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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

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

ت أعّدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع للمعلوما     
 ٥/١مرفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان        من  ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة

  سلوفينيا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
ت والتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تقارير مفوضـية          اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظا    

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات               
ولالطالع علـى   . والتقرير مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات         . الصلة

وال يتضمن هذا التقرير أية آراء أو وجهات . وثائق املرجعيةالنص الكامل، ُيرجى العودة إىل ال   
نظر أو اقتراحات من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات               

وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق           . العلنية الصادرة عن املفوضية   
 وقد ذُكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية الـنص مراجـع            .١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    

 الـيت   وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطـورات       . املعلومات الواردة يف التقرير   
  .حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(نساناملعاهدات الدولية حلقوق اإل  -١  

 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعـد    

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

االنضمام  التصديق أو
 )٣(اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       
  )١٩٩٢(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
  )١٩٩٢( ةواالجتماعية والثقافي

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة         
  )١٩٩٢( والسياسية

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الـدويل      
   )١٩٩٤ ( املدنية والسياسيةاخلاص باحلقوق

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد       اتفاقية  
  )١٩٩٢(املرأة 

  ) ١٩٩٣(اتفاقية مناهضة التعذيب 
ـ    ة مناهـضة   الربوتوكول االختياري التفاقي

  )٢٠٠٧(التعذيب 
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
 األطفال يف املنازعات املـسلحة  بشأن اشتراك 

)٢٠٠٤(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء 

  )٢٠٠٤( ويف املواد اإلباحية
 )٢٠٠٨ ( ذوي اإلعاقةاألشخاصية حقوق اتفاق

  
 

تفاقية الدولية حلماية حقوق    اال
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
 األشخاص من االختفاء القسري

  )٢٠٠٧التوقيع (
 

ــات و أو /التحفظ
 اإلعالنات 

 للعهـد الـدويل     األولالربوتوكول االختياري   
إعالن بشأن   (ملدنية والسياسية اخلاص باحلقوق ا  

  )١٩٩٣، )أ)(٢(٥حتفظ بشأن املادة /١ املادة
الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة      

  )٢٠٠٧، ١٧إعالن بشأن املادة (التعذيب 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل     
 بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املـسلحة  

 سن التجنيد   ، حتديد )٢(٣إعالن بشأن املادة    (
 )٢٠٠٤،  عاما١٨ًيف 
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 احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخذة بعـد    

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها االستعراض

إجراءات الـشكاوى   
 اتوالتحقيق واإلجراء 

 )٣(ةالعاجل

شـكال  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أ     
  )٢٠٠١(١٤التمييز العنصري، املادة 
لعهد الدويل اخلـاص   الربوتوكول االختياري ل  

 باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة    
  )٢٠٠٩التوقيع، (

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية العهد
  )١٩٩٢(٤١املادة 

عهد الـدويل   ربوتوكول االختياري األول لل   ال
  )١٩٩٣ (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

القـضاء علـى    الربوتوكول االختياري التفاقية    
  )٢٠٠٤(٨، املادة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٢١ و ٢٠اتفاقية مناهضة التعـذيب، املـواد       
  )١٩٩٣(٢٢و

تفاقيـة حقـوق    الربوتوكول االختيـاري ال   
  )٢٠٠٨(٦، املادة األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       
  )٢٠٠٧التوقيع، ( االختفاء القسري

الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقـوق الطفـل     
املتعلــق بــإجراء تقــدمي 

 )٢٠١٢التوقيع، ( البالغات

لعهد ل الختياريالربوتوكول ا 
الدويل اخلـاص بـاحلقوق     
ــة  ــصادية واالجتماعي االقت

  )٢٠٠٩التوقيع، ( والثقافية
الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

التوقيـع،  ( تقدمي البالغـات  
٢٠١٢(  

 حلماية حقوق   الدوليةتفاقية  اال
مجيع العمال املهاجرين وأفراد    

  أسرهم
ماية مجيـع   االتفاقية الدولية حل  

األشــخاص مــن االختفــاء 
  )٢٠٠٧التوقيع، ( القسري

  
  
 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة  -٢  
 مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
 وعـدميي   االتفاقيات املتعلقة بالالجئني  

 ١٩٦١ اتفاقية عـام      باستثناء اجلنسية
  )٥(خفض حاالت انعدام اجلنسيةبشأن 

  / آب١٢اتفاقيــات جنيــف املؤرخــة 
 ان اإلضافينوالربوتوكوال ١٩٤٩أغسطس 

  )٦(األول والثاين
 )٧(ةاتفاقيات منظمة العمل الدولية األساسي

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز يف      
   جمال التعليم

ما األساسي للمحكمة اجلنائية    نظام رو 
  الدولية

اتفاقية منع جرمية اإلبـادة اجلماعيـة       
 واملعاقبة عليها

  
 

اتفاقيتا منظمة العمل الدولية    
  )٨(١٨٩ و١٦٩رقم 
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، شجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري سلوفينيا على التصديق          ٢٠١٠يف عام     -١
 ،٢٠١١ويف عام   . )٩( املهاجرين وأفراد أسرهم   على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال      

على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع     اً دعت جلنة مناهضة التعذيب البلد إىل التصديق أيض       
والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          األشخاص من االختفاء القسري   
اً  جلنة حقـوق الطفـل أيـض       ، أوصت ٢٠١٣ويف عام   . )١٠(االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .)١١(بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات
               وأوصت جلنة حقوق الطفل بالتصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                 -٢

نـضمام إىل اتفاقيـة      وباال )١٢(املتعلقة بالعمل الالئق للعمال املرتلـيني     ) ٢٠١١(١٨٩رقم  
  .)١٣( بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
أن سـلوفينيا   ) اليونـسكو (والحظت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٣
  . )١٤(عن التدابري املتخذة لتنفيذ عدد من اتفاقيات اليونسكواً تقدم تقرير مل

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
نة حقوق الطفل إىل اعتماد تدابري تشريعية شىت تشمل القـانون املعـدل             أشارت جل   -٤

بيد أن اللجنة أعربت عن أسفها إزاء عدم وضع         . )١٥(٢٠١٢لقانون كفالة األطفال يف عام      
قانون موحد خاص بالطفل حىت اآلن، إلدراج مجيع أحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنيـة              

  .)١٧(ون شامل خاص بالطفل بوضع قان وأوصت)١٦(للدولة الطرف

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )١٨(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )١٩( االستعراض الراهنةدورةاملركز خالل   االستعراض السابقةدورةاملركز خالل   املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان 

  )٢٠١٠(باء   )٢٠٠٠(باء   حقوق اإلنسان يف مجهورية سلوفينياأمني مظامل

 .)٢٠(أوصت جلنة حقوق الطفل سلوفينيا جبعل مكتب أمني املظامل ميتثل ملبادئ باريس             -٥
 وتوسـيع   )٢١( هذا املكتب مبا يكفي من املوارد      وحثت جلنة مناهضة التعذيب سلوفينيا على مد      

  . )٢٢(تعلقة بالتعذيب وسوء املعاملةءات املاالدعا نطاق واليته لتشمل التحقيق يف
وأوصت سـلوفينيا بتعزيـز     . )٢٣(ورحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء مرصد للطفل        -٦

سيق تنفيـذ   والية وزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية وتكافؤ الفرص لتتمكن من تن          
  .)٢٤(االتفاقية بشكل فعال

بإنشاء اً  القضاء على التمييز ضد املرأة علم     ، أحاطت اللجنة املعنية ب    ٢٠١١ويف عام     -٧
 إلعداد ترتيبات مؤسسية شاملة لـضمان       ٢٠١٠فريق عامل مشترك بني الوزارات يف عام        

  . )٢٥(املساواة واحلماية من التمييز
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ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد الربنامج الوطين للتدابري املتعلقـة   -٨
الذي يرمي إىل مكافحة التمييز ضد الروما يف جمال التعليم          ) ٢٠١٥-٢٠١٠(جبماعة الروما   

  .)٢٦(والسكن والرعاية الصحية والعمل والظروف املعيشية
املتعلقـة باحلمايـة     ورحبت جلنة حقوق الطفل باختاذ عدد من التدابري السياساتية          -٩

البـشر، ومجاعـة    االجتماعية، واألطفال والشباب، واحلماية من العنف األسري، واالجتار ب        
 اخلـاص باألطفـال     ٢٠١٦-٢٠٠٦برنـامج الفتـرة      وأوصت اللجنة بتنفيذ  . )٢٧(الروما

وحثت جلنة حقوق الطفل سلوفينيا على إلغاء أحكام قانون الزواج والعالقات           . )٢٨(والشباب
  .)٢٩(األسرية اليت ال متتثل لالتفاقية

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٠( مع هيئات املعاهداتالتعاون  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الـواردة    

  االستعراض السابق يف
آخر تقرير قُدِّم منذ    
 حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

عد يف التقارير من    مل ُينظر ب   ٢٠١٠أغسطس /آب ٢٠٠٨/٢٠١٤ ٢٠٠٣مارس /آذار
 لثامن إىل احلادي عشرا

للجنة املعنية بـاحلقوق    ا
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية

سُينظر يف التقرير الثـاين       -  ٢٠١١ ٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
ــاين  ــشرين الث / يف ت

  ٢٠١٤نوفمرب 
اللجنة املعنية حبقـوق    

  اإلنسان
ير الثالث تأخر تقدمي التقر  -  -  ٢٠٠٥يوليه /متوز

  ٢٠١٠منذ عام 
لجنة املعنية بالقـضاء    ال

  على التمييز ضد املرأة
مل ُينظر بعد يف التقريرين       -  ٢٠١٤  ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول

  اخلامس والسادس
حيل موعد تقدمي التقريـر       ٢٠١١مايو /أيار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٣مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٥الرابع يف عام 
ــل(  جلنة حقوق الطفل ــوق الطف ــة حق  )جلن

ــران ــه /حزي  ٢٠٠٩يوني
ــاري ( ــول االختي الربوتوك

التفاقية حقوق الطفل بشأن    
اشتراك األطفال يف املنازعات    

ــسلحة ــول  وامل الربوتوك
االختياري التفاقية حقـوق    
الطفل بشأن بيع األطفـال     
واستغالل األطفال يف البغـاء   

  )ويف املواد اإلباحية

د تقدمي التقريرين   حيل موع   ٢٠١٣يونيه /حزيران  ٢٠١٠
اخلــامس والــسادس يف 

  ٢٠١٨ عام
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 هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية الـواردة    

  االستعراض السابق يف
آخر تقرير قُدِّم منذ    
 حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية  االستعراض السابق

للجنة املعنية حبقـوق    ا
 األشخاص ذوي اإلعاقة

تأخر تقدمي التقرير األويل     - - -
  ٢٠١٠منذ عام 

  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع  املقرر وعد امل  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز
   العنصري

الوضع القانوين لألشـخاص    التمييز ضد مجاعة الروما؛ و      ٢٠١١
  )٣١("املشطوبني من السجالت"

٣٢(٢٠١٣(  
طُِلب تقدمي معلومات

  )٣٣(إضافية
اللجنة املعنيـة حبقـوق

  اإلنسان
  -  )٣٤(الروماواألطفال؛ والتمييز ضد مجاعة اء االجتار بالنس  

اللجنة املعنية بالقـضاء
    على التمييز ضد املرأة

؛ ومشاركة املرأة يف احليـاة      اآللية الوطنية للنهوض باملرأة     ٢٠١٠
  )٣٥(السياسية

٣٦(٢٠١٠(  
  )٣٧(احلوار مستمر

؛ التحقيق بشأن التعذيب؛ نظام تسجيل احملتجزين إلكترونياً    ٢٠١٢  جلنة مناهضة التعذيب
  )٣٨(؛ وأقلية الرومايةعدم اإلعادة القسرواللجوء 

٣٩(٢٠١٢(  

  )٤٠(ةالتعاون مع اإلجراءات اخلاص  -باء  
 احلالة الراهنة  السابقة يف أثناء اجلولة احلالة 

 نعم نعم دعوة دائمة
 )٢٠١٠ (املياه وخدمات الصرف الصحي -  جرت الزيارات اليت

 - - الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 - - راؤهاالزيارات اليت طُلب إج

 مل ترسل أية رسائل يف الفترة قيد االستعراض الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
الفترة قدمت سلوفينيا مسامهة مالية ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف   -١٠
  املسامهة يف صندوق األمم املتحدة للتربعـات لـضحايا         ، ومشل ذلك  ٢٠١٣ إىل   ٢٠٠٩من  

  .)٤١(٢٠٠٩التعذيب يف عام 
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون            -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  عدم التمييزاملساواة و  -ألف  
ها إزاء ندرة احملاكمات اليت جرت      أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلق         -١١

بشأن أعمال التمييز العنصري، وطلبت إىل سلوفينيا إدراج أحكام مناسـبة يف التـشريعات              
وأوصت جلنة مناهضة التعذيب سلوفينيا باختاذ تدابري ترمي إىل منـع اجلـرائم             . )٤٢(الوطنية
  .)٤٣(ة بدوافع إثنيةاملرتكب
التهميش  العنصري عن استمرار قلقها إزاء ممارسة     وأعربت جلنة القضاء على التمييز        -١٢

والتمييز ضد مجاعة الروما، وحثت سلوفينيا على مكافحة التمييز ضدهم وتنفيذ تدابري خاصة             
وقالت جلنة حقوق الطفل إهنا ال تزال تشعر   . )٤٤(يف جماالت التعليم والسكن والصحة والعمل     

وأوصت جلنة حقوق الطفل سـلوفينيا      . )٤٥(ماالتمييز املستمر ضد أطفال الرو    بقلق بالغ إزاء    
  .)٤٦(دف أطفال الروما وحماكمة مرتكبيهبالتحقيق يف أي فعل من أفعال التمييز يسته

، أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه            ٢٠١١ويف عام     -١٣
ال التمييز الـيت    الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي سلوفينيا بالقضاء على مجيع أشك         

حترم شرائح معينة من السكان من احلصول على املياه املأمونة وخدمات الصرف الـصحي،              
واحلرص على إخضاع أي حالة من حاالت التمييز للتحقيق الكامل واملالحقة القضائية وعلى           

  .)٤٧(جرب الضحايا
قـيمني  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء عدم ضـمان حقـوق امل               -١٤

الذين يعرفـون  (ن مجهوريات يوغوسالفيا السابقة الدائمني السابقني يف سلوفينيا املنحدرين م   
الذين أُلغي وضعهم القانوين بطريقة خمالفـة للقـانون يف          ") املشطوبني من السجالت  "باسم  
 وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء التمييز املستمر ضد األشخاص          . )٤٨(١٩٩٢ عام

وقالـت  . )٤٩(، وشجعت سلوفينيا على تيسري اندماجهم الكامل      "ملشطوبني من السجالت  ا"
جلنة القضاء على التمييز العنصري إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء الصعوبات اليت حتـول دون                

، وأوصت سلوفينيا بضمان    )٥٠(متكن هؤالء من االستفادة من احلقوق االجتماعية واالقتصادية       
 ،كـامالً اً  حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية متتع   " املشطوبني من السجالت  "متتع األشخاص   

  .)٥١(يف ذلك يف جماالت الصحة والضمان االجتماعي والتعليم والعمل مبا
، الحظت جلنة حقوق الطفل مع      "املشطوبني من السجالت  "وخبصوص األشخاص     -١٥

 هورية يوغوسالفيا الـسابقة الـذين     اعتماد القانون املنظم للوضع القانوين ملواطين مج       التقدير
ـ  ()٢٠١٠مـارس   / آذار ٨ (٢٠١٠يعيشون يف مجهورية سلوفينيا يف عام         انون املتعلـق  الق

  .)٥٢()القانوين بالوضع
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، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن استمرار قلقهـا إزاء ختلُّـف            ٢٠١٣ويف عام     -١٦
 وأبدت جلنة حقوق الطفل قلقها بوجه .)٥٣(بالوضع القانوين سلوفينيا عن إنفاذ القانون املتعلق    

خاص إزاء كثرة عدد األشخاص الذين يستثنيهم هذا القانون، وإزاء رفض طلبات األشخاص      
  .)٥٤("املشطوبني من السجالت"

املشطوبني "حصول األشخاص    وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفينيا بتبسيط إجراءات        -١٧
 وأوصت جلنة مناهضة التعـذيب سـلوفينيا        .)٥٥(على تصريح اإلقامة الدائمة   " من السجالت 

مركز املقيم الدائم إىل هؤالء، وشجعتها على ضمان إجراءات عادلة لطلب احلـصول              بإعادة
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري سلوفينيا بتقدمي اجلـرب الكامـل            . )٥٦(على اجلنسية 

  . )٥٧("الشطب من السجالت"جلميع األفراد الذين تضرروا من عملية 
 توصـيات  الرد على  ، ذكرت سلوفينيا يف مجلة ما ذكرته يف إطار        ٢٠١٣ويف عام     -١٨

، ٢٠١٠، أن احلكومة أنشأت، يف عـام        ٢٠١٠جلنة القضاء على التمييز العنصري يف عام        
بالتسوية الشاملة ملسألة املشطوبني من السجالت هبدف وضع تدابري إلعادة          اً  معني  عامالًاً  فريق

  . )٥٨(تمعإدماجهم يف اجمل
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز الذي يتعرض له أطفـالُ األزواجِ                -١٩

وحثت سلوفينيا على تنظيم وضع هـؤالء       . املثليني يف املدارس بسبب امليول اجلنسية ألسرهم      
  . )٥٩(األطفال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
عذيب سلوفينيا على ضمان إجراء حتقيق فوري ونزيه وفعـال        حثت جلنة مناهضة الت     -٢٠

، )٦٠(يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة، وحماكمة مرتكيب هـذه األعمـال            
وأوصت باختاذ تدابري تتعلق بتسجيل مجيع جلسات استجواب السجناء بالصوت والـصورة            

ى جرب الـضحايا    علاً   وحثت البلد أيض   .)٦١(وسائل منع التعذيب وسوء املعاملة    كوسيلة من   
  .)٦٣(وإلغاء التقادم يف جرمية التعذيب، )٦٢(وتعويضهم

، يف إطار متابعـة املالحظـات       ٢٠١٢ومن مجلة ما أشارت إليه سلوفينيا يف عام           -٢١
اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب، توسيع صالحيات اإلدارة املعنيـة بـالتحقيق ومالحقـة             

صالحيات اخلاصة، وأفادت بأن هذه اإلدارة متلك صالحية التحقيـق          املسؤولني من ذوي ال   
  .)٦٤(ومالحقتهم قضائياًاً  هلم رمسيمجيع أنواع التجاوزات اليت يرتكبها مسؤولون مأذون يف
ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بالتدابري الرامية إىل حتسني ظروف االحتجاز، لكنها             -٢٢

وحثت سلوفينيا علـى  . االكتظاظ يف عدد من السجون أعربت عن استمرار قلقها إزاء حالة       
  . )٦٥(جعل ظروف االحتجاز تتوافق مع املعايري الدولية
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وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتوىل اهليئات القضائية رصَد كل عملية تتعلـق               -٢٣
باإليداع يف مؤسسة من مؤسسات الطب النفسي عن كثب، وبأن تزور هيئات رصد مستقلة   

  .)٦٦(وباحلرص على تنفيذ الضمانات سسات بانتظام،هذه املؤ
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن استمرار قلقها إزاء ممارسة العنف ضـد النـساء                -٢٤

مجيع أشكال العنف ضد النساء واألطفال،       من مجلتها أن متنع    والفتيات وأوصت سلوفينيا بأمور   
 األسـري   فذ الربنامج الوطين ملنع العنـف     مبا يف ذلك العنف املرتيل، ومالحقة مرتكبيه، وأن تن        

)٦٧()٢٠١٤-٢٠٠٩(.  
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تعريف العنف تعريفاً ضيقاً يف قانون منـع                 -٢٥

. )٦٩(، وإزاء النطاق احملدود لتعريف العنف ضد األطفال يف التشريعات الوطنية          )٦٨(العنف املرتيل 
يف ذلـك    يغطي مجيع أشكال العنف، مبـا       عريفاً شامالً تعريف العنف ت  ) أ: (وأوصت مبا يلي  

وضع استراتيجية وطنية شاملة ملنع مجيع      ) ب(؛  )٧٠(االستغالل واالعتداء اجلنسيان على األطفال    
. )٧٢(إنشاء آلية للتحقيق واملالحقة القضائية    ) ج(؛  )٧١(أشكال العنف ضد األطفال والتصدي هلا     
أشكال االعتداء واإلمهال اليت يتعرض هلـا الطفـل يف          وحثت اللجنة سلوفينيا على حظر مجيع       

مجيع األماكن، وضمان متابعة احلاالت املتعلقة باالعتداء أو اإلمهال، وإنشاء آليـات احلمايـة              
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق تعرض فتيات الروما يف كثري مـن األحيـان              . )٧٣(اجملتمعية

  . )٧٤(رهنللعنف واالستغالل اجلنسيني من قبل أفراد أس
والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق عدم وجود حظر صريح ملمارسة العقوبة البدنية              -٢٦

وأوصت جلنة  . )٧٥(يف مراكز الرعاية النهارية التعليمية واملدارس الداخلية واملؤسسات العقابية        
يـع  حقوق الطفل سلوفينيا بأن ُتضمِّن التشريعات الوطنية حظراً صرحياً للعقوبة البدنية يف مج            

. )٧٦(كفالة األطفال  عن قانون   فضالًاألماكن، مبا يف ذلك املرتل، وأن ُتعّدل القانون اجلنائي          
وأوصت سلوفينيا بتكثيف جهودها من أجل التصدي ملمارسة العقوبة البدنية، بطرق منـها             

  .تنظيم محالت للتوعية
عـن اسـتمرار   ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بتجرمي االجتار بالبشر لكنها أعربت    -٢٧

وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن      . )٧٧(قلقها إزاء االجتار بالنساء بغرض الدعارة يف سلوفينيا       
ار باألطفـال واسـتغالهلم     ألن سلوفينيا ال تزال بلد منشأ ومقصد وعبور لالجت        اً  قلقها أيض 

ما  وحثت جلنة مناهضة التعذيب سلوفينيا على مكافحة االجتار باألشخاص، ال سي.)٧٨(جنسياً
النساء واألطفال، عن طريق مقاضاة اجلناة وضمان جرب الضحايا بطرق منها تعويض الضحايا        

 ورحبت جلنة حقوق الطفل خبطة عمل الفريق العامل احلكومي الـدويل            .)٧٩(وإعادة تأهيلهم 
  .)٨١( وأوصت بتمكني هذا الفريق العامل)٨٠()٢٠١٣-٢٠١٢(افحة االجتار بالبشر ملك
. قوق الطفل عن قلقها إزاء تصاعد حاالت بيـع فتيـات الرومـا            وأعربت جلنة ح    -٢٨

  .)٨٢(هلم يف البغاء واملواد اإلباحيةوأوصت باختاذ تدابري هادفة ملنع بيع األطفال واستغال
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وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفينيا باختاذ تدابري ملنع سخرة األطفال وإنشاء آليات              -٢٩
اً  وأوصت جلنة حقوق الطفل أيـض      .)٨٣(ة اجلناة للتحقيق يف حاالت سخرة األطفال ومقاضا     

مواءمة تامة مع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق        مبواءمة التشريعات الوطنية السلوفينية   
الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ال سيما بفـرض               

  .)٨٤( على بيع األطفال والتبين القسريحظر صريح
وضع حد حلاالت الزواج القـسري   ) أ: (وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفينيا مبا يلي        -٣٠

التحقيق يف هذه احلاالت هبدف تقدمي اجلنـاة إىل         ) ب (؛)٨٥(بني أطفال الروما   والزواج املبكر 
توفري ) د(من آثار ضارة على األطفال؛       مبا للزواج املبكر   أفراد الروما  وعي زيادة) ج(العدالة؛  

  .)٨٧(بكرضحايا الزواج امل محاية األطفال) ه(؛ )٨٦( إعادة التأهيل واملشورة للضحاياماتخد

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة احملتجزين احتياطيـاً، يف               -٣١

ري تـشمل   اكم باختاذ تداب  انتظار احملاكمة، وأوصت سلوفينيا باحلد من تراكم القضايا يف احمل         
  .)٨٨(اعتماد بدائل لالحتجاز

إزاء عدم وجود أحكام خاصة باألطفال      اً  وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أيض        -٣٢
على مواءمة نظامهـا اخلـاص بقـضاء         يف القانون اجلنائي السلوفيين، وحثت هذه األخرية      

 طفـال سـلب األ   عدم اللجوء إىل  وأوصت ب . األحداث مواءمة كاملة مع املعايري ذات الصلة      
  .)٨٩(حريتهم إالّ كمالذ أخري

  حرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -دال  
أوصت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة سلوفينيا بإلغاء جترمي التشهري يف              -٣٣

وإصالح األحكام املتعلقة باإلهانة والعقوبات      ،)٩٠(القانون اجلنائي وإدراجه يف القانون املدين     
  .)٩١(الدولية حلرية التعبريمع املعايري اً املفروضة بشأهنا لتصبح أكثر تواؤم

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري سلوفينيا حبماية األقليات لتمارس حقوقها             -٣٤
 املنتخبة على الـصعيد     ان ويف اهليئات  السياسية دون متييز، وضمان متثيل مجيع األقليات يف الربمل        

  .)٩٢(اإلقليمي
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن أسفها إزاء ختلف سلوفينيا               -٣٥

  .)٩٣(يف منصب رئاسة البلدية بالبلدعن اختاذ إجراءات لزيادة عدد النساء 
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  التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف   -هاء  
الحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات التابعة ملنظمة العمل الدولية             -٣٦

اعتماد القانون الذي يقضي بتنفيذ مبدأ املعاملة املتساوية والذي ينطبق صـراحةً            ) جلنة اخلرباء (
وطلبت جلنة اخلرباء إىل احلكومة اختاذ التـدابري الالزمـة          . )٩٤(على قضايا التمييز ضد النقابات    

لضمان إدراج أحكام خاصة يف التشريعات الوطنية حتظر تدخل أرباب العمل أو منظمـاهتم يف          
 الكفايـة   إنشاء املنظمات العمالية وسري عملها وإدارهتا، وتفرض عقوبات فعالة وزجرية مبا فيه           

  .)٩٥(على مرتكيب هذه األفعال
وأكدت جلنة اخلرباء أهنا كانت قد أشارت يف السابق إىل وجود حاجة الختاذ تدابري                -٣٧

اً وذكرت جلنة اخلرباء أيض   . )٩٦(منهجية ترمي إىل إدماج العمال املهاجرين وأسرهم يف اجملتمع        
يف السابق بشواغل أعربت عنها رابطة نقابات العمال احلرة بشأن ظروف           اً  أهنا أحاطت علم  

واحلاجة إىل تعزيز الرقابة يف هـذا   ملهاجرين اليت ال ترقى إىل املستوى املطلوب سكن العمال ا  
  .)٩٧(يد معايري دنيا ملستوى عيشهماجملال، وحتد

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -واو  
ـ                -٣٨ ة أوصت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على ميـاه الـشرب املأمون

وخدمات الصرف الصحي سلوفينيا بتخصيص مزيد من املوارد املالية إلجراء حبوث بشأن مسألة             
  .)٩٨(ة الفقر يف البلدحجم ظاهراً الفقر يف سلوفينيا، ألن اإلحصاءات احلالية قد ال تعكس متام

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء تزايد عدد األطفال الذين يعيشون               -٣٩
الة فقر، وإزاء كون أطفال األقليات، وال سيما أطفال الروما، أكثر فقراً مـن أطفـال               يف ح 

  .)٩٩(اء نظام وطين للحماية االجتماعيةوأوصت سلوفينيا بإنش. غالبية السكان
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونـة               -٤٠

باالعتراف صراحةً، يف القانون، باحلق يف املياه واحلق يف         وخدمات الصرف الصحي سلوفينيا     
خدمات الصرف الصحي، وإخضاعهما للقضاء وتعديل القوانني ذات الصلة مبا يعكس هذه            

العمل فـوراً علـى     ) أ: (وأوصت سلوفينيا مبا يلي   . )١٠٠(االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان   
وصول إىل مياه الشرب املأمونة وخـدمات    معاجلة وضع األشخاص الذين ال ميلكون فرصة ال       

تنفيذ تدابري تضمن محاية حقوقهم يف املياه       ) ب(سيما مجاعات الروما؛     الصرف الصحي، ال  
  .)١٠١(وخدمات الصرف الصحي بالكامل

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن استمرار قلقها إزاء ما تتعرض لـه                -٤١
وأوصت سلوفينيا بتعزيز تدابريها    . قع ومتييز يف جمال اإلسكان    أقلية الروما من عزل حبكم الوا     

الرامية إىل حتسني ظروف سكن الروما والكف عن إسكان الروما يف خميمات معزولة تفتقـر           
  . )١٠٢(إىل مرافق الرعاية الصحية وغريها من املرافق األساسية
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  احلق يف الصحة  -زاي  
التفاوت بني اإلثنيات يف احلصول علـى       أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء          -٤٢

وأوصت بتوفري فرص متساوية جلميع األطفال للحصول علـى         . وتقدميها اخلدمات الصحية 
استراتيجية النهوض بالصحة وخطة    "اخلدمات الصحية األساسية، وحثت سلوفينيا على تنفيذ        

  .)١٠٣("العمل للحد من الفوارق القائمة يف جمال الصحة مبنطقة بروموري
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ظاهرة االنتحار الذي يعد ثاين األسباب               -٤٣

يف سلوفينيا، وحثت هذه األخرية علـى       اً   عام ١٤ و ١٠الرئيسية لوفيات األطفال بني عمر      
  .)١٠٤(نامج الوطين للصحة العقليةإجناز الرب

  احلق يف التعليم  -حاء  
إزاء عدم وجود برامج مشولية لنماء الطفـل يف  أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها         -٤٤

وأوصت سلوفينيا بوضع برامج خاصة     . تعليمية إضافية  مرحلة مبكرة وكذا إزاء فرض رسوم     
 ن فرض مزيد من الرسـوم     بنماء الطفل يف مرحلة مبكرة حتظى بالتمويل الكايف، والتوقف ع         

  .)١٠٥(التعليمية
ى مواصلة جهودها اإلجيابية من أجـل       وشجعت منظمة اليونسكو سلوفينيا بقوة عل       -٤٥

تضمني النظام التعليمي والربامج التدريبية مواد تثقيفية يف جمال حقوق اإلنـسان، وتكثيـف              
  .)١٠٦(ساواة يف الوصول إىل التعليمجهودها لضمان فعالية امل

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن استمرار قلقها إزاء الفرص احملدودة املتاحة ألطفال              -٤٦
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء عزل          . )١٠٧(ما يف جمال التعليم   الرو

جيـد يف   تعلـيم  أطفال الروما يف املدارس وأوصت بتوفري فرص متساوية هلم للحصول على    
منها زيادة معدل    وأوصت جلنة حقوق الطفل سلوفينياي جبملة أمور،      . )١٠٨(مجيع املستويات 
  .)١٠٩(دماجهم يف نظام التعليم العاموما مبؤسسات التعليم قبل املدرسي وإالتحاق أطفال الر

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -طاء  
أشارت جلنة حقوق الطفل بارتياح إىل اعتماد برنامج العمل اخلاص باألشـخاص               -٤٧

علـى ختـصيص     ، لكنها، مع ذلك، شجعت سلوفينيا     ٢٠١٣-٢٠٠٧ذوي اإلعاقة للفترة    
ي اإلعاقـة   بضمان متتـع األطفـال ذو     اً   وأوصت سلوفينيا أيض   .فعاالًاً  موارد لتنفيذه تنفيذ  

  .)١١٠(تاماًاً حبقوقهم متتع
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  األقليات  -ياء  
أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء املظاهر العلنية للكراهيـة               -٤٨

وأوصت . توالتعصب اليت تتجلى يف خطاب بعض السياسيني يف وسائط اإلعالم جتاه األقليا           
سلوفينيا مبكافحة التحيز ضد األقليات اإلثنية، والتحقيق يف مجيع احلاالت املتعلقة باعتمـاد             

  . )١١١(خطاب سياسي مناهض لألقليات
وحثت جلنة حقوق الطفل سلوفينيا على تقليص التفاوت القائم بني أطفال األقليات،          -٤٩

  .)١١٢(ال التمتع باحلقوقة السكان يف جمال سيما أطفال الروما، وأطفال غالبي
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونـة               -٥٠

غـري  "و" األصـليني "وخدمات الصرف الصحي إىل القوانني اليت متيز بني جمتمعات الروما           
  . )١١٣(قوأوصت بإلغاء هذا التمييز لضمان مساواة مجيع أفراد الروما يف احلقو" األصليني

بضمان احليازة جلماعات الروما كافة باختاذ تدابري لتنظـيم         اً  وأوصت سلوفينيا أيض    -٥١
 وضمان تنفيذ الربنامج الوطين للتـدابري املتعلقـة بالرومـا           )١١٤(مستوطناهتم بشكل قانوين  

  . )١١٥(يف مجيع البلديات) ٢٠١٥-٢٠١٠(

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -كاف  
 مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، يف مجلة أمـور، بإدخـال             أوصت  -٥٢

تعديالت قانونية تتعلق بتوفري احلماية الدولية لالجئني، وضمان احلصول على املشورة القانونية            
وحثت جلنة  . )١١٦(انعدام اجلنسية أثناء إجراء طلب اللجوء، وتنفيذ إجراء لتحديد حاالت         اً  جمان

يب سلوفينيا على كفالة إرساء مبدأ عدم اإلعادة القسرية وتوفري ضمانات إجرائية            مناهضة التعذ 
التعذيب بـأن قـانون      ويف إطار املتابعة، أبلغت سلوفينيا جلنة مناهضة      . بعدم اإلعادة القسرية  

  .)١١٧(اإلعادة القسريةعدم  يتضمن مبدأ ٢٠١١األجانب اجلديد الذي ُسنَّ يف عام 
 الطفل عن قلقها إزاء قرار سلوفينيا خفـض املـساعدة املاليـة             وأعربت جلنة حقوق    -٥٣

 يف املائة، وأوصـتها اللجنـة       ٥٠مللتمسي اللجوء املقيمني خارج مركز اللجوء بنسبة         املقدمة
الكف عن  ) أ( يف مجلة أمور، مبا يلي       اً،وأوصت سلوفينيا أيض  . )١١٨(بإعادة النظر يف هذا القرار    

كمالذ  ىل هذه اإلجراءات إال   بشكل منتظم وضمان عدم اللجوء إ     تقدير العمر    إجراء اختبارات 
وأوصـت جلنـة    . )١٢٠(نونية جلميع القصر غري املصحوبني    تقدمي املساعدة القا  ) ب(؛  )١١٩(أخري

حقوق الطفل سلوفينيا بتوفري برامج إعادة اإلدماج االجتماعي جلميع طاليب اللجوء من األطفال             
  .)١٢١(الذين فروا من مناطق احلروب
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