرية

ات السلوفينية من أجل رفع كفاءة حالـة        وأقرت اللجنة باجلهود اليت تبذهلا السلط       -٢١
 .)٣٥(ن، لكنها أشارت إىل استمرار مشكلة التكدس يف بعـض منـشآت الـسجون             والسج

بطرق منها  كافحة التكدس يف السجون،     ملوشجعت اللجنة السلطات على مواصلة مساعيها       
  .)٣٦(زيادة تطبيق التدابري غري االحتجازية خالل الفترة السابقة لفرض أي عقوبة

وارتأت اللجنة ضرورة تزويد السجناء احملتجزين يف ظل نظام أمين مشدد بـربامج               -٢٢
 .)٣٧(من األنشطة اهلادفة واملتنوعة مصممة خصيصاً

وأوصت اللجنة باختاذ اإلجراءات الالزمة حىت يتسىن لألطباء العاملني يف منـشآت              -٢٣
 اإلصابات املالحظة وأي     بشأن مدى االتساق بني أوصاف     استنتاجاتالسجون التوصل إىل    

كما أوصت بضرورة أن حتـال      . إدعاءات مقدمة من األشخاص املعنيني بشأن سوء املعاملة       
حىت لو مل تكـن      (احملتملةبشكل تلقائي التقارير املتعلقة باإلصابات املتسقة مع سوء املعاملة          

  .)٣٨(سألةتحقيقات بشأن املالإجراء لديها صالحيات إىل هيئة مستقلة ) هناك إدعاءات
وشددت اللجنة على ضرورة أن تظل رعاية احملتجزين املصابني بأمراض عقلية حتت              -٢٤

مسؤولية موظفي املستشفى يف إطار وحدات الطب النفسي الشرعي ومرافق الرعاية بـإدارة             
املكلفني بالعمل يف تلك الوحدات     تدخل موظفي السجن    يكون  الطب النفسي، وضرورة أن     

  .)٣٩(ورة ذلك وفقاً لتعليمات موظفي املستشفى وحتت إشرافهم املباشرعندما تقتضي الضر
ورحبت اللجنة فيما يتعلق مبنشآت الطب النفسي باعتماد القانون اجلديد املتعلـق              -٢٥

، حيث ارتأت أنه يؤدي يف مجلة أمور إىل تعزيز احلماية           ٢٠٠٨يوليه  /بالصحة العقلية يف متوز   
 كافة الوسائل قبل اللجوء إىل      جتربةللجنة أن من الضروري      وأكدت ا  .)٤٠(القانونية للمرضى 

 بشكل استثنائي ملواجهة خطـر وشـيك        اًضروريإجراء  عترب  يقد  الذي  امليكانيكي،  احلجر  
 وأوصت اللجنة   .)٤١(كعقاب أو كوسيلة عملية    أبداً وال ينبغي استخدامه     ،التعرض لإلصابة ب
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على واملمارسة  يف القانون    -مة كي ينعكس    بأن تتخذ السلطات السلوفينية اإلجراءات الالز     
  .)٤٢(احلرة واملستنرية على العالجاملريض مبدأ احلصول على موافقة  -سواء ال

إن تعريف العنـف األسـري يف        وقالت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية       -٢٦
 وإن تـشريع  ،)٤٣(القانون اجلنائي يف سلوفينيا يشمل جوانب شىت للتبعية واملعاملة التمييزيـة    

، أكـدت   ٢٠١٣ ويف عام    .)٤٤(سلوفينيا يعكس الطابع املتكرر الذي يتسم به عنف العشري        
الوكالة أن سلوفينيا اعتمدت خطة عمل وطنية ملكافحة العنف املرتيل بوجه عام أو حتديـداً               

  .)٤٥(العنف ضد األطفال
 .)٤٦(البدين لألطفـال  وذكرت الوكالة أن سلوفينيا ما تزال ال حتظر صراحة العقاب             -٢٧

ألطفال إىل أن العقـاب البـدين   لوأشارت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية       
 الرعايـة   أمـاكن  الرعاية البديلة ويف بعض      وأماكنلألطفال يف سلوفينيا مشروع يف املنازل       

ن احلكومـة    وأوضحت املبـادرة أ    .)٤٨(عاهداتامل رغم توصيات هيئات رصد      ،)٤٧(اليومية
  .)٤٩(٢٠١٢قدمت على حنو إجيايب تشريعاً للحظر، لكنه رفض يف استفتاء عام سنة 

 عـن طريـق     ٢٠١١يف عام   قانون العقوبات   وأكدت الوكالة أن سلوفينيا عدلت        -٢٨
متارس يف إطار جرمية استغالل األطفال      خمتلفة  جترمي هتيئة األطفال وتعريف أنشطة      استحداث  

  .)٥٠(يف املواد اإلباحية
وأشارت الوكالة إىل أن سلوفينيا تتخذ إجراءات تشريعية لتوسيع مستوى احلمايـة              -٢٩

  .)٥١(املمنوحة لضحايا االجتار ليتضمن ضحايا التوظيف غري القانوين
 أن  مكافحـة االجتـار بالبـشر     بالعمل على   املعين  جملس أوروبا   وذكر فريق خرباء      -٣٠

ع االجتار ومكافحته، مبا يف ذلك جترمي االجتار بالبشر،  إجراءات ملنتختذاوفينية لالسلطات الس
وتعيني منسق وطين، وصياغة وتنفيذ خطط عمل وطنية ملكافحة االجتار من خالل الفريـق              

 .)٥٢(ذكاء الوعي إلتدابري  إقرار   و ،العامل املشترك بني الوزارات املعين مبكافحة االجتار بالبشر       
 وتعزيز بـذل اجلهـود      ،ت يف املستقبل من أجل املنع     إىل ضرورة اختاذ إجراءا    وأشار الفريق 

  .)٥٣(الالزمة إلحباط طلب اخلدمات من األشخاص حمل االجتار
ألمانة الفريق  واملالية  املوارد البشرية   يف  ستثمار  اال السلطات السلوفينية إىل     ودعا الفريق   -٣١

 االضطالع بفعالية بكافـة     اماالجتار بالبشر حىت يتسىن هل    كافحة  العامل واملنسق الوطين املعين مب    
اسـتحداث   ودعا الفريق السلطات السلوفينية إىل       .)٥٤(اهمي يف إطار واليت   ااملهام املسندة إليهم  

 والنظر يف إنشاء وظيفة مقرر وطـين        ٢٠١٣-٢٠١٢تقييم دوري مستقل خلطة العمل للفترة       
  .)٥٥(ت الدولةالجتار اليت تضطلع هبا مؤسسامكافحة امستقل أو آلية أخرى لرصد أنشطة 

مكافحـة االجتـار    بالعمل على   املعين   خربائهفريق   ارتأى   ،جملس أوروبا وكما أكد     -٣٢
أنه يتعني على السلطات السلوفينية اختاذ املزيد من اإلجراءات لـضمان أن تعكـس               بالبشر

 واملركز قائم على حقوق اإلنسان   النهج  الالسياسة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر بشكل تام        



A/HRC/WG.6/20/SVN/3 

GE.14-09725 8 

 االجتار بالبشر باعتباره شـكالً مـن        مواجهة وأكد الفريق على ضرورة      .)٥٦(الضحاياعلى  
أشكال العنف ضد النساء ومراعاة أنواع االستغالل حسب نوع اجلنس، وكذلك الوضـع             

 وأشار الفريق مع االرتياح إىل أن تعريف االجتار بالبشر          .)٥٧(اخلاص لألطفال ضحايا االجتار   
 .)٥٨(املقصود ليست حمل اعتبار موافقة ضحية االجتار على االستغاللعن أن بوضوح يعرب 

وحث الفريق السلطات على كفالة أال يكون حصول ضحايا االجتار على املساعدة              -٣٣
  .)٥٩(مشروطاً بتعاوهنم مع التحقيق واإلجراءات اجلنائية

 علـى  ضحايا االجتـار يف سـلوفينيا  أي من وأعرب الفريق عن قلقه لعدم حصول       -٣٤
حصول ضحايا االجتـار    إمكانية   وحث السلطات السلوفينية على تيسري وضمان        ،تعويضات

قـانون  لتطبيـق   ال القانونية هلم، وتوسيع نطاق      ةتوفري املساعد بطرق منها   على تعويضات،   
  .)٦٠(تعويض ضحايا اجلرائم

د بشكل  وحث الفريق السلطات السلوفينية على تفعيل تدابري محاية الضحايا والشهو           -٣٥
بشأن مـسألة  وأعضاء النيابة العامة  كامل، وشدد على ضرورة تعزيز التدريب املقدم للقضاة         

 درجة ختصصها إنفاذ القوانني ودوائر النيابة على تطوير دوائراالجتار بالبشر، وكذلك تشجيع 
 .)٦١( املتجرينبغية حتسني مجع األدلة إلجناح عملية مقاضاة

لسلوفينية إىل مواصلة استكشاف املزيد مـن اإلمكانيـات         ودعا الفريق السلطات ا     -٣٦
لتعزيز التعاون الدويل يف التحقيقات واملالحقات القضائية حلاالت االجتار بالبشر، وكـذلك            

  .)٦٢(تطوير التعاون الدويل من أجل منع االجتار بالبشر وتقدمي املساعدات الالزمة للضحايا

جزء يتعني إضافته عنـدما يكـون   (إلفالت من العقاب امسألة إقامة العدالة، مبا يف ذلك       -٣  
 ، وسيادة القانون)ذلك مناسباً فقط

أن القضاة يعانون من عدم      جمموعة الدول املناهضة للفساد يف جملس أوروبا      أكدت    -٣٧
على ما يبدو بسبب تراكم القضايا املتأخرة، وضعف اإلدارة الداخلية          وذلك   ،ثقة العامة فيهم  

 وأضافت اجملموعة أن القضاة خيضعون      .)٦٣(جود سياسة للعالقات العامة   للمحاكم، وعدم و  
صارمة بشأن أوجه االختالف وتضارب املصاحل وغري ذلك، لكنها ارتأت أن           حمددة  لقواعد  

  .)٦٤(اجملال مفتوح إلجراء حتسينات فيما يتعلق مثالً بعمليات اختيار القضاة وتعيينهم وترقيتهم
ات بأن تنظر يف مراجعة إجراءات تعيني القضاة يف احملكمـة           وأوصت اجملموعة السلط    -٣٨

، وأوصت بوضع جمموعة من )٦٥(العليا، من أجل تقليص احتماالت النفوذ السياسي إىل أدىن حد
 وأوصت اجملموعة مبواصلة .)٦٦(تشمل كافة القضاة مدونة سلوك مهنية إعداداملعايري الواضحة أو 

 .)٦٧(ا وشفافيتها وإمكانية التنبؤ هبااتساقهيمهم هبدف تعزيز تطوير معايري اختيار القضاة وتقي

 وزارة الداخلية سـلطاهتا     ممارسة وأوصت اجملموعة السلطات السلوفينية بأن تضمن       -٣٩
اسـتخدام النفـوذ    حيتمل معه   وال  أعضاء النيابة   قوض نزاهة   يال  بأسلوب  على دوائر النيابة    

 غياب الشفافية وضـعف اإلدارة الداخليـة         وأشارت اجملموعة إىل   .)٦٨(مشروع بشكل غري 
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أعضاء النيابـة    وضعف التواصل مع عامة اجلمهور باعتبارها من أهم االنتقادات املوجهة إىل          
كما ذكرت أن من الضروري معاجلة ذلك عن طريق تعزيز الدور اإلداري والرقـايب              . العامة

 تكريس املزيد مـن اجلهـود        للدولة، وعن طريق    العام للمدعي العام للدولة وجملس اإلدعاء    
 .)٦٩(لسياسة التواصل مع عامة اجلمهور ووسائط اإلعالم

وذكرت منظمة العفو الدولية أن من املمكن لضحايا التمييز السعي للحصول علـى               -٤٠
لكن اإلجراءات  . وكذلك أمام احملاكم الدستورية   االبتدائية  سبل انتصاف قضائية أمام احملاكم      

 وارتأت املنظمة أنه ما زال يتعني على  .)٧٠(نونية ليست متاحة بشكل عام     القا ةبطيئة واملساعد 
السلطات السلوفينية إنشاء إطار قانوين ومؤسسي فعال إلتاحة وصول ضـحايا انتـهاكات             

 وأوضحت وكالة   .)٧١(حقوق اإلنسان إىل سبل انتصاف ميسورة الكلفة ويف الوقت املناسب         
يستحدثان  اجلمعية الوطنية السلوفينية اعتمدت قانونني       أن االحتاد األورويب للحقوق األساسية   

  .)٧٢(تدابري حمددة لإلسراع باإلجراءات أمام احملاكم
املعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو     ووأكدت من جديد اللجنة األوروبية ملنع التعذيب          -٤١

 احملكوم عليهم   جناءللسعلى توصيتها مبنح احملبوسني احتياطياً نفس الضمانات املمنوحة          املهينة
أثناء اإلجراءات التأديبية، مبا يف ذلك احلق يف أن تستمع إليهم شخصياً السلطة صاحبة القرار               

 .)٧٣(قبل فرض أي عقوبة عليهم

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٤  
 سيةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السيا

 /كـانون األول  ٤يف  (إثر مهمة تقييم االنتخابـات املبكـرة للجمعيـة الوطنيـة              -٤٢
، أكد مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمـن           )٢٠١١ ديسمرب

توجد أي عوائق أمام تنظيم احلمالت، وأن حريـة         مل   أنه   ٢٠١٢يف عام    والتعاون يف أوروبا  
 وأوصى املكتب بأن .)٧٤(باالحترام يف كل األوقات   حظيت  ن اجلمعيات   وتكويالتنقل  التعبري و 

النسخ إتاحة تقدم التقارير املالية لألحزاب السياسية تفاصيل كافة التربعات مشرياً إىل ضرورة    
 وأكد املكتب أن من املمكن النظر يف إمكانية     .)٧٥(املفصلة من التقارير للعموم لالطالع عليها     

واملوارد الالزمة للتمحيص يف العمليات املالية لألحزاب السياسية        لوالية  ا واحدة   مؤسسةمنح  
  .)٧٦(ومنظمي احلمالت

لوسائط اإلعـالم   وأضاف املكتب أن من املمكن النظر يف إنشاء هيئة واحدة منظمة              -٤٣
لديها اخلربة واملوارد والوالية لرصد مدى احترام القواعد املتعلقة بتنظـيم احلمـالت،             تكون  
قيق يف االنتهاكات املزعومة، وفرض سبل انتصاف فعالة عند ارتكاب االنتهاكات، مشرياً            والتح

إىل ضرورة وضع إجراءات واضحة لتلقي الشكاوى املتعلقة بالتغطية اإلعالمية غري العادلـة أو              
 وذكر املكتب أنه من املمكن لتفادي أي غمـوض أو           .)٧٧(غري القانونية واختاذ إجراءات بشأهنا    
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 مراجعة األحكام القانونية لوضـع إجـراءات        ،يف الوالية تضارب  الا يف ذلك احتمال     ريب، مب 
  .)٧٨(موحدة وهرمية لتسوية املنازعات فيما خيص كافة قرارات اللجان االنتخابية وأعماهلا

ببطء خالل العقد   مع ارتفاعه   وأشار املكتب إىل تدين متثيل املرأة يف احلياة السياسية            -٤٤
 كـانون   ٤أن تطبيق حصة جنسانية بشكل كامل يف االنتخابات املعقودة يف           إىل  املاضي، و 

 يف املائـة،  ٣١ إىل ١٣ قد أدى إىل ارتفاع نسبة النساء املنتخبات من    ٢٠١١ديسمرب  /األول
  .)٧٩(٢٠٠٨مقارنة بانتخابات عام 

 مراكز االقتراع، وأن جيري     حسبوأوصى املكتب أن تتاح للعموم النتائج املصنفة          -٤٥
وضيح تعليمات اللجنة الوطنية لالنتخابات لضمان أن تكون سرية االقتراع مكفولة على حنو ت

 .)٨٠(تام يف مجيع احلاالت

 - أنه مل جتر بعـد       ٢٠١٢فرباير  /املكتب يف شباط  ذكر  ،  "باملشطوبني"وفيما يتعلق     -٤٦
 عدم مساس تلك  رغم   وأنه   . شخص ١٣ ٠٠٠ ع حنو اوضأتسوية   - ٢٠١٠يوليه  /منذ متوز 

املسألة بشكل مباشر باجلنسية، فإنه من املمكن أن يؤثر بشكل غري مباشر عدم حصوهلم على               
  .)٨١(اإلقامة الدائمة على حقهم يف احلصول على اجلنسية وحقهم يف التصويت

 اتيةؤظروف عمل عادلة ومب  التمتعاحلق يف العمل ويف  -٥  

 من اإلعانات املرضية    ود الدنيا دأن احل  أكدت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية      -٤٧
، بشكل واضح وإعانات البطالة وكذلك احلد األدىن من استحقاق املعاش التقاعدي ال تكفي            

  .)٨٢(وأن فترة االستفادة من إعانات البطالة قصرية للغاية
فجوات بني اجلنسني يف    الأن أقل    وذكرت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية       -٤٨

، من بني   ) يف املائة  ٤,٤بنسبة  (  يف االحتاد األورويب كانت يف سلوفينيا      ٢٠١٠م  األجر يف عا  
  .)٨٣(بلدان أخرى

 الئق ستوى معيشي التمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٦  

، أحاطت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية علماً بتدابري التدخل         ٢٠١٣يف عام     -٤٩
باملـساعدة  لق باألزمة االقتصادية، وصدور القـوانني املتعلقـة         اليت ترتبت على القانون املتع    

االجتماعيـة املاليـة   املـساعدة   االجتماعية املالية، اليت أدت إىل إحداث تغيريات يف جمـال           
احلـد  عـالوة   (التقاعدية  مقترنة إىل اآلن باملعاشات     اليت كانت   واالستحقاقات االجتماعية   

إىل اللجنـة  وأشـارت  ). املعاش التقاعدي احلكـومي   (أو بالسن   ) األدىن للمعاش التقاعدي  
إمكانية النظر يف التدابري املتخذة لتعزيز املالية العامة باعتبارها وسيلة ضرورية لضمان احلفاظ             

أي تعديالت تتسبب  لكنها أشارت إىل ضرورة أال       .على نظام الضمان االجتماعي واستدامته    
ة أفراد اجملتمع من املخاطر االجتماعية واالقتصادية       احلماية االجتماعية الفعالة لكاف   يف تقويض   

  .)٨٤(االجتماعيةللمساعدة نظام الضمان االجتماعي إىل نظام أساسي أو يف حتويل 
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وأكدت منظمة العفو الدولية أن إنكار حقوق الروما يف الـسكن الالئـق وامليـاه                 -٥٠
ـ  والصرف الصحي يؤثر يف حقوقهم يف التعليم والعمـل والـصحة،            دورة الفقـر    ززويع

  .)٨٥(والتهميش
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن التدابري الرامية إىل حتسني ظروف معيشة الروما               -٥١

 كما أوضـحت أن     .)٨٦(لرومالما تزال غري مطبقة إىل حد كبري يف املستوطنات غري الرمسية            
لـة تعـاين مـن      العديد من أفراد الروما يف جنوب شرق البلد يعيشون يف مستوطنات معزو           

 حيث تقل سبل حصوهلم على اخلدمات مثل املياه والكهرباء والـصرف الـصحي              ،الفصل
 وأضافت أن انتشار التمييز مينع أسر الروما يف كثري من األحيان من شراء أو تـأجري                 .والنقل

  .)٨٧(املساكن يف مناطق أخرى
 بـشكل عـشوائي     وأوضحت منظمة العفو الدولية أن مستوطنات الروما تنشأ غالباً          -٥٢

 وأكـدت   .)٨٨( عدم ضمان احليازة    مما يؤدي إىل   ،اإلسكانغري خمصصة ألغراض    أرض  وعلى  
املنظمة أن امللكية القانونية وترخيص البناء شرطان أساسيان للحصول على اخلدمات العامة مثل             

  وسلطت املنظمة الضوء على أن التـشريع الـسلوفيين         .)٨٩(املياه والصرف الصحي والكهرباء   
حيظر عمليات اإلخالء القسري وال يتضمن احلد األدىن من الـشروط اإلجرائيـة حلمايـة                ال

الوشيك يف عـدد مـن مـستوطنات        باإلخالء  مهددون  السكان   وأن   ،خالءاإلاملقيمني من   
  .)٩٠(الروما
ماية األقليـات   حلاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   وذكرت جلنة     -٥٣

سكا، يأن حالة الروما يف جمال السكن ما تزال خطرية للغاية، ال سيما يف منطقة دولن               القومية
حيث ال تصل املياه اجلارية وال الكهرباء إىل العديد من مستوطنات الروما، وأضافت أن من               
الضروري إجراء حتسينات مهمة يف جماالت التعليم، واحلصول على الوظـائف، والرعايـة             

  .)٩١(الصحية
املياه على الروما جمتمعات كافة حصول ضمان : صت منظمة العفو الدولية باآليت   وأو  -٥٤

والصرف الصحي والكهرباء؛ وتأمني احليازة لألشخاص الذين يعيشون يف مستوطنات غـري            
رمسية؛ وتوفري احلماية القانونية جلميع األفراد من عمليـات اإلخـالء القـسري؛ وإضـفاء       

تقدمي حلول أخرى يف إطـار مـشاورات         وأا أمكن ذلك    املشروعية على املستوطنات حيثم   
 الروما  ةاملتضررة؛ ووقف عمليات اإلخالء القسري احملتملة يف مستوطن       اجملتمعات  حقيقية مع   

؛ وإعطاء األولوية ملشاركة جمتمعات الروما اليت تعيش يف مستوطنات غري            فاس يف دوبروسكا 
 .)٩٢(لقة بالسكنرمسية يف كافة السياسات والربامج العامة املتع

 احلق يف الصحة  -٧  

أكدت اللجنة األوروبيـة للحقـوق االجتماعيـة أن جمموعـة صـغرية للغايـة                 -٥٥
اإلقامة يف سلوفينيا غـري مـشمولة   حق  ممن ال ميتلكون اجلنسية أو      ) شخص ٣٠ ٠٠٠ حنو(
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 وأكدت اللجنة أن احلصول على خدمات الرعايـة الـصحية           .)٩٣( اإللزامي بالتأمني الصحي 
ألولية مكفول لكافة املواطنني، يف حني أن احلصول على الرعاية الصحية من املستويني الثاين              ا

  .)٩٤(والثالث حمدود
أن مـن الـضروري حـث       األطفال  وذكرت شبكة العمل الدويل من أجل أغذية          -٥٦

م؛ سلوفينيا، من بني مجلة أمور أخرى، على تعزيز القانون الوطين املتعلق بتسويق بدائل لنب األ    
 .)٩٥(وضمان حتقيق استجابة متكاملة حلماية الرضاعة الطبيعية ودعمها يف حاالت الطوارئ

 احلق يف التعليم  -٨  

املعنية بامليثاق األورويب للغات اإلقليميـة أو لغـات      جملس أوروبا   حثت جلنة خرباء      -٥٧
ة تعليم الروما يف    الستراتيجي"ضمان التنفيذ الكامل    : السلطات السلوفينية على اآليت    األقليات

؛ وإذكاء الوعي بلغة وثقافة الروما وقبوهلما باعتبارمها جزءاً         ٢٠٠٤لعام  " مجهورية سلوفينيا 
ضمن أهداف التعلـيم الـوطين،      هذه التوعية   ال يتجزأ من الثروة الثقافية لسلوفينيا؛ وإدراج        

 .)٩٦( نفس اهلدفالسعي لتحقيقوتشجيع وسائط اإلعالم على 

 قافيةاحلقوق الث  -٩  

بتحديد السبل الفعالة لتحـسني تنفيـذ اإلطـار          أوصت جلنة وزراء جملس أوروبا      -٥٨
، مع التركيز بوجـه خـاص علـى    القوميةالتشريعي احلايل حلماية ثقافات ولغات األقليات   

  .)٩٧(األنشطة الرامية إىل احلفاظ على ثقافة األقليات وتعزيزها
 بامليثاق األورويب للغات اإلقليمية أو لغـات        املعنيةجملس أوروبا   وحثت جلنة خرباء      -٥٩

لتحديـد   السلطات السلوفينية على التعاون مع متحدثي اللغتني األملانية والكرواتية         األقليات
 وأوصت جلنة وزراء جملـس      .)٩٨(اللغتني يف سلوفينيا  املناطق اليت يتحدث سكاهنا عادة هاتني       

بوسنية يف سلوفينيا، وبتطوير تدريس لغة الروما أوروبا بتوضيح مسألة الوجود التقليدي للغة ال   
باختاذ تدابري لتقليص الفجـوة بـني اإلطـار         باملبادرة  يف كافة املراحل املناسبة، و    تهم  وثقاف

التشريعي والتنفيذ العملي فيما يتعلق باستخدام اللغتني اهلنغارية واإليطالية يف اخلدمات العامة            
 .)٩٩(وغريها من اجملاالت

 اص ذوو اإلعاقةاألشخ  -١٠  

أشارت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية إىل تدين مـستويات توظيـف              -٦٠
 وأضافت أن احملكمة الدستورية يف سلوفينيا رفضت دعـوى          .)١٠٠(األشخاص ذوي اإلعاقة  

يف  بالغاً نسبة دنيا من املوظفني من ذوي اإلعاقة يشكل تدخالً           حيددمفادها أن القانون الذي     
بأنه قد يكون   يعرب عن االعتراف املتزايد      وأكدت الوكالة أن هذا القرار       .العمل رباب أ حرية

  .)١٠١(من الضروري اختاذ تدابري للعمل اإلجيايب من أجل تطبيق مبدأ عدم التمييز تطبيقاً فعاالً
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وذكر مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعـاون          -٦١
 أنه على الرغم من أن القانون السلوفيين ينص على اختاذ تدابري لتمكني األشخاص              يف أوروبا 

 .)١٠٢(ذوي اإلعاقة من املشاركة يف التصويت، فإن تلك التدابري ال تيسر دوماً سرية تصويتهم           
وأوصى املكتب اللجنة الوطنية لالنتخابات وغريها من السلطات املعنية بـإجراء اسـتعراض            

 الالزمة واعتمادها، مبا يف ذلك إجراء تعديالت يف التشريع إن لزم األمر، مما              لتحديد التدابري 
كمـا يوصـي   . تيسري فرص مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف التصويتزيادة  يؤدي إىل   

 .)١٠٣( من األشخاص ذوي اإلعاقةللناخبنياملكتب بأن يكون ذلك االستعراض شامالً 

 إىل أنه مل يثبـت أن       ٢٠١٢يف عام    االجتماعيةوخلصت اللجنة األوروبية للحقوق       -٦٢
 .)١٠٤(مكفول على حنو فعالالعام حق األطفال ذوي اإلعاقة يف االنضمام إىل التدريب 

 األقليات والشعوب األصلية  -١١  

مايـة األقليـات    حلاالستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية     جملس أوروبا   أشارت جلنة     -٦٣
 علـى وجـه     حتسينات كبرية لضمان احلماية الفعالة من التمييـز       القومية إىل ضرورة إجراء     

سبل االنتصاف الفعالة، وتكثيـف   على  ضحايا التمييز احملتملني    وإمكانية حصول   ،  اخلصوص
  .)١٠٥(التشاور مع ممثلي األقليات يف عملية ختصيص األموال

" ري األصـلية غ"و" األصلية"بني اجملتمعات التفريق وأوصت اللجنة بضمان أال يؤدي       -٦٤
  .)١٠٦( يف املمارسة العملية بعد اآلنمن الروما إىل أي معاملة متييزية

مـشكلة  ميثل  وأكدت منظمة العفو الدولية أن عدم منع التمييز ضد الروما ما يزال               -٦٥
جملـس أوروبـا     ودعت جلنة    .)١٠٧(، بسبب اإلطار الوطين غري الفعال حلقوق اإلنسان       عامة

ماية األقليات القومية السلطات السلوفينية إىل بـذل        حلالتفاقية اإلطارية   االستشارية املعنية با  
املزيد من اجلهود ملكافحة كافة أشكال عدم التسامح والعنصرية اليت تستهدف األشـخاص             

 وغريها من الفئات، مبا يف ذلك يف احلياة السياسية         - ال سيما الروما   و - املنتمني إىل األقليات  
  .)١٠٨(ووسائط اإلعالم

 تعهدوا يف منتـصف  القوميةوذكرت منظمة العفو الدولية أن ممثلي مكتب األقليات    -٦٦
 بوقف عمليات اإلخالء القسري، ووضع خطط فردية، والبدء فوراً يف بـرامج             ٢٠١٣عام  

 وأضافت أن احلكومة احمللية مل تف .)١٠٩( والدعم االجتماعييتعليم قبل املدرسالتوعية بشأن 
  .)١١٠(٢٠١٤مارس /دات حىت آذاربأي من هذه التعه

بالتحرك على الفور لضمان إشراك ممثلي األقليات        وأوصت جلنة وزراء جملس أوروبا      -٦٧
 .)١١١(على حنو فعال يف املناقشات بشأن أي تغيريات إدارية قد تؤثر يف محاية األقليات     القومية  

كني ممثلي الروما مـن     منها ضمان مت   بشأن مسائل    كما أوصت اللجنة باختاذ إجراءات فورية     
املشاركة يف الشؤون العامة على املستوى احمللي يف كافة البلديات اليت يعيشون فيها بأعـداد               

الروما كل الـدعم  من املنتخبني أعضاء اجملالس البلدية ملنح اخلطوات  كبرية؛ واختاذ املزيد من     
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اجملتمعـي  س الروما   الذي حيتاجونه لالضطالع مبهامهم على حنو فعال؛ وضمان أن ميثل جمل          
االستشارية املعنية جملس أوروبا  وأكدت جلنة .)١١٢( الروماجمتمععلى حنو مالئم التنوع داخل   

ماية األقليات القومية أن فرص الروما يف املشاركة بفعالية يف الـشؤون            حلباالتفاقية اإلطارية   
  .)١١٣( املركزي سواء على املستوى احمللي أو على املستوىيةغري كافال تزال العامة 

  اللجوءوملتمسواملهاجرون والالجئون   -١٢  

 البلدان الثالثة يف سلوفينيا  رعاياأن   ذكرت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية       -٦٨
 مـن قـانون   ٥٢بسبب استحالة إبعادهم استناداً إىل املادة       " إذن بالبقاء "الذين حصلوا على    

 وأشارت  .)١١٤(إلقامةليف مراكز   ما يكون ذلك    عادة  واألجانب، يتمتعون باحلق يف السكن،      
 الضمان اللجوء يف سلوفينيا احلصول على نفس بطاقة         مللتمسيالوكالة إىل مبادرة إجيابية تتيح      

االجتماعي اليت حيصل عليها املواطنون السلوفينيون، مما يسهل حصوهلم على الرعاية الصحية            
  .)١١٥(األولية
 أنه مل يثبت أن معاملة ٢٠١١يف عام  بية للحقوق االجتماعيةوأكدت اللجنة األورو  -٦٩

ذلك املعاملة اليت تتاح للمواطنني فيما يتصل باألجور والتوظيف وغري          متاثل  العمال املهاجرين   
املفاوضـة  والتمتع باملزايا اليت تتيحهـا      بعضوية النقابات   من ظروف العمل وال فيما يتصل       

ملساواة يف املعاملة والظروف املناسبة ليست مكفولة للعمال        كما أكدت اللجنة أن ا    . اجلماعية
  .)١١٦(املهاجرين فيما يتعلق باحلصول على السكن

أن قانون األجانب الـسلوفيين      وذكرت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية       -٧٠
ـ           ٢٠١١لسنة   ل  ينص على املعايري الدنيا بشأن العقوبات والتدابري املتخذة ضد أربـاب العم

البلدان الثالثة املقيمني بصورة غري قانونية، مبا يف ذلك تـدابري  رعايا الذين يوظفون عمالة من    
. احلماية لضحايا التوظيف غري القانوين الذين ميكنهم اآلن احلصول على ترخيص إقامة مؤقت           

لغاء  أن احلكومة السلوفينية عدلت قانون االنتخابات احمللية بإ٢٠١٣وأضافت الوكالة يف عام  
 غـري  رعايـا االحتـاد األورويب  لالشرط احلايل املتعلق باإلقامة ملدة مخس سنوات على األقل    

  .املواطنني
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