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 مقدمة -أوال   
 إىل سدلوفينيا ب بع  فيما إليها يشا ) سلوفينيا مجهو ي  ق مت ،201٧ حزيران/يونيه يف -1

 الطددددوع  سددددلوفينيا مجهو يدددد  حكومدددد  تقريددددر اإلنسددددان حلقددددو  السددددامي  املتحدددد ة األمدددد  مفوضددددي 
 قبلتهددا الدي التوصديا  تنفيد  عدن الشدام  الد و ي االسدتعرا  إطدا  يف املد ة منتصد  السدتعرا 

 الدددواا ا  بدددن املشددد ك  اللجندد  إطدددال  مت وقددد  .الشدددام  الدد و ي لالسدددتعرا  الثانيددد  اجلولددد  أثنددا 
 .ابلتنفي  املتعلق  املعلوما  على منتظم  بصو ة احلكومي  غري واملنظما  اإلنسان حبقو  املعني 
 يف الشدددام  الددد و ي لالسدددتعرا  الثالثددد  للجولددد  التحضدددريي  األعمدددا  سدددلوفينيا وبددد أ  -2

 التقريدددر بتنسدددي  سدددلوفينيا مجهو يددد  يف اخلا جيددد  الشددد ون واا ة واضدددطلعت .201٨ عدددا  خريددد 
 املشد ك  اللجند  وأقر  .املختص  احلكومي  واملكات  الواا ا  مع ابلتعاون وأع ته الثالث الوطي
 إليهددا يشددا ) سددلوفينيا مجهو يدد  حكومدد  واعتمدد   التقريددر، اإلنسددان حبقددو  املعنيدد  الددواا ا  بددن
 .2019 حزيران/يونيه 20 يف التقرير حلكوم  اب بع  فيما
 املظدام أمدن ومكتد  احلكوميد ، غدري املنظما  مع التشاو  جرى التقرير، إع اد خال و  -٣

 املتعلقد  املعلومدا  علدى  إطالعهد ومت املسداواة، مبد أ عدن الد فا  ومكتد  اإلنسان، حبقو  املعي
 بشدددد ن سددددلوفينيا هبددددا تضددددطلع الددددي التحضددددريي  واألعمددددا  الشددددام  الدددد و ي االسددددتعرا  بعمليدددد 

 .الوطي االستعرا 

 السابقة التاجلو  توصيات تنفيذ -اثنيا   
 مرقمد  هد  كمدا  احلكومد ، قبلتهدا الدي التوصديا  تنفيد  عدن معلومدا  الفدر  ه ا يعر  -4
  ق  )الوثيق  لسلوفينيا الشام  ال و ي ابالستعرا  املعي العام  الفري  تقرير من 115 الفقرة يف

A/HRC/28/15 .  

 الدولية االلتزامات -ألف 
 133 ،18 ،16-14 ،5-1 التوصيات  

 ضدد  العندد  مددن للوقايدد  أو واب جملدد  تفاقيدد ا علددى سددلوفينيا صدد قت الثانيدد ، اجلولدد  بعدد  -5
 االختيدا ي والربوتوكدو   2014 األو /ديسدمرب كدانون  19) ومكافحتهمدا املندزي والعند  النسدا 
 . 201٨ آذا /ما س 20) البالغا  تق مي إبجرا  املتعل  الطف  حقو  التفاقي 

 علددى امل تبدد  احملتملدد  آلاث ا وتقيددي  بتحليدد  العدد    واا ة )أي املختصدد  الددواا ة تضددطلعو  -٦
 التحليد  ظهدروي   .القسدري االختفدا  مدن األشدخا  مجيدع حلمايد  ال وليد  االتفاقيد  علدى لتص ي ا

 للتشددريع واإلجرائيد  املوضدوعي  األحكددا  علدى تعد يال  إجددرا  الضدرو ي مدن يكددون قد  أنده األوي
 .االتفاقي  على لتص ي ل متهي ا   السلوفيي اجلنائ 

 1٨9   قد ال وليد  العمد  منظمد  التفاقي  احلماي  أحكا  الوطي التشريع يف طبقت وق  -٧
 العمدا  مدع املسداواة قد   علدى يعداملون املنزليدون فالعمدا  .املندزلين للعمدا  الالئد  ابلعم  املتعلق 
 )قدددانون العمددد  وقدددانون الصدددل ، ذا  ال سدددتو ي  حكدددا ألا العمدددا  مجيدددع علدددى وتنطبددد  .اآلخدددرين
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 االجتمدداع ، والضددمان العمدد ، مكددان يف والصددح  ابلسددالم  املتعلدد  والتشددريع العمدد  ، عالقددا 
 .نظم ألا من ذلك وغري جو ،ألل دىنألا احل  وقانون

 اخلدا  الد وي ابلعهد  امللحد  االختيدا ي الربوتوكدو  علدى التصد ي  عمليد  حاليدا   وجتري -٨
 للقضدا  ال وليد  االتفاقيد  مدن ٨ املدادة تع يال  وعلى والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  ابحلقو 
 .العنصري التمييز أشكا  مجيع على
 املنشد ة اهليئدا  إىل التقدا ير بتقد مي ابلتزاماهتا ابنتظا  الوفا  إىل جاه ة سلوفينيا وتسعى -9

 حبقدو  املعنيد  املتح ة األم  جلن  إىل الثالث ال و ي تقريرها سلوفينيا وق مت .معاه ا  مبوج 
 تكدون وبد لك ،201٦ آذا /مدا س 1٦و 15 يدوم  وعرضته ،2014 متوا/يوليه ٦ يف اإلنسان

 . 4٣ التوصي  نف   ق 

 اإلنسان حقوق حلماية املؤسسي اإلطار -ابء 
 39-31 ،22 التوصيات  

 ألف اجملموعة إطار يف االنسان حلقوق وطنية مؤسسة إبنشا  ابلتزامها سلوفينيا أوفت -10
 القدانون سدلوفينيا جلمهو يد  الوطني  اجلمعي  واعتم   .التشريع  املستوى على اب ي  مبادئ من
 تشدرين 14  يدو  النفداذ حيدز دخد  الد ى نسدانإلا حبقو  عيامل املظام منأ مكت  لقانون  املع    
 املعددي املظددام مددنأ هيئدد  صددالحيا  لتوسدديع قانونيددا   ساسددا  أ يددوفر والدد ى ،201٧ ألو /أكتددوبرا

 لدد أ املركددز علددى واحلصددو  ال وليدد  املبددادئ مجيددع تنفيدد  مددن املظددام مددنأ لتمكددن نسددانإلا حبقددو 
 أمدن ق   وق  .نسانإلا حلقو  الوطني  امل سسا  مبركز املتعلق  199٣ لعا  اب ي  ملبادئ وفقا  
 .أل  املركز على للحصو  ابلفع  طلبا   نسانإلا حبقو  املعي املظام
 مهدددا  علدددى اإلنسدددان حبقدددو  املعدددي املظدددام أمدددن مكتددد  لقدددانون  املعددد     القدددانون ويدددن  -11

 سددبع  توظيدد  املقددر  ومددن .لتنفيدد ها التمويدد  ويددوفر امل سسدد  صددعي  علددى املظددام ألمددن إضددافي 
 جملد  أنشد  ذلدك، علدى وعدالوة. 2020 عدا  حبلدو  املظدام أمن مكت  يف إضافين أشخا 
 أيضدددا   املظدددام أمدددن مكتددد  يضددد  ،201٨ عدددا  ومنددد  .نسدددانإلا حقدددو  ومركدددز نسدددانإلا حقدددو 
  . 1)الطف  حقو  عن م افعن

 مكتااا  التمييدددز مدددن احلمايددد  قدددانون مبوجددد  أنشددد  ،201٦ األو /أكتدددوبر تشدددرين ويف -12
 مبد أ عن ال فا  مكت  ويعاجل . 2)ملساواةاب املعني  الوطني  اهليئ  وهو املساواة، مبدأ ع  الدفاع
 احليداة جمداال  مجيدع يف الشخصدي  ظدروفه  أسداس علدى شدخا ألا ض  التمييز حاال  املساواة

 العدا  املسدتوين علدى التمييدز من احلماي  قانون مبوج  وسلطاته مهامه بتنفي  ويقو  .االجتماعي 
 تنفيد  أجد  مدن  اتدهق  بنا  من لتمكينه كافي   أمواال   املكت  تلقى ،2019 عا  ويف . ٣)والفردي
 .قانون   عليها املنصو  والصالحيا  املها  من الواسع الطي 
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 التمييز عدم -جيم 
 ،85 ،81-78 ،76 ،74 ،69 ،68 ،66 ،65 ،63 ،62 ،58-44 التوصاااااااااااايات  

90، 92، 93، 98 
 . 4)التمييدز مدن احلمايد  قدانون ويف ال سدتو  يف مكرسد  التمييز م  احلماية سلوفينيا، يف -1٣

 .الوع  واايدة التمييز على للقضا  ت ابري اختاذ إىل جاه ة احلكوم  وتسعى
 املسددداواة، وتعزيدددز التمييدددز مدددن احلمايددد  حتقيددد  حندددو هامددد  خطدددوا  سدددلوفينيا اختددد   وقددد  -14

 ابملسددددداواة، املعنيدددد  الوطنيددددد  اهليئدددد  بوصدددددفه املسدددداواة مبدددد أ عدددددن لدددد فا ا مكتددددد  إبنشددددائها وذلددددك
 السددنوين التقريددرين ويف .عملدده أدا  مددن لتمكيندده الالامدد  األساسددي  ابلشددرو  وفائهددا خددال  ومددن
 الرئيسددي  التحد اي  إىل االنتبدا  املسداواة مبد أ عددن الد فا  مكتد  وجده ،201٨و 201٧ لعدام 
 الشددددع  تصددددو   عددددن شددددام  حبددددث أبو  املكتددد  قددددا  ،201٧ عددددا  ويف .التمييددددز بعدددد   املتعلقددد 
 للتحد   السدلوفيني  املنداط  بدزاي ة املكتد  اضدطلع ،2019 عدا  ومن  .التمييز ملفهو  السلوفيي

 التمييددز عدد   مهيدد أب العددا  الددوع  مددن مباشددرة غددري بصددو ة ااد ممددا املعنيددن، املصددلح  أصددحا  مددع
 السددنوا  مددن قضددي  1٣0) قضددي  22٣ يف املكتدد  نظددر ،201٨ عددا  ويف .البلدد  نطددا  علددى

 حدى قضدي  ٧4 يف النظدر وأ جد  قضدي  149 يف النظر من وانتهى ج ي ة ، قضي  9٣و السابق 
 الفر  وتكاف  االجتماعي  والش ون واألسرة العم  واا ة نشر  ،201٨ عا  ويف .2019 عا 
 يتعلدد  فيمددا احلكوميااة غاار املنظمااات وتاادري  التوعيااة أجدد  مددن ق حددا امل لتقدد مي عامدد  دعددوة
 التمييدددز مدددن للحمايددد  املتاحددد  واخليدددا ا  ومنعددده، التمييدددز وفهددد  وتعزيزهدددا، املسددداواة حتقيددد  مهيددد أب

 سدلوفينيا تضدطلع ،2019 شدبا /فرباير ومند  .سدلوفينيا يف للتمييدز تعرضدا   الفئدا  ألكثر ابلنسب 
 .اإلعاق  ذوي األشخا  ض  ابلتمييز يتعل  ومشرو  ،ابلتمييز للتوعي  مشرو  بتنفي 
 اجلنددائ  القددانون مددن 29٧ املددادة إطددا  يف سددلوفينيا يف جرميدد  يعتددرب الكراهيدد  خطددا  إن -15

 . ٦)للتعصد  والتصد ي العدا  الدوع  لدزايدة خاصدا   اهتمامدا   سدلوفينيا وتدوي . 5)سدلوفينيا جلمهو ي 
 مطلقدا التسدام  عد   إىل جاهد ة احلكوم  وتسعى .التعبري حري  سلوفينيا مجهو ي  دستو  ويكف 

 .والقانون ل ستو اب الصا   ابلتقي  الوطني  السلطا  وتطال  الكراهي  خطا  مع
  متسدداواي   مركدزا   ميدن  الد ي ،املادي االقااان قاانون سدلوفينيا اعتمد   ،201٦ عدا  ويف -1٦

 اجلدز  ابسدتثنا  نفسده، اجلدن  مدن أو خمتلفن جنسن من لألاواج ابلنسب  امل ين لالق ان كالزواج
 .لألطفا  املش ك والتبي اإلجنا  على الطبي  ابملساع ة املتعل 
 واو-اثنيددا   الفددرو  يف معيند  جمموعددا  أفدراد ضدد  التمييددز علدى القضددا  إىل الراميد  التدد ابري وتدرد -1٧
  .كاف-اثنيا   إىل

 واملدنية السياسية احلقوق -دال 
 149 ،134 ،130-128 ،103 ،97 ،73 ،64 التوصيات  

 كددد لك  وحتكمهدددا سدددلوفينيا مجهو يددد  دسدددتو  يف مكفولددد  وامل نيددد  السياسدددي  احلقدددو  إن -1٨
 وامل نيدددددد  السياسددددددي  احلقددددددو  إعمددددددا  إىل جاهدددددد ة سددددددلوفينيا وتسددددددعى .الصددددددل  ذا  التشددددددريعا 
 .األخرى والت ابري التشريعا  خال  من سلوفينيا يف يعيشون ال ين لألشخا 
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 وتعاقد  ،وقيادهتا وإنشائها النقاابت عمل يف تدخل أي م  احلماية سلوفينيا وتكف  -19
 الصددل  ذا  املعاهدد ا  أحكددا  إىل السددلوفيني  القواعدد  تسددتن و  .القبيدد  هدد ا مددن تدد خ  أي علددى
 امدددينظمه وعملهدددا النقدددااب  إنشدددا  فددد ن ذلدددك، علدددى وعدددالوة . ٧)ال سدددتو  وإىل لنقدددااب ل ناظمددد ال

 عمد  علدىو  للنقدااب  الفعلي  الصالحيا  على العم  عالقا  قانون ين و  .النقايب التمثي  قانون
 العمددد  منااعدددا  ختضدددعو  .القضدددائي  احلمايددد  تدددوفري علدددى أيضدددا   القدددانونن ويدددن  .ومحدددايته  ممثليهدددا
 أن كمدا  .العمد  حمكمد  ختصا ال العم  عالقا  إطا  يف النقابي  ابلصالحيا  املتعلق  اجلماعي 
 إىل االنضدددما  يف العمدددا  وحددد  النقدددااب ، اسدددتقال  يف التددد خ  بشددد ن ا  اختصاصددد العمددد  حملكمددد 

 ضد  جرميد  النقابيد  احلقدو  انتهداك ويشدك  .أبعضائها يتعل  فيما النقااب  وصالحيا  النقااب ،
 .سلوفينيا جلمهو ي  اجلنائ  القانون من 200 للمادة وفقا   االجتماع  والضمان العم 
 ويف . ٨)الددد ين حريدد  وقددانون وال سددتو  للمعاهدد ا  وفقدددا   الدد ين حريدد  سددلوفينيا وتكفدد  -20
 مكتددد  ضدددمن يعمددد  الددد ي الددد ين، حريددد  بشددد ن احلدددوا  جملددد  سدددلوفينيا أنشددد   ،2015 عدددا 

 املسدتوى علدى والشدفاف املفتدو  احلدوا  إجدرا  اجمللد  ويتدي  .الثقاف  لواا ة التابع ال يني  الطوائ 
  .ال ين حبري  يتعل  فيما ال يني  والطوائ  التنفي ي  السلطا  أعلى بن امل سس 

 يف النطددا  واسددع  مشددكل  تعدد  وم عددا  بوجدده حتدد   لاا  ماا ر ال أتخاار دون واحملاكمااة -21
 قواعااد مدونااة العااامن املدد عن وجملدد  القضددائ  اجمللدد  اعتمدد  ،2015 عددا  ويف . 9)سددلوفينيا
 . 10)والنزاه  ابألخالقيا  معني  جلان إبنشا  وقاما منهما، بك  اخلاص  السلوك

 ومما سددد  احددد ا  ضدددمان إىل الراميددد  التددد ابري كددداف-اثنيدددا   إىل واو-اثنيدددا   الفدددرو  يف وتدددرد -22
 .معين  جمموعا  ألفراد وامل ني  السياسي  احلقو 

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق -هاء 
 ،143-135 ،101 ،81 ،79 ،75 ،72 ،67 ،57 ،30 ،29 ،25 ،24 التوصاااايات  

149 
 واالجتماعيدددد  االقتصددددادي  احلقددددو  مجيددددع احدددد ا  ضددددمان إىل جاهدددد ة سددددلوفينيا تسددددعى -2٣

 .أبكمله البل  نطا  على ومما ستها والثقافي 
 سدددلوفينيا اعتمددد   ،2014 عدددا  يف األخدددرية الشدددام  الددد و ي االسدددتعرا  جولددد  ومنددد  -24
 الدي التقشدفي  التد ابري وألغدت ، 11)االجتمااعي االساتبعادو  الفقر مستوى م  للحد ت ابري ع ة

 مدددن أكدددرب قددد   لضدددمان تددد ابري أيضدددا   سدددلوفينيا واعتمددد   .االقتصدددادي  األامددد  خدددال  اعتمددد هتا
 سدنواي   اخنفاضدا   سدلوفينيا سدجلت ،2014 عا  ومن  .ضعفا   األكثر للفئا  االجتماع  اإلدماج

 201٧ لعدا  اإلحصدائي  البيدان  وتشدري .االجتمداع  واالسدتبعاد الفقدر طدرخل التعدر  مع   يف
 . 12)املائ  يف 1٣,٣ بلغ الفقر خلطر التعر  مع   أن إىل
 األشدخا  وعد د لألجاور األدىن للحاد األساساي املبلغ سلوفينيا ااد  ،201٨ عا  ويف -25

 األدىن احلد  لقدانون  املعد     201٨ عدا  قدانون وين  .االجتماعين التحويلن على للحصو  امل هلن
 وتتوقددع. 2019 الثاين/يندداير كددانون  1 مددن ا  اعتبددا لألجددو  األدىن احلدد  يف ت  جييدد  اايدة علددى لألجددو 
 .املتا  ال خ  واايدة الفقر من احل  على إجيايب أثر الت بري هل ا يكون أن سلوفينيا
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 لتيسددري تدد ابري تشددم  الددي ،الشاابا  ضاامان خطااة سددلوفينيا نفدد   ،2014 عددا  ومند  -2٦
 مندددد  تدددد  جييا   تتندددداق  سددددلوفينيا يف الشددددبا  بطالدددد  وأخدددد   .العمدددد  سددددو  يف الشددددبا  إدمدددداج

 .2015 نيسان/أبري 
 املرتفدددع الفقدددر معددد   أن حيدددث ،السااا  كباااار  حالاااة حتسدددن إىل أيضدددا   سدددلوفينيا وتسدددعى -2٧

  بددد  يعددد  م ،201٦ عدددا  منددد و  .مبفدددرده  يعيشدددون الددد ين املسدددنن نبددد خاصددد  بصدددف  يسدددج 
 جدددرى ،201٨ عدددا  يفو  .التقشدددفي  للتددد ابري خيضدددع املعيشددد  غدددال  سدددتوىمب التقاع يددد  املعاشدددا 
 املعتدداد التعد ي  ومهدا مدرتن، املعيشد  غدال  مسددتوى حبسد  السدلوفيني  التقاع يد  املعاشدا  تعد ي 

 القدانون وحيد د .إضدافي  بصدف  نيسدان/أبري  يف مث التنظيم ، ابلقانونمال  ع الثاين/يناير كانون  يف
 جيددري أن املقددر  ومدن .النظاميدد  التقاعد  سددن عندد  التقاعد ي للمعددا  األدىن احلد  أيضددا   التنظيمد 

 املعيش  غال  مستوى حبس  التقاع ي  لمعاشا ل املعتاد تع ي ال إىل ابإلضاف  ،2019 عا  يف
 تعدد ي  التقاع يدد ، املعاشددا  يف املائدد  يف 2,٧ قدد  ها اايدة عددن أسددفر الدد ي شددبا /فرباير لشددهر
 يف ذلدددك، علدددى عدددالوةو  .201٨ عدددا  يف حصددد  الددد ي االقتصدددادي النمدددو إىل ابالسدددتناد إضدددايف
 ،2019 عدددددا  ويف .سدددددنوي ال نحددددد امل علدددددى املتقاعددددد ين مجيدددددع حصددددد  ،201٨و 201٧ عدددددام 

 .السابق  السنوا  من أعلى وستكون خمتلف ، مبالغ خبمس  السنوي  املنح  على املتقاع ون سيحص 
 املسدداع ة اسددتحقاقا  لقددانون  املعدد     القددانون ألغددى ،201٧ شددبا /فرباير مددن ا  واعتبددا -2٨

 املضددددمون الدددد خ  عددددالوة إبعددددادة وااللتددددزا  العقددددا ي السددددج  يف الددددوا دة اإلشددددعا ا  االجتماعيدددد 
 أحد  أو املسدتفي  فيهدا ميتلدك الدي حلداال ا يف املاليد  االجتماعيد  املسداع ة أو التقاع ي للمعا 
 عد د اايدة إىل التعد ي  هد ا وأدى .يدو و 120 000 إىل قيمتده تصد  مندزال   أو شدق  عائلته أفراد

 أبكثددددددر التقاعدددددد ي للمعددددددا  املضددددددمون الدددددد خ  عددددددالوة علددددددى للحصددددددو  املدددددد هلن األشددددددخا 
 الفئدددا  يف املددد هلن األشدددخا  عددد د يف الدددزايدا  أعلدددى سدددجلت وقددد  .شدددخ  ٦ 000 مدددن

 الفئددد  ويف املائدد   يف ٦0 بنسددب  )اايدة سددن  ٧9-٦٦ العمريددد  الفئدد  يف أي ،سددنا   األكددرب العمريدد 
 .املائ   يف ٧٧ بنسب  )اايدة سن  ٧9 فو  ما العمري 
 .السددددكان جلميدددع الصاااحية الرعايااااة علااا  احلصاااول فاااار  حتسدددن سدددلوفينيا وتواصددد  -29
 العقليااااة للصااااحة الااااوطين ابلاااا  م  املتعلااااق القاااارار سددددلوفينيا اعتمدددد   ،201٨ عددددا  فدددد ف

 أيضدا   سدلوفينيا وتعتدز  . 1٣)االنتحا  ملس ل  خاصا   اهتماما   أوىل ال ي ،2028-2018 للفاة
 لتحقيدد  العمدد  مددن سددنوا  وبعدد  ،2019 شددبا /فرباير 19 ويف .العقليدد  الصددح  قددانون تعدد ي 
 الطدد  عيددادة داخدد  والشددبا  طفددا ألل املكثدد  النفسدد  للعددالج آمددن جنددا  فددت  الغايدد ، هدد  

 .الوطني  االحتياجا  لتلبي  لوبليان جبامع  النفس 
 ةمايااحل سدلوفينيا عدزا  الثانيد ، الشدام  الد و ي االسدتعرا  جولد  أعقبدت الدي الف ة ويف -٣0

 إنفداذ لقانون  املع     201٨ عا  لقانون وفقا  و  . 14)السكن وفق ان القسري اإلخالء م  القانونية
 فيددده يعدددي  بعقدددا  تتعلددد  املبلدددغ منخفضددد  مطالبدددا  إنفددداذ وجدددو  حالددد  يف والضدددمان، املطالبدددا 
 خد ما  بتقد مي عن ئد  يقدو  الد ي املخدت  االجتمداع  العمد  مركدز إبخطا  احملكم  تقو  امل ين،
 مثد  يف ذلدك، إىل وابإلضداف  .االجتماعيد  والصدعواب  املعانة حاال  ملعاجل  االجتماع  الضمان
 أن ميكدددن أخدددرى ممتلكدددا  ميلدددك املددد ين كدددان  إذا فيمدددا سدددلطتها حبكددد  احملكمددد  تنظدددر القضدددااي هددد  

 جيدددوا للتعددد يال ، وفقدددا  و  .الددد ين قيمددد  مدددع تناسدددبا   أكثدددرا  تددد بري  يكفددد  ممدددا اإلنفددداذ، عليهدددا يفدددر 
 وقدد  مواصددل  االجتمداع ، العمدد  مركددز مدن اقدد ا  لدىع بنددا  أو سددلطتها حبكد  تقددر  أن للمحكمد 
  .امل ين سكن حال  خطري بشك  يه د أن الفو ي نفاذإلا ش ن من كان  إذا التنفي 
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 إهدا  مبوجبهدا ميكدن الدي األسد  علدى يدن  وهدو املساكن، إجيا  السك  قانون وينظ  -٣1
 املالدك خيطدر م إذا قضدائي  دعدوى  فدع طري  عن اإلجيا  عق  إها  جيوا فال .املسكن إجيا  عق 

 .اإلجيا  عق  ينتهك أبنه الب اي  يف كتاب   املست جر
 قااادم علااا  لشااار ل الصااااحلة ياااا امل علااا  احلصاااول سدددلوفينيا يف شدددخ  لكددد  حيددد و  -٣2

 الصدداحل  يددا امل يف احلدد  يكددرس الدد ي ال سددتو ي القددانون دخدد  وقدد  . 15)اآلخااري  ماا  املساااواة
 مشد ك عامد  فريد  وأنشد  .201٦ الثاين/نوفمرب تشرين 25 يف النفاذ حيز ال ستو  يف لشر ل

 موا مدددد  هبدددد ف احلكوميدددد ، واملكاتدددد  املختصدددد  الددددواا ا  عددددن ممثلددددن مددددن يتدددد ل  الددددواا ا  بددددن
 يف عليااا  املنصاااو  النحاااو علااا  لشااار ل الصااااحلة ياااا امل يف احلاااق مدددع السدددلوفيني  التشدددريعا 
 األسبا  العام  الفري  سيبحث ،2019 األو /ديسمرب كانون  ٣1 أقصا  موع  ويف .الدستور
 املدددددادة يف إليهدددددا املشدددددا  املسدددددائ  تدددددنظ  الدددددي التشدددددريعا  علدددددى تعددددد يال  إدخدددددا  إىل ال اعيددددد 
 اللددوائ ، علددى تعدد يال  مشددا يع لوضددع توجيهيدد  مبددادئ وسدديع  ال سددتو ، مددن )أ ٧0 اجل يدد ة
 .اعتمادها ويرص  التع يال ، إع اد يف الواا ا  ويساع 

 جمدددا  يف والتددد  ي  للتثقيددد ا  كبدددري تمامدددا   اه سدددلوفينيا تدددوي التعلدددي ، يف احلددد  سددديا  ويف -٣٣
 وم  سددددو املبكددددرة، الطفولدددد  مرحلدددد  يف واملعلمددددون الشددددرط ، أفددددراد ويشددددا ك . 1٦)اإلنسددددان حقددددو 
 العاديد  التد  ي  بدرام  يف القضدائيون واملوظفدون اجلامعدا ، وموظفو والثانوي ، االبت ائي  امل ا س

 حبقدو  املتعلد  اجلان  إدماج مت كما  .ل يه  املتوفرة اخلربا  وتطوير الت  ي  كفا ا   الكتسا 
 واحد ا  الطدال  بدن ال ميقراطيد  بتعزيدز تتعلد  مواضديع شدم ي الد ي الت  ي  برنم  يف اإلنسان
 .الثقافي  والتع دي  التنو 
 الصددعي  علددى اإلنسددان حقددو  جمددا  يف والتدد  ي  التثقيدد  يف نشددط  سددلوفينيا تددزا  وال -٣4

 هدددد ا مشدددد  ،2019-201٧ الفدددد ة وخددددال  ."حقوقنددددا" مشددددرو  تنفيدددد  وتواصدددد  ،أيضددددا   الدددد وي
 .أس اليا يف      ق   كما  وسلوفينيا، وفلسطن ومصر وكوسوفو املغر  من أطفاال املشرو 
 ومما سدددد  احدددد ا  كفالدددد   إىل الراميدددد  التدددد ابري كدددداف-اثنيددددا   إىل واو-اثنيددددا   الفددددرو  يف وتددددرد -٣5

  .معين  فئا  ألفراد والثقافي  الجتماعي او  االقتصادي  احلقو 

 الروما ومجاعة القومية اجلماعات -واو 
 ،155-150 ،139 ،102 ،91-78 ،74-72 ،69 ،63 ،62 ،25التوصاااااااايات  

158-160، 162 
 للتددد ابري الدددوطي الدددربنم  ويتضدددمن . 1٧)البلددد  يف الرومدددا وضدددع حتسدددن سدددلوفينيا تواصددد  -٣٦

 التمييدز ملندع شدامل  تد ابري ،201٧ أاي /مايو يف املعتم  ،2021-201٧ للف ة روماابل اخلاص 
 يف للددددربنم  الرئيسدددديان اهلدددد فان ويتمثدددد  .اجملتمددددع يف وإدمدددداجه  أوضدددداعه  وحتسددددن الرومددددا ضدددد 

 أهددد اف مثانيدد  الددربنم  ويشددم  .اجملتمددع يف اندد ماجه  وتعزيدددز الرومددا مجاعدد  أفددراد وضددع حتسددن
 البطالددد  معددد ال  خفددد   2) الرومدددا  مجاعددد  ألفدددراد التعليمددد  اهليكددد  حتسدددن  1) اسددد اتيجي  

 الصدددحي  الرعايددد  خددد ما  حتسدددن  4) الرومدددا  اسدددتبعاد إاالددد  أو مندددع  ٣) الرومدددا  صدددفوف يف
 عالميدد إلوا الثقافيدد  األنشددط  علددى احلفددا  تعزيددز  ٦) الرومددا  سددكن أوضددا  حتسددن  5)  للرومددا

 السدددكان وغالبيددد  الرومدددا مجاعددد  أفدددراد بدددن الدددوعى اايدة  ٧) وتطويرهدددا  الرومدددا ماعددد جل واملنشدددو ة
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 اجملتمعدا  مدع والتعداون احلدوا  تعزيدز  ٨) اجملتمع  يف للروما االجتماع  لإلدماج اإلجيابي  ابآلاث 
 .الروما فيها يعي  الي احمللي 
 احلكومدد  وترفددع .الددربنم  تنفيدد  برصدد  الرومددا مجاعدد  حلمايدد  احلكوميدد  اللجندد  وتضددطلع -٣٧

 اخلاصددددن والدددربنم  القدددانون تنفيددد  عدددن سدددلوفينيا جلمهو يددد  الوطنيددد  اجلمعيددد  إىل تقدددا ير ابنتظدددا 
 اخلدام  التقريدر وهدو األخدري، التقريدر احلكومد  اعتمد   قد و  .سدلوفينيا مجهو يد  يف الروما ماع جب
 املختصدد  العاملدد  اهليئدد  وقامددت .201٨ متوا/يوليدده 1٨ يف سددلوفينيا يف الرومددا مجاعدد  ضددعو  عددن

 يف التقريددددر ونددددوق  ،201٨ أيلو /سددددبتمرب 2٧ يف التقريددددر يف ابلنظددددر الوطنيدددد  للجمعيدددد  التابعدددد 
 .201٨ الثاين/نوفمرب تشرين 2٨ يف املعقودة الوطني  للجمعي  العام  اجللس 
 للتوعياة تد ابري 2021-201٧ للفد ة لرومدااب اخلاصد  للتد ابري الدوطي الربنم  ويشم  -٣٨

 التحيدددز علدددى للقضدددا  وتددد ابري ،الرومدددا مجاعددد  ومتكدددن لتعزيدددز تددد ابري وهددد  ،ومكافحتااا  ابلتميياااز
 لددربام  خددا  اهتمددا  ويددوىل .الرومددا مجاعدد  إاا  السددكان أغلبيدد  لدد ى السددائ ة النمطيدد  والقوالدد 
 . 1٨)الروما مجاع  أفراد مع املهني  بصفته  يتعاملون ال ين العمومين املوظفن وتثقي  ت  ي 
 الدوا دة التد ابري تنفيد  يف وتعاوهدا الروماا مجاعاة ملنظمات النشطة املشاركة تعزيز وبغي  -٣9
 األقليددددا  مكتدددد  يقدددد   ،2021-201٧ للفدددد ة لرومددددااب اخلاصدددد  للتدددد ابري الددددوطي الددددربنم  يف

 مجاعد  قدانون مبوجد  أنشد  الد ي سدلوفينيا، مجهو يد  يف الرومدا مجاعد  جملل  املاي ال ع  القومي 
 ويقد   .الوطنيد  السدلطا  مسدتوى علدى الرومدا مجاعد  مصداح لتمثيد  سدلوفينيا مجهو يد  يف الروما

 خددال  مددن الرومددا ماعدد جل األخددرى املنظمددا  هبددا تضددطلع الددي  لألنشددط التمويدد  أيضددا   املكتدد 
  . 19)الطلبا  لتق مي العام  الن ا ا 

 املعدددي الدددواا ا  بدددن املشددد ك العامددد  الفريددد  احلكومددد  أنشددد   ،201٧ أاي /مدددايو ويف -40
 بصددددياغ   كل  دددد  وقدددد  ،ساااالوفينيا مجهوريااااة يف الرومااااا مجاعااااة قااااانون علاااا  تعااااديالت إبعااااداد

 قب  من التع يال  وأتيي  مناقش  ومتت .الروما مجاع  مع ذلك بع  تنسيقها مت الي ،التع يال 
 اعتمدددد   ،201٨ آذا /مددددا س ويف .الرومددددا مجاعدددد  حلمايدددد  احلكوميدددد  واللجندددد  الرومددددا مجاعدددد  جملدددد 
 ،201٨-2014 التشددريعي  الفدد ة ويف .فيهددا للنظددر الوطنيدد  اجلمعيدد  إىل وقدد متها التعدد يال  احلكومدد 

 لقدانون ج يد ة تعد يال  إعد اد أخدرى مدرة وسيجري .التع يال  تلك الوطني  اجلمعي  تناق  م
 .سلوفينيا مجهو ي  يف الروما مجاع 
 الددي النشددط ، العمالااة سياسدد  تدد ابري إطددا  يف أولويدد  ذا  جمموعدد  الرومددا مجاعدد  متثدد و  -41

 مشرو  تنفي  حاليا   وجيري .العم  فر  وحتسن الكفا ا  بنا  إىل هت ف عم  حلقا  تشم 
 الوضا  لتحسان أنشدط  تدوفري أجد  مدن الرومدا ماعد جل األغرا  متع دة مراكز سبع  من يت ل 

 لتمكيددنه  القدد  ا  وبنددا  املعددا ف )اكتسددا  الرومااا مجاعااة ألفااراد االجتماااعي - االقتصااادي
 األوسددع، اجملتمددع يف اندد ماجه  وتعزيددز حيدداهت ، بنوعيدد  والنهددو  العمدد  ، سددو  يف النجددا  مددن
 .السكان غالبي  مع والتعاون الثق  وبنا 
 ،التشديي و  املكااي للتخطاي  ج ي  تشريع النفاذ حيز دخ  ،201٨ حزيران/يونيه ويف -42

 بصدددو ة املبددداين أمددداكن وحت يددد  ،املكددداين التخطدددي  حتسدددن إىل هتددد ف قدددوانن ثالثددد  مدددن ويتددد ل 
 .الالامدد  التصددا ي  علددى احلصددو  دون شددي   الددي املبدداين علددى الشددرعي  إضددفا  وتيسددري ،شددامل 
 القائمد  املبداين ومهدا  املبداين مدن بفئتدن األو  املقدا  يف التشدريع يف عليهدا املنصو  احللو  وتتعل 



A/HRC/WG.6/34/SVN/1 

9 GE.19-13424 

 ظددروف مراعدداة فيهددا يلددز  الددي القانونيدد  غددري املبدداين وبعدد  أكثددر  أوعامددا   20) طويلدد  فدد ة مندد 
 علدددى الشدددرعي  إلضدددفا  أيضدددا   الدددنه  هددد ا وسيسدددتخ   .االجتماعيددد   الظدددروف فيهدددا )مبدددا خاصددد 
 .الروما مث  الضعيف  االجتماعي  الفئا  فيها تعي  الي املستوطنا  يف املوجودة املباين
ددد وقددد  -4٣  نظدددا  يف الرومدددا أطفدددا  إدمددداجا  كثدددري   الروماااا مااا  سااااعدي مب االسدددتعان  بددد   ريس 

 األطفددددا   اي  مددددن ٣٣ يف الرومددددا مددددن ا  مسدددداع 2٨ يوجدددد  احلاضددددر، الوقددددت ويف . 20)التعلددددي 
 .والثانوي  االبت ائي  وامل ا س

 عدن التقدا ير احلكومد  اعتمد   ،واهلنغارياة اإليطالياة القوميتن جلماعتناب يتعلد  وفيما -44
 اللغد  بثنائيد  املتعلقد  اللدوائ  تنفيد  تد ابري بدرنم  تنفي  بش ن 201٧و 201٦و 2015 األعوا 
 هدددد   القوميدددد  ماعددددا ابجل املعنيدددد  الوطنيدددد  اجلمعيدددد  جلندددد  نقشددددت وقدددد   201٨-2015 للفدددد ة
 .الت ابري ه   تنفي  يف تق ما القومي  اجلماعا  شه  و  .التقا ير
 اخلاصاااة للحقااوق املااانظم لقااانونل لاملعااد    قاااانونال دخدد  ،201٨ أيلو /سددبتمرب ويف -45

 يوسدع  1) وهدو  ،النفداذ حيدز التعلايم جماال يف واهلنغارياة يطالياةإلا ثنيتانإلا اجلمااعتن ألفاراد
 وتعلدددي  األجددد  القصدددري العددداي التعلدددي  أي ،القوميددد  اجملتمعدددا  لغدددا  اسدددتخ ا  يف احلددد  نطدددا 

 التعلدي  يف احلد  نطا  يوسع  2) اخلاص   االحتياجا  ذوى البالغن والشبا  روالقص   طفا ألا
 للتالميددد  ابللغتدددن األسدددئل  تدددوفري علدددى يدددن   ٣)  القدددوميتن اجلمددداعتن ألفدددراد األ  للغددد  اجملددداين
 اللغتدن مسدابقا  )ابسدتثنا  ابملعدا ف املتعلقد  للمسدابقا   ابلنسدب اللغ  الثنائي  امل ا س وطال 

 جاندد  مددن القددرا ا  اختدداذ عمليدد  يعدد    4)  حكوميددا متددويال تتلقددى الددي واهلنغا يدد   السددلوفيني 
 القوميددد  ماعدددا اجل علدددى جيددد  أنددده علدددى يدددن   5) اللغددد   ثنائيددد ال التعليميددد  امل سسدددا  جمدددال 
 للم سسددددا  السددددنوي  العمدددد  خطدددد  مق حددددا  بشدددد ن  أيهددددا تقدددد   أن الدددد اي ابحلكدددد  املتمتعدددد 
 املتعلقد  الشدرو  يعد    ٦) العدا   املسدتوى مدن أعلدى بدرام  تقد   أن أيضدا   هلدا وجيوا التعليمي ،

 .املعتم  االمتحان واجتياا التعل  لغ  مبعرف 
 العمدددد  وخطدددد  ،201٨-2014 للفدددد ة اللغدددد  بتعلددددي  املتعلقدددد  العمدددد  خطدددد  إىلدا  واسددددتنا -4٦

 الااااوطين ابلاااا  م  اخلااااا  والقاااارار ،201٨-2014 للفدددد ة اللغويدددد  املرجعيدددد  ابألدوا  اخلاصدددد 
 رصد ب املعدي الدواا ا  بدن املشد ك العامد  الفريد  يعد  ،2018-2014 للفاة اللغوية للسياسة
 واملشددا يع السددابق  واألنشددط  العمدد  وخطدد  القددرا  تنفيدد  عددن سددنوي  تقددا ير اللغويدد  السياسدد  تنفيدد 

 اسدتخ ا  بتعزيدز املتعلقد  األنشط  ذلك ويشم  .ذلك إىل وما وال  اسا  والربام  التموي  املش ك 
 )بدددرام  اإلعدددال  ووسدددائ  والثقافددد  التعلدددي  جمددداال  يف العدددا  القطدددا  يف واهلنغا يددد  اإليطاليددد  اللغتدددن
 والرعايددد   ،Jezikovna Slovenija اإللكددد وين املوقدددع )مثددد  اإلعالميددد  واألنشدددط  والتلفزيدددون، اإلذاعددد 
 تسددعى ذلددك، ضددو  ويف .واالسددتما ا   الرمسيدد  )اإلجددرا ا  العامدد  اخلدد ما  مددن وغريهددا الصددحي ،
 املتكلمدددن، جلميدددع اللغويددد  الكفدددا ة وحتسدددن الثقدددايف، والتبددداد  التعددداي  تعزيدددز إىل جاهددد ة سدددلوفينيا

 خدددا ج ذلدددك يف مبددا سدددلوفينيا، إقلددي  كامددد   يف واهلنغا يددد  يطاليدد إلا اللغتدددن اسددتخ ا  أبمهيددد  التوعيدد و 
 . 21)اللغ  الثنائي  املناط 
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 األجان  -زاي 
 74و 55 التوصيتان  

 يف ان ماجه  ريس  ت   برام  يف املشا ك  الثالثة البلدان لرعااي حي  ،األجان  لقانون وفقا   -4٧
دد .سددلوفينيا يف واالجتماعيدد  واالقتصددادي  الثقافيدد  احليدداة  املرسددو  يف ونطاقهددا الددربام  طريقدد  د   وحت 
 .الربام  تلك ونطا  الثالث  البل ان  عااي إدماج أج  من ال ع  برام  توفري بوسائ  املتعل 
 السااالوفينية اللغاااة يف دورساااا   والثدددانوي االبتددد ائ  العدددادي التعلدددي  ضدددمن ال ولددد  متدددو  و  -4٨

  .املهاجرين للطال  األ  اللغ  يف ود وسا  
لددد  القدددوانن آخدددر وتدددن  -49  وقدددانون املهدددي التعلدددي  )قدددانون الثدددانوي التعلدددي  تدددنظ  الدددي املع  

 اللغدددد  تعلددد  إمكانيدددد  تدددوفري علددددى ،201٧ عدددا  يف النفدددداذ حيدددز دخلددددت الدددي الثانويدددد  ، املددد ا س
 التعلددددي  أمتددددوا الدددد ين أو السددددلوفيني  عددددن األ  لغددددته  ختتلدددد  الدددد ين للطددددال  ابلنسددددب  السددددلوفيني 
ددد .سدددلوفينيا غدددري بلددد ان يف االبتددد ائ   السدددنتن يف املهددداجرين الطدددال  تسدددج  الدددي املددد ا س ن ومت 
 للطدال  املهنيد  ملسداع ةا أجد  مدن اإلضدافي  السداعا  مدننا  معيدا  ع  التعلي  من والثاني  األوىل
 .السلوفيني  اللغ  يتعلمون ال ين
 أجددد  مدددن ةالصاااح يملهنيااا خاااا  دليااال إعددد اد مت ،201٨و 201٦ بدددن الفددد ة ويف -50

 ويف .األوليددد  الصددحي  الرعايددد  إطددا  يف الطددي اجملدددا  يف والعدداملن املهدداجرين بدددن التواصدد  تيسددري
 هبد ف سدلوفيني  مد ن ثدال  يف الثقافدا  بدن للحدوا  مشا يع أطلقت ،201٨و 201٧ عام 
 ومددن .احملليدد  اجملتمعددا  يف الثالثدد  البلدد ان  عددااي إدمدداج تيسددري أجدد  مددن احملليدد  اجملتمعددا  تنشددي 
 األوي "اإلدمدددداج املعنددددون الددددربنم  إطددددا  ويف .2019 عددددا  هايدددد  يف املشددددرو  ينتهدددد  أن املقددددر 

 تعلدد  بددن الدد و ا  هدد   وجتمددع سددلوفينيا  أحنددا  مجيددع يف جمانيدد  تعلددي  دو ا  تتددا  للمهدداجرين"،
 .ال ستو ي  وترتيباهتا وثقافتها سلوفينيا ات يخ وتعل  السلوفيني  اللغ 

 املشطوبون األشخا  -حاء 
 161 ،149 ،100 ،99 ،97-95 ،66 التوصيات  

 الددددد ائمن املقيمدددددن سدددددج  مدددددن شدددددطبه  مت الددددد ين األشدددددخا  وضدددددع نظدددددي ت أجددددد  مدددددن -51
 ،2010 عدددددا  ففدددد .  22)التددددد ابري مددددن سلسدددددل  سددددلوفينيا اعتمددددد   " ، ون"املشددددطوب يسدددددمى )مددددا
 يعيشدون الد ين السدابق  يوغوسدالفيا ملدواطي القدانوين للمركدز املدنظ  لقدانونل املعد     قدانونال  اعتم 
 "املشدددطوبن"، لألشدددخا  التعددوي  يف احلددد  تنظدددي  بغيدد  ،201٣ عدددا  ويف .سدددلوفينيا مجهو يدد  يف

 مدن الشدط  نتيجد  ابألشخا  حلقت الي األضرا  عن للتعوي  املنظ  القانون سلوفينيا اعتم  
 يف احلاااق علدددى يدددن  الددد ي التعدددوي  ، بقدددانون بعددد  فيمدددا إليددده )املشدددا  الددد ائمن املقيمدددن سدددج 

 أشدكا  وهنداك .املتكبد ة األضدرا  عن كتعوي   العادلة الاضية أشكال م  وغر  املايل التعويض
 شد اكا ا دفدع مثد  اجملداال ، خمتلد  يف احلقدو  مما سد  تيسدر أو تكف  العادل  ال ضي  من أخرى

 سددددبي  علددددى ذلددددك يف والنظددددر االجتماعيدددد  احلمايدددد  بددددرام  يف اإلدمدددداج اإللزامدددد   الصددددح  لتدددد منا
 ال ولدد   مددن ال  اسددي  املددن  علددى واحلصددو  العموميدد   األمددوا  يف حقددوقه  إعمددا  وتيسددري األولويدد  
  التعلددي  بنظددا  االلتحددا و  السددكن  مشدداك  حدد  يف السددلوفينين املددواطنن مددع املعاملدد  يف واملسدداواة
 .اإلدماج بربام  يسمى ما يف أولوي  ذا  معامل  على واحلصو 
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 علدى املطالبا  أصحا  من يستح  من حصو  ضمان هو التعوي  قانون من والغر  -52
 أصدحا  مدن يسدتح  ملدن جيدوا أنده علدى التعوي  قانون وين  .وفعال  سريع  بطريق  عادل  ترضي 

 مددن أخددرى أشددكا  علددى يددن  كمددا  إدا ي، إجددرا  إطددا  يف ماليدد  تعويضددا  يطلدد  أن املطالبددا 
 التمددداس أكدددرب أضدددرا  هبددد  حلقدددت أنددده يعتدددربون الددد ين املطالبدددا  ألصدددحا  وجيدددوا .العادلددد  ال ضدددي 
 كددان  إذا مدا حت يدد  يف مطالد  لكدد  مد وك ألمددروا .القضدائي  اإلجددرا ا  خدال  مددن املداي التعدوي 
 .القضائي  اإلجرا ا  أو اإلدا ي  إلجرا ا اب ابالستعان  املاي التعوي  يف حقه سيما س

 قدددددانون مدددددن 12 املدددددادة دسدددددتو ي  بعددددد   ال سدددددتو ي  احملكمددددد  قضدددددت ،201٨ عدددددا  ويف -5٣
 يف املطالبددد  لصددداح  ميدددن  أن ميكدددن الددد ي املددداي التعدددوي  ملبلدددغفا  سدددق حددد د  الدددي التعدددوي ،
 للقدانون  املعد     القدانون اعتم  ال ستو ي ، احملكم  قرا  تنفي  أج  ومن . 2٣)القضائي  اإلجرا ا 

 الد ائمن املقيمدن سدج  من الشط  نتيج  ابألشخا  تلح  الي األضرا  عن لتعوي ل املنظ 
 .201٨ األو /ديسدمرب كانون  ٣0 يف النفاذ حيز ودخ     املع     لقانوناب بع  فيما إليه يشا )

 علدى فوائد  مدن  علدى وين  القضائي  اإلجرا ا  يف املاي التعوي  سق   املع     قانونال ويلغ 
 .القضائي  اإلجرا ا  يف املطالبا  أصحا  لصاح املت خرا 

 بعدد  ابلتعددوي  مطالبددا  قدد مت الددي املتضددر ة األطددراف علددى املع لدد  الالئحدد  وتنطبدد  -54
 قددددانون تطبيدددد  ات يددددخ قبدددد  أو  2014 حزيران/يونيدددده 1٨ )بعدددد  التعددددوي  قددددانون تطبيدددد  ات يددددخ

 ل تيبددددا ا حبسدددد  للتقدددداد  مطالباهتددددا ختضددددع والددددي  2014 حزيران/يونيدددده 1٨ )قبدددد  التعددددوي 
 قدانون تطبيد  ات يدخ قبد  تعدوي لل مطالبا  ق مت الي املتضر ة ابألطراف يتعل  وفيما .السابق 
 احملكمدد  قددرا  فدد ن، التقدداد  بسددب  سددقطت قدد  تقدد ميها، عندد  مطالباهتددا، تكددن م والددي التعددوي 
 .فددو ي أبثددر التعددوي  قددانون مددن 12 املددادة ألغددى قدد  201٨ آذا /مددا س 15 املدد    ال سددتو ي 
 غددددري القضددددائي  اإلجددددرا ا  يف املدددداي التعددددوي  مبلددددغ مددددن احلدددد  أبن ال سددددتو ي  احملكمدددد  وقضددددت
 حلقدددت الدددي ابألضدددرا  يتعلددد  فيمدددا كامددد   تعدددوي  علدددى احلصدددو  للمطدددالبن حيددد  وأنددده دسدددتو ي

 .ابملمتلكا  املتصل  غري ضرا ألا عن العاد  املاي وابلتعوي  ابملمتلكا 

 اإلعاقة ذوو األشخا  -طاء 
 148-145 التوصيات  

 . 24)اإلعاقد  ذوي لألشدخا  اإلنسدان حقدو  وإعمدا  ابحد ا  ملتزمد  سلوفينيا تزا  ال -55
  خطدوة شخصدين، مسداع ين توظيد  مدن نمك د ال ي الشخصي ، املساع ة قانون اعتماد ويعترب
 األشخا  حقو  حلماي  م سس  إنشا  على ين  التنسي  طو  قانون وهناك .األما  إىل كبرية
 .اإلعاق  ذوي
 لتقددد مي دعدددوة صددد    ،2022-201٨ للفددد ة االجتمددداع  الدددتالح  سياسددد  إطددا  ويف -5٦

 الفاااار  بتكااااافؤ املتصدددد  املشددددرو  يف املشددددا ك  إىل احلكوميدددد  غددددري املنظمددددا  تدددد عو مق حددددا 
 التشددريعا  علددى االطددال  تيسددري أجدد  نومدد .ضاادهم التمييااز وعاادم اإلعاقااة ذوي لألشااخا 

 املشددرو  ويتضددمن .القددرا ة سددهل  أشددكا  إىل ترمجتهددا ريجتدد اإلعاقدد ، ذوي ابألشددخا  املتصددل 
 املبنيددد  البيئددد  إىل الوصدددو  إمكانيددد  تسدددهي  يف متخصصدددون خدددربا  يقددد مها ت  يبيددد  دو ا  أيضدددا  

 .واالتصاال  املعلوما  وتكنولوجيا
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 املشددا يع وتشددجع ،اإلعاقااة ذوي األشااخا  لتوظيااف فعالدد  سياسدد  سددلوفينيا وتنددته  -5٧
 تنفيدددد  وجيددددري .اإلعاقددد  ذوي األشددددخا  اسدددتخ ا  جمددددا  يف التدددد     العمددد  أل اب  تتددددي  الدددي

 وحمتددواي  شددام  هدد  اتبددا  خددال  مددن - املشددرو  ويهدد ف الشددبا "  "انتقددا  املعنددون املشددرو 
 ،اخلاصاة االحتياجات ذوي للشبا  االجتماعي اإلدماج تعزيز إىل - منهجي  بصو ة مصمم 
 .العم  سو  إىل امل  س  من االنتقا  تيسري بغي  املوح  ال ع  بيئ  هتيئ  على املساع ة مث ومن
 املبنيااااة البيئااااة إىل الوصددددو  إمكانيدددد  حتسددددن لددددزايدة جهودهددددا بدددد   سددددلوفينيا وتواصدددد  -5٨

 متويد  يف سدلوفينيا تشدا ك االجتماعيد ، لمسداع ةل اإلمنائي  ربام ال إطا  ويف .األساسية واهلياكل
 .“اإلعاق  ذوي الطال  نق ” املعنون اإلمنائ  الربنم 
 التصدمي  حتك  الي لألنظم  اإللزام  االمتثا  على ين  لبنا ل ج ي  قانون اعتم  وق  -59
 ابلتصدمي  املتعلقد  للدوائ  األسداس القدانون ويدوفر .العامد  ألغدرا ل املستخ م  املباين جلميع العا 

 املبنيدد  البيئد  إىل الوصدو  إمكانيد  ريتدوف علدى تددن  الدي اسدتخ امها، وسدهول  املبنيد  للبيئد  العدامل 
  .(SIST ISO 21542:2012) أخرى معايري االعتبا  يف وأتخ  استخ امها، وإمكاني 

 وهددو النفدداذ، حيددز  املعدد    الوطنيدد  اجلمعيدد  انتخددااب  قددانون دخددو  201٧ عددا  وشدده  -٦0
 .اإلعاقااة ذوي لألشااخا  متاحااا االقااااع مراكااز إىل الوصااول يكااون أن جياا  أندده علددى يددن 
 201٨ عددا  يف احملليدد  واالنتخددااب  الوطنيدد  اجلمعيدد  انتخددااب  خددال   املعدد    القددانون طبدد  وقدد 
 .2019 عا  يف األو وبي  االنتخااب  وأثنا 
 وتشدجع .اخلاصاة االحتياجاات ذوي األطفاال ضد للتمييز للتص ي خاص  ت ابري تخ وت   -٦1

 امل سسددددا  مددددع التعدددداون يف الددددراغبن األشددددخا  توظيدددد  علددددى احلكوميدددد  غددددري املنظمددددا  سددددلوفينيا
 توظيددد  التعليميددد  امل سسدددا  وتواصددد  .اخلاصددد  االحتياجدددا  ذوي األطفدددا  مدددع العمددد  يف التعليميددد 

 الصدددل  ذا  األخدددرى األنشدددط  وتشدددم  .اخلاصددد  االحتياجدددا  ذوي األطفدددا  مدددع للعمددد  املسددداع ين
 احملليدد ، البيئددا  يف اخلاصدد  االحتياجددا  ذوي والشددبا  لألطفددا  االجتمدداع  اإلدمدداج لتعزيددز مشددا يع
 وبرنجمددا   وأسددره ، اخلاصدد  االحتياجددا  ذوي األطفددا  لدد ع  املتخصصدد  امل سسددا  مددن شددبك  وبنددا 
 .وسلوكي  عاطفي  اضطرااب  من يعانون ممن م سسا  يف املودعن لألطفا  شامال  

 اجلنسن بن املساواة -ايء 
 111 ،110 ،108-104 ،61-59 ،25 ،23 ،21 التوصيات  

 ويدن  .والد وي الدوطي الصدعي ين علدى اجلنسدن بدن واملسداواة املدرأة بتمكن ملتزم  سلوفينيا -٦2
  25)2020-2015 للفاااة والرجاال املاارأة باان الفاار  لتكااافؤ الااوطين ابلاا  م  املتعلااق القاارار
 بشددك  فدد د املددرأة حقددو  حلمايدد  املتخدد ة التدد ابري أمددا .لسددلوفينيا الوطنيدد  السياسدد  أولددواي  علددى
 بتنفيددد  اخلدددا  التقريدددر احلكومددد  اعتمددد   ،201٨ عدددا  يفو  .ال و يددد  اخلطددد  يف ا  حت يددد أكثدددر
 عدددن 2020-2015 للفددد ة والرجددد  املدددرأة بدددن الفدددر  لتكددداف  الدددوطي ابلدددربنم  املتعلددد  القدددرا 
 .2019و 201٨ لعام  ال و ي  واخلط  201٧و 201٦ عام 
 مشددا يع متويدد  يف املق حددا ، تقدد مي إىل السددنوي  الدد عوة خددال  مددن سددلوفينيا، وتشددا ك -٦٣

 التوعية، على  ئيسي  بصف  ال كيز مع والرج ، املرأة بن ابملساواة املعني  احلكومي  غري املنظما 
 ،اجلنسااانية النمطيااة القوالاا  علاا  والقضاااء اجلاانس، نااوع أسااا  علاا  القااائم التمييااز ومناا 
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 لتنفيد  عامد  ند ا ا  توجيده جيدري ،2019 عدا  ويف .الضعيف  للفئا  خا  اهتما  يوىل حيث
 من األخرى الضعيف  الفئا و  الروما لنسا  النش  اإلدماج تغط  الي االجتماع  الضمان برام 
 بغيدد  العمدد  سددو  يف اندد ماجهن فددر  تعزيددزو  احملليدد  البيئدد  يف اندد ماجهن تعزيددز هبدد ف ،النسددا 
 الصداد ة امل  سي  الكت  يف اجلنساين املنظو  إد اج مت ،201٧ عا  ومن  .الفقر خماطر من احل 

 املنداه  حتد يث يدت  االقتضدا ، وعند  .اجلدن  ندو  أسداس علدى القدائ  التمييدز ملندع وذلدك ح يثا،
 .اجلنسن بن ابملساواة تتعل  تغيريا  لتضمينها والثانوي  االبت ائي  للم ا س ال  اسي 

 خدددددال  مدددددن القيادياااااة املناصااااا  يف للجنسااااان املتاااااوازن التمثيااااال سدددددلوفينيا وتشدددددجع -٦4
 اهتمددا  ويددوىل .القدد  ا  وبنددا  املعلومددا  وتددوفري التوعيدد  علددى تركددز منتظمدد  أبنشددط  االضددطال 

 يفو  .التجا ي  األعما  ويف احملل   املستوى على سيما )ال السياس  يف القيادي  للمناص  خا 
 بلغدت حيدث ،طفيفدا   تراجعدا   الوطني  اجلمعي  يف املرأة متثي  شه  ،201٨ عا  انتخااب  أعقا 
 201٨ لعا  احمللي  االنتخااب  وشه   .املنتخبن النوا  من فق  24,4 للنسا  املئوي  النسب 
 يف النسددددا  عدددد د ويف املائدددد   يف 10 إىل تصدددد  )بنسددددب  البل يدددد  اجملددددال   ئيسددددا  عدددد د يف اايدة

 علددى إلدخاهلددا تعدد يال  إعدد اد حاليددا   وجيددري .املائدد   يف ٣٣ إىل تصدد  )بنسددب  البل يدد  اجملددال 
 مبد أ القانونيد  الناحيد  مدن  تطب  د سدوف التعد يال  وهد   والرج   املرأة بن الفر  تكاف  قانون
 واجملتمعا  احلكومي ، اهليئا  بع  يف اجلنسن من لك  األق  على املائ  يف 40 بنسب  التمثي 
 اجملتمعدددا  أو احلكومدد  ممثليهدددا تعددن    الدددي العددا  القدددانون وكيددان  الددد اي، ابحلكدد  املتمتعددد  احملليدد 
  .ال اي ابحلك  املتمتع  احمللي 
 املع ال  أدىن بن من ه  األجور متوس  يف اجلنسن بن الفجوة ف ن سلوفينيا، ويف -٦5
 تشدم  للمدرأة التقاع يد  واملعاشا  األجو  اخنفا  يف تسه  الي العناصر أن ولوحظ .أو واب يف
 والشد ون واألسدرة العمد  واا ة أطلقدت ،2019 عدا  ويف .احليداة م ى على خمتلف  سلوكي طا  أمنا

 االحتداد متويلده يف يشدا ك الد ي التقاعد ي"، معاشد  "عملد ، مشرو  الفر  وتكاف  االجتماعي 
 من والرجا  النسا  متكن أج  من للتوعي  أدوا  استح ا  هو املشرو  من والغر  .األو ويب
 .حياهت  طوا  واملهن  ابلعمال  يتعل  فيما مستنرية قرا ا  اختاذ
 بشدد ن قددرا  إعدد اد حاليددا   وجيددري . 2٦)املاارأة ضااد العنااف ملناا  مسددتمرة اجلهددود تددزا  وال -٦٦
 مدع للعمد  توجيهيد  مبدادئ القدرا  وسيتضمن .املرأة ض  والعن  األسري العن  ملنع وطني  خط 

 تنفيدد  عدن تقريددر أو  سدلوفينيا تعدد  ،2019 عدا  ويف .اجلنسدد  يد ا إلل يتعرضددون الد ين األطفدا 
 .ومكافحتهما املنزي والعن  لنسا ا ض  العن  من للوقاي  أو واب جمل  اتفاقي 
 النسددا  ضدد  العندد  أشددكا  مجيددع منددع إىل الراميدد  اجلهددود مددن وكجددز  ،201٧ عددا  يفو  -٦٧

 النسددددددا  ضدددددد  اإللكدددددد وين العندددددد  أوقدددددد  Click-off!" مشددددددرو  سددددددلوفينيا أطلقددددددت والفتيددددددا ،
 األو / كددددانون  يف املشددددرو  ينته وسدددد .األو وبيدددد  املفوضددددي  متويلدددده يف تشددددا ك الدددد ي والفتيددددا "،

 12 بدن أعمدا هن تد او  الدالي والفتيا  النسا  على  ئيسي  بصو ة يركز وهو .2019 ديسمرب
 .والدوع  احلساسدي  مسدتوى و فدع اجلنسداني  النمطيد  القوالد  وإاالد  مندع إىل ويه ف سن ، ٣0و

 للعنددد  احملتملدددن الضدددحااي إىل الوصدددو  تسدددته ف إعالميددد  محلددد  يف املشدددرو  مدددن جدددز  ويتمثددد 
 سددن  19و 12 بددن أعمددا ه  تدد او  الدد ين والفتيددان الفتيددا  سدديما وال اإلن نددت، عددرب التحددر و 

 هبددن، والتحددر  والفتيددا  النسددا  ضدد  احلاسددويب ابلعندد  العددا  الددوع  اايدة طريدد  عددنف .وذويهدد 
 موقد  اختداذ على وتشجع اجلنس  والتحيز اجلنساني  النمطي  القوال  إاا  احلساسي  احلمل  تعزا

 .احلاسويب العن  منع إاا  خمتل 
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 األطفال -كاف 
 ،105 ،104 ،93 ،91 ،68 ،42 ،40 ،39 ،25 ،23 ،21 ،20 التوصااااااااااااااااااايات  

109-118، 130، 131 
 حقدددو  حلمايدد  التشدددريع  اإلطددا  ،201٧ عدددا  يف اعتمدد  الددد ي األسددرة، قدددانون يكفدد  -٦٨

 ،201٦و 200٦ بدن الفد ة يفو  . 2٧)احلمايد  تد ابري مدن مسدتوى أعلدى على ين  وهو ،الطف 
 ألطفددددا ل املخصدددد  ربنم الدددد يف والشاااابا  األطفااااال ومناااااء حلمايااااة ملموسدددد  تدددد ابري حت يدددد  مت

  2024-2019 للفدد ة لألطفددا  ج يدد  بددرنم  إعدد اد حاليددا   وجيددري . 201٦-200٦) والشددبا 
 يف ومشدددا كته  ومحدددايته ، األطفدددا  ضددد  العنددد  مندددع علدددى خاصدددا   تركيدددزا   الدددربنم  هددد ا وسدددريكز

 وتكداف  األطفدا ، الحتياجدا  املراعيد  والع الد  الرقميد ، البيئد  يف واألمن تعنيه ، الي اإلجرا ا 
 أو واب جملدددد  اسدددد اتيجي  يف الددددوا دة التوصدددديا  إىل الوثيقدددد  وستسددددتن  .األطفددددا  جلميددددع الفددددر 
 يف األطفا  حياة ونوعي  احتياجا  االعتبا  يف وست خ  ،2021-201٦ للف ة الطف  حلقو 
 الدوطي لدربنم اب املتعلد  القدرا  وهد  لشدبا ،ا بشد ن منفصدل  ي برنجم وثيق  اعتماد ومت .سلوفينيا
 يف اعتمدد  الد ي  ،املعد    األسدري العند  منددع قدانون ند  وقد  .2022-201٣ للفد ة للشدبا 

  . 2٨)لألطفا  املهين  واملعامل  الب ني  للعقوب  الصري  احلظر على ،201٦ عا 
 التدد  ي  تددوفرل أسددراي   مركددزا   11 متويدد  يف سددلوفينيا تشددا ك ،2020-201٨ الفدد ة ويف -٦9

 الوالدياة الكفااءات تعزياز إىل هت ف الي اإلجيابي  الوال ي  الرعاي  بش ن العملي  العم  وحلقا 
 أمندا  يف اإلجيابيد  التغيدريا  تعزيدز هدو التد  ي  مدن والغدر  .اإللزاميد  الد و ا  إح ى ابعتبا ها
 .األسري  التنشئ 
 لألطفدا  االجتماعياة النفساية للمسااعدة بر جماا   15 متوي  يف أيضا   سلوفينيا وتشا ك -٧0

 يف اإلجيدايب واال تبا  العالقا  وحتسن ،الفعا  التواص  طر  تعلي  إىل هت ف واألسر والشبا 
 االنفعدددددداال ، إدا ة وحتسددددددن ،والشددددددبا  لألطفددددددا  االجتماعيدددددد  الكفددددددا ا  وحتسددددددن ،األسددددددرة

 ذلددك يف مبددا املشدداك ، حدد  يف الوقائيدد  الطددر  وتعزيددز ،إجيابيدد  ذاتيدد  صددو ة بنددا  علددى واملسدداع ة
 مددن واحلدد  ،وال  اسدد  امل  سددي  الواجبددا  أدا  يف املسدداع ة وتددوفري والعاطفيدد ، السددلوكي  املشدداك 
 .ذلك إىل وما ،النفسي  املعانة
 ابلتسدداوي واعد امل األجيددا  تعد دةامل املراكدز مددن 15 سدلوفينيا متددو  ذلدك، إىل ضداف إلواب -٧1
 االجتمداع  اإلدمداج علدى تركدز سنوا  مخ  م هتا وقائي  برام  تنف  الي سلوفينيا، أ اض  على

 وحلقدا  التد  ي  أيضدا   املراكدز وتوفر .االجتماع  االستبعاد ومنع الضعيف ، االجتماعي  للفئا 
 .األطفا  تنشئ  جما  يف الوال ي  الكفا ا  لتطوير العم 
 فليعددر   التعلددي  ومتويدد  تنظددي  قددانون تعدد ي  مت ،العنااف ماا  األطفااال محايااة أجدد  ومددن -٧2

 آخدر شدك  وأي لألطفدا  البد ين العقدا  فيها حيظر الي زةواحملف    اآلمن  التعل  بيئ  أوض  بشك 
 ظددروفه  إىل سددتنادابال املعاملدد  يف املسدداواة وعدد   بيددنه  وفيمددا األطفددا  ضدد  العندد  أشددكا  مددن

 .الشخصي 
 ضااد والعنااف الشاابا  باان  29)األقااران عنااف ملنددع أبنشددط  االضددطال  أيضددا   وجيددري -٧٣

 امل  سن ض  العن  وأد ج العن ، بش ن إقليمي  مشاو ا  نظمت ،201٧ عا  ويف .املعلمن
 الشدددرط  أطلقدددت ،201٨ أيلو /سدددبتمرب ويف .والدددتعل  للتعلدددي  ال وليددد  االستقصدددائي  ال  اسددد  يف
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 بدن العند  مدن احلد  األقدران  "عند  بعندوان سدنتان م تدهعا  مشدرو  والرايض  والعلو  التعلي  وواا ة
 آخدر هدا  هد ف ويتمثد  .املعلمدن ض  والعن  األقران عن  من احل  على للمساع ة الشبا "

 ملندددع الوطنيددد  االسددد اتيجي  اخلطددد  تنفيددد  يف السدددلوفيني  امل سسدددا  دعددد  يف املشدددرو  أهددد اف مدددن
 ويف التعلددي ، عمليدد  إطددا  يف املعلمددن ضدد  والعندد  ر،القص دد بددن والعندد  األطفددا ، ضدد  العندد 
 مدددن الثددداين النصددد  يف الثدددانوي ابلتعلدددي  اخلدددا  التشدددريع تنقدددي  مت وقددد  .ككددد   واجملتمدددع األسدددرة،

 طددال  لطدرد مسددوغا  تدوفر قدد  الدي االنتهاكددا  أخطدر قائمدد  نطدا  وسددع الد ي ،201٧ عدا 
 للخطددر صددحته  أو اآلخددرين حيدداة أو صددحته  أو حيدداهت  تعددري  تشددم  حبيددث الثانويدد  املدد ا س

 .اجلسي  عقل ال أو س ياجل ذىاأل إحلا  إىل يفض  ق  مما
 ،احلديثاااااة واالتصااااااالت املعلوماااااات لتكنولوجياااااا اآلمااااا  ابالساااااتخدام يتعلددددد  وفيمدددددا -٧4

 تعلدد  بيئدد  يف التعلددي  ضددمان إىل سددعيا ،201٦ عددا  يف اسدد اتيجي  توجهددا  سددلوفينيا اعتمدد  
 املعلومددددا  لتكنولوجيددددا املبتكددددرة االسددددتخ اما  تدددد عمها ومسددددت ام  ومبتكددددرة ومفتوحدددد  م موندددد 

 الالامدددد  واملهددددا ا  لمعددددا فل والنددددوع  الفعددددا  كتسددددا اال  مددددن ذلددددك نوسدددديمك   .واالتصدددداال 
 التالميددددد   وكفدددددا ا مهدددددا ا  حتسدددددن يف املسدددددامه  عدددددن فضدددددال   اجملتمدددددع، يف النددددداج  لالنددددد ماج
 عددددن الصدددداد  للمددددواطنن الرقميدددد  لكفددددا ةل األو ويب طددددا اإل رج ت دددد ،201٧ عددددا  ويف .والطددددال 
 .السلوفيني  اللغ  إىل األو وبي  املفوضي 

 منداه  مدن جدز ا   تشدك  الرقمي  ابلتكنولوجيا اإلملا  مها ا  أصبحت ،2009 عا  ومن  -٧5
 جمددددا  يف العدددداملن مددددن وغددددريه  املدددد ا س ومدددد يرو امل  سددددون ويتلقددددى .والثانويدددد  االبت ائيدددد  ال  اسدددد 
 ،201٦ عدددا  ومنددد  .الرقميددد  الكفدددا ا  جمدددا  يف منتظمدددا   تددد  يبا   التعليميددد  امل سسدددا  يف التددد  ي 
 ومواضدديع امل  سدد  قبدد  التعلددي  مندداه  يف املعلومددا  تكنولوجيددا أساسدديا  إلد اج التحضددري جيددري
 املضدمون ويشدم  .والثانويد  االبت ائيد  املد ا س منداه  يف املعلومدا  تكنولوجيدا جما  يف تق ما   أكثر

 .واالتصاال  املعلوما  تكنولوجيا مبساع ة الصح  على واحلفا  لإلن نت اآلمن االستخ ا 
 املعددا ف اكتسددا  يف التعليميااة املؤسسااات يف اآلماا  للتنقاال الرئيسدد  اهلدد ف ويتمثدد  -٧٦

 ابلصددح  النهددو  بددن تدد او  األنشددط  مددن جمموعدد  خددال  مددن اآلمددن للتنقدد  الالامدد  واملهددا ا 
 إىلعدددا  م تدد دي وكلهددا االجتماعيدد ، والعناصددر والبيئيددد  اإليكولوجيدد  واملنظددو ا  ،الرايضدد  ومما سدد 
 .التنق  على الق  ة است ام 

 سددلوفينيا مجهو يدد  يف االجتماعيدد  احلمايدد  معهدد  أجراهددا استقصددائي  د اسدد  أظهددر  وقدد  -٧٧
 يف واسددددع نطددددا  علددددى منتشددددرة مسدددد ل  لددددي  لألطفددددا  القسددددري التشددددغي  أو األطفددددا  عمدددد  أن

 ،معدددد وما   يكددددون يكدددداد البقددددا  أجدددد  مددددن القسددددري العمدددد  فدددد ن ذلددددك، علددددى وعددددالوة .سددددلوفينيا
 املنداط  يف سديما وال املندزي، العمد  يف فدرا إلوا لألخدوة فرطد امل رعايد ال شدك  يف إال يالحدظ وال

 .امل ا س يف العاملون األحيان من كثري  يف يالحظه ما وهو الريفي ،
 املعدايري مدع تتف  ابألح ا  خاص  أحكاما   ابلفع  السا ي  اجلنائي  لتشريعا ا وتتضمن -٧٨

 ضدمان هدو اجلداحنن لألحد ا  اجلنائيد  املسد ولي  بشد ن خدا  قدانون وضع من والغر  .ال ولي 
 حاليددا   وجيدري .اجلنائيد  اإلجدرا ا  يف اجلدداحنن األحد ا  مدع للتعامد  شددام  قدانوين أسداس وجدود
 اجلمعيددد  إىل القدددانون مشدددرو  تقددد مي احلكومددد  وتعتدددز   ابألحااادا  خاااا  جناااائي قاااانون إعددد اد
 حاليدا   ينظمده الد ي اجلداحنن ابألحد ا  املتعلد  احملتدوى القانون وسينظ  .2019 عا  يف الوطني 
 ذلدك، إىل ضداف إلواب .اجلنائيد  العقدواب  إنفداذ وقانون اجلنائي  اإلجرا ا  وقانون اجلنائ  القانون
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 لألطفدا  اإلجرائيد  الضدمان  بشد ن 2016/800 األو ويب االحتداد توجيده مضدمون القدانون   جسي
  اسددددخ  مبددددادئ إىل القددددانون هدددد ا وسيسددددتن  .اجلنائيدددد  اإلجددددرا ا  يف املتهمددددن أو فدددديه  املشددددتبه
 ومصداح التمييدز  عد   مبد أ وهد   اجلداحنن، ابألحد ا  يتعلد  فيمدا عا  بوجه دوليا هبا ومع ف
 .الكرامددد  واحددد ا    إلددديه اإلصدددغا  يف واحلددد  والنمدددا   والبقدددا  احليددداة يف واحلددد  الفضدددلى  الطفددد 
 الفضددلى احاملصدد مبدد أ مراعدداة بوجددو  األساسددي ، أحكامدده يف صددراح ، القددانون مشددرو  ويعدد ف
 يف التناسد  وتطبيد  القدانون ، مشدرو  يف للجنداة العمدري التعريد  )حس  واألح ا  لألطفا 
 .اجلنائي  املقاضاة على الرد  إلجرا ا  األسبقي  وإعطا  ابألح ا ، املتعلق  اإلجرا ا  مجيع

 ابلبشر االجتار -الم 
 127-119 التوصيات  

 . ٣0)ابلبشددددر االجتددددا  ملكافحدددد  املؤسسااااي هيكلهااااا سددددلوفينيا عددددزا  ،201٨ عددددا  يف -٧9
 ملندددددع إدا ة سدددددلوفينيا جلمهو يددددد  ال اخليددددد  واا ة أنشددددد   ،201٨ الثددددداين/نوفمرب تشدددددرين 2٦ ويف

 .ابلبشر االجتا  ملكافح  الوطي املنس  أيضا   تض  الي ابلبشر، االجتا  ومكافح 
 الفريددد  نطدددا  توسددديع بشددد ن ا  قددرا احلكومددد  اختددد   ،2015 األو /ديسدددمرب كددانون  ويف -٨0

 القوميد  األقليدا  ومكتد  املاليد  اإلدا ة عدن ممثلدن ليشدم  ابلبشدر االجتدا  مبكافح  املعي العام 
 ليشددم  أخددرى مددرة العامدد  الفريدد  نطددا  توسدديع مت ،201٧ عددا  ويف .سددلوفينيا نقددااب  و ابطدد 
 .املهاجرين وإدماج ل ع  احلكوم  املكت  عن ممثلن
 والدد وائر التنفي يدد  الددواا ا  ختصدد  املعتمدد ة، العمدد  خلطدد  وفقددا  و  ذلددك، علددى وعددالوة -٨1

 .ومكافحته ابلبشر االجتا  منع إىل الرامي  لألنشط  األموال م دا  مزي احلكومي 
 والااازواج املبكااار الااازواج مسااا لة عاجلددد مل جهدددود مدددن تب لددده مدددا أيضدددا   سدددلوفينيا وكثفدددت -٨2

 أي علدى أو الدزواج على ما شخ  إجبا  يعترب ،2015 عا  ومن  .الروما مجاع  ل ى القسري
 2021-201٧ للف ة ابلروما اخلاص  للت ابري الوطي الربنم  يفر و  .جنائي  جرمي  مماث  احتاد
 تشدم  الدي الدزواج إطدا  خدا ج املعاشدرة حداال  مدع التعامد  عن  التباعه بروتوكو  إبع اد التزاما

 فري  إىل ه وع   .املبكر  )الزواج ضا ة  بيئ يف للعي  الوال ين بيت من القاصرين فرا  أو قاصرين
 لد ى القسدري الدزواج مسد ل  ومعاجلد  بروتوكدو  إعد اد مبهمد  الدواا ا  بدن مشد ك خمص  عام 
 وطنيد  مشداو ا  القوميد  األقليدا  مكتد  نظد  ،201٨ الثداين/نوفمرب تشدرين ويف .الرومدا مجاع 
 املشداو ا  من جمموعتان عق   ،2019 نيسان/أبري  ويف القسري، والزواج املبكر الزواج بش ن

 الدي لنتدائ ا وستسدتخ   .املبكدر الدزواج بشد ن واألخدرى القسدري الزواج بش ن إح امها اإلقليمي ،
 هددداتن التفصددي  مدددن مبزيدد  يبدددن دليدد  لصدددياغ  ك سدداس  الدددثال  املناسددبا  يف إليهدددا التوصدد  يددت 

 ويف .اختاذهددا املختصدد  امل سسددا  علددى يتعددن الددي لإلجددرا ا  توجيهيدد  مبددادئ ويقدد   الظداهرتن
 حماضددرا  مخدد  ألقيددت القضددائ ، التدد  ي  مركددز مددع أجريددت ترتيبددا  علددى بنددا  ،201٨ عددا 
 يف مسددددددتمرة احملاضددددددرا  تددددددزا  الو  .املوضددددددو  هدددددد ا بشدددددد ن القضددددددائين واملهنيددددددن القضدددددداة علددددددى
 األسددداس 201٨-201٧ للفددد ة ابلبشدددر االجتدددا  ملكافحددد  العمددد  خطددد  وفدددر و  .2019 عدددا 

  .الرومددا جمتمعددا  يف ابلبشددر لالجتددا  احملتملددن الضددحااي تسددته ف الددي الوقائيدد  التوعيدد  ألنشددط 
 تكنولوجيدا مشدا يع متوي  يف املشا ك  بش ن مق حا  لتق مي 201٨ لعا  العام  ال عوة أن كما

 اإلنسدداني  واملنظمددا  احلكوميدد  غددري املنظمددا  هبددا تضددطلع الددي والتعلددي  واالتصدداال  املعلومددا 
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 مدن بعد  ونفد  رة واملد ب   القسدري  الزجيدا  يف الكامند  ابملخداطر ابلتوعيد  تتص  مواد أيضا   مشلت
 .الروما جمتمعا  يف املشا يع تلك
 ")إعددادة  مشددرو  لتنفيدد  الالامدد  األمددوا  خصصددت ،2020-2019 للفدد ة وابلنسددب  -٨٣

 أهدد  ثبددت الدد ين السددلوفينين املددواطنن املشددرو  ويسددته ف . ٣1)ابلبشددر" االجتددا  ضددحااي إدمدداج
 قانونيد  بصدو ة املقيمدن الثالثد  والبلد ان األو ويب االحتداد  عداايو  اخلا ج، يف ابلبشر الجتا ل ضحااي

 أو للمحاكمدددد   السددددابق ا التحقيقدددد يف ابلبشددددر لالجتددددا  ضددددحااي أهدددد  ثبددددت الدددد ين سددددلوفينيا يف
 .سلوفينيا يف اجلنائي  اإلجرا ا 

 األامدا  بدرام  إطدا  يف ابلبشار االجتاار ضاحااي ما  رالقص ا إىل حاليا   املساع ة وتق   -٨4
 ومحايدد  مبسدداع ة االلتددزا  تفددر  والددي ابلبشددر، االجتددا  لضددحااي املخصصدد  اآلمندد  اإليددوا  أمدداكنو 

 يسدددعى ،2020-2019 ابلفددد ة املتعلقددد  العمددد  خلطددد  وفقدددا  و  .ابلبشدددر االجتدددا  ضدددحااي األطفدددا 
 تقد مي لضدمان حلو  إجياد إىل ابلبشر االجتا  مبكافح  املعي اإلدا ا  بن املش ك العام  الفري 

 تددوفري ذلدك يف مبدا ابلبشدر، االجتدا  تجربد ل تعرضدوا الد ين األطفدا  إىل ومسدت ام  شدامل  مسداع ة
 .هل  املالئم  اإليوا  أماكن
 والقضداة الشدرط  ألفدراد مندتظ  حندو علدى ابلبشدر االجتا  بش ن والت  ي  التثقي  ويق   -٨5

 أساسددي  ت  يبيدد  دو ا  الشددرط  نظمددت ،201٨و 201٧ عددام  يفو  . ٣2)القنصددلين واملددوظفن
 علددى قدد  هت  واايدة ابلبشددر االجتددا  جمددا  يف تددوعيته  هبدد ف احلدد ود شددرط  يف للعمدد  للمرشددحن
 وأفدراد اجلندائين للمحققدن املستمر الت  ي  الشرط  وتوفر .ابلبشر االجتا  م شرا  على التعرف
 ابلبشدددر، االجتدددا  أشدددكا  خمتلددد  علدددى التعدددرف علدددى ال كيدددز مدددع احمللددد ، الصدددعي  علدددى الشدددرط 
 مدددع التعامددد  جمدددا  يف اإلضدددافي  اإلجدددرا ا  علدددى االطدددال و  ،احملتملدددن واجلنددداة الضدددحااي وحت يددد 

 قدددددد مت ،201٨و 201٧ عددددددام  ويف .للمحاكمدددددد  السددددددابق  التحقيقددددددا  وإجددددددرا  ،الضددددددحااي
 اجلدرائ  يف حيققدون الد ين اجلندائين للمحققدن ت  يبيد  دو ا  اجلنائيد  للشدرط  اإلقليميد  امل يراي 
 ابلبشدر االجتدا  ضدحااي علدى التعدرف كيفيد   على خا  بوجه ال كيز مع ابلبشر، ابالجتا  املتصل 
 .ابلبشر ابالجتا  املتعلق  اإلجرا ا  وتنفي 
 منهددا اثنتددان التحقيدد ، ولقضدداة للقضدداة ت  يبيدد  دو ا  ثددال  مددتظ   ن   ،201٨ عدا  ويف -٨٦
 اجملتمدددع يف الظددداهرة حت يددد  ابلبشدددر  )"االجتدددا  للقضددداة موجهتدددان اجلندددائ  القدددانون كليددد   إطدددا  يف

 .ابلبشر"  االجتا  )"أشكا  التحقي  لقضاة موجه  ال  اسي  احللق  يف وواح ة احل يث" ،
 ابلبشدر االجتدا  أشدكا  خمتل  بش ن القنصلين املوظفن وت  ي  توعي  عملي  تزا  وال -٨٧

 املهدا  ألدا  اإلعد اد وعمليدا  اإلقليميد  واملشاو ا  املنتظم  السنوي  املشاو ا  إطا  يف مستمرة
 تد  ي  مدن جز ا أيضا   يشك  املوضو  وه ا .القنصلي  واملراكز ال بلوماسي  البعثا  يف القنصلي 

 .اخلا ج يف للعم  تعيينه  قب  القنصلي  املها  على ال بلوماسين
 ويدوىل . ٣٣)ابلبشدر االجتدا  مكافحد  يف الد وي التعداون لتعزيدز جهودهدا سلوفينيا وتواص  -٨٨

 ،201٨ آذا /مدا س ويف .خاص  بصف  البلقان وغر  أو واب شر  جنو  ملناط  خا  اهتما 
 ،االجتمدددا  وحضدددر .بريدددوين - بدددردو عمليددد  داخليددد  لدددوا ا   مسددد  غدددريعدددا  اجتما سدددلوفينيا عقددد  
 الرمسيددد  غدددري الشدددبك  عدددن ممثلدددون ،ابلبشدددر االجتدددا  مكافحددد  يف التعددداون تعزيدددز إىل يهددد ف الددد ي

 .سدلوفينيا مدن مبباد ة املنش ة أو واب، شر  جنو  من ابلبشر االجتا  ملكافح  الوطنين للمنسقن
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 يف الرمسيدد  غددري الشددبك  بدده تقددو  الدد ي الندداج  للعمدد  دعمهدد  اسددتمرا  ج يدد  مددن الددوا ا  وأكدد 
 تعزيدددز بشددد ن مشددد كا   إعدددالن   الدددوطنين، املنسدددقن مدددع الدددوا ا ، واعتمددد  .ابلبشدددر االجتدددا  مكافحددد 
 .أو واب شر  جنو  يف ابلبشر االجتا  مكافح  يف اإلقليم  التعاون
 املنظمد  اجلرميد  مكافحد  يسته ف توأم    مشرو    بنجا  أجنز ،201٨ حزيران/يونيه ويف -٨9
 االجتدددا  مكافحددد  هدددو سدددلوفينيا عليددده  كدددز  الددد ي العنصدددر كدددان  املشدددرو ، إطدددا  ويف صدددربيا  يف

 يف سددنتان م تدده آخددر توأمدد  مشددرو  يف سددلوفينيا شددا كت ،201٨ أيلو /سددبتمرب ومندد  .ابلبشددر
 .ابلبشر" االجتا  مكافح  تعزيز "دع  بعنوان اصربي

 األخر االستعراض منذ اإلنسان حقوق جمال يف التحدايت -اثلثا   
 اهلجرة -ألف 

 حقدددو  احددد ا  علدددى سدددلوفينيا ت كددد  واملهددداجرين، ابلالجئدددن املتصدددل  األنشدددط  مجيدددع يف -90
 واملنظمدد  اآلمندد  اهلجدرة أجدد  مددن العدامل  االتفددا  سدلوفينيا وقعددت وقدد  .العدامل  وطابعهددا اإلنسدان
 وميثد  .الوطنيد  سياسداهتا يف هبمدا ابلتقيد  ملتزم  وه  الالجئن، بش ن العامل  واالتفا  والنظامي 
 ومحايددددد  ال وليددددد  ابهلجدددددرة املتصدددددل  السياسدددددا  وتعزيدددددز وتطدددددوير بلدددددو ة يف هامدددددا   معلمدددددا   االتفاقدددددان
 احلكومي  املنظما  مع ممتااا   تعاون   احلكوم  وأقامت .دولي  محاي  إىل حيتاجون ال ين األشخا 

 عددد د يف ملحوظددد  اايدة شددده   الدددي الفددد ة وخدددال  .اهلجدددرة ميددد ان يف العاملددد  احلكوميددد  وغدددري
 خاصدددا   اهتمامدددا   سدددلوفينيا أولدددت ،201٦و 2015 عدددام  يف ال وليددد  احلمايددد  وطدددالي املهددداجرين

 االسدتقبا ، مراكدز إىل الد خو  قبدو  وعند  .األشدخا  ألولئدك الالامتدن واحلماي  الرعاي  لتوفري
 علدددى للحصددو  الطلبدددا  تقدد مي كيفيددد   عددن معلومدددا  تتضددمن يفهموهدددا بلغدد  كتيبدددا   هلدد  تقدد  
 الفئددا  فدرادأل ي خدا  اهتمددا  ميدن  حدن يف للجميددع، الصدحي  الرعايد  تقدد  و  .ال وليد  احلمايد 
 أمدداكن تددوفري ومت .املعاملدد  يف ابألولويدد  وحيظددون واملعوقددون  واملسددنون والنسددا  )األطفددا  الضددعيف 
 .للرضاع  خاص  أماكن ه ي ئتو  للنسا ، منفصل  إقام 
 ومعاجلددد  الالجئدددن حالددد  حتسددن أجددد  مدددن لسدددلوفينيا نسدداني إلا املعونددد  أمدددوا  وختصدد  -91

 سدلوفينيا هبا تضطلع الي ابلالجئن املتصل  اإلضافي  األنشط  وتشم  .للهجرة اجل  ي  األسبا 
 التمكدنو  االجتمداع - النفسد   ع والد ابأللغدا ، التوعيد  جمدا  يف التثقيد  تتناو  ثنائي  مشا يع

 .الالجئن خميما  يف واملائ  الغ ائ  األمن حتسن وكفال  االقتصادي،
 حنددو األمددا  إىل كددربى  خطددوة املهدداجرين وإدمدداج لدد ع  احلكددوم  املكتدد  إنشددا  ويشددك  -92
 وهدو 201٧ حزيران/يونيده 1 يف عملده املكتد  بد أ قد و  .ابهلجرة املتصل  اإلجرا ا  فعالي  اايدة

 الد ين األشدخا  حقدو  ضدمان وعدن ال وليد  احلمايد  لطالي األساس  ال ع  توفري عن مس و 
 .هب  املتعلق  اإلدماج ت ابري وتنفي  ال ولي  احلماي  منحوا
 الددواا ا  بددن مشدد كا   عددامال   فريقددا   احلكومدد  أنشدد   ،201٨ الثدداين/نوفمرب تشددرين ويف -9٣

 أمددا .ابهلجددرة املتصددل  األنشددط  وتنسددي  اهلجددرة بشدد ن  يددحكوم اسدد اتيجي  تنفيدد  و صدد  لصددياغ 
 وتنسدددي  اهلجدددرة، جمددا  يف التنسدددي  تشددم ف الدددواا ا  بدددن املشدد ك العامددد  لفريدد ل األخدددرى املهددا 

 والتوجهددددا  األهدددد اف االسددد اتيجي  وسددددتح د .املتزايدددد ة اهلجدددرة حدددداال  يف التنفي يدددد  األنشدددط 
 .فعا  حنو على سلوفينيا مجهو ي  يف هلجرةا إلدا ة الالام  والت ابري
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 الراهنددددددد  احلالدددددد  مدددددددع التكيدددددد  علدددددددى احلكومدددددد  مدددددددن وحرصددددددا   ،201٨ متوا/يوليدددددده ويف -94
 السدددكن لتددوفري حم ثدد  طددوا ئ خطدد  احلكومدد  اعتمدد   ال وليدد ، ابحلمايدد  املتعلقدد  واالحتياجددا 

 .ال ولي  احلماي  إجرا ا  تنفي لو  ال ولي  احلماي  طالي ع د اايدة حال  يف والرعاي 

 الكراهية خطا  -ابء 
 أخدددرى، ع يددد ة معاصدددرة جمتمعدددا  شددده   كمدددا  ،األخدددرية اآلونددد  يف اسدددلوفيني شددده   -95
 .الكراهي  خطا  شك  اخت   الي التعبري حري  انتهاكا  يف اايدة
 ومالحقتهدددا ومنعهدددا الكراهيدد  خطدددا  مظدداهر خمتلددد  حت يددد  يف بنشددا  الشدددرط  وتقددو  -9٦

 احملليدد  اجملتمعددا  يف العدداملن الشددرط  ألفددراد اإلضددايف التدد  ي  تددوفري مت الغددر ، وهلدد ا .قضددائيا
 الوطنيدد  السددلطا  أنشددط  وإدمدداج التوعيدد  علددى كبددرية  بصددو ة ال كيددز وجيددري .الثقافددا  املتعدد دة
 .الثقافا  املتع دة البيئا  يف واحمللي 
 يتعلدد  فيمددا للتوعيدد  حمتملدد  إضددافي  تدد ابري إىل احلاجدد  املختصدد  احلكوميدد  اهليئددا  وسددتبحث -9٧

 .األوسدع مبعندا  الكراهي  خطا  على التنظيم  اإلطا  انطبا  م ى وستحل  الكراهي ، خبطا 
 إمكانيدد  ب  اسدد  الكراهيدد ، خطددا  جمددا  يف خددربا  مبسدداع ة املختصدد ، احلكوميدد  اهليئددا  تقددو و 

 خطا  على تنطوي الي املواد عن الكش  لتيسري اإلعال  وسائ  بش ن ج ي ة تشريعا  سن
 .احملتمل  اجلزا ا  على والن  وح فها ا  فو  عليها والرد الكراهي 

 اإلنسان حقوق جمال يف اإلجنازات -رابعا   
 التعليم نظام يف املهاجري  األطفال إدماج -ألف 

 مدن متزايد  عد د مدع تتعامد  أن سدلوفينيا على تعن   املاضي ، القليل  السنوا  م ى على -9٨
 وتتمثدد  .خاصدد  محايدد  إىل حيتدداجون الدد ين األطفدا  فدديه  مبددن ال وليدد ، احلمايدد  وطددالي املهداجرين
 .التعلي  يف واإلدماج التعلي  يف الص د ه ا يف اهلام  املسائ 
 وشددرو  أبسددالي  املتعلدد  املرسددو  ندد   ا ،فصدداع 201٨/2019 ال  اسدد  العددا  ومددن -99

 يسدددتطيعون ال الدد ين األشددخا  أن علددى ال وليدد  ابحلمايدد  املتمتعددن األشددخا  حقددو  ضددمان
 مركدددز يف اإلنكليزيددد  واللغددد  الرايضددديا  امتحدددان  أدا  ميكدددنه  الرمسددد  تعلددديمه  مسدددتوى إثبدددا 

 يف ال  اسدددد  بددددربام  االلتحددددا  ميكددددنه  االمتحددددان ، تلددددك اجتددددااوا وإذا الوطنيدددد   االمتحددددان 
 إىل املفضددي  الظدروف يفنا  حتسد 201٨/2019 ال  اسد  العدا  وشده  .العداي التعلدي  م سسدا 
 الد ين أو السلوفيني  اللغ  عن األ  لغته  ختتل  ال ين الثانوي  امل ا س طال  ان ماج يف النجا 
 للغدددد  مكثفدددد  بدددد و ة الطددددال  ويلتحدددد  .سددددلوفينيا غددددري أخددددرى بلدددد ان يف االبتدددد ائ  التعلددددي  أمتددددوا

 .سلوفينيا يف الثانوي التعلي  من األوىل السن  يف السلوفيني 
 كمدا  "، 201٨/2019) السدلوفيني  الدتعل  منداذج "تقيدي  املعنوند  ال  اس  إع اد حاليا   وجيري -100
 .االبت ائ  والتعلي  امل  س  قب  ما ملرحل  السلوفيني  اللغ  يف للمبت ئن ال  اسي  املناه  إع اد جيري
 كفددددا ا   جمددددا  يف والتدددد  ي  للتعلددددي  االهتمددددا  مددددن كبددددري  قدددد   أوي ،201٧ عددددا  ويف -101

 ا إلدا   خدددا  شدددبك  موقدددع أطلددد  كمدددا  التددد  ي ، جمدددا  يف للعددداملن الثقافدددا  بدددن التواصددد 
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 بعندوان ق حدا امل لتقد مي عامد  دعدوة ووجهدت .ابألمدر املهدت  واجلمهدو  واآلاب  واملعلمدن امل ا س
  فهبددد  ”2021-201٦) التددد  ي  جمدددا  يف للعددداملن وامل نيددد  االجتماعيددد  الكفدددا ا  "تعزيدددز
 والتالميدد  املهدداجرين األطفددا  إدمدداج تيسددري علددى أقدد   يكونددوال التدد  ي  جمددا  يف العدداملن متكددن

 .اجملتمع يف والطال 
 بددد ويه  املصدددحوبن غدددري رللقص ددد مالئمددد  إقامددد  أمددداكن تدددوفري وبغيددد  ،201٦ عدددا  ويف -102

 إطدددا  يف احلكومددد ، قامدددت املهنيددد ، واملسددداع ة اليدددو  طدددوا  الرعايددد  تتطلددد  ضدددعيف  فئددد  بوصدددفه 
 .تسداغو ي ونوفدا نايبوسدتو  يف الطدال  مهداجع يف آمند  إقامد  أمداكن تدوفري بكفالد  ،جتدريي مشرو 
 شددام  ترتيدد  وضددع املتوقددع ومددن .اجليدد ة للمما سدد  كمثددا   ابملشددرو  االعدد اف مت التقيددي ، وبعدد 
 االند ماج مدن ه متكيدن أج  من 2019 عا  هاي  حبلو  املصحوبن غري رالقص   إيوا  مس ل  حل 

  .اجملتمع يف املست ا 
 غددري رالقص دد إيددوا  بشدد ن التنفي يدد  تعليمددا ال" ذلددك يف مبددا الواثئدد ، مددن عدد د إعدد اد متو  -10٣

 غدددري رالقص دد مددع اخلدددربا  عمدد  ومضددامن "اسددتما ا و الطدددال " مهدداجع يف بدد ويه  املصددحوبن
 غدددري رالقص ددد إبيدددوا  املتعلقددد  واإلجدددرا ا  "الربوتوكدددو و الطدددال " مهددداجع يف بددد ويه  املصدددحوبن
 .الطال " مهاجع يف ب ويه  املصحوبن

 حقوق  كبار الس   -ابء 
 السددن كبددا   حلالدد  خاصددا   اهتمامددا   سددلوفينيا تددوي البلدد ، يف  ٣4)الدد ميغرايف للتحددو  نتيجدد  -104

 أو  ابعتمدداد 199٧ عددا  مندد  هدد   التحددو  لعمليدد  االسددتجاب  يف سددلوفينيا وبدد أ  .وحقددوقه 
 اسد اتيجي  احلكوم  اعتم   ،201٧ عا  ويف .للمسنن االجتماع  الضمان بش ن اس اتيجي 

 جلميدع الرفا  حتقي   1) التالي   االس اتيجي  األه اف ح د  النشط  لشيخوخ ل األج  طويل 
 بددن مشدد ك  مما سددا  يف األجيددا  مجيددع مشددا ك   2) املنزليدد ، البيئدد  يف اآلمددن والعددي  األجيددا 
 الركدائز علدى االسد اتيجي  تقدو و  .األعما  مجيع من للناس والعقلي  الب ني  الصح   ٣) األجيا ،
 جلميددددع واملدددد مون والصددددح  املسددددتق  والعددددي  والتعلددددي  ، العمدددد  )سددددو  العمالدددد   التاليدددد  األ بددددع

 ،201٨ شدبا /فرباير ويف .النشط  للشيخوخ  مواتي  بيئ  وهتيئ  اجملتمع، يف الن ماجوا األجيا ،
 إعددد اد وجيدددري .األجياااال بااان والتعااااون النشاااطة ابلشااايخوخة املعاااين اجمللاااس احلكومددد  أنشددد  
  .2019 عا  خري  يف احلكوم  عليها تواف  أن املتوقع ومن االس اتيجي   لتنفي  عم  خط 
  حدد  تعزيددز أجدد  مددن األجدد  الطويلدد  الرعايدد  بشدد ن اإلعدد اد قيدد  منفصدد  قددانون وهندداك -105
 والغدر  .والسالم  والرعاي  الكرمي  احلياة يف اليومي  األنشط  يف لمساع ةل احملتاجن السن كبا 
 هلدد  الدد ي األشددخا  مددن  مددن الت كدد  هددو األجدد  الطويلدد  ابلرعايدد  املتعلدد  الشددام  القددانون مددن
 أن سدددلوفينيا وتعتقددد  .متماثلددد  احتياجدددا  لتلبيددد  متماثلدد  حقوقدددا الرعايددد  مدددن الندددو  هددد ا يف احلدد 
 أو املسدنن دو  يف سوا  للمسنن، املق م  الشامل  الرعاي  يفا  كبري   هاما  إس ستسه  املقر ة احللو 
 .اجملتمعي  الرعاي  خال  من

 يف املشددا ك  إىل احلكوميدد  غددري املنظمددا  دعيددت السددن، أسدداس علددى لتمييددزل للتصدد يو  -10٦
 .سلوفينيا أحنا  خمتل  يف املشا يع من ع د تنفي  وجيري .التوعي  أنشط 
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 بقدوة ت ي  وه  ال وي، الصعي  على أيضا   السن كبا   حقو  محاي  إىل سلوفينيا وت عو -10٧
 .السن كبا   حقو  ينظ  ج ي  دوي قانوين صك وضع

 واألم  موالسال املرأة -جيم 
 جلمهو يددددد  الثانيددددد  العمدددد  خطددددد  احلكومددددد  اعتمدددد   ،201٨ الثددددداين/نوفمرب تشددددرين يف -10٨

 يف واألمددن والسددال  املددرأة بشدد ن املتحدد ة لألمدد  التددابع األمددن جملدد  قددرا ا  تنفيدد  بشدد ن سددلوفينيا
 تشاو   وق  الواا ا ، بن مش ك  جلهود مثرة العم  خط  جا   وق  .2020-201٨ الف ة

 نتددائ  أسدداس علددى الوثيقدد  هدد   أعدد  و  .مضددموها بشدد ن املدد ين اجملتمددع مددع التنفي يدد  الددواا ا 
 لألمددد  التدددابع األمدددن جملددد  قدددرا ي تنفيددد  بشددد ن سدددلوفينيا مجهو يددد  عمددد  خطددد  تنفيددد  اسدددتعرا 
 اعتمد هتا الدي ،2015-2010 الفد ة يف واألمدن والسال  املرأة بش ن 1٨20و 1٣25 املتح ة
 الراميد  ال وليد  األنشط  يف اإلسها  هو العم  خط  من الغر و  .201٧ متوا/يوليه يف احلكوم 

 اإلنسداني  )املعوند  الصل  ذا  واجملاال  واألمن السال  مي ان يف اجلنسن بن املساواة حتقي  إىل
  .القانون  وسيادة اإلنسان وحقو  اإلمنائ  والتعاون

 اإلنسان وحقوق التجارية األعمال -دال 
 األعمدا  بش ن الوطني  العم  خط  احلكوم  اعتم   ،201٨ الثاين/نوفمرب تشرين يف -109

 الدواا ا  مدع ابلتعداون العمد  خطد  صديغ  اخلا جيد  واا ة وضدعت وق  .اإلنسان وحقو  التجا ي 
 غدري واملنظمدا  العماليد  والنقدااب  التجا يد  األعمدا  قطا  وممثل  األكادميي  واألوسا  التنفي ي 
 إىل الراميد  األنشدط  تعزيدز الوطنيد ، العمد  خطد  اعتمادهدا خدال  من سلوفينيا، وتعتز  .احلكومي 
 ومواصدددل  ،أبكملهدددا القدددي   سلسدددل  مبدددواااة التجا يددد  األنشدددط  يف اإلنسدددان حقدددو  احددد ا  ضدددمان
 املعنيدد  واجلهددا  احلكوميدد  غددري واملنظمددا  التجا يدد  األعمددا  قطددا و  ال ولدد  بددن التعدداون تطددوير
 راعددداةمل الواجبددد  العنايددد  بددد  ب املتعلقددد  التوجيهيددد  املبدددادئ الوطنيددد  العمددد  خبطددد  وأ فقدددت .األخدددرى

 اآلاث  حت يد  علدى التجا يد  امل سسدا  سداع ةمل املصدمم  الشدركا ، جاند  من اإلنسان قو ح
 مدداع اإلبددال  علددىو  ،هددامن والتخفيدد  ومنعهددا اإلنسددان حقددو  علددى ومما سدداهتا عملهددال السددلبي 
 عمد  خطد  اعتمد   الدي العدام يف والعشدرين الثانيد  ال ولد  هد  وسلوفينيا .نتائ  من إليه تتوص 
 الواجبدد  العنايد  ببد   شدركا  10 التزمدت ال ولد ، مدن مبداد ة علدى وبندا  .القبيد  هد ا مدن وطنيد 

 .الشركا  جان  من اإلنسان حقو  راعاةمل

 اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة ع  الصادرة األحكام تنفيذ -هاء 
 احملدداك  أحكددا  تنفيدد  يف أيضددا   اإلنسددان حقددو  الحدد ا  امللموسدد  التدد ابري إحدد ى تتمثدد  -110
 أحددرا  اإلنسددان، حلقددو  األو وبيدد  احملكمدد  عددن الصدداد ة األحكددا  بتنفيدد  يتعلدد  وفيمددا .ال وليدد 
 أحكدا  مدن ٣09 تنفيد  يتعن يزا  ال كان  ،2015 عا  هاي  بحلو ف .ملحوظا   تق ما   سلوفينيا
 ويف ،حكما   49 إىل الع د اخنف  ،201٧ عا  هاي  وحبلو  اإلنسان  حلقو  األو وبي  احملكم 
 التددد ابري بسدددب  وذلدددك فقددد ، هائيدددا   حكمدددا   11 تنفيددد  يتعدددن يدددزا  ال كدددان  ،201٨ عدددا  هايددد 

 .الع   واا ة يف التنظي  حيث من جم    مشرو  إطال و  احلكوم  الصعي  على املتخ ة امل سسي 
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 الطوعية اللتزاماتاو  التعهدات تنفيذ -خامسا   
 الفااااة يف اإلنساااان حقاااوق جملاااس يف للعضاااوية الطوعياااة وااللتزاماااات التعهااادات -ألف 

2016-2018 
 يف املتحدد ة لألمدد  التدابع اإلنسددان حقدو  جملدد  لعضدوي  مرشددح  دولد  سددلوفينيا بوصد  -111
 حقدو  جمدا  يف تقد   إحدراا إىل السدع   1) يلد   مبدا سدلوفينيا التزمدت ،201٨-201٦ الف ة

 اجلنسددن بدن املسداواة تعزيددز  2) اإلنسدان، قدو حب املعنيد  الصددل  ذا  ال وليد  احملافد  يف اإلنسدان
 البيئدددد  ومحايدددد  التنميدددد  خطدددد  يف اإلنسددددان حقددددو  منظددددو  تعمددددي   ٣) الضددددعيف ، الفئددددا  ومحايدددد 

 .والتعلي  التجا ي  واألعما 
  سدلوفينيا بد لت املتح ة، لألم  التابع اإلنسان حقو  جمل  يف الثاني  عضويتها وخال  -112
 يف اجلنسداين املنظدو  مراعداة تعمدي  إىل دعدتو  .أعدال  املد كو ة االلتزامدا  لتنفي  ممكن جه  ك 
 ثددال  مقدد م  بددن مددن ،عضددويتها فدد ة خددال  سددلوفينيا، وكانددت .اإلنسددان حقددو  جملدد  عمدد 

 حقددو  جمددا  يف والتثقيدد  األقليددا ، أفددراد وحقددو  اإلنسددان، وحقددو  البيئدد  بشدد ن - مبدداد ا 
 .نسانإلا

 التعداون اسد اتيجي  يف اإلنسدان حلقدو  ا  منظدو  سدلوفينيا أد جدت الدوطي، الصدعي  وعلى -11٣
 لعدد ة الشددامل  املسددائ  وإحدد ى .20٣0 عددا  حددى سددلوفينيا جلمهو يدد  اإلنسدداني  واملعوندد  اإلمنددائ 
 عمددد  خطددد  سدددلوفينيا اعتمددد   وقددد  .اجلنسدددن بدددن املسددداواة حتقيددد    هددد  هلدددا ابلنسدددب  قطاعدددا 
 يف واألمدن والسدال  املدرأة بشد ن املتحد ة لألم  التابع األمن جمل  قرا ا  لتنفي  سلوفينيا مجهو ي 
 تدزا  وال .اإلنسدان وحقدو  التجا ي  األعما  بش ن الوطني  العم  وخط  2020-201٨ الف ة

 الددوطي الصددعي ين علددى اإلنسدان حقددو  جمددا  يف والتدد  ي  التثقيد  إىل جاهدد ة تسددعى سدلوفينيا
 .اإلنسان حقو  من كح   وآمن  وصحي  نظيف  بيئ  يف ابحل  االع اف وإىل وال وي
 يف املتحددد ة األمددد  مكتددد  لددد ى لسدددلوفينيا السددداب  الددد ائ  املمثددد  شدددغ  ،201٨ عدددا  يفو  -114
 تتمثدددد  أولوايتدددده وكانددددت  املتحدددد ة لألمدددد  التددددابع اإلنسددددان حقددددو  جملدددد   ئددددي  منصدددد  جنيدددد 

 األمدد  كيددان   مددع التعدداون وتعزيددز دو   وإبددراا اجمللدد   مسعدد تعزيددز  2) اجمللدد ، كفددا ة  تعزيددز  1) يف
 وتشدددجيع ،بندددا  جدددو إشددداع   4) ،اإلقليميددد  املنظمدددا  مدددع التعددداون تعزيدددز  ٣) األخدددرى، املتحددد ة
 عمدددد  يف املدددد ين اجملتمددددع ملشددددا ك  كدددداف  حيددددز إاتحدددد   5) اجمللدددد ، عمدددد  يف لثقدددد ا إ سددددا و  احلددددوا 
 اعتمدد  الدد ي الرائسدد  البيددان ويعتددرب .اجمللدد  أدا  يف والشددمو  والنزاهدد  الشددفافي  تعزيددز  ٦) اجمللدد ،

 .املتح ة ألم ل التابع اإلنسان حقو  جمل  كفا ة  اايدة يف هاما   هاما  إس 201٨ عا  يف

 الشامل الدوري االستعراض يف الطوعية وااللتزامات التعهدات -ابء 
 طدوع  تقريدر بتقد مي سدلوفينيا تعهد   الشام ، ال و ي لالستعرا  الثاني  اجلول  خال  -115
 املدد ة منتصدد  تقريددر علددى احلكومدد  ووافقددت .قبلتهددا الددي التوصدديا  تنفيدد  عددن املدد ة منتصدد  يف

 األمددد  مفوضدددي  إىل التقريدددر  فدددع ،201٧ حزيران/يونيددده يفو  .201٧ مدددايوأاي / 24 يف الطدددوع 
 اإلنسان حقو  جملل  والثالثن اخلامس  ال و ة على ع ر  كما  اإلنسان حلقو  السامي  املتح ة
 .املتح ة لألم  التابع
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 متةخا -سادسا   
 يف البندا  للعم  السع  وستواص  الشام ، ال و ي ابالستعرا  ملتزم  سلوفينيا تزا  ال -11٦
 جتريهدددا الدددي تلدددكبو  سدددلوفينيا جتريهدددا الدددي ال و يددد  الستعراضدددا اب يتعلددد  فيمدددا اآلليددد ، هددد   إطدددا 
  .اإلنسان حقو  تعزيز يف املض  أج  من األخرى، البل ان

 

Notes 

 1 Slovenia has noted and implemented recommendation 26 by introducing children’s rights 

advocates. 

 2 More information on the Protection against Discrimination Act is provided in the Voluntary UPR 

Mid-term Report (recommendations 22, 46, 47, 50, 51). 

 3 The Advocate’s activities system-wide involve conducting independent research, monitoring 

discrimination at the national level, reporting to national authorities and other entities responsible 

for promoting equality and eliminating and preventing discrimination, and awareness-raising 

among stakeholders and the wider public of the importance of equality and non-discrimination. 

The Advocate may also request a constitutional review of discriminatory general legal acts. At the 

level of individuals, the Advocate conducts procedures to establish instances of discrimination in 

concrete cases and offers advice to victims of discrimination, who the Advocate may also 

represent or accompany in administrative and court proceedings concerning discrimination  

 4 More information on the Protection against Discrimination Act is provided in the Voluntary UPR 

Mid-term Report (recommendations 22, 46-50, 51, 57, 62, 63, 65). 

 5 Further details on the legislation prohibiting hate speech and acts of hatred are provided in the 

Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 45). 

 6 Measures promoting cooperation to address hate speech and acts of hatred and various other forms 

of intolerance are presented in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendations 48, 49). 

 7 Further information on Slovenia’s international legal obligations is provided in the Voluntary UPR 

Mid-term Report (see response to recommendation 134).  

 8 More information is provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 64). 

 9 More information is provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 128). 

 10 More information is provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 129). 

 11 Information on measures in the period up to 2017 is provided in the Voluntary UPR Mid-term 

Report (see recommendations 101, 135, 136 in 137). 

 12 Slovenia’s at-risk-of-poverty rate is among the lowest in Europe. It is calculated using the Eurostat 

methodology. The at-risk-of-poverty rate is the percentage of the population living in households 

where the equivalised disposable income (after social transfers) is below the at-risk-of-poverty 

threshold, which is set at 60% of the national median equivalised disposable income  

 13 More information on Slovenia’s healthcare system and health insurance is provided in the 

Voluntary UPR Mid-term Report (see recommendation 142). For information on mental health and 

suicide prevention, see also recommendation 141  

 14 Information on Slovenia’s applicable legislation is provided in the Voluntary UPR Mid-term 

Report (recommendation 138). 

 15 Information on Slovenia’s legislation regulating access to drinking water and sanitation is 

provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (see recommendation 140). 

 16 Further information on human rights education activities is provided in the Voluntary UPR Mid-

term Report (recommendation 24). 

 17 Detailed information on Slovenia’s efforts to improve the situation of Roma in the country is 

provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendations 62, 63, 69, 72, 73, 81, 84, 86, 

91, 139, 158, 159). 

 18 Three training programmes were organised in 2018 for 68 public employees who in their 

professional capacity deal with members of the Roma community. Roma assistants, who work in 

educational institutions, attend regular pedagogical training programmes. Two additional assistants 

have been trained within the project ‘Together for knowledge - The development of a support 

mechanism of learning for Roma community members’, and nine more are being trained. In 2018, 

the Police organised seven training programmes entitled ‘Recognising stereotypes, overcoming 

prejudice and preventing discrimination in police work in a multicultural society’; these were 

attended by 142 members of the Police. Furthermore, in 2018, as part of the measure ‘Police work 

in the community’, the Police conducted 300 preventive activities in the Roma community.    
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 19 These activities include workshops, conferences, consultations, awareness-raising, and educational 

and activation programmes. Roma community organisations (associations) may perform these 

activities alone or in tandem with other institutions and organisations. The purpose is to promote 

the social inclusion and empowerment of Roma, to improve their situation, and to eliminate 

intolerance among the majority and minority populations, particularly in local communities. The 

funding for the Roma umbrella organisation of Slovenia and other Roma organisations and 

associations also contributes to the capacity-building of the Roma civil society. The inclusion of 

Roma civil society in the preparation, implementation and monitoring of action plans and 

measures is provided for by law (the Roma Community in the Republic of Slovenia Act) and is 

implemented in practice when the competent ministries and local self-governing communities 

address issues relating to members of the Roma community. The Roma community also 

participated in the preparation of the National Programme of Measures for Roma for the Period 

2017-2021, with its representatives involved in consultations with the competent ministries. When 

the Programme was open for public debate, both the Roma community and the broader civil 

society were invited to submit proposals    

 20 The institute of the Roma assistant is presented in the Voluntary UPR Mid-term Report 

(recommendations 25 and 84). 

 21 In accordance with Regulation (EC) No 763/2008 on population and housing censuses, Slovenia 

has conducted register-based population censuses since 2011. Data on national affiliation are not 

included in the administrative databases. The Medium-Term Programme of Statistical Surveys 

2018-2022 does not foresee any survey to collect data on the national affiliation of individuals. 

Slovenia has thus noted and implemented recommendation 157.   

 22 More detailed information on the legislative measures aimed at redress and compensation for the 

damage sustained by erasure is provided in the Slovenia’s latest Voluntary Mid-term Report 

(recommendation 66). 

 23 Decision of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia No. U-I-80/16-36, U-I-166/16-28, 

U-I-173/16-33 of 15 March 2018 (Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 24/18). 

 24 The Government continues the efforts outlined in the Voluntary Mid-term Report 

(Recommendations 145-148). 

 25 More detailed information on the Resolution on the National Programme for Equal Opportunities 

for Women and Men is provided in the Voluntary Mid-term Report (recommendations 23, 59). 

 26 More detailed information on the measures in force was included in the Voluntary Mid-term 

Report (Recommendation 105). 

 27 The adoption of the Family Code, which was presented in more detail in the Mid-term Report 

(recommendations 20, 131), contributes to the implementation of recommendations 19 and 27, of 

which Slovenia took note. 

 28 More detailed information on the Family Violence Prevention Act is included in the Voluntary 

Mid-term Report (Recommendations 104 and 105). In our view, the adoption and implementation 

of the Act also implements Recommendation 41, of which Slovenia took note.  

 29 More information on the legal arrangement and certain past projects related to preventing violence 

in school environment is provided in the Voluntary Mid-term Report (Recommendation 113). 

 30 Further information on Slovenia’s past activities is provided in the Voluntary UPR Mid-term 

Report (Recommendation 125). 

 31 Measures to prevent trafficking in human beings and assist victims are outlined in the Voluntary 

Mid-term Report (Recommendations 120, 122-124). 

 32 Education and training activities were included in the Voluntary Mid-term Report 

(Recommendation 119). 

 33 Slovenia’s past activities related to international cooperation are outlined in the Voluntary Mid-

term Report (Recommendation 121). 

 34 Judging by the current trends, by 2030, over 25% of Slovenia’s population will be aged above 65. 

    


