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  منهجية صياغة التقرير  -الأو
، قدَّمت مجهورية سلوفينيا إىل مفوضية األمم املتحدة السامية         ٢٠١٢مارس  /يف آذار   -١

ـ            شامل لعـام   حلقوق اإلنسان تقريَر منتصِف املدَّة عن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري ال
كان ُيعلم وبانتظامٍ عن تنفيذها الفريُق العامل املشترك بني الوزارات املعين حبقوق             و. ٢٠١٠

ن اخلارجية  ؤووتولَّت وزارة الش  .  وكذلك املنظمات غري احلكومية أيضا     ،)IWGHR(اإلنسان  
. عنيـة تنسيق عملية صياغة التقرير الوطين، بالتعاون مع كل الوزارات والدوائر احلكومية امل           

موافقة احلكومة على مشروع التقرير، قام بتمحيصه الفريق العامل املـذكور، مث      صدور  وقبل  
  .أُحيل إىل املنظمات غري احلكومية وإىل أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان

    
التطورات املتعلقة باإلطار املعياري واملؤسسي وحبماية حقوق اإلنسان   - ثانيا

  ٢٠١٠وتعزيزها منذ عام 
ــر األول    -٢ أُجريــت عــدة تغــيريات يف اإلطــار املؤســسي منــذ تقــدمي التقري
)A/HRC/WG.6/7/SNV/1( .      فقد أُلغي مكتب تكافؤ الفرص)OEO (    وأُحيلت مهامه إىل وزارة

؛ وُضمَّ مكتُب األقليـات     )MLFSAEO(العمل واألسرة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص       
ات مكتُب الطوائف الدينية يعمل ضـمن إطـار وزارة          القومية إىل مكتب رئيس الوزراء؛ وب     

وُعيِّن ألول مرة يف مكتب رئيس الوزراء وزيُر دولٍة مسؤول عن شؤون احلـوار مـع                . الثقافة
وأصبح احملامي املعين مببدأ املساواة يعمل اآلن       . اجملتمع املدين وتنسيق شؤون مبادرات املواطنني     

وتشري املنظمات غـري    .  االجتماعية وتكافؤ الفرص   ضمن إطار وزارة العمل واألسرة والشؤون     
الدور املنوط هبذا احملامي، وكذلك إىل توسيع نطاق اإلطار         احلكومية املعنية إىل أنه ينبغي تعزيز       

وتعكف سلوفينيا على دراسة الطرائق الكفيلة بـضّم أمـني          . املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان   
ألف اخلاصة مببادئ باريس فيما يتعلق بوضع املؤسسات         الفئة    إىل املظامل املعين حبقوق اإلنسان   

  .الوطنية حلقوق اإلنسان
  .، اعتمدت سلوفينيا عدة تدابري جديدة٢٠١٠ومنذ استعراض عام   -٣
 الذي أصبح ساري املفعـول      )١(،القانون اجلنائي املعدَّل  فقد أُدخلت عدة تغيريات يف        -٤

لتقادم خبصوص تنفيذ أحكام العقوبة، وتنقـيح        مبا يف ذلك إطالة فترات ا      ،٢٠١٢مايو  /يف أيار 
تعاريف جرائم اإلرهاب واالجتار بالبشر، وإدخال جرائم جديدة تتعلق باستمالة أشخاص دون            

د إىل مواقـع املـواد اإلباحيـة        مَّسنة من العمر لتهيئتهم ألغراض جنسية، والدخول املتع        ١٥
االستغالل عن طريق البغاء باعتبـاره      وُعرِّف  . باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت   
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جرمية مشّددة للعقوبة يف احلاالت اليت تكون فيها الضحية من القُصَّر، وأصبح ُيفرض حكـم               
م القُصَّر ا القُصَّر من أجل إنتاج مواد ذات طبيعة إباحية أو استخداستغاللبعقوبة أشّد خبصوص    
الكراهيـة  اخلاص بتحريض اجلمهور على     وُعدِّل أيضا احلكم القانوين     . يف أداء عروض إباحية   

ُتـصنَّف يف فئـة   ) اإلثنية(األحقاد أو العنف أو عدم التسامح؛ وأصبحت اآلن الرموز العرقية    و
الرموز احملمية، كما أصبح نشُر كلمات يف املواقع الشبكية تشري إىل األصل العرقي ُيعترب ُجرما               

عَتمدة يف كمباال بشأن نظام روما األساسي       وعقب التصديق على التعديالت امل    . مشّددا للعقوبة 
نطـاق   جلرمية االعتداء، ووّسع     دقأللمحكمة اجلنائية الدولية، أُدرج يف مدونة القانون تعريف         

زاعـات    أيـضا يف الـن    الُدمُدم  جرائم احلرب ليشمل استخدام السموم والغازات ورصاصات        
بعة اليت تقع على عاتق احملـّررين املـسؤولني   ونصَّ القانون املعدَّل أيضا على تقييد التّ . الداخلية

 عن طريق النشر؛ فال تقع تبعة على احملـّررين إذا كـان             اليت ُترتكب بشأن األفعال اإلجرامية    
. املؤلِّفون معروفني والُتِمست موافقتهم على النشر وإذا مل يكن مثة ما مينع من مالحقتهم قضائيا              

واقع الشبكية املتاح الدخول إليها حبرّية اليت تتـيح    وليس هناك تبعة على عاتق مديري شؤون امل       
قة حيث ال يكون مبستطاع املديرين منع       قة مسب اجملال إلبداء التعليقات اآلنية مباشرة دومنا مواف      

  .نشر تلك التعليقات
ويف الوقت نفسه، أدخل قانون اإلجراءات اجلنائية املعدَّل ما ُيسمى جلسة االستماع              -٥

 اليت يستطيع فيها املدَّعى عليه أن يدخل يف صفقة اتفاق تفاوضي لتخفيـف              ليةاألوَّلإلفادات  
وتبعا لذلك، أصبحت تلك اإلجراءات مقصورة على جلـسة         . العقوبة مع املدَّعي ويقّر بذنبه    

 األدىن  فض حكم العقوبة إىل ما دون احلـد       إصدار أحكام اإلدانة والعقوبة، ومن مث جيوز خ       
  .نون التشريعياملنصوص عليه مبوجب القا

ويف الفترة املرجعية، أُعدَّت صيغة األنشطة التشريعية واملنضوية يف إطـار الـسياسة               -٦
، وفقا للوثائق واملبادئ التوجيهية الصادرة عن       ومكافحة االجتار بالبشر  العامة فيما يتعلق مبنع     

تتناول قضية االجتار    من القانون اجلنائي اليت      ١١٣ وقد ُوّسع نطاق املادة      )٢(.االحتاد األورويب 
إىل جانب حاالت االستغالل اجلنسي،     ف. نسقا جديدا من أنساق التورط    بالبشر لكي تشمل    

واالسـتعباد واالسـترقاق    ) العمل القسري (بات من اجلائز أيضا أن ُتعترب حاالت السخرة         
واالجتار باألشخاص وافية بغرض جترمي استخدام األشخاص املتَّجر هبم من أجـل ارتكـاب              

 وقد ُعدِّلت الفقرة األوىل     ).مثال تسخري أشخاص ألغراض السرقة يف الشوارع      (فعال ُجرمية   أ
من تلك املادة من أجل تبديد أي شكوك فيما إذا كان فعل االجتار بالبشر برضا الـشخص                 

 مالية أو منـافع     مبالغإعطاء أو تلقِّي    "ويف الفقرة الثانية، أدخلت العبارة      . املتضرِّر ُيعّد ُجرما  
لكي تبّين شكال مشددا    " التماسا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر         
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التوظيـف يف    (١٩٩وأُضيفت فقرة ثالثة جديدة إىل املـادة        . للعقوبة من أشكال هذا اجلُرم    
  .، لكي تشري صراحة إىل استغالل ضحايا االجتار بالبشر)عمل غري ُمعلن عنه

التعـديالت  لوطنيـة قانونـا دسـتوريا بـشأن         ، أقرَّت اجلمعية ا   ٢٠١٣ويف عام     -٧
 ٤٠ ٠٠٠بناء عليه، أصبح من اجلائز الدعوة إىل استفتاء تشريعي بأصـوات            و )٣(.الدستورية

وبـات  . شخص، ومل يعد ذلك حمصورا بثلث عدد النواب أو بأعضاء اجمللس الوطين فقـط             
القوانني اليت تصّدق علـى  الدستور حيدد اآلن القضايا اليت ال ميكن إجراء استفتاء بشأهنا، أي           

  . أوضاع غري دستورية ختّص حقوق اإلنسانتصحيحاملعاهدات والقوانني اليت ُيقصد هبا 
 احلقـوق االجتماعيـة  ، أثّرت األزمة االقتصادية يف عـدد مـن   ٢٠٠٨ومنذ عام    -٨

 عموم السكان، أخذ    لدى الدخلذلك أنه من جراء تصاعد معّدل البطالة وتضاؤل         . املختلفة
 يف أوسـاط مجيـع الفئـات        ٢٠٠٩د عدد األشخاص املعرَّضني ملخاطر الفقر منذ عام         يزدا

 يف  ١٣،٥ إىل   ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ١١،٣من  (االجتماعية ويف مجيع أنواع األسر املعيشية       
وتصاعدت املخاطر أيضا يف أوساط السكان ممـن عمـرهم فـوق            ). ٢٠١٢املائة يف عام    

. ، وخباصٍة النساء املسنات اللوايت يعشن وحـدهن       )٢٠١٢م   يف املائة يف عا    ١٩،٦(سنة   ٦٥
 يف ١٣،٥ إىل   ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ١١،٢األطفال من   فئة  وازدادت خماطر الفقر لدى     

مبا ُيقدَّر على األقل    ( احلرمان املادي    نسبة األشخاص الشديدي  وبلغت  . ٢٠١٢املائة يف عام    
 يف املائـة يف عـام       ٦،٦ و ٢٠٠٩ئة يف عام     يف املا  ٦،١)  من عناصر احلرمان   ٩ من   ٤بنحو  
 تـأمني وتالحظ املنظمات غري احلكومية ازدياد عدد األشخاص الذين ليس لديهم           . ٢٠١٢

  . صحي واٍف بالغرض
 التقّشف مـن    اعتماد تدابري ومن جراء األوضاع االجتماعية القاسية، وعلى الرغم من           -٩

 وأوضـاع أشـد الفئـات الـسكانية         أجل توطيد امليزانية، تسعى احلكومة إىل صون حقوق       
ومنها مـثال القـرار     (وقد بّينت سلوفينيا يف وثائقها االستراتيجية       . املستضعفة ُعرضة لألخطار  

، الذي اعتمدته اجلمعيـة     ٢٠٢٠-٢٠١٣بشأن الربنامج الوطين للمساعدة االجتماعية للفترة       
هتدف إىل خفـض عـدد      أهنا   )٤(،، وبرامج اإلصالح الوطين   )٢٠١٣أبريل  /الوطنية يف نيسان  

 شخص حبلول عام    ٤٠ ٠٠٠األشخاص املعرَّضني ملخاطر الفقر أو اإلقصاء االجتماعي حبوايل         
ـ  احلالةوعلى الرغم من    ). ٢٠٠٨مقارنة بعام    (٢٠٢٠ ، فـإنَّ نظـام     ة اخلطـري  ة االجتماعي

ثـر  وقد بلغت نـسبة أ  . التحويالت االجتماعية ال يزال فعاال متاما يف التخفيف من حدة الفقر          
 ٢٠١٢يف التقليل من خماطر الفقر يف عام        ) باستثناء املعاشات التقاعدية  (التحويالت االجتماعية   

يف عداد الدول األعضاء يف االحتاد األورويب        يف املائة، مما جعل ترتيب سلوفينيا        ٤٦،٤ما قدره   
 معدَّالت خمـاطر  تأثريا يف) التقاعديةباستثناء املعاشات   (اليت لديها أكثر التحويالت االجتماعية      
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 كما أنَّ سلوفينيا ال تزال من بني الدول اليت توجد فيها حاالت ضئيلة نسبيا من انعدام          )٥(.الفقر
  )٦(. يف املائة٢٣،٧ القياسي "جيين"ُمعاِمل ، كان ٢٠١٢ويف عام . املساواة يف توزيع الدخل

 احلقوق يف األمـوال    قانون ممارسة (، أُصدر قانونان اجتماعيان جديدان      ٢٠١٠ويف عام     -١٠
ينظّمان احلقوق املوفَّرة مـن األمـوال        ،))٨( وقانون مستحقات املساعدة االجتماعية    )٧(،العمومية

ن القـانونني يف    يوقد بدأ سريان مفعول هـذ     . العمومية تبعا للوضع املادي لدى األفراد واألسر      
اجلديد إىل إرسـاء نظـام     ويهدف التشريع القانوين االجتماعي     .  أيضا ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 

غري أنه  ). الدخل واملمتلكات (أكثر عدالة واستدامة ملنح املستحقات العمومية تبعا للوضع املادي          
واستنادا إىل دراسـات    . أدى إىل خفض مستوى األموال العمومية وعدد األشخاص املستفيدين        
 وزارة العمـل واألسـرة      حتليلية عن تنفيذ التشريع اجلديد وإىل تعليقات مجهور اخلرباء، قامـت          

احلمايـة  والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص بصياغة القانون املعـدِّل لقـانون مـستحقات             
 وقـد سـاعد     )١٠(. والقانون املعدِّل لقانون ممارسة احلقوق يف األموال العموميـة         )٩(،االجتماعية

لبعضٍ من الفئات املعرَّضة    ة   القانونيان اجلديدان على زيادة مقدار األموال العمومية املتاح        النالتعدي
وإضافة إىل ذلك، ازداد عـدد      . للمخاطر واحملرومة من املزايا، مما أدى إىل حتسني وضعها املادي         

األشخاص املستفيدين من املساعدة االجتماعية النقدية ومن دعم الـدخل؛ وحتـسَّنت شـروط              
التقلبات املومسية يف الدخل    احلصول على مساعدة اجتماعية نقدية استثنائية، ووضعت يف احلسبان          

  .خالل الدورات الزمنية
وعدا عن املساعدة االجتماعية النقدية اليت ُتقدَّم مباشرة إىل املستفيدين منها، تقوم وزارة               -١١

 واألسرة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص باملشاركة يف متويل برامج ضمان اجتمـاعي             العمل
احلكومية املعنية، وهذه الربامج تستهدف عادة أشـد الفئـات          متنوعة، تضطلع هبا املنظمات غري      

وُتعىن الدولة بتخصيص أموال من أجل تسيري عمل املنظمات غـري           . املستضعفة عرضة للمخاطر  
وتعمل هذه املنظمات   . احلكومية الناشطة يف املعونة اإلنسانية يف هذا امليدان واالضطالع برباجمها         

  .تدارك حاالت الضنك االجتماعيغري احلكومية بوصفها شركاء يف 
بشأن إحلاق األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة      ، فإنَّ القانون املعدَّل     جمال التعليم أما يف     -١٢

ويف . حتديد إجراءات اإلحلاق وفقا لالحتياجات التعليمية اخلاصة لألطفـال         يعيد   )١١(بنظام التعليم 
ا، تضمَّن دراسة حتليلية للنظام املدرسـي       يف سلوفيني " كتاب أبيض عن التعليم   "، ُنشر   ٢٠١١عام  

وحتدد هذه الوثيقة املنهاجية الدراسية األساسية أهداف التعليم        . ومقترحات حلول ملشاكل النظام   
: عُتمدت ثالثة قرارات هامة على املدى الطويـل، وهـي         اكما  . األساسية للمؤسسات التعليمية  

 والقرار بشأن الربنامج الـوطين      )١٢(،٢٠٢٢-٢٠١٣القرار بشأن الربنامج الوطين للشباب للفترة       
والقرار بشأن الربنامج الوطين للتعليم العـايل للفتـرة          )١٣(،٢٠٢٠-٢٠١٢لتعليم البالغني للفترة    
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، بدأ سريان مفعول القواعد اجلديدة بشأن النظام        ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول  )١٤(.٢٠٢٠-٢٠١١
ق والتزامات الطلبة واحملظورات عليهم أثناء      نص على حقو  ت اليت )١٥(املدرسي يف املدارس الثانوية،   

أسلوب ممارسة هـذه احلقـوق والوفـاء بااللتزامـات          على   و ،احلضور يف الصفوف املدرسية   
  .والتصرفات العامة وااللتزامات املدرسيةاحملددة فيها واإلجراءات يف حاالت اإلخالل بالقواعد 

طط الضمانات اخلاصة بالشباب    خم، اعتمدت احلكومة    ٢٠١٤يناير  /ويف كانون الثاين    -١٣
توفري ما يلزم لالنتقـال    : وأهدافه الرئيسية هي  . ٢٠١٥-٢٠١٤وخطة تنفيذه لفترة السنتني     

السلس بني املرحلة املدرسية ومرحلة العمل؛ واإلسراع يف إدماج األشـخاص مـن الـشباب               
انات وباعتمـاد خمطـط ضـم   . العاطلني عن العمل يف سوق العمل؛ وخفض معّدالت البطالة      

الشباب، تتعهد سلوفينيا بتوفري فرص العمل لكل شخص من الشبيبة ممن يتراوح عمرهم بـني               
التـدريب  تـوفري   ، و )فرص التدريب الداخلي يف املؤسسات    إتاحة  مبا يف ذلك    ( سنة   ٢٩ و ١٥

فرص االلتحاق بالتعليم الرمسي، أو توفري صيغة أقصر مدَّة من صيغ فـرص             إتاحة  أثناء العمل، و  
 املؤسسي أو العملي يف غضون أربعة أشهر من تاريخ التوقيع على اسـتمارة سـجل                التدريب

  .البطالة لدى دائرة التوظيف يف سلوفينيا
 دُّاحلهو   يف الفترة األخرية     تشريعات العمل وأحد األهداف الرئيسية املنشودة يف إصالح         -١٤

وكـان مـن    . ن الوظيفي  ذات الصلة باألما   )١٦(ؤ سوق العمل وذلك بتعديل التشريعات     ّزمن جت 
ضمن مكونات هذا اإلصالح إدراج أحكام قانونية بشأن إبرام عقود عمل لفترة زمنية حمـددة،               

ومـن األحكـام   . وتدابري تضمن قدرا أكرب من األمان ألكثر الفئات املستضعفة عرضة للمخاطر         
نقـضاء عقـد    القانونية األخرى النص على احلق يف تلقي مبلغ ُيدفع من أجل ترك اخلدمة عند ا              

كما أُدرجت يف تشريع املعاشات التقاعدية اجلديـد تـدابري          . العمل خالل فترة حمددة من الزمن     
ل بشأن املعاشات التقاعدية    دَّوينّص اآلن القانون املع   . إضافية من أجل احلد من جتزؤ سوق العمل       

مـن  والتأمني يف حاالت العجز على منح بدالت ألصحاب العمل يف حاالت توظيف عمـال               
 أطفاال دون الثالثة من العمر، وكذلك األشخاص        نيمن الشباب، واألمهات اللوايت يرع    ني و ّناملس

ومن املسائل احملـددة    . الذين يتسجلون بصفتهم يعملون حلساهبم اخلاص يف مهن حرة ألول مرة          
  )١٧(.اليت جيب التصدي هلا فيما يتعلق بتجزؤ سوق العمل مسألة عمل الطلبة

.  سعيا إىل تقنني الرعاية الـصحية      ة من اللوائح التنظيمي   ُدمد العدي ، اعتُ ٢٠١٠ومنذ عام     -١٥
 األنشطة الصحية العمومية، مبا يضمن توفري خدمات        )١٨(فقد عزز قانونُ اخلدمات الصحية املعدَّل     

مع حتقيق أقصى قـدر مـن املنـافع         صحية عمومية جيدة النوعية ضمن حدود األموال املتاحة،         
وحترص التعديالت يف قـانون الرعايـة الـصحية         . املستفيدين من اخلدمات  ومن رضا   املستحقة  

 على حتقيق شروط متساوية جلميع املطالَبني بدفع اشتراكات التأمني الصحي،           )١٩(والتأمني الصحي 
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وختفيض التغطية من التأمني الصحي اإللزامي، وإدراج فئات األدوية الِعالجية يف إمدادات نظـام              
 وختفيض ما ُيدفع من أجر يف حالة املرض خالل التسعني يومـا األوىل مـن                املنتجات الدوائية، 

 على قانون الرعاية الـصحية      ٢٠١٣مث عاجلت التعديالت اليت أُدخلت يف عام        . اإلجازة املرضية 
 بعَض االختالالت املعينة يف التوازن يف اشتراكات التأمني الصحي اإللزامي،           )٢٠(والتأمني الصحي 

وأُدخل يف صلب التشريعات الـسلوفينية      . شخاص املؤمَّنني ألامن يف صندوق ا   بزيادة التض وذلك  
  .التوجيُه اإلداري بشأن تطبيق حقوق املرضى يف الرعاية الصحية عرب احلدود

، فقد أخذ يزداد عدد املستفيدين منذ اسـتحداث اإلعانـات           السكن املالئم أما بشأن     -١٦
آخذة  ولكن احلاجة إىل الوحدات السكنية       )٢١(.ةالسكنية، وخصوصا يف مناطق البلديات احلضريّ     

وجيري .  وحدة سكنية إضافية   ٦٠٠، ُيحتاج إىل  ٢٠١٢يف االزدياد كذلك؛ فوفقا لتقديرات عام       
 امللغى، مع   )٢٢(راتخ لكي حيلّ حمل خمطط املدَّ     ٢٠٢٣-٢٠١٤إعداد برنامج إسكان وطين للفترة      

  .شباب وغريهم من فئات السكان املستضعفنياختاذ تدابري أكثر فعالية تكفل السكن املالئم لل
احلق يف  وأما البيئة الصحية والنظيفة فلها قيمة عالية لدى املواطنني السلوفينيني، كما أنَّ               -١٧

وقد اعتمد هـذا القـانون يف       .  مصون يف الدستور، وينظّمه قانون محاية البيئة       بيئة عيش صحية  
 بغية تـدارك    ٢٠١٣أكتوبر  /يف تشرين األول  ، وكان آخر تعديل عليه      ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٢٢

بعض االنتهاكات اليت الحظتها املفوضية األوروبية، وبغية جعل القانون يواكب االجتاهات احلالية            
ويسمح القانون املعدَّل مبمارسة قدر أكرب مـن        . واملنظورات املتعّمقة السائدة وحالة البيئة العاملية     

وتتمثل املهام البيئية االستراتيجية    . ة التنظيمية على قضايا البيئة    التأثري من جانب اجلمهور يف الرقاب     
الرئيسية لدى احلكومة يف محاية البيئة ومنع تدهورها بواسطة وضع السياسات التخطيطية واختـاذ          
التدابري الالزمة لكفالة نوعية اهلواء احمليط، وخباصٍة يف املناطق اليت يستمر فيها جتاوز مـستويات               

وتسعى احلكومة أيـضا إىل     . سموح هبا؛ وقد أُحرز تقدُّم جدير باالعتبار يف هذا الصدد         التلوث امل 
سبل احلـصول   الطبيعة واملوارد املائية، مبا يف ذلك       على  و) اإليكولوجية(احلفاظ على النظم البيئية     

على مياه الشرب وذلك باستكمال إنشاء شبكة اإلمداد باملياه والبنية التحتيـة إلدارة تـصريف               
وُيكرَّس شاغل خاص ملسائل استخدام املوارد الطبيعية املستدام وتعزيز مراعاة االستدامة           . النفايات

  . يف اإلنتاج ويف االستهالك
، زارت سلوفينيا السيدة كاتارينا دي ألبوكريكيه، املقـررة         ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   - ١٨

الـصرف  ة وخـدمات    حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمون       اخلاصة املعنية   
، بصفتها أول مكلَّفة بوالية يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق اإلنـسان              الصحي

 تـضمَّن   عموما للوضـع يف سـلوفينيا،     وإىل جانب تقييمها اإلجيايب      .لدى األمم املتحدة  
غجـر الرومـا يف     الية بشأن الُسبل املتاحة جلماعة      تقريرها اخلتامي عدة مالحظات انتقاد    
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دولينيكا للحصول على املياه وخدمات الصرف الصحي، وهذه القضية ُتعالَج على           منطقة  
  )٢٣(.حنو نظامي بغية حتقيق نتائج طويلة األمد

يس، ي، شاركت السيدة مارتا سانتوس بـا      ٢٠١٤ أبريل/ نيسان ٩ إىل   ٧يف الفترة من    و  -١٩
ة الرابعـة والعـشرين لربملـان       املمثِّلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال، يف الدور         

 مستديرة نظَّمته وزارة الشؤون اخلارجية احتفـاء بالـذكرى          مائدةاألطفال الوطين ويف اجتماع     
دثات مع العديد   وأثناء زيارهتا، عقدت حما   . السنوية اخلامسة والعشرين إلبرام اتفاقية حقوق الطفل      

أبريـل،  / نيـسان  ٨ال جرى يف     واملنظمات غري احلكومية، وحضرت احتفا     اتمن ممثلي احلكوم  
  .مبناسبة اليوم الدويل للروما

 من سجل املقيمني الدائمني، اعُتمـد       مسألة األشخاص املشطوبة أمساؤهم   وبغية تسوية     -٢٠
 السابقة الـذين يعيـشون يف       اسالفيو القانون املنظِّم للوضع القانوين ملواطين يوغ      ٢٠١٠يف عام   
 ويسمح هذا القانون لألشخاص     )٢٥(.٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٤وبدأ سريان مفعوله يف      )٢٤(،سلوفينيا

املشطوبة أمساؤهم من سجل املقيمني الدائمني بتنظيم وضعهم، مع إتاحة اإلمكانية هلم للحـصول       
  ).مع تضّمنه مفعوال رجعيا(على إذن إقامة دائمة اعتبارا من تاريخ شطب االسم فصاعدا 

 يف إرضـاء    العدلَط تعويض خاص يكفل      خمط ٢٠١٣وإضافة إىل ذلك، اعُتمد يف عام         -٢١
وقـد دخـل حيـز النفـاذ يف         : األشخاص الذين انُتهكت حقوقهم اإلنسانية على هذا النحو       

ألشخاص املشطوبني من سجل    ل اتتعويضمنح   القانون بشأن    ٢٠١٣ديسمرب  /كانون األول  ١٨
 .٢٠١٤يونيه / حزيران١٨ وبدأ تطبيقه اعتبارا من )٢٦(،املقيمني الدائمني

 وأغلبـها   )٢٧(.احلماية الدولية ، اعُتمدت عدة تعديالت على قانون       ٢٠١٠ومنذ عام     -٢٢
مزيدا من  استند إىل معايري إجراءات احلصول على احلماية الدولية، ومنح مقدِّمي هذه الطلبات             

.  يف إطار هذه احلماية الدوليـة      املعنينيشروط جناح عملية إدماج األشخاص      حسَّن  احلقوق، و 
عمليـة  ر من فتـرة     منح لألشخاص من طاليب احلماية الدولية، وقصَّ      ُيقانون بدال   وأدخل هذا ال  

ل حصوهلم علـى فـرص       مع كفالة توفري شروط متساوية بشأن ُسب       إدماجهم يف سوق العمل،   
وقـد ُخفـض مقـدار      .  واجلامعي أسوة بالشروط املتاحة للمواطنني السلوفينيني      التعليم العايل 

ملشرَّدين من طاليب هذه املساعدة، مع أنه ال يـزال ُيتـاح هلـم أن               املساعدة املالية لألشخاص ا   
كما ُتكفَـل   . يقّرروا البقاء يف مركز جلوء يوفّر هلم كامل احتياجات اإلقامة من طعام ومأوى            

من دون مقابل املعونة القانونية ملقدِّمي طلبات التماس احلماية القانونية يف إجراءات االستئناف             
ع معونة قانونية متّوله الوزارة املسؤولة مبساعدٍة من الصندوق األورويب          وذلك من خالل مشرو   

لالجئني، مع توفري مساعدات متواصلة يوميا من املنظمات غري احلكوميـة املعنيـة إىل مركـز     
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اللجوء، مما يتيح اجملال لطاليب اللجوء ملمارسة حقوقهم على حنو فعال وجيد من حيث النوعيـة              
ـ          .اتيف مسار هذه اإلجراء    صَّر غـري    وُنظِّمت أيضا على حنو شامل وسيلة التمثيل القانوين للقُ
  .ع نطاق الرعاية الصحية اليت توفَّر هلماملرافَقني بذويهم، ووسِّ

. ١٩٩٩ استنادا إىل قانون عام      )٢٨(،األجانبقانون  ، دخل حّيز النفاذ     ٢٠١١ويف عام     -٢٣
. فوضية األوروبية بشأن حرية تنقُّل األشـخاص      وهو قانون يتبع املبادئ التوجيهية الصادرة عن امل       

 ،وتشمل السماُت اجلديدة اليت يتمّيز هبا القانون مراعاةَ املصلحة القانونية عند منح إذن اإلقامـة              
وتبعا لذلك، فإنَّ الغرباء الـذين يواجهـون        . وتوسيَع احلقوق وُسبل اإلغاثة املمنوحة للمهاجرين     

قوق؛ فهم يستطيعون مغادرة البلد طوعا، وُتكفل هلم احلمايـة          الترحيل بات لديهم املزيد من احل     
 الذين هم ضحايا التشغيل غري القانوين،       األجانبوينص القانون أيضا على محاية حقوق       . القانونية

وذلك بإتاحة اجملال هلم للحصول على إذن بالبقاء يف البلد، مث الحقا على إذن إقامة إذا ما كانوا                  
اليت ُتتَّخـذ   ) اجلنائية واملدنية ( مع السلطات القضائية يف اإلجراءات القانونية        على استعداد للتعاون  

وينص القانون اجلديد صراحة على إمكانيـة تنظـيم وضـع           . ضد أصحاب العمل غري القانوين    
 وسوف  )٢٩(،األجانب صدر قانون يعّدل قانون      ،٢٠١٤أبريل  /ويف نيسان . ضحايا االجتار بالبشر  
القـانون  إىل جانـب     ،هذا القانون يتضمن  و. ٢٠١٥يناير  / كانون الثاين  ١ يدخل حّيز النفاذ يف   

 وعملهم، أحكاما مستحَدثة بشأن منح إذن إقامة وعمل واحـد،  األجانباملعدِّل لقانون توظيف  
 وذلك بإزالة العراقيل اإلدارية واألخـذ       األجانبوييّسر احلصول على إذن إقامة لفئات معينة من         

معايري االحتـاد   مع   هذا التشريع     مواءمة  أيضا متتوقد  . احدة متعددة اخلدمات  مببدأ توفري دائرة و   
  . يف البلد األصلياألورويب بشأن إعادة القبول

 باألجانـب  صلةٌ خاصةٌ    ٢٠١١ املعدَّل الصادر يف عام      )٣٠(لقانون املدارس االبتدائية  و  -٢٤
ة الـسلوفينية لألطفـال     فهو ينص على شروط تنظيم توفري صفوف دراسية للغة والثقاف         . أيضا

عند التحاقهم باملدارس يف    الذين يعيشون يف سلوفينيا الذين ليست السلوفينية لغتهم األم وذلك           
البلد، وكذلك على توفري دورات دراسية يف لغتهم األم وثقافتهم األصلية، وذلك بالتعاون مـع               

ل املرحلـة املدرسـية وإىل      وبغية تقدمي املساعدة إىل مؤسسات تعليم األطفال قب       . بلدان املنشأ 
املدارس يف ختطيط األنشطة التعليمية اليت تشمل األطفال املهاجرين، اعتمـدت وزارة التعلـيم              

، مبادئ توجيهية معدَّلة بشأن ضم أطفال املرحلـة         ٢٠١٢، يف عام    )MESS(والعلوم والرياضة   
وع ُيدفع عن كل طفـل      رحلة املدرسية من املهاجرين، وذلك بتقدمي مبلغ مقط       املقبل املدرسية و  

أما املعلّمون فُيدفَع أجرهم إما من جانب البلد املعين وإما من ِقبل الوالدين أو اجلمعيات               . ُمداوِم
تـدريب  "ل الوزارةُ املذكورة مشروعا عنوانـه       ، متوِّ ٢٠١٣أغسطس  /ومنذ شهر آب  . ةاملعني

لى مدارس املرحلة األساسـية     املهنيني يف سلك التعليم على إدماج الطلبة املهاجرين املداومني ع         
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واهلدف الرئيسي من ذلك هـو تيـسري        ". والثانوية ضمن إطار النظام التعليمي على حنو أفضل       
 ومن املهاجرين ضمن النظام التعليمي، وتعزيز الكفاءات املتعـددة          األقلياتإدماج األطفال من    

  .الثقافات لدى املعلمني وسائر املهنيني املعنيني
 الذي  )٣١(،زاهة ومنع الفساد    قانون الن ، بدأ سريان مفعول     ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٥ويف    -٢٥

 السياسية بـشأن     من الناحية  اليوّسع نطاق مهام جلنة منع الفساد، ويستحدث نظاما أكثر استقال         
 تعيينهم من جانب رئيس الدولة بناء على اقتراح هيئة خاصة، وقد أصـبحت            ْيتعيني أعضائها، أ  

.  صالحيات اختصاصية إضافية، ذات مرجعية بشأن األفعال اجلُرمية البسيطة         اللجنة، مبا تولّته من   
، ُعـدِّل   ٢٠١١ويف عام   . ولدى االشتباه جبرمية فساد، ُتعِلم اللجنةُ الشرطة والنيابة العامة بذلك         

ومع ذلك، فإنَّ اللجنة خلصت يف تقييمها       . القانون مرتني، فوّسع نطاق الوالية املسَندة إىل اللجنة       
 وخباصـٍة فيمـا يتعلـق       ، أنَّ القانون ال يزال قاصرا ويّتسم بعدم الوضوح يف بعض أجزائـه            إىل

باالختصاصات القانونية للجنة بشأن مدى فعالية اإلشراف وفرض اجلـزاءات، وباالفتقـار إىل             
إىل  برنامُج التدابري احلكوميـة الراميـة        ويتوّخى. هباالعاملني املؤهلني من أجل أداء املهام املكلّفة        
، إعادةَ تنظيم اللجنة وإنشاء هيئـة       ٢٠١٥ و ٢٠١٤مكافحة الفساد، الذي سوف ُينفَّذ يف عامي        

  . زاهة واملوضوعية والكفاءة  النستقلة من أجل تقييم عملها من حيثإشرافية م
 مكفولة وفقا لالتفاقيات الدولية، والدسـتور، وجزئيـا         حرية الوجدان ويف سلوفينيا،     -٢٦

 يف التمتُّـع    ، أدخلت احملكمة الدستورية احلـقَّ     ٢٠١٠ ويف عام    )٣٢(.رية الدينية مبقتضى قانون احل  
ضمن تعريف احلرية الدينية، ومن مث ألغت املعيار الصارم بشأن          ) القانونية(بالشخصية  االعتبارية    

وجيوز اآلن إنشاء مجاعة دينية من جانـب        . تسجيل اجلماعة الدينية مبوجب قانون احلرية الدينية      
 وبداعي الفصل الدستوري بني الدولة واجلماعـات        )٣٣(.أشخاص بالغني مقيمني يف البلد    عشرة  

الدينية، حظرت احملكمة الدستورية توظيف املرشدين الدينيني يف الـسجون واملستـشفيات ألداء             
  .األنشطة الدينية

، أصبحت سلوفينيا عـضوا كامـل العـضوية يف          ٢٠١١ديسمرب  /ومنذ كانون األول    -٢٧
وسوف يركّز الوفد الـسلوفيين لـدى       ). IHRA (لدويل إلحياء ذكرى اهلولوكوست   التحالف ا 

غجر الروما أثنـاء احلـرب      الالتحالف أيضا على اإلبادة اجلماعية املسكوت عنها اليت تعرَّض هلا           
  .العاملية الثانية

 تنـسيق أنـشطة   الفريق العامل املشترك بني الوزارات املعين حبقوق اإلنـسان    ويتوىل    -٢٨
من اآلليات القائمة بـشأن محايـة حقـوق         وغري ذلك   بالغ وفقا للمعاهدات املصدَّق عليها      اإل

اإلنسان، ورصَد تنفيذ االلتزامات الدولية على سلوفينيا يف هذا اجملال، مبا يف ذلـك االلتزامـات                



A/HRC/WG.6/20/SVN/1 

 

11 GE.14-13479 

ـ               رة الطوعية اليت تعهَّدت هبا بالنظر إىل ترشيحها لعضوية جملس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان لفت
الفريق العامل املذكور، الذي ترأسه وزارة الشؤون اخلارجيـة،         ويضّم  . ٢٠١٨-٢٠١٦السنتني  

ممثلني جلميع الوزارات واملكتب اإلحصائي ومكتب رئيس الـوزراء وهيئـات اجملتمـع املـدين             
ـ            . واملؤسسات األكادميية  اريره وهو يقّدم تقاريره كل سنتني إىل احلكومة، وميكن أن يـضّمن تق

  . بأن تتخذها احلكومةىت بشأن قرارات يوصمقترحا
  :عت سلوفينيا وصدَّقت على املعاهدات الدولية التالية، وق٢٠١٠َّومنذ عام   -٢٩

اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي            • 
ـ   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٦؛ صدَّقت عليها يف     )وتراتفاقية النزا ( ز ، ودخلت حيِّ

 ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين١النفاذ يف 

 وقَّعـت   ؛اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل           • 
 ؛٢٠١١سبتمرب / أيلول٨عليها يف 

 ؛ واحلريات األساسـية    املعدِّل التفاقية محاية حقوق اإلنسان     ١٥الربوتوكول رقم    • 
 ؛٢٠١٣يونيه / حزيران٢٤ يف وقَّعت عليه

 ؛ امللحق باتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية        ١٦الربوتوكول رقم    • 
 ؛٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢وقَّعت عليه يف 

 وقَّعت عليه يف    ؛الربوتوكول اإلضايف الثالث التفاقية أوروبا املتعلقة بتسليم اجملرمني        • 
نظر فيه اجلمعيـة    ، وُينتظر التصديق عليه بعد أن ت      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠

 الوطنية؛

الربوتوكول اإلضايف الرابع التفاقية أوروبا املتعلقة بتسليم اجملرمني؛ وقَّعت عليـه يف             • 
 ة الوطنية؛يعق عليه بعد أن تنظر فيه اجلم؛ وُينتظر التصدي٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠

 الربوتوكول اإلضايف لالتفاقية املتعلقة بنقل احملكـوم علـيهم؛ صـدَّقت عليـه يف      • 
 ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاين١، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٢٦

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل من أجـل إتاحـة إجـراء لتقـدمي               • 
 ؛٢٠١٢فرباير / شباط٢٨البالغات؛ وقَّعت عليه يف 

اتفاقيـة  (االتفاقية املتعلقة باملشاورات الثالثية لتعزيز تطبيق معايري العمل الدوليـة            • 
 ،٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٩ت عليها يف    ؛ صدَّق )١٤٤منظمة العمل الدولية رقم     

 ؛٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩ز النفاذ يف ودخلت حيِّ
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املتعلقة حبماية حق التنظيم وإجراءات حتديد شروط االستخدام يف اخلدمـة          االتفاقية   • 
 /أيلـول  ٢٠يف  ؛ صدَّقت عليهـا     )١٥١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (العامة  

 ؛٢٠١١ سبتمرب/ أيلول٢٠ز النفاذ يف ، ودخلت حي٢٠١٠ِّسبتمرب 

اتفاقيـة منظمـة     (١٩٥٢،  )املنقَّحة(االتفاقية املتعلقة بتنقيح اتفاقية محاية األمومة        • 
ز ، ودخلت حيِّ  ٢٠١٠مارس  / آذار ١ صدَّقت عليها يف     ؛)١٨٣العمل الدولية رقم    

 ؛٢٠١١مارس / آذار١النفاذ يف 

اتفاقية (ني  ت امللحق باالتفاقية املتعلقة بالسالمة والصحة املهني      ٢٠٠٠ل عام   بروتوكو • 
، ٢٠١٠مارس  / آذار ١؛ صدَّقت عليه يف     ١٩٨١ )١٥٥منظمة العمل الدولية رقم     

 ؛٢٠١١مارس / آذار١ز النفاذ يف ودخل حيِّ

قت ؛ صـدَّ  )١٧١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      (االتفاقية املتعلقة بالعمل الليلي      • 
 ؛٢٠١٤فرباير / شباط١٠عليها يف 

اتفاقية منظمة العمـل    (االتفاقية املتعلقة باإلطار التروجيي للسالمة والصحة املهنيتني         • 
 .٢٠١٤فرباير / شباط١٠قت عليها يف ؛ صدَّ)١٨٧الدولية رقم 

ق وفقا للميثا إىل جملس أوروبا    ، جرى تقييم تقرير سلوفينيا الرابع املقدَّم        ٢٠١٣ويف عام     -٣٠
، ٢٠١٤مث يف عـام     . ت اللجنة املعنية سلوفينيا   اراألورويب للغات اإلقليمية أو لغات األقليات، وز      

التقريـر  ( العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        مبقتضىباشر البلد تقدمي تقارير دورية      
ية من الثامن   رير الدو التقار(، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          )الثالث

، واتفاقية القضاء على    )التقرير األويل (، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       )إىل احلادي عشر  
، وكذلك وثيقة أساسـية     ) اخلامس والسادس  انن الدوري االتقرير(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

ها الدوري الثاين مبقتـضى     ، سوف تقّدم سلوفينيا تقرير    ٢٠١٤نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . موحدة
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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  تنفيذ التوصيات املعتمدة أثناء الدورة األوىل من االستعراض   -اثالث
  الدوري الشامل

  
جراء حماكمات من دون تأخري  القضايا املتراكمة يف احملاكم، وإ:سيادة القانون  -ألف

سوء املعاملة من جانب املوظفني املسؤولني نصفة و املاحملاكمة له، ووِّغمس ال
  )٥٧ إىل ٥٤ و٣١ و٣٠التوصيات (إنفاذ القانون  عن
ُنفِّذت عملية اإلصالح القضائي اهلادفة إىل زيادة الكفاءة، وتواصل سلوفينيا االضطالع              -٣١

ك، مت التقليل مـن     ونتيجة لذل . يف احملاكم مبشاريعها الرامية إىل التقليل من عدد القضايا املتراكمة         
  .عدد القضايا املتراكمة إىل حدٍّ ال ميكن عنده اعتبارها مشكلة نظامية

  
 ٣٠/٩/٢٠١٣ ٣١/١٢/٢٠١٢ ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٠ ٣١/١٢/٢٠٠٩ ٣٠/١٢/٢٠٠٨ احملاكم

االخنفاض بالنسبة املئوية 
)٢٠١٣-٢٠٠٨( 

 ٪٤٩،٨+ ٩٩٩ ١ ٠٠٥ ٧٨٨ ٣٢٦ ٢٤٢ ٦٦٧ احملاكم العليا

 ٪٨٧،٨+ ٢٠ ١٩٢ ٢٢ ٣٥٥ ٢٤ ١٢١ ٢٤ ٢٧٥ ١٤ ٤٥٢ ١٠ ٧٤٨ قة القضائيةحماكم املنط

 ٪٣٨،٨- ١٦٠ ٧٧٧ ١٧٥ ٤٧٥ ٢١٥ ٧٣٣ ٢٣٦ ٠٤٣ ٢٣٩ ٤٧٧ ٢٦٢ ٦٥٦ احملاكم احمللية

 ٪٣٣،٧- ١٨١ ٩٦٨ ١٩٨ ٨٣٥ ٢٤٠ ٦٤٢ ٢٦٠ ٦٤٤ ٢٥٤ ١٧١ ٢٧٤ ٠٧١ احملاكم احمللية
  

ام من الـدرجتني األوىل والثانيـة حـىت         القضايا املتراكمة يف حماكم االختصاص الع     : ١اجلدول  
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول ٣٠
    
 / كـانون األول ٣١تبّين املقارنة بني البيانات املستمدة من التقرير السابق الـصادر يف           و  -٣٢

 أنَّ جممـوع    ٢٠١٣ والبيانات احلديثة العهد بشأن التسعة أشهر األوىل من عام           ٢٠٠٨ديسمرب  
وهذه خطوة إىل   . كم الدرجة األوىل والثانية قد ُخفِّض مبقدار الثلث       عدد القضايا املتراكمة يف حما    

األمام ذات داللة هامة، وذلك بالنظر إىل املعايري األشد صرامة اليت كانت معتمـدة منـذ عـام                  
  )٣٤(.قضايا املتراكمةال يف فئةقضية ما إدراج  بشأن ٢٠٠٩
حملاكم العليا من الدرجة الثانية وحمـاكم        يف حجم القضايا املتراكمة يف ا      املعّينةأما الزيادة     -٣٣

املناطق من الدرجة األوىل، واليت ليس هلا أثر هام يف جمموع عدد القضايا املتراكمة يف احملـاكم،                 
حملاكم الدرجة األوىل اليت فرضها القـانون املعـدِّل لقـانون           " الليِّن"فهي نتيجةٌ إلعادة التنظيم     

ينـاير  / كـانون الثـاين    ١ منطقة اعتبارا مـن      ١١ضائية يف    الذي ركّز املرجعية الق    )٣٥(،احملاكم
 ومبا أنَّ التركيز ينصب اآلن على املناطق، فإنَّ عدد القضايا املتراكمة يف احملاكم قـد                )٣٦(.٢٠١٠

وينبغـي أن   ). بقيم مطلقة (اخنفض يف احملاكم احمللية، يف حني ازداد بقدر ضئيل يف حماكم املناطق             
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، يف حني أنَّ االجتاه يف التخفيـف        ٢٠١٠ مقارنة بعام    ٥٠اة قل مبقدار    ُيذكر أيضا أنَّ عدد القض    
  .من عبء القضايا يف انتظار احملاكمة والقضايا املتراكمة يف احملاكم يسري على الوترية نفسها

وقد صدر التعهُّد جتاه املواطنني بتحسني وضع اجلهاز القضائي بتوقيع رئـيس الـوزراء                -٣٤
وإضافة إىل التـدابري التـشريعية      . ٢٠١٣يونيه  /كمة العليا، يف حزيران   ووزير العدل ورئيس احمل   

 وخباصٍة فيما يتعلق    - هي يف انتظار احملاكمة      بنجاح أيضا معاجلة القضايا اليت    املتخذة، جتري اآلن    
 من خالل تدابري تنظيمية، وخصوصا ما ُيسمى أسلوب الفرز اإلجرائـي،            - باملنازعات التجارية 

  .٢٠١٢ل مرة يف عام الذي طُبِّق أو
، جرى إصالح التشريع اخلاص بالشرطة بغية توفري مزيد من االستقالل           ٢٠١٣ويف عام     -٣٥

الذايت العمليايت، بشأن محاية احلرية وحقوق اإلنسان يف إطار إجراءات الشرطة، وبغيـة ضـمان           
نسانية، وخصوصا  التمتُّع حبقوق اإلنسان واحلريات اإل    وقد أدَّى ذلك إىل ارتفاع مستوى       . األمان

صالحياهتم انتهاكا حلقوق النـاس     استعمال  فيما يتعلق باحلاالت اليت ُيسيئ فيها موظفو الشرطة         
وإىل جانب اإلشراف الداخلي الذي تقوم به وزارة الداخلية من خـالل إدارة مهـام               . وحرياهتم

الـشرطة  ، ُيفَحص عمل    ن عمل موظفي الشرطة وجهاز الشرطة     الشرطة ومعاجلة الشكاوى بشأ   
من أجل توفري حتريات وحتقيقـات مـستقلة         )٣٧(أيضا من جانب عدة مؤسسات وهيئات أخرى      

وغري منحازة وآنية وشفافة وشاملة وفعالة يف االنتهاكات املزعومة بـشأن حقـوق اإلنـسان               
  .وحرياته األساسية أثناء مسار إجراءات الشرطة

الشرطة وموظفي اخلـدمات     يضطلع جهاز الشرطة بتدريب موظفي       ،٢٠١٠ومنذ عام     -٣٦
 النمطيـة والتغلُّـب علـى       القوالباألساليب اجلديدة من التعرُّف على      إطار  االجتماعية، ضمن   

ويلتحـق  .  متعـدِّد الثقافـات  يحاالت التحيُّز واستئصال التمييز اجملِحف يف إطار برنامج جمتمع     
 التـدريب املنـتظم   وإىل جانـب  . موظفون من الشرطة أيضا بصفوف تعليم لغة الروما الغجرية        

 حيضر موظفو شرطة احلدود حماضرات عن مكافحـة         ،األجانبخبصوص قضايا احلدود وقضايا     
القوالب النمطية الثقافية والتمييز اجملِحف ضد األجانب، ودورات تدريبية عن إجراء املقابالت مع             

املنظمـات غـري   بشؤون ويتعاون املركز املعلومايت القانوين املعين   . املهاجرين على حنو غري قانوين    
البلد األصلي،  يف  الشرطة أثناء إجراءات إعادة القبول      واملنظمة الدولية للهجرة مع جهاز      احلكومية  

كما أنَّ الربنامج الدراسي للتعليم العايل للـضباط،        . ويقدِّم معونة قانونية من دون مقابل للغرباء      
، ٢٠١٣يف عـام  ) املستوى الـسادس (ة الذي ُحوِّل إىل برنامج مينح شهادات دراسية مهنية عالي      

يقدِّم إىل ضباط الشرطة معارف متعمِّقة ومهارات دقيقة من أجل أداء مهام عملهم الشُّرطّي، مبا               
  .يف ذلك محاية حقوق اإلنسان يف إطار إجراءات الشرطة
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  )٦٤ و٦٣ و٢٦ و٢١ و١٩التوصيات (تدابري مناهضة التمييز   -باء
 مشروع حتقيق املـساواة     )OEO(فَّذ مكتب تكافؤ الفرص     ، ن ٢٠١١ و ٢٠١٠يف عامي     -٣٧

، بلوغ اهلدف  - املساواة يف التنوُّع   مبخطط    اجملتمع وعيالتنوُّع، الذي اشتمل على إذكاء      ضمن  
وتبيان املبدأ الذي يقتضي أنه ال ينبغي أن يتعرَّض أحد للتمييز اجملِحف على أساس العنصر القومي                

قة أو العمر أو الدين أو املعتقد أو نوع اجلنس أو امليل اجلنـسي أو أي                أو االنتماء العرقي أو اإلعا    
التمييز اجملِحـف،   خبصوص املساواة واحلماية من     مبادئ توجيهية   وأُعدَّت  . ظرف شخصي آخر  

وُنظِّمت حلقات عمل ودورات تدريبية من أجل املنظمات غري احلكومية وموظفي اخلدمة املدنية             
 وجـرت   .لي، وكذلك من أجل القضاة واملدَّعني العامني يف الواليات        على الصعيدين الوطين واحمل   

ظاهرة التمييز اجملِحف وحظر هذا التمييـز       محلة إعالمية موسَّعة هدفت إىل إذكاء الوعي بوجود         
ودرء آثاره السلبية، وتعزيز التنوُّع والتعددية الثقافية والتسامح عموما، بصرف النظر عن نـوع               

ي أو الديانة أو املعتقد أو اإلعاقة أو العمر أو          قأو العنصر القومي أو األصل العر     اجلنس أو اجلنسية    
الذي يقدِّم معلومات عن هـذا      ،  www.zagovornik.gov.siوأُطلق املوقع الشبكي    . امليل اجلنسي 

ومشورة عما ينبغي فعله يف حـاالت       املشروع، وحقائق أساسية عن التمييز ونصائح مفيدة        
 متييز مزعومة لكي ينظر فيها احملامي املعـين         لةالتمييز، وإمكانية رفع عريضة التماس بشأن حا      

  .وُنشرت كُرَّاسات تتضمن معلومات عن املوضوع بإحدى عشرة لغة. مببدأ املساواة
 حتريض اجلمهور وإضافة إىل القانون اجلنائي، الذي يعّرف، مبقتضى شروط معيَّنة،  -٣٨

 باعتباره ُجرما، فإنَّ هذه األفعال الشنيعة حمظورة األحقاد وعدم التسامحالكراهية وعلى 
شّجع اليت تالربامج اإلعالمية بث  الذي حيظر صراحة )٣٨(، اإلعالمطأيضا مبوجب قانون وسائ

ل عدم على عدم املساواة العرقية والعنصرية والدينية واجلنسية أو أي شكل آخر من أشكا
رِّض على عدم التسامح العرقي أو العنصري أو الديين حتاملساواة، أو على العنف أو احلرب، أو 

كما أنَّ التحريض على . أو اجلنسي، أو على أي أحقاد أخرى أو أشكال من عدم التسامح
ذ أفعال  عندما ُتنفَّ)٣٩(،من قانون محاية النظام العام ٢٠ ُجرما مبوجب املادة عدم التسامح ُيعدُّ

أو من السلوك العنيف واملتهوِّر، أو من سوء السلوك، أو اإلساءة إىل الكتابات أو العالمات 
القرارات الرمسية، أو الكتابة على املباين وإتالف رموز الدولة، وذلك ألغراض التحريض على 

مح جتاه عدم التسامح الوطين والعنصري واجلنسي والعرقي والديين والسياسي أو على عدم التسا
  .امليل اجلنسي

، تلقَّـت هيئة التفتيش الثقايف واإلعالمي أربعة تقارير عن         ٢٠١٣-٢٠١١ويف الفترة     -٣٩
 الكراهية والتحريض علـى     خطاب اإلعالم فيما يتعلق حبظر      طانتهاكات مزعومة لقانون وسائ   

 التفتيش بسبب    اإلعالم، ولكْن مل ُيباَشر إجراء     طالتمييز اجلائر وعدم التسامح من خالل وسائ      



A/HRC/WG.6/20/SVN/1 

GE.14-13479 16 

، بعـد أن    ٢٠١١ ويف عـام     . يف احلاالت املعنية    الكراهية خطابعدم كشف أي عناصر من      
كشفت هيئة التفتيش ُجرما جنائيا مزعوما يف حتريض اجلمهور على الكراهية والعنف وعـدم              

  من القانون اجلنائي، ارُتكـب     ٢٩٧ التسامح، وذلك مبقتضى الفقرتني األوىل والثالثة من املادة       
مت شكوى جنائية بشأن األشخاص املـسؤولني إىل مكتـب          إللكتروين، قدّ عن طريق النشر ا   
  .االّدعاء املختص

وبغية منع خطاب الكراهية أو احلّد منه وغري ذلك من املضامني غـري القانونيـة علـى                   -٤٠
ة السلوفينية  اإلنترنت ويف الوسائط اإلعالمية على اخلط احلاسويب املباشر، أُنشئت البوابة اإللكتروني          

، لإلبـالغ  )Web Eye, Spletno-oko.si (سي.أوكو-وتني، سبليآلإلبالغ على اإلنترنت، ويب 
املغفل اهلوية عن خطاب الكراهية وغريه من املضامني غري القانونية اليت ُتنشر عرب اإلنترنـت،            

 برنـامج   سي يف إطـار   .أوكو-وتعمل البوابة سبليتنو  . وأثبتت فعاليتها القوية يف هذا الصدد     
"Safer Internet Plus" ومنظمة شبكة "INHOPE" .  ويشارك مكتب النائب العام يف الدولـة

والشرطة وممثلو وسائط اإلعالم ومنظمات أخرى يف محاية حقوق الطفل، ويتعاونون يف هذا             
، يقـوم مكتـب     ٢٠١٣ومنذ عـام    . املشروع بصفتهم أعضاء يف اهليئة االستشارية املعنية      

ويشمل . اب بتنسيق محلة حركة مناهضة خطاب الكراهية التابعة جمللس أوروبا         سلوفينيا للشب 
شبابية ومنظمات تابعة جمللس أوروبا معنية بقضايا الشباب، ويركّز         ذلك املكتب ُبىن تنظيمية     

  .على مسائل التعليم غري الرمسي واحلوار بني الثقافات ومناهضة خطاب الكراهية
لحملة من أجل املشاركة يف متويل الربامج املعنية بوسـائط          النداء السنوي ل  ويتضمَّن    -٤١

ويستهدف هذا اجلزء من النداء الربامج ذات األمهية        ". ثقافة احلوار العام  "اإلعالم هدفا عنوانه    
ضـمان االمتثـال   "اخلاصة لدى اجلمهور العام واالهتمامات الثقافية يف سلوفينيا، ويعـّرف    

بأنه واحد من   " املساواة يف الفرص بني اجلنسني وتعزيز التسامح      ملبادئ التنوُّع الثقايف، ومبدأ     
وألسباب تتعلق حبريـة التعـبري يف    . معايري تقييم فرادى املشاريع اليت تقّدمها وسائط اإلعالم       

وسائط اإلعالم ومحاية االستقالل التحريري يف الصحافة، ال ميكن التدخُّل املباشر من جانب             
  .وليس مسموحا به يف وسائط اإلعالم، ةالدول
وخارج . ندرج يف إطار مسؤولية اجلمعية الوطنية     ي وأما السلوك األخالقي للنواب فه      -٤٢

حظـر خطـاب    يطبق   ،)مثال خارج إطار جلسات اجلمعية الوطنية     (نطاق احلصانة النيابية    
  .الكراهية أيضا على النواب أنفسهم
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   ٢٥ و٢٣ و٢٢ و١٤ و٤التوصيات (املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة   -١
 )٧٤ و٧٠ إىل ٦٥و

ضمن إطار خطط العمل الثنائية السنوات وفقا للربنامج الوطين للمساواة يف الفرص              -٤٣
، واصلت سلوفينيا مساعيها الراميـة إىل حتقيـق         ٢٠١٣-٢٠٠٥بني النساء والرجال للفترة     

  .املساواة بني اجلنسني وإىل وقف التمييز اجلائر حبق النساء
لتعاون مع الشركاء املعنيني، قامت احلكومة بأنشطة هتدف إىل زيادة عدد النساء            وبا  -٤٤

يف املناصب العليا ويف هيئات اختاذ القرارات يف جمال األعمال، وكـذلك متكـني املـرأة يف              
ومن ضمن مجلة من األنشطة، نظَّم مكتب التكـافؤ يف الفـرص            . جماالت العلوم والبحوث  

 وضع السياسات العامة غري التمييزية، مع احلرص على القضاء على           مؤمترا عن دور اإلدارة يف    
 وأجرى دراسة استقصائية عن التوازن بـني اجلنـسني يف           ،التمييز القائم على نوع اجلنس    

هل سـخَّرنا حقيقـة     "مناصب صنع القرار يف قطاع األعمال، ونظَّم مؤمترا صحفيا عنوانه           
اجلنسني يف مناصب صنع القـرار، ونـشر         بني   ، ركَّز على عدم التوازن    "كامل اإلمكانات؟ 

 على إعداد مبـادئ      يف رابطة املديرين   قسم النساء املديرات   كتيِّبا بالعنوان نفسه، وتعاون مع    
  .توجيهية بشأن التشجيع على املساواة يف مناصب اختاذ القرارات يف جمال األعمال التجارية

 النـساء   تعيني حـدٍّ أدىن ألنـصبة     وقد ساعدت التشريعات الصادرة اليت تنّص على          -٤٥
زيادة حصة النساء يف املناصب السياسية املسؤولة والرجال يف قوائم املرّشحني للمناصب على 

وجيري النظر حاليا يف مشروع قانون يعدِّل قـانون انتخـاب النـواب             . عن اختاذ القرارات  
ى األقل حلصص النـساء      عل )٤٠( يف املائة  ٤٠للجمعية الوطنية؛ وهو يتوخى حتديد نسبة قدرها        

ويف . والرجال يف قوائم املرّشحني، وكذلك تعديل القواعد املتبعة بشأن تكوين قوائم املرّشحني           
، ازدادت بقدر كبري حصة     ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٤اليت جرت يف    االنتخابات الربملانية   

ويف . ة الوطنية ي اجلمع النساء يف املناصب النيابية، وبلغ عدد النساء ثلث عدد جمموع النواب يف           
  .، انُتخبت امرأة ملنصب رئاسة الوزراء ألول مرة٢٠١٣فرباير / شباط٢٧
، كلّف مكتُب تكافؤ الفرص خرباء بإجراء       ٢٠١٠وعقب االنتخابات احمللية يف عام        -٤٦

ويف انتخابات عام   . دراسة حتليلية لتأثري حصص اجلنسني يف اإلمكانية املتاحة النتخاب النساء         
 يف املائة من النساء املرّشحات ملناصب احملافظني وانُتخبـت          ١١،٩٥، تقّدم ما نسبته     ٢٠١٠

كما ازدادت حصة النساء يف قوائم املرّشحني ملقاعـد         ).  يف املائة  ٥أي ما نسبته    ( منهن   ١٠
 يف  ٢٣،٢٦وانُتخب ما نسبته منـهن       يف املائة،    ٣٨ البلدات والبلديات إىل ما نسبته       جمالس
 انُتخبـت  ،غجر الروما حبسب انتمـائهم األصـلي      الاملناطق اليت تقيم فيها مجاعة      ويف  . املائة
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كما شارك مكتب تكافؤ الفـرص يف       .  مستشارا لغجر الروما   ١٨مستشارة واحدة من بني     
 اجلمعيـة   يفمتويل دراسة حتليلية لتأثري املناطق االنتخابية يف اإلمكانية املتاحة النتخاب النساء            

 بالتعـاون   اتيالنساء السياس ، نظَّم املكتُب يوما للرصد مع إحدى        ٢٠١١ويف عام   . الوطنية
  )٤١(.مع احلكومة واجلمعية الوطنية وجامعات يف لوبليانا وماريبور وبرميورسكا

 مقابل العمل املتساوي يف القيمة       يف األجر بني النساء والرجال     املساواةفإنَّ  كذلك    -٤٧
ي يتضمَّن أيضا التوصيات ذات الصلة املقدَّمة من         العمل، الذ  عالقاتمكفولة مبوجب قانون    

ولكن مل تعتمد احلكومة أي تدابري معينة لتقليص التفاوت يف الـدخل            . منظمة العمل الدولية  
بني الذكور واإلناث، باستثناء القيام بإذكاء الوعي بشأن استحكام الفجوة يف األجـر بـني               

هِر بيانـات عـام     وتظ.  للمساواة يف األجر   اجلنسني وبأسباهبا وذلك مبناسبة اليوم األورويب     
 يف املائة عـن األجـر املتوسـط         ٤،٦ األجر املتوسط للنساء ينخفض مبا نسبته         أنَّ ٢٠١٢

  .للرجال، مما جيعله واحدا من أصغر حاالت التفاوت يف األجر يف االحتاد األورويب
 الـصحة   نويـنص قـانو   . ش اجلنسي لقانون عالقة العمل    كما خيضع حظر التحرُّ     -٤٨

 يف أماكن العمل اليت توجد فيها خماطر أشد         على صاحب العمل،   والسالمة يف العمل على أنَّ    
من غريها يف التعرض للعنف من جانب طرف ثالث، أن يكفل توفري تصميم ملكان العمـل                

 معداته على حنو يقلل من خماطر العنف ويتيح اجملال لتقدمي املساعدة يف مكان العمـل                ونسق
وعمال باملرسوم الصادر بشأن تدابري محاية كرامة العاملني أثناء العمل          . ذه املخاطر املعرض هل 

احـد   كل سلطة أن يكون لديها مستشار وجيب على )٤٢(،يف الدوائر اإلدارية التابعة للدولة
  . على األقل لتقدمي املعلومات واملساعدة إىل الضحايا

لرامية إىل استبانة القوالـب النمطيـة       وتتابع احلكومة االضطالع مبختلف األنشطة ا       -٤٩
، وخصوصا بتنظيم الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وبإعداد دراسات حتليليـة           وإلغائها

وغريها من الدراسات عن توزيع الصالحيات بني النساء والرجال يف اجملـاالت املختلفـة،              
 ضـمن    بالتـساوي   املهام توزيعيام بدور أنشط يف رعاية األطفال و      باء على الق  آلوبتشجيع ا 

  . األسرة، وكذلك على الشراكة يف املسؤولية واملهام الوالدية
 ألنَّ شروطها   )٤٣(،)للمرأة(وقد انسحبت سلوفينيا من االتفاقية املتعلقة بالعمل الليلي           -٥٠

ت ولكن على الرغم من هذا االنسحاب، فإنّ النساء العـامال . مقيِّدة جدا وتنطوي على متييز   
 التشريع احلايل بشأن العمل الليلي يكفـل محايـة خاصـة       دومنا محاية، وذلك ألنَّ    لن يبقني 

  .للعاملني الليليني بصرف النظر عن نوع اجلنس واملهام اليت يؤدوهنا
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، )IPHS(، يعمل فريق عامل ضمن معهد الصحة العامة يف سلوفينيا           ٢٠٠٤ومنذ عام     -٥١
. حَّص كل حالة تبعا لربوتوكول منهجي واحد   فُتم. وفيات األمومة فيحلل بانتظام كل حاالت     

واستنادا إىل االستنتاجات املستخلصة، ينشر الفريق تقريرا شامال كل ثالث سنوات، مشفوعا            
بتوصيات بشأن التدابري اخلاصة بالعالجات الطبية السريرية والصحة العامة الالزم اختاذهـا يف             

االقتصادية، وكشف  -ة العوامل االجتماعية  جمال الصحة اإلجنابية مع التركيز خصوصا على أمهي       
ومعاجلة االضطرابات العقلية، وضرورة التثقيف والتوعية يف أوساط اجلمهور العـام واملهنـيني    

، ُخصِّصت عدة ندوات للبحـث يف األسـباب         ٢٠١٣ و ٢٠١٠ويف الفترة بني عام     . الطبيني
ـ      الرئيسية لوفيات األمومة يف سلوفينيا، واعتمدت الرابطة الوطن        ة ية للطب املعين بـالفترة احمليط

وشاركت وزارة الصحة يف متويل برامج بـشأن        . ات السريرية بالوالدة مبادئ توجيهية للعالج   
وألنّ االضـطرابات   . الصحة واحلقوق اإلجنابية على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي واحمللي         

ترة ما بعد الوالدة هي من ضمن األسباب الرئيـسية لوفيـات            العقلية وحاالت االنتحار يف ف    
، مـشروع   ٢٠١٣األمومة يف سلوفينيا، فقد نشر معهد الصحة العامة يف سلوفينيا، يف عـام              

برنامج لكشف ومعاجلة املشاكل واالضطرابات العقلية يف الفترة احمليطة بـالوالدة، وسـوف             
  .ن األنشطة يف هذا الصددُيستخدم ذلك الربنامج أساسا لالضطالع مبزيد م

    
 )٢٢ و٨ و٧ و٦ و٥التوصيات (املعاشرة بني شريكني من اجلنس نفسه   -٢

، قـوانني األسـرة    مدونة، اعتمدت اجلمعية الوطنية     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦يف    -٥٢
 خـارج إطـار العالقـة       واالرتباطشراكة املعاشرة،   (ارتباط مثليي اجلنس    ووفقا هلا أصبح    

وقد ُرفض هذا القانون يف استفتاء جـرى        . مرأةلالرتباط بني رجل وا   مساويا  يعترب  ) الزوجية
 يف املائة مـن املؤيـدين العتمـاده         ٤٥، بتصويت بلغت نسبته     ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٥يف  
 يف املائة من املصوتني ضده وقد أعدت الوزارة املعنية وثائق عمل من أجل مدونـة        ٥٤,٥٥و

 ،٢٠١٤أبريـل   /مث يف نيسان  . بشأن العالقات املدنية  قوانني جديدة لألسرة ومشروع قانون      
. قُدِّم مشروع القانون للنظر فيه لدى عدة وزارات وكذلك للنقاش العام يف أوساط اجلمهور             

 ليـوم الـدويل   لويف مناسبة املنتدى الثـاين      . ق مسار اإلجراء عقب استقالة احلكومة     ُعلِّوقد  
، ٢٠١٤مـايو   /يف أيـار  ) IDAHO(وية اجلنسية   ملناهضة كراهية املثلية اجلنسية ومغايري اهل     

ع على إعالن النوايا، الذي يستلفت االنتباه إىل قضايا         ا وقَّ  بلد ١٧كانت سلوفينيا من ضمن     
 .كراهية املثلية اجلنسية وكراهية مغايري اهلوية اجلنسية
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 )٢٢ و٤التوصيتان (حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   -٣

ويف . ياسة عامة حديثة بشأن حاالت اإلعاقة والعجـز       تفتخر سلوفينيا بأن لديها س      -٥٣
) CRPD(، صدَّقت سلوفينيا على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             ٢٠٠٨عام  

  .والربوتوكول االختياري امللحق هبا
 اعتماد القانون الكامـل للمـساواة يف        ٢٠١٠نوفمرب  /وقد شهد شهر تشرين الثاين      -٥٤

املقصود منه منع ووقف التمييز اجلـائر القـائم علـى            )٤٤(،الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة   
 حاالت إعاقـة يف      من حاالت اإلعاقة، واستحداث فرص متساوية لألشخاص الذين يعانون       

وتتمثل مبادئه األساسية يف كفالة املساواة يف الفرص، باعتبارها نـشاطا           . كل ميادين العيش  
 هلـم اخلـدمات     ُتتاحعاقة لكي   وتوفريا للُسبل خيضعان للتخطيط لصاحل األشخاص ذوي اإل       

العمومية، والبيئة املادية، والسلع واخلدمات اليت حيتاجون إليها، وكذلك املعلومات ووسـائل         
وينص القانون أيضا على احلق يف املساواة يف الفرص يف اإلجراءات أمام السلطات             . االتصال
. ى حدٍّ سواء على أساس اإلعاقـة  وهو يتعلق بالتمييز اجلائر املباشر وغري املباشر عل       . العمومية

ويتضمن القانون تعريفا ملكان اإلقامة املعقول ولإلزعاج على أساس حالـة اإلعاقـة لـدى               
 اللوائح التنظيمية األخـرى ذات الـصلة        القائمة مبوجب وقد اسُتكملت التدابري    . األشخاص

  )٤٥(.ةبتدابري جديد
، ٢٠٠٤ الصادر عـام     )٤٦(ظيفهموقانون التأهيل املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة وتو        -٥٥

وتـبني دراسـة    . مع تعديالته، هو القانون األساسي بشأن توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة         
 وعلى الرغم من    )٤٧(.حتليلية لتنفيذه األثر اإلجيايب الناجم عن التدابري املتخذة يف هذا اخلصوص          
اقة يف جمال التوظيف    األزمة االقتصادية واملالية القاسية، فقد ظل نصيب األشخاص ذوي اإلع         

وعلى حنو مماثل، ظل نصيب     ).  يف املائة من عدد السكان العاملني فعال       ٤أْي حبوايل   (مستقرا  
ويف ).  يف املائـة تقريبـا  ١٤أي  (على حالهاألشخاص ذوي اإلعاقة بني العاطلني عن العمل  

عمـل   يف املائة تقريبا من األشخاص ذوي اإلعاقة فـرص           ٧٠، وجد ما نسبته     ٢٠١٣عام  
 وكان ذلك نتيجة لسياسة     –، قبل بدء األزمة     ٢٠٠٨جديدة زيادة عما كانت عليه يف عام        

التوظيف الفعالة املتبعة يف هذا اجملال، مبا تضمنته من تدابري شاملة ومترابطة وجممعـة بـشأن               
  . التأهيل املهين وحوافز التوظيف ونظام احلصص

كومة خطة العمل بـشأن األشـخاص       ، اعتمدت احل  ٢٠١٤يناير  /ويف كانون الثاين    -٥٦
 وهتدف اخلطة إىل تعزيز ومحاية وكفالـة التمتـع          )٤٨(.٢٠٢١-٢٠١٤ذوي اإلعاقة للفترة    

الكامل واملتساوي حبقوق اإلنسان لدى األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وإىل تعزيـز احتـرام               
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حنو  تدبريا تنظم على     ٩١ ويتضمن   )٤٩(، هدفا رئيسيا  ١٣ويستند برنامج اخلطة إىل     . كرامتهم
 بـني الـوزارات،   مشترك ومت تعيني فريق عامل   .  هؤالء األشخاص  شامل مجيع جماالت حياة   

يضم املؤسسات املهنية الرئيسية وممثلي منظمات األشخاص املعوقني، من أجل تنفيذ ورصـد        
  . ويقدم الفريق املذكور تقاريره إىل احلكومة سنويا. هذه األهداف والتدابري

    
التوصيات  (مية ومجاعة الغجر الروما واجلماعات العرقية األخرىحقوق اجلماعات القو  -٤

  )٩٥ و٩٤ و٩٢ إىل ٨٩ و٧٦ و٧٣ و٧١ و٢٩ إىل ٢٧
جيري إعداد قانون جديد بشأن اجلماعتني القوميتني اإليطالية واهلنغارية من السكان             -٥٧

درجة مـن   وسوف يكفل ذلك القانون تنفيذا أكثر اتساقا حلقوقهم امل        . األصليني يف سلوفينيا  
  . قانون من قوانني القطاعات١٠٠قبلُ يف أكثر من 

 )٥٠(٢٠٠٧قانون مجاعة الغجر الروما لعـام       كما جيري إعداد تعديالت معينة على         -٥٨
 محاية مجاعة الغجر الروما مصونة يف قـوانني         نَّعلما بأ . بغية تنظيم وضعهم على حنو شامل     

  . الستراتيجيات والقرارات الرمسية وتشكل جزءا من العديد من الربامج وا)٥١(،أخرى
، اعتمدت احلكومة برناجما وطنيا بشأن التدابري اخلاصـة بـالغجر           ٢٠١٠ويف عام     -٥٩

. ن إدمـاجهم االجتمـاعي    هو االستراتيجية الوطنية بـشأ    و،  ٢٠١٥-٢٠١٠الروما للفترة   
احلكومة تقـارير   م  وتقدِّ.  حلماية مجاعة الغجر الروما     احلكومية وترصد تنفيذَ الربنامج اللجنةُ   

وحتـدد وثيقـة هـذه      . سنوية إىل اجلمعية الوطنية عن تنفيذ القانون واالستراتيجية الوطنية        
 للتدابري على املدى القصري واملدى الطويـل وعلـى          )٥٢(االستراتيجية اجملاالت ذات األولوية   

ويل مـن   أما اهلدف والغرض املنشودان على املدى الط      . د اجملتمع احمللي  يالصعيد الوطين وصع  
برنامج التدابري املعتمد فيتمثالن يف اإلسهام يف تطوير فهم وحوار متبادلني بني مجاعة الغجـر               

وينقضي أجـل   . الروما وأكثرية السكان، ويف تعزيز تنفيذ حقوق اإلنسان وحقوق األقليات         
-٢٠١٥وسوف ُتعتمد استراتيجية جديـدة للفتـرة        . ٢٠١٥ عام   يفاالستراتيجية احلالية   

ُيموَّل تنفيذ التدابري من امليزانية الوطنية وامليزانيات احمللية ومن أموال مقدَّمة مـن             و. ٢٠٢٠
وجيري إعداد الوثائق اليت سوف ُتستخدم أساسا لتسخري هذه األموال فيما            .االحتاد األورويب 

  .٢٠٢٠-٢٠١٥يتعلق بإدماج الغجر الروما يف اجملتمع، وسوف ُتدرج يف استراتيجية الفترة 
ويكفل . الرعاية الصحية للغجر الروما   ذ وزارة الصحة تدابري ترمي إىل حتسني        فّتنو  -٦٠

معهد الصحة العامة يف سلوفينيا تنفيذ التدابري املنتظم يف املناطق اليت يسكنها الغجر الرومـا،               
  )٥٣(. سنويا هذه التدابريوتقيَّم
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لعاطلني عن العمل    وخفض عدد ا   القابلية للتوظيف لدى الغجر الروما    وبغية حتسني     -٦١
بينهم، أصبح الغجر الروما مشمولني يف برامج سياسة عامة ناشطة هتدف إىل توفري التدريب              

  .وحوافز التوظيف واستحداث الوظائف والترويج للعمل املستقل يف املهن احلرة
التعليم للغجـر   ، عدَّلت وزارة التعليم والعلوم والرياضة استراتيجية        ٢٠١١ويف عام     -٦٢
، اليت تشجع على حصوهلم على التعليم، وُتعىن أيضا بتمويل توفري مساعدين لتعلـيم              االروم

كما ُتعىن الوزارة املذكورة بتوفري األموال الالزمة للحواِضن االجتماعية، الـيت           . الغجر الروما 
ُتعّد مراكز هامة لألنشطة املتنوعة خارج إطار املنهج الدراسي، وكذلك تـوفري مـساعدات             

وحتـدد الـوزارة    . م للشباب والبالغني من الغجر الروما ضمن جمتمعاهتم احمللية        لُّعخاصة بالت 
بل املدرسي، ومتـول عـدة      أولويات إدماج األطفال من الغجر الروما يف مؤسسات التعليم ق         

 كما تضع الـوزارة     )٥٤(.ة احمللية ن يف أوساط خمتلف األطراف الفاعل     ز على التعاو  مشاريع حتفّ 
ر مالءمة للصفوف الدراسية اليت يوجد فيها تالميذ من الغجر الروما، وتوفر            قواعَد معايري أكث  

اخلاصـة  ) قـصص اجلّنيـات  (األموال الالزمة للُمعينات التعليمية، وتطبع احلكايات اخليالية       
 وكذلك يف   أدهبم،بتراث الغجر الروما الشعيب، وتعمل على البحث يف تاريخ الغجر الروما و           

 وال تفـصل املـدارس   ،د األدلة العملية للتعامل مع تالميـذ الرومـا       لغة الروما، وعلى إعدا   
فهم يداومون  . ومؤسسات التعليم قبل املدرسي بني أطفال الغجر الروما وغريهم من األطفال          

يف الصفوف الدراسية النظامية، ما عدا أولئك الذين لديهم احتياجات خاصة وفقا لقـانون              
  .ة يف املدارسق األطفال ذوي االحتياجات اخلاصاإحل
، وافقت اللجنة احلكومية حلماية مجاعـة الغجـر         ٢٠١١نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٦٣

تباع ممارسات جيـدة يف إجيـاد       ، أي ا  مستوطنات الغجر الروما  الروما على فكرة حتديث     
حلول للمشاكل السكنية، مما يشمل حتديث وتنمية هذه املـستوطنات، وُبناهـا التحتيـة              

لها وترابطها املكاين مع املستوطنات احمليطة هبا، وكذلك مشاركة الغجـر           العمومية، وتواص 
  .، واحلفاظ على ثقافة الغجر الروما وتطويرهاهتمانمستوطالروما يف تنمية وصون 

 من هذه السياسة العامة بشأن التخطيط املكاين هو إدماج الغجـر            دواهلدف املنشو   - ٦٤
، أي باتباع أسلوب اإلدماج االجتماعي الرمسـي   الروما الشامل يف صميم اجملتمع السلوفيين     

يف نظام التوطني السلوفيين، مع العناية مبا يتزامن          الروما ملستوطنات الغجر التدرجيي البِنيوي   
ولكن ال ميكن النجاح يف هذا املسعى إال يف شراكة          . مع ذلك من إعادة تأهيل هذه املناطق      

وباعتبار النظام القـانوين احلـايل      .  الدولة بني البلديات ومجاعة الغجر الروما ومؤسسات     
 التخطيط املكاين يندرج يف نطـاق     نَّوالتشريعات السارية يف سلوفينيا يف الوقت الراهن، فإ       

وجيب على هـذه البلـديات أن تـشمل         . املسؤولية احلصرية الواقعة على عاتق البلديات     
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ة البلدية التابعة هلـا، وأن      مستوطنات الغجر الروما ضمن ُنظم املستوطنات واخلطط املكاني       
 التشريعات اخلاصة هبا، وتزويدها مبرافق املنتفعـات        ّنمتكّن من املضي قُُدما يف تنميتها وس      

 .العمومية
واستنادا إىل مناقصات عمومية، تقوم الوزارات التنفيذية املعنية مبا يلزم لتنظيم البنيـة               -٦٥

شاء شبكات اإلمـداد بامليـاه والـصرف        إن(التحتية األساسية يف مستوطنات الغجر الروما       
 الكهربائية، وإنشاء الطرق    بالطاقة والتوصيل بشبكات اإلمداد      أو جتديدها أو حتديثها    الصحي

، سوف تستعيض الوزارة    ٢٠٢٠-٢٠١٤ ويف الفترة    )٥٥(.)احمللية أو إعادة إنشائها وإصالحها    
  )٥٦(.صةاملعنية عن املناقصات العمومية بنهج يستند إىل الربامج املخص

وإضافة إىل حق التصويت العام املمنوح للغجر الروما بصفتهم من مواطين سلوفينيا،              -٦٦
فإنَّ هلم حقا خاصا يف التصويت يف عشرين بلدية هلم فيها حضور تارخيي، مما ميكّنهم مـن                 

يهـا  ويف بعض البلديات املعّينة اليت مل يكن ف       .  اجملالس البلدية  يفانتخاب املمثلني اخلاصني هبم     
متثيل يف اجملالس البلدية، ُتنـشأ هيئـات        فيها من مث    ليس هلم   و ،تارخييللغجر الروما حضور    

 مجاعة الغجر الروما هنالك، ُيتاح من خالهلا هلم املشاركة          أوضاععاملة بلدية من أجل رصد      
  .يف أنشطة البلدية وعرض املبادرات واملقترحات اخلاصة هبم

طوير منوذج يتسم بالنشاط احلركي من أجـل محايـة          وتعكف وزارة الثقافة على ت      -٦٧
وبناء على هذا األساس، جيري اختـاذ      .  لألقليات، يشمل مجاعة الغجر الروما     احلقوق الثقافية 

خمتلف التدابري املناهضة للتمييز اجلائر، مبا يف ذلك املشاركة يف متويل املشاريع الثقافية اخلاصة              
كورة أيضا خدمات املشورة وحلقات العمـل واملـساعدة         وتوفّر الوزارة املذ  . بالغجر الروما 

  .بواسطة اخلرباء لصاحل الغجر الروما
 على تنفيذ التدابري اخلاصـة      منهجيا وزارة الثقافة تعمل     ، ما فتئت  ١٩٩٠ومنذ عام     -٦٨

وُتعـاجل  . جبماعات األقليات، مبا يف ذلك التدابري اليت ليست مذكورة صراحة يف الدسـتور            
للمواد وامتثاال  . يف سياق الدعم املقدَّم بشأن حقوق اإلنسان والتنوع الثقايف        حقوق األقليات   

 احلقوق الفردية الكفيلة باحلفـاظ      األقلياتكفَل ألفراد مجيع     من الدستور، ت   ٦٢ و ٦١ و ١٤
وطيلة عدد من السنني، عملت الـوزارة       . اخلاصة هبم على السمات القومية واللغوية والثقافية      

ملختلف األقليات واالرتقاء به، استنادا إىل عمليات       ماية احلقوق الثقافية     منوذج حل  رعلى تطوي 
يشمل أيضا األقليات العرقية، مبا يف ذلك اجلماعات القومية املعتَرف          لتقييم منتظمة، وحتسينه    

  .هبا مبقتضى الدستور، ومنها مجاعة الغجر الروما وغريها من اجلماعات العرقية
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امة بشأن األقليات من خالل برنامج يرمي إىل محايـة هويـاهتم            وُتنفَّذ السياسة الع    -٦٩
الثقافية، وبرنامج إدماج يرمي إىل حتسني ُسبل حصوهلم على الـسلع واخلـدمات الثقافيـة               

وتسعى وزارة الثقافة إىل محاية احلقوق الثقافية اخلاصة باألقليـات          . وبلوغهم االبتكار الثقايف  
وكـذلك األدوات    )٥٧(،ألدوات املالية والتنظيمية الالزمة   وسائر الفئات االجتماعية بواسطة ا    

  )٥٨(.املعيارية
احليوية العرقية يف املناطق    "، كلَّفت وزارة الثقافة خرباء بدراسة عنواهنا        ٢٠١٢ويف عام     -٧٠

، هدفت إىل حتديد    " عرقية صغرية ومجاعات من الشعوب األصلية       أقليات اليت تسكنها مجاعات  
وتشي، والصرب  يت يسكنها املستوطنون اجلرمان الغ    تفصيلها يف املناطق ال   االحتياجات الثقافية و  

وتبّين الدراسة أنـه ينبغـي      . يف منطقة بيال كرايينا، والكروات على طول احلدود مع كرواتيا         
  .توجيه انتباه خاص إىل إدماجهم اإلقليمي وصون هوياهتم احمللية

نية السلوفينية إعالنَ سلوفينيا بـشأن      ، اعتمدت اجلمعيةُ الوط   ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٧١
سالفيا االحتادية االشـتراكية الـسابقة يف      ووضع اجلماعات القومية من أفراد أمم مجهورية يوغ       

هذه اجلماعات يف جمال التعليم، وكذلك يف جمال املشاركة  الذي ُيعىن بتنفيذ حقوق )٥٩(سلوفينيا
، أُعيد إنشاء اجمللس احلكومي للقضايا     ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١٧ويف  . الثقافية والسياسية 

سالفيا االحتادية االشتراكية الـسابقة يف  واخلاصة باجلماعات القومية من أفراد أمم مجهورية يوغ     
سلوفينيا، وذلك على أساس بنود ذلك اإلعالن، بوصفه هيئة تشاورية لدى احلكومة السلوفينية             

مجيع ممثلي اجلماعات القوميـة والـوزارات       و. لشؤون أوضاع هذه اجلماعات اإلثنية القومية     
واهليئات احلكومية هم أعضاء متساوون يف هذا اجمللس، الذي ُيعـىن بالقـضايا واملتطلبـات               

والقومية ألفراد كـل اجلماعـات      ) اإلثنية(واملقترحات اخلاصة باحلفاظ على اهلويات العرقية       
  .القومية وتعزيزها وتنميتها

    
  )٧٢ و٣٩ إىل ٣٢ و٢٣ و١٨التوصيات (العنف املرتيل العنف جتاه املرأة و  - جيم

  
. جرائم ضد الزواج واألسرة واألطفـال     اليت تعد    القانون اجلنائي السلوفيين األفعال      حيدِّد  -٧٢

ملنع العنـف املـرتيل      وُيضطلع حبمالت    )٦٠(.أيضا قانون منع العنف اُألسري    املسألة   هذه   وينظّم
  .املعنيةبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية 

، اعتمدت سلوفينيا قرارا بشأن الربنامج الوطين ملنع العنف اُألسـري           ٢٠٠٩ويف عام     -٧٣
 والتـدابري   َف األهـدا  ةُ االسـتراتيجي  ةُوحتدد هذه الوثيق  ). NPPFV (٢٠١٤-٢٠٠٩للفترة  

وهتدف الوثيقة إىل اجلمـع بـني       . واألطراف الفاعلة الرئيسية، وتنص على منع العنف املرتيل       
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ري اليت تنفّذها الوزارات املختلفة، وتنص على االضطالع بأنشطة ترمي إىل احلد من العنف              التداب
ولذلك فإنَّ القرار ينص أيضا على تنفيذ محلـة   . املرتيل، من حيث كشفه ومنعه على حدٍّ سواء       

وطنية إلذكاء الوعي بشأن قضية العنف، وعلى احلدِّ من مدى هذا السلوك املنحرف يف كـل                
 ٢٠٠٨اعُتمدت قواعد يف ميادين معّينة من أجل تنفيذ قانون منع العنف اُألسري لعام              و. جمتمع

)FVPA(وتوفري املساعدة الفعالة لألطفال، والتعاون مع السلطات األخرى ،.  
 لكـي   -VESNA"وقد بدأت رمسيا محلة التوعية على الصعيد الوطين ملدى عـامني              -٧٤

والفئة املـستهدفة   .  بعقد مؤمتر وطين   ٢٠١٤مارس  / آذار ٧يف  " نعيش حياة خالية من العنف    
، حيـث ُيتـوخى     )الشابات والبالغات واملـسّنات   ( النساء من ثالثة أجيال      هبذه احلملة هي  

وُتصمَّم تلـك األنـشطة     .  موجَّهة حنو أهداف حمدَّدة من أجلهن      ةاالضطالع بأنشطة خمتلف  
  . وأسلوب حياهتاحبسب احتياجات كل فئة مستهدفة 

 عدة قوانني تنفيذية خاصة بقطاعات حمدَّدة بشأن التعليم والرعاية الصحية           تدروأُص  -٧٥
واألمن االجتماعي، وكذلك الشرطة، بغية تنفيذ قانون منع العنف اُألسري، وتقدمي املساعدة            

  .املعنية يف هذا الصدد )٦١(الفعالة إىل األطفال، والتعاون مع السلطات األخرى
ـ      -٧٦ سلوفينية واملكتـب املعـين بتكـافؤ الفـرص ووزارة          وشاركت وكالة البحوث ال

العنف وتدابري التصدي له يف جمال احلياة وعالقات        "الشرطة يف متويل مشروع حبوث      /الداخلية
، ُنشرت نتائج املرحلة األوىل من البحوث الوطنية        ٢٠١٠  عام ويف هناية ". الشراكة اخلصوصية 

الشراكة اخلصوصية، مث أعقب ذلك يف هناية عام التجريبية بشأن العنف يف جمال احلياة وعالقات  
 نشر دراسات حتليلية عن عمل الشرطة واحملاكم ودوائر اخلدمات االجتماعية خبصوص            ٢٠١١

وبيَّنت البحوث أنّ عدد حاالت العنف املرتيل اليت تكـشفها          . العنف ضد املرأة والعنف املرتيل    
تنفيذ تـشريعات   إىل  وهذا ُيعزى أيضا    . ياداملؤسسات املعنية وحتّددها وتعاجلها آخذ يف االزد      

متكّن تلك املؤسسات من تقدمي املساعدة الفعالة للضحايا ومن املالحقـة القـضائية للجنـاة،         
وإضافة إىل ذلك، ازداد أيـضا عـدد احلـاالت          . وكذلك تفرض عليها إلزاما يف هذا الشأن      

ن، وازدياد الوعي والتحسس لدى     جة، وذلك نتيجة الزدياد رغبة الضحايا يف التماس العو        لَاملعا
  .املوظفني العاملني يف املؤسسات املنشأة ملساعدة أولئك الضحايا

أدَّى إىل االرتقاء    )٦٢(،٢٠١٣كما أنَّ قانون مهام وصالحيات الشرطة، املعتَمد يف عام            -٧٧
 وبات جيوز ملـوظفي الـشرطة أن     . بصالحية الشرطة يف إصدار األوامر التقييدية     على حنو هام    

 تدابري من هذا النحو على اجلاين، ال يف موقع اجلرمية فحسب، بل فور توقيف اجلـاين                 يفرضوا
واجلاين الذي يتكرر انتهاكه ألمر التقييد جيـوز للـشرطة أن           . أيضا، بصرف النظر عن املوقع    
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 وفيما خيص احلاالت اليت يكون فيهـا        .حتتجزه، وجيوز يف الوقت نفسه أن ُتفرض عليه غرامة        
 احملظور على اجلاين االقتراب منه مؤسسة تعليمية يداوم فيها الشخص الـضحية الـذي               املكان

يكون من األطفال أو القُصَّر، فقد أُضيف األساس القانوين الذي ُيستند إليه يف إبالغ املوظفني               
املعنيني يف املؤسسة التعليمية بشأن مدة األمر التقييدي أو غري ذلك من املعلومـات الـشديدة                

  .ية حلماية الضحيةاألمه
وبغية رفع مستوى الوعي لدى اجلمهور العام، تنشر الشرطة على صفحة خاصـة يف                -٧٨

موقعها الشبكي، بعدة لغات أجنبية، معلومات عن العنف املرتيل وعن اإلجراءات اليت تتبعهـا              
  .الشرطة يف هذا الصدد

 .نساء من ضحايا العنـف    وقد ازدادت القدرات االستيعابية اخلاصة بالسكن املتاح لل         -٧٩
وكُّيف واحد  . د كُّيف أيضا واحد من املساكن اآلمنة حبسب احتياجات األشخاص املعوقني          قو

مراكـز   ُووّسعت شـبكة     .من مراكز حاالت األزمات حبسب احتياجات األشخاص املسنني       
وجيري  إىل املناطق اليت مل تكن هذه اخلدمات متاحة فيها سابقا، ومآوى حاالت األزمات لتمتد  

  .العمل حاليا على توفري القدرات االستيعابية اإلسكانية من أجل الضحايا
التغيري الذي أُدخل على اجلُرم اجلنائي اخلـاص        إىل  وتنّبه املنظمات غري احلكومية املعنية        -٨٠

 من القانون اجلنائي، اليت تنص على أنَّ هتديد أمن شخص آخـر             ١٣٥بالتهديد، مبقتضى املادة    
 خاضـعا  يكـون    بهوث أي عواقب وحينما يكون شخص واحد فقط مشموال          من دون حد  

وقد أُجري هذا التغيري على وجه اخلصوص بداعٍ من جتربة املدَّعني العامني             )٦٣(.للمقاضاة الفردية 
بشأن عدد كبري من الشكاوى املسحوبة من جانب أطراف متضررين وذلك أثناء املراحل املتأخرة              

  . يف مدى مالءمة هذا احلل املقدَّم٢٠١٤وُيعاد النظر يف عام . من اإلجراءات القضائية
وتبّين اإلحصاءات املتاحة حتّسن فعالية إقامة العدل من حيـث املالحقـات القـضائية                -٨١

  )٦٤(. من قانون العقوبات١٩١واإلدانات ذات الصلة جبرمية العنف املرتيل مبقتضى املادة 
    

 ١٧ و١٣ و١٢ و٩ و٤التوصيات (حقوق الطفل والعنف ضد األطفال   - دال
  )٧٥ و٥٣ إىل ٥٠ و٢٤و

، بناء على توصية    ٢٠٠٦فيما خيص التدابري التنفيذية العامة، اعتمدت احلكومة، يف عام            -٨٢
وألنَّ الوثيقـة   . ٢٠١٦-٢٠٠٦جلنة حقوق الطفل، الربنامج املعين باألطفال والشباب للفتـرة          

 الصيغة احملدَّثة من الربنامج املعـين باألطفـال         األساسية احتاجت إىل التنقيح، اعتمدت احلكومة     
ونظَّم املرصد املعين بالطفل، التابع ملعهد احلماية االجتماعيـة،         . ٢٠١٦-٢٠١٣والشباب للفترة   
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ويف السنوات األخرية، خّصت سلوفينيا باالنتباه      . قاعدة بيانات واحدة خمصصة لألطفال والشباب     
 املستحدثات يف وقاية األطفال من سوء املعاملـة إصـدار     ومن. فئات األطفال املعرَّضة للمخاطر   

قانون منع العنف اُألسري، واعتماد القرار بشأن الربنامج الوطين ملنع العنـف اُألسـري للفتـرة                
٢٠١٤-٢٠٠٩) NPPFV(.)٦٥(  
السالمة اجلنسية لألطفال مبزيد من      األفعال اجلُرمية ضد  وقد حدَّد القانون اجلنائي املعدَّل        -٨٣
عرض املواد اإلباحية    (١٧٦واملادة  ) االستغالل من خالل البغاء    (١٧٥صيل، مبا يشمل املادة     التف

وُرفع حكم العقوبة إىل حدٍّ أقصى مبدة مثـاين سـنوات، وُجـرِّم             ). وصنعها وحيازهتا وتوزيعها  
ـ . الدخول املتعمَّد إىل مواقع استخدام األطفال يف املواد اإلباحية بالوسـائل احلاسـوبية             ل وأدخ

 سـنة مـن العمـر       ١٥اجلُرم اجلنائي يف استمالة األشخاص دون       ( اجلديدة   ١٧٣التعديل املادة   
  )٦٦(.، اليت جتّرم التهيئة اجلنسية)ألغراض جنسية

وقد أُدخل من قبلُ تعليم حقوق اإلنسان يف النظام التعليمي املدرسي والربامج التدريبية               -٨٤
، على املستوى الدويل أيضا، بدعم إعالن األمـم         يف سلوفينيا، وتواصل سلوفينيا بذل جهودها     

املتحدة بشأن التثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم             
 .املتحدة، وبترويج ومواصلة تنفيذ الربنامج العاملي للتثقيف يف ميدان حقوق اإلنسان

 مـن   ٣٥ية ولتنفيذ صيغة املـادة      ، وضمن مشروع العدالة اإللكترون    ٢٠١١ويف عام     -٨٥
اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي، وضـعت             

 غرفة مقابلة مالئمة لألطفال يف دوائر اخلدمات        ١١وزارة العدل معدات للتخاطب بالفيديو يف       
دد التخصصات للخـرباء     وتعكف وزارة العدل على إعداد برنامج تدرييب متع        )٦٧(.االجتماعية

املعنيني بشأن كيفية إجراء املقابالت مع األطفال، مبا يف ذلك باستخدام غرف املقابالت املالئمة 
  .)الفيديو (لألطفال ومعدَّات التخاطب بالوسائل السمعية البصرية

، أصدرت الـسلطة    ٢٠٠٨وتبعا ملشاورات مع خرباء، نظَّمتها احملكمة العليا يف عام            -٨٦
ئية، بناء على آراء عدة خرباء وعلى خربة القضاة املكتسبة من خالل التعامل مع األطفال               القضا

 مبا يتالءم مع احتياجات األطفال من الفئـات العمريـة           جراءات اجلنائية، منشورا ُمعّدا   أثناء اإل 
ر بـأن   وتيسريا إلعداد األطفال لإلدالء بالشهادة يف اإلجراءات اجلنائية، ُيعىن املنشو         . املختلفة

يوّضح لألطفال بطريقة وّدية دورهم يف اإلجراءات، وكذلك أمهية احملكمة وطريقـة أدائهـا              
ـ يان و ي: " كما نشر املوقع الشبكي اخلاص باحملاكم الكتّيب املعنون        .وظيفتها  يـذهبان إىل    اان
 الذهاب: " سنوات، والكتّيب املعنون٨ و٥من أجل األطفال ممن تتراوح أعمارهم بني " احملكمة

  .  سنة١٣ سنوات و٩، من أجل األطفال ممن تتراوح أعمارهم بني "إىل احملكمة كشاهد
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ووفقا لقانون منع العنف اُألسري، ُيعّد األطفال فئة ُتحاط باحلماية اخلاصة يف نطـاق                -٨٧
 كـل   نه جيب على  مهام وزارة العمل واُألسرة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، وذلك أل         

اختاذ اإلجراءات الفوريـة والفعالـة       -عندما تواجه حالة عنف جتاه طفل        - السلطات املعنية 
وينص القانون خصوصا على أنَّ األطفال ُيعتربون ضحايا للعنف حىت وإن وقع العنف             . الالزمة

ومع ذلك، فإنَّ احلكم من قانون اُألسرة، الذي ُرفض         . ضد فرد آخر من اُألسرة يف حضورهم      
 حظر كل أشكال العقاب     ألنه، كان أوسع نطاقا     ٢٠١٢مارس  /ذار آ ٢٥يف استفتاء جرى يف     

البدين من جانب الوالدين أو غريهم من األشخاص أو السلطات التابعة للدولـة أو مقـدِّمي                
  )٦٨(.اخلدمات العمومية من املسؤولني عن رعاية األطفال

    
  )٦٢ و٦١ و٦٠ و٥٩التوصيات (حرية الدين واملعتقد   - هاء

  
ووفقا للقانون اجلنائي، ُيعاقَب على التحـريض       . يا حرية الدين واملعتقد   تكفل سلوفين   -٨٨

العمومي على الكراهية أو العنف أو عدم التسامح على أساس الديانة بالسجن ملدة قـد تبلـغ                 
ر أيضا مبوجب قـانون احلريـة   كما أنَّ التحريض على الكراهية واألحقاد الدينية حمظو    . سنتني
رية الدينية أيضا على حرية إنشاء األمـاكن واملبـاين واسـتخدامها            وينص قانون احل  . الدينية

، أرست اجلماعة الدينية اإلسالمية حجر األساس لبناء مركز         ٢٠١٣ويف عام   . لألغراض الدينية 
  .ثقايف إسالمي وجامع يف ليوبليانا

    
  األشخاص املنقولون من سجل اإلقامة الدائمة إىل سجل األجانب   -واو

  )٨٧ إىل ٨٥ و٨٣ إىل ٧٧التوصيات (وفينيا بعد استقالل سل
، أصدرت اجلمعية الوطنية القانونَ املعدِّل للقانون املنظِّم للوضع القانوين          ٢٠١٠يف عام     -٨٩

 / متوز ٢٤ الذي دخل حيز النفاذ يف       )٦٩(،سالفيا السابقة الذين يعيشون يف سلوفينيا     وملواطين يوغ 
 الصادر  U-I-246/02-28دستورية يف سلوفينيا رقم     ، من أجل تنفيذ قرار احملكمة ال      ٢٠١٠يوليه  

وقد أصدرت اجلمعية الوطنية القانون املعدِّل من أجل التنظـيم          . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٣يف  
وإضافة إىل تنفيذ   . النهائي للوضع القانوين لألشخاص املشطوبني من سجل املقيمني الدائمني        

مبا يف ذلك تنظـيم     (دم االمتثال احملدَّد فيه      ومعاجلة ع  U-I-246/02-28قرار احملكمة الدستورية    
، ينظّم القانون أيضا بعض املسائل األخـرى        )الوضع مبفعول رجعي، أي منذ تاريخ الشطب      

 ويف القرار.  أيضا مضمون القانونالدستورية وقد راجعت احملكمة  )٧٠(.املعينة ذات الصلة بذلك   
بتَّت احملكمة املـذكورة بـشأن       )٧١(،٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠ الصادر يف    U-II-1/10-19رقم  

 بطريقة دستورية وافية    ، املعدِّل يعاجل  أنَّ القانون يف  أيضا  عدم قانونية االستفتاء املطلوب، وبتَّت      
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، وأنه ينظّم على    U-I-246/02-28الدستورية رقم   ت يف قرار احملكمة      عدم االمتثال املثبَ   بالغرض،
لوثيق مبعاجلـة حـاالت عـدم االمتثـال         ارتباطها ا  من حيث    )٧٢(حنو شرعي مسائل أخرى   

النـهائي   من شأن القانون املعدِّل أن يوفّر األساس للتنظيم          وقدَّرت احملكمة أيضا أن   . اركهاوتد
سالفيا االحتادية االشتراكية السابقة املشطوبني من      وللوضع القانوين ملواطين سائر مجهوريات يوغ     

  . تنظيمه من قبلُسجل املقيمني الدائمني، ما مل يكن وضعهم قد متَّ
وحيّدد القانون املعدِّل أيضا االشتراطات اليت جيب أن يستوفيها أي شـخص مـن                -٩٠

ـ الرعايا األجانب كان مواطنا يف مجهورية أخرى من مجهوريـات            الفيا االحتاديـة   يوغوس
، ومل حيصل بعُد على إذن إقامة دائمـة يف          ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥االشتراكية السابقة يف    

 ويعـدد   .ينيا، لكي حيصل على هذا اإلذن، بصرف النظر عن أحكام قانون األجانـب            سلوف
ـ القانون املعدِّل أيضا احلاالت اليت ُيعترب فيها أنَّ مواطين مجهوريات أخرى مـن          الفيا يوغوس

كانوا قد ُشطبوا من سجل املقيمني الدائمني، لديهم أذون إقامة دائمة وإقامـة             ممن   ،السابقة
، مبفعول رجعي أيضا، أي اعتبارا من تاريخ إهناء تـسجيل اإلقامـة الدائمـة               مسجَّلةدائمة  

ووفقا للقانون املعدِّل، جيوز أن حيصل      ). وخبصوص ذلك يصدر بشأهنم قرار خاص     (فصاعدا  
على إذن إقامة دائمة األشخاص املشطوبة أمساؤهم من سجل املقـيمني الـدائمني الـذين               

  .ب له ما يسّوغهيعيشون يف سلوفينيا من جراء غيا ال
وفقا للقانون املعـدِّل      تنظيم وضع األشخاص املشطوبني من السجل      وبالنظر إىل أنَّ    -٩١

واإلدارة الفعالة لإلجراءات اإلدارية يتطلبان أيضا إعالم هؤالء األشخاص مبضمون القـانون            
عد ذلك،  وب. نفاذهاملعدِّل، عرضت وزارة الداخلية القانون على األشخاص املهتمني قبل بدء           

أصدرت الوزارة كتّيبا خاصا باللغة السلوفينية، وهو متاح يف كل الوحـدات اإلداريـة يف               
سلوفينيا ويف البعثات الدبلوماسية واملكاتب القنصلية التابعة لسلوفينيا يف الدول اليت خلفـت             

 غـري   ووّزع الكتّيب أيضا على املنظمات    . سالفيا االحتادية االشتراكية السابقة   ومجهورية يوغ 
، نشرت وزارة الداخلية الكتّيـب بـأربع لغـات          ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  . احلكومية

والكتّيبات وكل املعلومات ذات الصلة متاحة أيضا يف املوقع         . إضافية من لغات الدول اخللَف    
  .الشبكي اخلاص بوزارة الداخلية

شطوبني من سجل املقـيمني  ضافة إىل القانون املعدِّل الذي ينظّم وضع األشخاص امل     إو  -٩٢
الدائمني يف سلوفينيا، ويكفل لألشخاص الذين غادروا سلوفينيا إمكانية احلصول علـى أذون             

، ٢٠١٣م  إقامة دائمة، مبفعول رجعي أيضا، اعتمدت سلوفينيا خمططا تعويضيا خاصا يف عـا            
أن  وقد دخـل القـانون بـش       .ضرار اليت حلقت بأولئك األشخاص    وقانونا ينص على جرب األ    
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حّيز النفـاذ يف    ) ARD(التعويضات لألشخاص املشطوبة أمساؤهم من سجل املقيمني الدائمني         
  .٢٠١٤يونيه / اعتبارا من حزيرانليطبق، ٢٠١٣ديسمرب /كانون األول

وينص القانون املذكور على منح تعويضات عن األضرار اليت حلقـت باألشـخاص               -٩٣
 إنصاف حلاالت   بلُسالفيا، وعلى   يوغوسستقالل  املشطوبني من سجل املقيمني الدائمني بعد ا      

انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ كما ينّص على تنفيذ األحكام الصادرة عن غرفة             
، يف  ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٦يف  ) ECHR(اهليئة العليا يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان        

م القانوين السلوفيين ينص على حنـو       كذلك فإنَّ النظا  . قضية كوريتش وآخرين ضد سلوفينيا    
منهجي على اإلرضاء العادل يف هذا اخلصوص، أي على منح تعويضات عن األضرار الـيت               

  . أمساؤهم من سجل املقيمني الدائمنيشخاص املشطوبةحلقت باأل
وينّص قانون التعويضات على أنه جيوز لألشخاص املستحقّني أن يطـالبوا بتعـويض               -٩٤

راء إداري ُيحدَّد فيه التعويض النقدي تبعا لفترة الـشطب منـذ تـاريخ              نقدي من خالل إج   
وعن كل شهر مكتمل من فترة الشطب، حيق للشخص املعين احلصول على تعويض             . الشطب

  .  يورو٥٠قدره 
 اتوإضافة إىل ممارسة احلق يف التعويض من خالل إجراء إداري، يعرض قانون التعويض    -٩٥

ار املطالبة بالتعويض من خالل إجراء قضائي وفقـا لألحكـام           على األشخاص املستحقني خي   
  .العامة من القانون املدين، مع إتاحة فترة ثالث سنوات إضافية إليداع ملف الدعوى

وإضافة إىل التعويض النقدي، ينّص قانون التعويضات على أشكال أخرى من اإلرضاء              -٩٦
 جماالت أخرى متعدِّدة، ُيعترب خبصوصها أنَّ العادل، فيوفّر أو ييّسر ُسبل احلصول على حقوق يف

ووفقـا لقـانون التعويـضات، حيـّق        . تلك االستحقاقات ميكن أن تكون مفيدة أو ضرورية       
لألشخاص املستحقّني دفُع اشتراكات للحصول على التأمني الصحي اإللزامي، واعتباُر حاالهتم           

وتيسُري ممارستهم للحقوق يف األموال     ،   على سبيل األولوية   ربامج املساعدة االجتماعية  مشمولة ب 
العمومية، واحلصولُ على منح دراسية من الدولة، واملساواةُ يف املعاملة مع املواطنني السلوفينيني             

 يف النظام التعليمي، واملـشاركة يف بـرامج         يف إجياد احللول ملشاكل السكن، وسبلُ الدخول      
  . ذات األولويةاإلدماج أو املعاملة

 ١٢كم غرفة اهليئة العليا يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، الـصادر يف             ويبّين ح   -٩٧
، أنَّ تكاليف التعويض ختـضع      قضية كوريتش وآخرين ضد سلوفينيا    ، يف   ٢٠١٤مارس  /آذار

لتقدير الدولة املدَّعى عليها، وأنه بداعي الظروف االستثنائية للقضية، يبدو أنَّ احللَّ املتَّخـذ يف               
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على أساس مبلغ إمجايل مقطوع حلٌّ مناسب، وأنَّ الدولة هلا احلرية يف اختيـار              منح التعويض   
  .أسلوب تنفيذ احلكم

    
  )٩٦ و٢٧ و٤ و١التوصيات (حقوق األجانب وُملتِمسي اللجوء   - زاي

تعكف احلكومة على الدراسة الدقيقة إلمكانيات التصديق على االتفاقية الدولية حلماية             -٩٨
املهاجرين وأفراد أُسرهم، حيث إنَّ معظم احلقوق الواردة يف االتفاقية قـد          حقوق مجيع العمَّال    

 أُدرجت من قبلُ ضمن النظام القانوين السلوفيين، كما إنَّ نطاق محاية العمال املهاجرين خيضع             
وإنَّ سلوفينيا طرف يف العهدين الـدوليني  .  على حنو واف بالغرض على الصعيد الوطين     للتنظيم

 اخلاصـتني  ١٣٤ ورقـم   ٩٧ اإلنسان، ويف اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم         اخلاصني حبقوق 
 واسع  طيفعلى  حتتوي كلها   باهلجرة وأوضاع العمال، ويف امليثاق االجتماعي األورويب، اليت         

  .من تدابري حقوق العمال املهاجرين
 تدابري ُتعـىن    وأثناء الفترة املرجعية، بدأت سلوفينيا تعمل على حنو مكثَّف على تنفيذ            -٩٩

باإلدماج بغية إعداد سياسة عامة شاملة وفعالة بشأن اإلدماج استنادا إىل احلوار فيمـا بـني                
وإنَّ سلوفينيا إذ تضع يف احلسبان أنَّ اإلدماج عملية حركية ذات           . الثقافات املتعددة يف البلد   

سار إدمـاجهم ضـمن     توفّر العديد من الربامج اليت تقّدم املساعدة للمهاجرين يف م         اجتاهني،  
اجملتمع، وتنظّم دورات تدريبية منتظمة للعاملني يف اخلدمة املدنية بشأن الكفاءات املـشتركة             
بني الثقافات املتعددة، وتضطلع حبملة توعية موجَّهة إىل أكثرية السكان بشأن أمهيـة قبـول            

امج على حنـو  ربويف السنوات األخرية، أُتيحت هذه ال     . ظاهرة اهلجرة وبشأن قضايا الالجئني    
  .ألجانبأيسر مناال ل

وإنَّ مجيع التعديالت املقترحة بشأن التشريعات الناظمة لتدابري احلماية الدولية ُتقدَّم إىل              -١٠٠
علما . مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، التماسا للمالحظات والتعليقات األولية         

كومية املعنية باحلماية الدولية مشارِكة بنشاط يف تنفيذ        بأنَّ املفوضية السامية واملنظمات غري احل     
  .أحكام قانون احلماية الدولية

    
  )٥٠ إىل ٣٩ و١٦ و١١التوصيات (االتِّجار بالبشر   - اءح

إلصالح عمل الفريق العامل املشترك بني الوزارات املعين مبكافحة االتِّجار بالبشر،           تبعا    -١٠١
وطين املعين بقضية االجتار بالبشر مبهام تقدمي تقارير اإلبالغ إىل          ، كُلِّف املنسِّق ال   ٢٠١٢يف عام   

  .اللجنة املعنية التابعة للجمعية الوطنية
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، سجَّلت سلطات إنفاذ القانون وعاجلت عـدة   ٢٠١٣ و ٢٠١١ويف الفترة بني عامي       -١٠٢
ـ          )٧٣(.أشكال من االتِّجار بالبشر    كال وقد ُحدِّدت أكثرية احلاالت باعتبارها شكال مـن أش

وأُخـذت يف  . استغالل ضحايا االتِّجار يف البغاء وغري ذلك من أشكال االعتداء اجلنسي عليهم 
، ومنها مثال حاالت اإلكراه علـى التـسوُّل         )العمل القْسري (االعتبار أيضا حاالت السخرة     
  )٧٤(.)مثال السرقة(واإلكراه على ارتكاب جرائم 

ايا االتِّجار، وذلك علـى أسـاس عـروض         وُيضطلع بتوفري املساعدة واحلماية لضح      -١٠٣
 ووزارة  الداخليـة املناقصات العمومية املقدَّمة قانونيا بشأن برامج املساعدة، اليت تنشرها وزارة           

العمل واُألسرة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص، وتنفَّذ بواسطة املنظمات غري احلكوميـة            
ك املنظمات غري احلكومية أيـضا حمـور        وكان إشرا . املختارة يف إجراءات عروض املناقصات    

أُدخلت منظمة غري حكوميـة أخـرى يف    ونتيجة لذلك،   . تركيز رئيسي ُعين به املنسِّق الوطين     
  .٢٠١٢إطار الفريق العامل احلكومي الدويل يف عام 

، ُعين بالوقاية من االتِّجار بالبشر من خالل عدد من األحداث اهلامة            ٢٠١٢ومنذ عام     -١٠٤
وقد . لتوعية املوجَّهة للجمهور العام، مبا يف ذلك الفئات املستهدفة املعرَّضة للمخاطر          ومشاريع ا 

 وأُتيحت  جرى إعالم اجلمهور العام مبختلف أشكال اإلبالغ املتَّبعة يف تقارير وسائط اإلعالم؛           
ُسبل االطّالع على املواضيع الرئيسية واألحداث اهلامة أيضا على موقع شبكي حكومي أُنـشئ        

) املراهقني والعمال املهـاجرين   (وجرى إعالم الفئات املستهدفة املعرَّضة للمخاطر        .ذا الغرض هل
وتشمل الوقايـة   . بشأن خماطر االتِّجار بالبشر وذلك من خالل عدَّة مشاريع حكومية متنّوعة          

ويف تـشرين  . أيضا تدريب العاملني املهنيني الذين يواجهون هذه القضية يف أمـاكن عملـهم    
، نشرت وزارة الداخلية ترمجة للحكم الرئيسي الصادر عـن احملكمـة            ٢٠١٠أكتوبر  /األول

 وأُدرج يف املـواد التدريبيـة املخصَّـصة         )٧٥(،األوروبية حلقوق اإلنسان بشأن االتِّجار بالبشر     
. شارك موظفو الشرطة يف برامج تدريبية خبصوص كشف جرائم هـذا االتِّجـار            ي و .للقُضاة

 العملي الـصادر عـن الوكالـة        لنية بدورها يف إعداد صيغة الدلي     وشاركت الشرطة السلوفي  
. جار احملـتملني  تِّللتعاون عرب احلدود اخلارجية املعين باستبانة ضحايا اال       " فرونتيكس"األوروبية  

وُيوفّر التدريب املنتظم ملوظفي املؤسسات التعليمية والبعثات الدبلوماسية واملكاتب القنـصلية           
  .جتماعينيوكذلك للمرشدين اال

س هلـا   بالبشر، ُتكرِّ جار فئة خاصة يف مكافحة االتِّجار       تِّوُيعّد األطفال من ضحايا اال      -١٠٥
 أنَّ مكافحة االتِّجـار     كما. سلوفينيا االنتباه القانوين وغريه من أشكال االنتباه على حنو مالئم         

 من خطة العمل احلكومية      يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية تشكّل جزءا        م واستغالهل باألطفال
  .الثنائية السنة ملكافحة االتِّجار بالبشر
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، "فـورنتيكس " عن الوكالة األوروبيـة      ٢٠١٣ الدليل العملي الصادر عام      عدَّأُوقد    -١٠٦
ـ الذي حيتوي على مؤشرات تدلّ على ضحايا االتِّجار احملتملني، لكي            ـ  هستخدمي  و موظف

ضحايا احملتملني بسرعة وفعالية، وهـو      الرائم و لكشف مرتكيب هذه اجل   كأداة  شرطة احلدود   
 احلصول عليه جلميع    ييسرمتاح يف شكل إلكتروين على املوقع الشبكي اخلاص بالشرطة، مما           

  .موظفي الشرطة يف سلوفينيا

 احلواشي

 (1) Official Gazette of the Republic of Slovenia (hereinafter Ur.l.RS) No. 91/2011. 

 (2) Most of the provisions of Directive 2011/36/EU have been transposed into national legislation. 

 (3) Amendments were made to articles 90, 97 and 99 of the Constitution. 

 (4) National Reform Programme presents the country's policies and measures to sustain growth and jobs 

and to reach the targets of the EU strategy Europe 2020. 

 (5) In 2012, the EU-28 average was 34.4%. 

 (6) The average for EU-28 was 30.6%. 

 (7) Ur.l.RS Nos. 62/2010, 40/2011, 40/2012, 57/2012, 14/2013. 

 (8) Ur.l.RS Nos. 61/2010, 40/2011, 110/2011, 40/2012, 14/2013. 

 (9) Ur.l.RS No. 99/2013. 

 (10) Ur.l.RS No. 99/2013. 

 (11) Ur.l.RS No. 58/2011. 

 (12) Ur.l.RS No. 90/2013. 

 (13) Ur.l.RS No. 90/2013. 

 (14) Ur.l.RS No. 41/2011. 

 (15) Ur.l.RS No. 60/2010. 

 (16) Ur.l.RS No. 21/2013. 

 (17) The necessary measures are envisaged in the draft law on student work which is currently being 

considered by the Government. MLFSAEO expects to limit student work through the above and 

other measures, such as tax relief for employers who hire unemployed persons and benefit refunds 

upon the employment of young unemployed, resulting in an increased number of employment 

contracts. 

 (18) Ur.l.RS No. 14/13. 

 (19) Ur.l.RS No. 40/12. 

 (20) Ur.l.RS No. 91/13 
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 (21) In 2010, 782 beneficiaries received a housing subsidy, in 2011, 816 beneficiaries, and in 2012 as 

many as 1,406, which is partly due to the fact that municipalities cannot provide enough low-cost 

housing. 

 (22) As part of the austerity measures, the national housing savings scheme was abolished in 2012, since 

its original purpose had not been fulfilled. 

 (23) Chapter 2.4 in Part III of the report includes a detailed description of the issue. 

 (24) Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 50/10. 

 (25) Chapter 6 in Part III of the report includes a detailed description of the issue. 

 (26) Ur.l.RS No. 99/13. 

 (27) Ur.l.RS Nos. 11/11, 98/11, 83/12, 111/13 and 114/13. 

 (28) Ur.l.RS Nos. 50/11 and 57/11. 

 (29) Ur.l.RS No. 26/2014. 

 (30) Ur.l.RS No. 87/11. 

 (31) Ur.l.RS No. 45/2010. 

 (32) Ur.l.RS Nos. 14/2007, 46/2010, 40/2012, and 100/2013. 

 (33) Earlier requirement was 100 members with 10 years of previous activities. 

 (34) From 2009 and 2010, respectively, certain important categories of cases are designated as 

constituting court backlog earlier than hitherto. Accordingly, before the adoption of the new 

methodology, certain cases that were considered as constituting court backlogs if they had been in 

the judicial system for 18 months, are now considered as such if more than 6 months have passed 

since they were received, and sometimes even in cases when they are older than three months. 

 (35) Ur.l.RS No. 96/2009. 

 (36) Formerly 55 first-instance district and local courts. 

 (37) The most important being the Department for the Investigation and Prosecution of Officials with 

Special Authorisations within the Specialised State Prosecutor's Office. 

 (38) Ur.l.RS No. 110/2006. 

 (39) Ur.l.RS No. 70/2006. 

 (40) Instead of current 35%. 

 (41) It was intended to give female students an opportunity to familiarise themselves with politics, 

political life and active participation. 

 (42) Ur.l.RS Nos. 36/2009 and 21/2013. 

 (43) ILO Convention 89. 
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 (44) Ur.l.RS No. 94/2010. 

 (45) Among others, new measures include the right to assistive devices to overcome communication 

obstacles, right to reimbursement of costs of vehicle alteration, and financing of a call centre for the 

deaf. 

 (46) Ur.l.RS No. 87/2011. 

 (47) Vocational rehabilitation, system of quotas, employment incentives, etc. 

 (48) It is a follow-up to the 2006 Action Programme for Persons with Disabilities 2007–2013. 

 (49) The main objectives include: awareness raising and information, housing and inclusion, accessibility, 

education, work and employment, financial and social security, health and health care, cultural 

expression, sports and leisure activities, religious and spiritual life, organisations of persons with 

disabilities, violence and discrimination, and aging with disability. 

 (50) Ur.l.RS No. 33/2007. 

 (51) Local Self-Government Act, Local Elections Act, Voting Rights Register Act, Organization and 

Financing of Education Act, Elementary School Act, Pre-school Education Act, Media Act, Act 

Implementing the Public Interest in the Field of Culture, Librarianship Act, Promotion of Balanced 

Regional Development Act, Radiotelevizija Slovenija Act, Financing of Municipalities Act, Cultural 

Heritage Protection Act, Criminal Code of the Republic of Slovenia, Public Interest in Youth Sector 

Act, Slovenian Press Agency Act. 

 (52) They concern housing, education, employment, health care, preserving and developing different 

varieties of Romani, culture, informational and publishing activities, awareness raising, and 

combating discrimination. 

 (53) On the basis of national conferences on the reduction of inequality in the health of the Roma 

population, and the health of Roma women and children; programmes to promote health among 

Roma; activities aimed at improving the rate of immunisation and earlier recourse to medical 

assistance and respecting the instructions of health-care workers, and workshops focusing on health 

in Roma settlements. 

 (54) See examples of good practices. 

 (55) In 2012, 18 projects in 16 municipalities were co-financed. In 2013, 18 projects in 11 municipalities 

were co-financed. 

 (56) In future, programmes to equip Roma settlements with basic public utility infrastructure will be 

drafted at municipal level and will include all the needs of Roma settlements, together with financial 

evaluation and overall assessment. Municipalities will integrate their programmes in regional 

development programmes, which will be in accordance with Slovenia’s development strategy and 

will specify the time-frame and financial evaluation, and a system for monitoring, assessing and 

organising implementation. 
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 (57) Expert assistance and consultations for all providers engaged in minority issues, the open-door day 

organised by the heads of departments for all artists engaging in minority issues, etc. 

 (58) Mediation, legal advice on awareness-raising, etc. 

 (59) Ur.l.RS No. 7/2011. 

 (60) Ur.l.RS No. 16/2008. 

 (61) MLFSAEO, the Police, social services, educational institutions, multidisciplinary teams, and regional 

services, etc. 

 (62) Ur.l.RS No. 15/2013. 

 (63) This means that the State Prosecutor does not prosecute ex officio. 

 (64) In 2009, 89 adult offenders were convicted, in 2010 186 offenders, in 2011 207 offenders and in 

2012 265 offenders; the number of convicted minor offenders also increased – in 2009, there were 2, 

in 2010 there were 6; in 2011 there were 9, and in 2012 there were 13 such offenders. 

 (65) Ur.l.RS No. 41/2009. 

 (66) I.e. when the offender arranges, through communication technologies, to meet with the future victim 

with a view to committing an illegal sexual offence. 

 (67) The project is presented in more detail under the section on good practices. 

 (68) More information on the Family Code is included in the chapter 2.2 Same-sex partnerships. 

 (69) Ur.l.RS No. 50/2010. 

 (70) Regulating the status of children of persons erased from the Register and regulating the status with 

retroactive effect for those citizens of Slovenia who were citizens of other republics of the former 

SFRY when Slovenia gained independence, and who were erased from the Register of Permanent 

Residents, and subsequently admitted to Slovenian citizenship without having received a permanent 

residence permit. 

 (71) Ur.l.RS No. 50/2010. 

 (72) The status of children of persons erased from the Register and the status with retroactive effect for 

citizens of Slovenia. 

 (73) In 2011, there were fifteen criminal proceedings (13 for the offence of trafficking), in 2012 twenty-

seven (12 for the offence of trafficking), in 2013 fifteen (all for the offence of trafficking). 

 (74) In 2011, there were six, in 2012 eight, in 2013 only two. 

 (75) Rantsev v. Cyprus and the Russian Federation (2009). 

_______________  


