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أوال -مقدمة
 -1يف حزيران/يونيه  ،201٧ق مت مجهو ي سلوفينيا (يشا إليها فيما بع بسدلوفينيا إىل
مفوضد ددي األم د د املتح د د ة السد ددامي حلقد ددو اإلنسد ددان تقريد ددر حكوم د د مجهو ي د د سد ددلوفينيا الطد ددوع
السدتعرا منتصد املد ة يف إطدا االسدتعرا الد و ي الشدام عدن تنفيد التوصديا الدي قبلتهددا
أثنددا اجلول د الثاني د لالسددتعرا ال د و ي الشددام  .وق د مت إطددال اللجن د املش د ك بددن الددواا ا
املعني حبقو اإلنسان واملنظما غري احلكومي بصو ة منتظم على املعلوما املتعلق ابلتنفي .
 -2وب د أ س ددلوفينيا األعم ددا التحضد دريي للجول د الثالثد د لالس ددتعرا الد د و ي الش ددام يف
خريد د ع ددا  .201٨واض ددطلعت واا ة الشد د ون اخلا جيد د يف مجهو يد د س ددلوفينيا بتنس ددي التقري ددر
الوطي الثالث وأع ته ابلتعاون مع الواا ا واملكات احلكومي املختص  .وأقر اللجند املشد ك
بددن الددواا ا املعني د حبقددو اإلنسددان التقريددر ،واعتم د حكوم د مجهو ي د سددلوفينيا (يشددا إليهددا
فيما بع ابحلكوم التقرير يف  20حزيران/يونيه .2019
 -٣وخال إع اد التقرير ،جرى التشاو مع املنظما غدري احلكوميد  ،ومكتد أمدن املظدام
املعي حبقو اإلنسان ،ومكتد الد فا عدن مبد أ املسداواة ،ومت إطالعهد علدى املعلومدا املتعلقد
بعملي د د االس ددتعرا ال د د و ي الش ددام واألعم ددا التحض د دريي ال ددي تض ددطلع هبد ددا س ددلوفينيا بش د د ن
االستعرا الوطي.

اثنيا -تنفيذ توصيات اجلوالت السابقة
 -4يعر ه ا الفدر معلومدا عدن تنفيد التوصديا الدي قبلتهدا احلكومد  ،كمدا هد مرقمد
يف الفقرة  115من تقرير الفري العام املعي ابالستعرا ال و ي الشام لسلوفينيا (الوثيق ق
. A/HRC/28/15

ألف -االلتزامات الدولية
التوصيات 133 ،18 ،16-14 ،5-1
 -5بعد اجلولد الثانيد  ،صد قت سددلوفينيا علددى اتفاقيد جملد أو واب للوقايد مددن العند ضد
النسدا والعند املندزي ومكافحتهمدا ( 19كدانون األو /ديسدمرب  2014والربوتوكدو االختيدا ي
التفاقي حقو الطف املتعل إبجرا تق مي البالغا ( 20آذا /ما س . 201٨
 -٦وتضددطلع الددواا ة املختص د (أي واا ة الع د بتحلي د وتقيددي اآلاث احملتمل د امل تب د علددى
التص ي علدى االتفاقيد ال وليد حلمايد مجيدع األشدخا مدن االختفدا القسدري .ويظهدر التحليد
األوي أنده قد يكددون مدن الضدرو ي إجدرا تعد يال علدى األحكددا املوضدوعي واإلجرائيد للتشدريع
اجلنائ السلوفيي متهي ا للتص ي على االتفاقي .
 -٧وق طبقت يف التشريع الوطي أحكا احلماي التفاقي منظمد العمد ال وليد قد 1٨9
املتعلق ابلعم الالئد للعمدا املندزلين .فالعمدا املنزليدون يعداملون علدى قد املسداواة مدع العمدا
اآلخ درين .وتنطب د عل ددى مجيددع العم ددا األحكددا ال س ددتو ي ذا الصددل  ،وق ددانون العم د (ق ددانون
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عالقددا العمد  ،والتشدريع املتعلد ابلسددالم والصددح يف مكددان العمد  ،والضددمان االجتمدداع ،
وقانون احل األدىن لألجو  ،وغري ذلك من األنظم .
 -٨وجتري حاليدا عمليد التصد ي علدى الربوتوكدو االختيدا ي امللحد ابلعهد الد وي اخلدا
ابحلقو االقتصادي واالجتماعي والثقافي وعلى تع يال املدادة  ٨مدن االتفاقيد ال وليد للقضدا
على مجيع أشكا التمييز العنصري.
 -9وتسعى سلوفينيا جاه ة إىل الوفا ابنتظا ابلتزاماهتا بتقد مي التقدا ير إىل اهليئدا املنشد ة
مبوج معاه ا  .وق مت سلوفينيا تقريرها ال و ي الثالث إىل جلن األم املتح ة املعنيد حبقدو
اإلنسان يف  ٦متوا/يوليه  ،2014وعرضته يدوم  15و 1٦آذا /مدا س  ،201٦وبد لك تكدون
ق نف التوصي .4٣

ابء -اإلطار املؤسسي حلماية حقوق اإلنسان
التوصيات 39-31 ،22
 -10أوفت سلوفينيا ابلتزامها إبنشا مؤسسة وطنية حلقوق االنسان يف إطار اجملموعة ألف
من مبادئ اب ي على املستوى التشريع  .واعتم اجلمعي الوطني جلمهو يد سدلوفينيا القدانون
املع لقانون مكت أمن املظام املعي حبقو اإلنسدان الد ى دخد حيدز النفداذ يدو  14تشدرين
األو /أكتددوبر  ،201٧وال د ى يددوفر أساسددا قانونيددا لتوسدديع صددالحيا هيئ د أمددن املظددام املعددي
حبقددو اإلنسددان لتمكددن أمددن املظددام مددن تنفيد مجيددع املبددادئ ال وليد واحلصددو علددى املركددز ألد
وفقا ملبادئ اب ي لعا  199٣املتعلق مبركز امل سسا الوطني حلقو اإلنسان .وق ق أمدن
املظام املعي حبقو اإلنسان طلبا ابلفع للحصو على املركز أل .
 -11ويددن القددانون املع د لقددانون مكت د أمددن املظددام املعددي حبقددو اإلنسددان علددى مهددا
إضددافي ألمددن املظددام علددى صددعي امل سس د ويددوفر التموي د لتنفي د ها .ومددن املقددر توظي د سددبع
أشخا إضافين يف مكت أمن املظدام حبلدو عدا  .2020وعدالوة علدى ذلدك ،أنشد جملد
حقددو اإلنسددان ومركددز حقددو اإلنسددان .ومن د عددا  ،201٨يض د مكت د أمددن املظددام أيضددا
م افعن عن حقو الطف (. 1
 -12ويف تش درين األو /أكت ددوبر  ،201٦أنش د مبوج د ق ددانون احلماي د م ددن التميي ددز مكتا ا
الدفاع ع مبدأ املساواة ،وهو اهليئ الوطني املعني ابملساواة( . 2ويعاجل مكت ال فا عن مبد أ
املساواة حاال التمييز ض األشدخا علدى أسداس ظدروفه الشخصدي يف مجيدع جمداال احليداة
االجتماعي  .ويقو بتنفي مهامه وسلطاته مبوج قانون احلماي من التمييدز علدى املسدتوين العدا
والفردي( . ٣ويف عا  ،2019تلقى املكت أمواال كافي لتمكينه من بنا ق اتده مدن أجد تنفيد
الطي الواسع من املها والصالحيا املنصو عليها قانون.
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جيم -عدم التمييز
التوصا ا ا ا ا اايات ،85 ،81-78 ،76 ،74 ،69 ،68 ،66 ،65 ،63 ،62 ،58-44
98 ،93 ،92 ،90
 -1٣يف سلوفينيا ،احلماية م التمييز مكرسد يف ال سدتو ويف قدانون احلمايد مدن التمييدز(. 4
وتسعى احلكوم جاه ة إىل اختاذ ت ابري للقضا على التمييز واايدة الوع .
 -14وق د اخت د سددلوفينيا خط دوا هام د حنددو حتقي د احلماي د مددن التمييددز وتعزيددز املسدداواة،
وذلد ددك إبنشد ددائها مكت د د ال د د فا عد ددن مب د د أ املسد دداواة بوصد ددفه اهليئ د د الوطني د د املعني د د ابملسد دداواة،
ومددن خددال وفائهددا ابلشددرو األساسددي الالام د لتمكيندده مددن أدا عملدده .ويف التقري درين السددنوين
لعدام  201٧و ،201٨وجده مكتد الد فا عددن مبد أ املسداواة االنتبدا إىل التحد اي الرئيسددي
املتعلقد د بعد د التميي ددز .ويف ع ددا  ،201٧ق ددا املكتد د أبو حب ددث ش ددام ع ددن تص ددو الش ددع
السلوفيي ملفهو التمييز .ومن عدا  ،2019اضدطلع املكتد بدزاي ة املنداط السدلوفيني للتحد
مددع أصددحا املصددلح املعنيددن ،ممددا ااد بصددو ة غددري مباشددرة مددن الددوع العددا أبمهيد عد التمييددز
علددى نطددا البل د  .ويف عددا  ،201٨نظددر املكت د يف  22٣قضددي ( 1٣0قضددي مددن السددنوا
السابق و 9٣قضي ج ي ة  ،وانتهى من النظر يف  149قضدي وأ جد النظدر يف  ٧4قضدي حدى
عا  .2019ويف عا  ،201٨نشر واا ة العم واألسرة والش ون االجتماعي وتكاف الفر
دعددوة عامد لتقد مي املق حددا مددن أجد التوعيااة وتاادري املنظمااات غاار احلكوميااة فيمددا يتعلد
أبمهيد د حتقيد د املس دداواة وتعزيزه ددا ،وفهد د التميي ددز ومنع دده ،واخلي ددا ا املتاحد د للحمايد د م ددن التميي ددز
ابلنسب ألكثر الفئدا تعرضدا للتمييدز يف سدلوفينيا .ومند شدبا /فرباير  ،2019تضدطلع سدلوفينيا
بتنفي مشرو للتوعي ابلتمييز ،ومشرو يتعل ابلتمييز ض األشخا ذوي اإلعاق .
 -15إن خطددا الكراهيد يعتددرب جرميد يف سددلوفينيا يف إطددا املددادة  29٧مددن القددانون اجلنددائ
جلمهو ي سدلوفينيا( . 5وتدوي سدلوفينيا اهتمامدا خاصدا لدزايدة الدوع العدا والتصد ي للتعصد .
ويكف دستو مجهو ي سلوفينيا حري التعبري .وتسعى احلكوم جاهد ة إىل عد التسدام مطلقدا
مع خطا الكراهي وتطال السلطا الوطني ابلتقي الصا ابل ستو والقانون.
(٦

 -1٦ويف عدا  ،201٦اعتمد سدلوفينيا قاانون االقااان املادي ،الد ي ميدن مركدزا متسدداواي
كالزواج لالق ان امل ين ابلنسب لألاواج من جنسن خمتلفن أو مدن اجلدن نفسده ،ابسدتثنا اجلدز
املتعل ابملساع ة الطبي على اإلجنا والتبي املش ك لألطفا .
 -1٧وتدرد التد ابري الراميد إىل القضددا علدى التمييددز ضد أفدراد جمموعددا معيند يف الفددرو اثنيددا-واو
إىل اثنيا-كاف.

دال -احلقوق السياسية واملدنية
التوصيات 149 ،134 ،130-128 ،103 ،97 ،73 ،64
 -1٨إن احلق ددو السياس ددي وامل نيد د مكفولد د يف دس ددتو مجهو يد د س ددلوفينيا وحتكمه ددا كد د لك
التشد د دريعا ذا الص د ددل  .وتس د ددعى س د ددلوفينيا جاهد د د ة إىل إعم د ددا احلق د ددو السياس د ددي وامل نيد د د
لألشخا ال ين يعيشون يف سلوفينيا من خال التشريعا والت ابري األخرى.
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 -19وتكف سلوفينيا احلماية م أي تدخل يف عمل النقاابت وإنشائها وقيادهتا ،وتعاقد
علددى أي تد خ مددن هد ا القبيد  .وتسددتن القواعد السددلوفيني إىل أحكددا املعاهد ا ذا الصددل
الناظم د للنق ددااب وإىل ال سددتو ( . ٧وع ددالوة علددى ذل ددك ،ف د ن إنش ددا النقددااب وعمله ددا ينظمهم دا
قانون التمثي النقايب .وين قانون عالقا العم على الصالحيا الفعلي للنقدااب وعلدى عمد
ممثليهددا ومحددايته  .ويددن القددانونن أيضددا علددى تددوفري احلماي د القضددائي  .وختضددع منااعددا العم د
اجلماعي املتعلق ابلصالحيا النقابي يف إطا عالقا العم الختصا حمكمد العمد  .كمدا أن
حملكم د العم د اختصاص دا بش د ن التد د خ يف اس ددتقال النق ددااب  ،وح د العم ددا يف االنض ددما إىل
النقااب  ،وصالحيا النقااب فيما يتعل أبعضائها .ويشدك انتهداك احلقدو النقابيد جرميد ضد
العم والضمان االجتماع وفقا للمادة  200من القانون اجلنائ جلمهو ي سلوفينيا.
 -20وتكف د سددلوفينيا حري د ال د ين وفقددا للمعاه د ا وال سددتو وقددانون حري د ال د ين( . ٨ويف
عددا  ،2015أنش د سددلوفينيا جمل د احل دوا بش د ن حري د ال د ين ،ال د ي يعم د ضددمن مكت د
الطوائ ال يني التابع لواا ة الثقاف  .ويتدي اجمللد إجدرا احلدوا املفتدو والشدفاف علدى املسدتوى
امل سس بن أعلى السلطا التنفي ي والطوائ ال يني فيما يتعل حبري ال ين.
 -21واحملاكمااة دون أتخاار ال م ا ر ل ا حت د بوجدده عددا وم تع د مشددكل واسددع النطددا يف
سددلوفينيا( . 9ويف عددا  ،2015اعتم د اجملل د القضددائ وجمل د امل د عن العااامن مدونااة قواعااد
السلوك اخلاص بك منهما ،وقاما إبنشا جلان معني ابألخالقيا والنزاه (. 10
 -22وت ددرد يف الف ددرو اثني ددا-واو إىل اثني ددا-ك دداف الت د ابري الرامي د إىل ض ددمان اح د ا ومما س د
احلقو السياسي وامل ني ألفراد جمموعا معين .

هاء -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
التوصا اايات ،143-135 ،101 ،81 ،79 ،75 ،72 ،67 ،57 ،30 ،29 ،25 ،24
149
 -2٣تسد ددعى سد ددلوفينيا جاه د د ة إىل ضد ددمان اح د د ا مجيد ددع احلقد ددو االقتصد ددادي واالجتماعي د د
والثقافي ومما ستها على نطا البل أبكمله.
 -24ومن د جول د االسددتعرا ال د و ي الشددام األخددرية يف عددا  ،2014اعتم د سددلوفينيا
ع ة ت ابري للحد م مستوى الفقر واالساتبعاد االجتمااعي( ، 11وألغدت التد ابري التقشدفي الدي
اعتم د هتا خ ددال األام د االقتص ددادي  .واعتم د س ددلوفينيا أيض ددا ت د ابري لض ددمان ق د أك ددرب م ددن
اإلدماج االجتماع للفئا األكثر ضعفا .ومن عا  ،2014سدجلت سدلوفينيا اخنفاضدا سدنواي
يف مع التعدر خلطدر الفقدر واالسدتبعاد االجتمداع  .وتشدري البيدان اإلحصدائي لعدا 201٧
إىل أن مع التعر خلطر الفقر بلغ  1٣,٣يف املائ (. 12
 -25ويف عا  ،201٨ااد سلوفينيا املبلغ األساساي للحاد األدىن لألجاور وعد د األشدخا
امل هلن للحصو على التحويلن االجتماعين .وين قدانون عدا  201٨املعد لقدانون احلد األدىن
لألجددو علددى اايدة ت جييد يف احل د األدىن لألجددو اعتبددا ا مددن  1كددانون الثاين/يندداير  .2019وتتوقددع
سلوفينيا أن يكون هل ا الت بري أثر إجيايب على احل من الفقر واايدة ال خ املتا .
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 -2٦ومند عددا  ،2014نفد سددلوفينيا خطااة ضاامان الشاابا  ،الددي تشددم تد ابري لتيسددري
إدم دداج الش ددبا يف س ددو العمد د  .وأخد د بطالد د الش ددبا يف س ددلوفينيا تتن دداق تد د جييا مند د
نيسان/أبري .2015
 -2٧وتسددعى سددلوفينيا أيضددا إىل حتسددن حالااة كبااار الس ا  ،حيددث أن مع د الفقددر املرتفددع
يس ددج بص ددف خاصد د بد دن املس ددنن الد د ين يعيش ددون مبف ددرده  .ومن د ع ددا  ،201٦م يعد د بد د
املعاشددا التقاع ي د مبسددتوى غددال املعيش د خيضددع للت د ابري التقشددفي  .ويف عددا  ،201٨جددرى
تعد ي املعاشدا التقاع يد السدلوفيني حبسد مسددتوى غدال املعيشد مدرتن ،ومهدا التعد ي املعتدداد
يف كانون الثاين/يناير عمال ابلقانون التنظيم  ،مث يف نيسدان/أبري بصدف إضدافي  .وحيد د القدانون
التنظيمد أيضددا احلد األدىن للمعددا التقاعد ي عند سددن التقاعد النظاميد  .ومدن املقددر أن جيددري
يف عا  ،2019ابإلضاف إىل التع ي املعتاد للمعاشا التقاع ي حبس مستوى غال املعيش
لشددهر شددبا /فرباير ال د ي أسددفر عددن اايدة ق د ها  2,٧يف املائ د يف املعاشددا التقاع ي د  ،تع د ي
إضددايف ابالسددتناد إىل النمددو االقتصددادي ال د ي حص د يف عددا  .201٨وعددالوة علددى ذلددك ،يف
عد ددام  201٧و ،201٨حص د د مجيد ددع املتقاع د د ين علد ددى املنح د د السد ددنوي  .ويف عد ددا ،2019
سيحص املتقاع ون على املنح السنوي خبمس مبالغ خمتلف  ،وستكون أعلى من السنوا السابق .
 -2٨واعتبددا ا مددن شددبا /فرباير  ،201٧ألغددى القددانون املع د لقددانون اسددتحقاقا املسدداع ة
االجتماعيد د اإلش ددعا ا الد دوا دة يف الس ددج العق ددا ي وااللتد دزا إبع ددادة ع ددالوة الد د خ املض ددمون
للمعا التقاع ي أو املسداع ة االجتماعيد املاليد يف احلداال الدي ميتلدك فيهدا املسدتفي أو أحد
أفراد عائلته شدق أو مندزال تصد قيمتده إىل  120 000يدو و .وأدى هد ا التعد ي إىل اايدة عد د
األش د ددخا امل د د د هلن للحص د ددو عل د ددى ع د ددالوة ال د د د خ املض د ددمون للمع د ددا التقاع د د د ي أبكث د ددر
م ددن  ٦ 000ش ددخ  .وق د س ددجلت أعل ددى ال دزايدا يف ع د د األش ددخا امل د هلن يف الفئ ددا
العمري د األكددرب سددنا ،أي يف الفئ د العمري د  ٧9-٦٦سددن (اايدة بنسددب  ٦0يف املائ د ويف الفئ د
العمري ما فو  ٧9سن (اايدة بنسب  ٧٧يف املائ .
 -29وتواصد د س ددلوفينيا حتس ددن ف اار احلص ااول علا ا الرعاي ااة الص ااحية جلمي ددع الس ددكان.
فف د د عد ددا  ،201٨اعتم د د سد ددلوفينيا الق ا ارار املتعلا ااق ابل ا ا م الا ااوطين للصا ااحة العقليا ااة
للفاة  ،2028-2018ال ي أوىل اهتماما خاصا ملس ل االنتحا ( . 1٣وتعتدز سدلوفينيا أيضدا
تعد ي قددانون الصددح العقليد  .ويف  19شددبا /فرباير  ،2019وبعد سددنوا مددن العمد لتحقيد
ه د الغاي د  ،فددت جنددا آمددن للعددالج النفس د املكث د لألطفددا والشددبا داخ د عيددادة الط د
النفس جبامع لوبليان لتلبي االحتياجا الوطني .
 -٣0ويف الف ة الدي أعقبدت جولد االسدتعرا الد و ي الشدام الثانيد  ،عدزا سدلوفينيا احلماياة
القانونية م اإلخالء القسري وفق ان السكن( . 14ووفقا لقانون عا  201٨املع لقانون إنفداذ
املطالب ددا والض ددمان ،يف حالد د وج ددو إنف دداذ مطالب ددا منخفضد د املبل ددغ تتعلد د بعق ددا يع ددي في دده
امل ين ،تقو احملكم إبخطا مركدز العمد االجتمداع املخدت الد ي يقدو عن ئد بتقد مي خد ما
الضمان االجتماع ملعاجل حاال املعانة والصدعواب االجتماعيد  .وابإلضداف إىل ذلدك ،يف مثد
ه د القضددااي تنظددر احملكم د حبك د سددلطتها فيمددا إذا كددان امل د ين ميلددك ممتلكددا أخددرى ميكددن أن
يف ددر عليه ددا اإلنف دداذ ،مم ددا يكف د ت د بريا أكث ددر تناس ددبا م ددع قيم د ال د ين .ووفق ددا للتع د يال  ،جي ددوا
للمحكمد أن تقددر حبكد سددلطتها أو بنددا علدى اقد ا مدن مركددز العمد االجتمداع  ،مواصددل وقد
التنفي إذا كان من ش ن اإلنفاذ الفو ي أن يه د بشك خطري حال سكن امل ين.
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 -٣1وينظ قانون السك إجيا املساكن ،وهدو يدن علدى األسد الدي ميكدن مبوجبهدا إهدا
عق إجيا املسكن .فال جيوا إها عق اإلجيا عن طري فدع دعدوى قضدائي إذا م خيطدر املالدك
املست جر كتاب يف الب اي أبنه ينتهك عق اإلجيا .
 -٣2وحي د لك د شددخ يف سددلوفينيا احلص ااول علا ا املي ااا الص اااحلة للش اار علا ا ق اادم
املساااواة م ا اآلخ اري ( . 15وق د دخ د القددانون ال سددتو ي ال د ي يكددرس احل د يف امليددا الصدداحل
للشر يف ال ستو حيز النفاذ يف  25تشرين الثاين/نوفمرب  .201٦وأنشد فريد عامد مشد ك
ب ددن ال ددواا ا يتد د ل م ددن ممثل ددن ع ددن ال ددواا ا املختصد د واملكاتد د احلكوميد د  ،هبد د ف موا مد د
التش دريعا السددلوفيني مددع احلااق يف امليااا الصاااحلة للشاار عل ا النحااو املنصااو علي ا يف
الدستور .ويف موع أقصا  ٣1كانون األو /ديسمرب  ،2019سيبحث الفري العام األسبا
ال اعي د د إىل إدخ د ددا تعد د د يال عل د ددى التشد د دريعا ال د ددي ت د ددنظ املس د ددائ املش د ددا إليه د ددا يف امل د ددادة
اجل ي د ة (٧0أ مددن ال سددتو  ،وسدديع مبددادئ توجيهي د لوضددع مشددا يع تع د يال علددى الل دوائ ،
ويساع الواا ا يف إع اد التع يال  ،ويرص اعتمادها.
 -٣٣ويف سدديا احل د يف التعل ددي  ،ت ددوي س ددلوفينيا اهتمامددا كب ددريا للتثقي د والت د ي يف جم ددا
حق ددو اإلنس ددان( . 1٦ويش ددا ك أفد دراد الش ددرط  ،واملعلم ددون يف مرحلد د الطفولد د املبك ددرة ،وم س ددو
امل ا س االبت ائي والثانوي  ،وموظفو اجلامعدا  ،واملوظفدون القضدائيون يف بدرام التد ي العاديد
الكتسا كفا ا الت ي وتطوير اخلربا املتوفرة ل يه  .كما مت إدماج اجلان املتعلد حبقدو
اإلنسان يف برنم الت ي الد ي يشدم مواضديع تتعلد بتعزيدز ال ميقراطيد بدن الطدال واحد ا
التنو والتع دي الثقافي .
 -٣4وال تدزا سددلوفينيا نشددط يف التثقيد والت د ي يف جمددا حقددو اإلنسددان علددى الصددعي
الد د وي أيض ددا ،وتواصد د تنفيد د مش ددرو "حقوقن ددا" .وخ ددال الفد د ة  ،2019-201٧مشد د هد د ا
املشرو أطفاال من املغر وكوسوفو ومصر وفلسطن وسلوفينيا ،كما ق يف أس اليا.
 -٣5وت ددرد يف الف ددرو اثني ددا-واو إىل اثني ددا-ك دداف التد د ابري الراميد د إىل كفالد د احد د ا ومما سد د
احلقو االقتصادي واالجتماعي والثقافي ألفراد فئا معين .

واو -اجلماعات القومية ومجاعة الروما
التوصا ا ا اايات،155-150 ،139 ،102 ،91-78 ،74-72 ،69 ،63 ،62 ،25
162 ،160-158
 -٣٦تواص د سددلوفينيا حتسددن وضددع الرومددا يف البل د ( . 1٧ويتضددمن الددربنم الددوطي للت د ابري
اخلاص ابلروما للف ة  ،2021-201٧املعتم يف أاي /مايو  ،201٧تد ابري شدامل ملندع التمييدز
ضد د الروم ددا وحتس ددن أوض دداعه وإدم دداجه يف اجملتم ددع .ويتمثد د اهلد د فان الرئيس دديان لل ددربنم يف
حتسددن وضددع أف دراد مجاع د الرومددا وتعزيددز ان د ماجه يف اجملتمددع .ويشددم الددربنم مثاني د أه د اف
اس د اتيجي ( 1حتسددن اهليك د التعليم د ألف دراد مجاع د الرومددا ( 2خف د مع د ال البطال د
يف ص ددفوف الروم ددا ( ٣من ددع أو إاالد د اس ددتبعاد الروم ددا ( 4حتس ددن خد د ما الرعايد د الص ددحي
للرومددا ( 5حتسددن أوضددا سددكن الرومددا ( ٦تعزيددز احلفددا علددى األنشددط الثقافيد واإلعالميد
واملنشددو ة جلماع د الرومددا وتطويرهددا ( ٧اايدة الددوعى بددن أف دراد مجاع د الرومددا وغالبي د السددكان
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ابآلاث اإلجيابي لإلدماج االجتماع للروما يف اجملتمع ( ٨تعزيدز احلدوا والتعداون مدع اجملتمعدا
احمللي الي يعي فيها الروما.
 -٣٧وتضددطلع اللجن د احلكومي د حلماي د مجاع د الرومددا برص د تنفي د الددربنم  .وترفددع احلكوم د
ابنتظ ددا تق ددا ير إىل اجلمعيد د الوطنيد د جلمهو يد د س ددلوفينيا ع ددن تنفيد د الق ددانون وال ددربنم اخلاص ددن
جبماع الروما يف مجهو يد سدلوفينيا .وقد اعتمد احلكومد التقريدر األخدري ،وهدو التقريدر اخلدام
عددن وضددع مجاع د الرومددا يف سددلوفينيا يف  1٨متوا/يوليدده  .201٨وقامددت اهليئ د العامل د املختص د
التابع د د للجمعي د د الوطني د د ابلنظ ددر يف التقري ددر يف  2٧أيلو /س ددبتمرب  ،201٨ون ددوق التقري ددر يف
اجللس العام للجمعي الوطني املعقودة يف  2٨تشرين الثاين/نوفمرب .201٨
 -٣٨ويشم الربنم الدوطي للتد ابري اخلاصد ابلرومدا للفد ة  2021-201٧تد ابري للتوعياة
ابلتميي ااز ومكافحتا ا  ،وه د ت د ابري لتعزي ددز ومتك ددن مجاع د الروم ددا ،وت د ابري للقض ددا عل ددى التحي ددز
والقوالد النمطيد السددائ ة لد ى أغلبيد السددكان إاا مجاعد الرومددا .ويددوىل اهتمددا خددا لدربام
ت ي وتثقي املوظفن العمومين ال ين يتعاملون بصفته املهني مع أفراد مجاع الروما(. 1٨
 -٣9وبغي تعزيز املشاركة النشطة ملنظمات مجاعاة الروماا وتعاوهدا يف تنفيد التد ابري الدوا دة
يف ال ددربنم ال ددوطي للتد د ابري اخلاصد د ابلروم ددا للفد د ة  ،2021-201٧يقد د مكتد د األقلي ددا
القومي ال ع املاي جملل مجاعد الرومدا يف مجهو يد سدلوفينيا ،الد ي أنشد مبوجد قدانون مجاعد
الروما يف مجهو يد سدلوفينيا لتمثيد مصداح مجاعد الرومدا علدى مسدتوى السدلطا الوطنيد  .ويقد
املكت د أيضددا التموي د لألنشددط الددي تضددطلع هبددا املنظمددا األخددرى جلماع د الرومددا مددن خددال
الن ا ا العام لتق مي الطلبا (. 19
 -40ويف أاي /م ددايو  ،201٧أنشد د احلكومد د الفريد د العامد د املشد د ك ب ددن ال ددواا ا املع ددي
إبعا ااداد تعا ااديالت عل ا ا قا ااانون مجاعا ااة الروما ااا يف مجهوريا ااة سا االوفينيا ،وق د د كل د د بص ددياغ
التع يال  ،الي مت تنسيقها بع ذلك مع مجاع الروما .ومتت مناقش وأتيي التع يال من قب
جملد د مجاعد د الروم ددا واللجند د احلكوميد د حلمايد د مجاعد د الروم ددا .ويف آذا /م ددا س  ،201٨اعتمد د
احلكومد التعد يال وقد متها إىل اجلمعيد الوطنيد للنظددر فيهددا .ويف الفد ة التشدريعي ،201٨-2014
م تناق اجلمعي الوطني تلك التع يال  .وسيجري مدرة أخدرى إعد اد تعد يال ج يد ة لقدانون
مجاع الروما يف مجهو ي سلوفينيا.
 -41ومتث د مجاع د الرومددا جمموع د ذا أولوي د يف إطددا ت د ابري سياس د العمالااة النشددط  ،الددي
تشم حلقا عم هت ف إىل بنا الكفا ا وحتسن فر العم  .وجيري حاليا تنفي مشرو
يت ل من سبع مراكز متع دة األغرا جلماعد الرومدا مدن أجد تدوفري أنشدط لتحسان الوضا
االقتصااادي  -االجتماااعي ألف اراد مجاعااة الرومااا (اكتسددا املعددا ف وبنددا القد ا لتمكيددنه
مددن النجددا يف سددو العمد  ،والنهددو بنوعي د حيدداهت  ،وتعزيددز ان د ماجه يف اجملتمددع األوسددع،
وبنا الثق والتعاون مع غالبي السكان.
 -42ويف حزيران/يونيه  ،201٨دخ حيز النفاذ تشريع ج ي للتخطاي املكااي والتشديي ،
ويت د ل م ددن ثالث د ق دوانن هت د ف إىل حتس ددن التخط ددي املك دداين ،وحت ي د أم دداكن املب دداين بص ددو ة
شددامل  ،وتيسددري إضددفا الشددرعي علددى املبدداين الددي شددي دون احلصددو علددى التصددا ي الالام د .
وتتعل احللو املنصو عليهدا يف التشدريع يف املقدا األو بفئتدن مدن املبداين ومهدا املبداين القائمد
8

GE.19-13424

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

من د ف د ة طويل د ( 20عامددا أو أكثددر وبع د املبدداين غددري القانوني د الددي يلددز فيهددا مراعدداة ظددروف
خاص د (مبددا فيهددا الظددروف االجتماعي د  .وسيسددتخ ه د ا الددنه أيضددا إلضددفا الشددرعي علددى
املباين املوجودة يف املستوطنا الي تعي فيها الفئا االجتماعي الضعيف مث الروما.
 -4٣وق د يس در ب د االس ددتعان مبس اااعدي ما ا الروم ااا كث ددريا إدم دداج أطف ددا الروم ددا يف نظ ددا
التعل ددي ( . 20ويف الوق ددت احلاض ددر ،يوجد د  2٨مس دداع ا م ددن الروم ددا يف  ٣٣م ددن اي األطف ددا
وامل ا س االبت ائي والثانوي .
 -44وفيما يتعلد ابجلماعتن القوميتن اإليطالياة واهلنغارياة ،اعتمد احلكومد التقدا ير عدن
األعوا  2015و 201٦و 201٧بش ن تنفي بدرنم تد ابري تنفيد اللدوائ املتعلقد بثنائيد اللغد
للفد د ة  201٨-2015وقد د نقش ددت جلند د اجلمعيد د الوطنيد د املعنيد د ابجلماع ددا القوميد د هد د
التقا ير .وشه اجلماعا القومي تق ما يف تنفي ه الت ابري.
 -45ويف أيلو /سددبتمرب  ،201٨دخ د القااانون املعاادل للقااانون املاانظم للحقااوق اخلاصااة
ألفاراد اجلمااعتن اإلثنيتان اإليطالياة واهلنغارياة يف جماال التعلايم حيدز النفداذ ،وهدو ( 1يوسدع
نط ددا احلد د يف اس ددتخ ا لغ ددا اجملتمع ددا القوميد د  ،أي التعل ددي الع دداي القص ددري األجد د وتعل ددي
األطفا والقصر والشبا البالغن ذوى االحتياجا اخلاص ( 2يوسع نطا احلد يف التعلدي
اجملدداين للغ د األ ألف دراد اجلمدداعتن القددوميتن ( ٣ي ددن علددى تددوفري األسددئل ابللغتددن للتالمي د
وطال امل ا س الثنائي اللغ ابلنسدب للمسدابقا املتعلقد ابملعدا ف (ابسدتثنا مسدابقا اللغتدن
السددلوفيني واهلنغا ي د الددي تتلقددى متددويال حكوميددا ( 4يع د عملي د اختدداذ الق درا ا مددن جان د
جمددال امل سسددا التعليمي د الثنائي د اللغ د ( 5يددن علددى أندده جي د علددى اجلماعددا القومي د
املتمتعد د ابحلكد د ال د د اي أن تقد د أيه ددا بشد د ن مق ح ددا خطد د العم د د الس ددنوي للم سس ددا
التعليمي  ،وجيوا هلدا أيضدا أن تقد بدرام أعلدى مدن املسدتوى العدا ( ٦يعد الشدرو املتعلقد
مبعرف لغ التعل واجتياا االمتحان املعتم .
 -4٦واس ددتنادا إىل خطد د العمد د املتعلقد د بتعل ددي اللغد د للفد د ة  ،201٨-2014وخطد د العمد د
اخلاصد د ابألدوا املرجعيد د اللغويد د للفد د ة  ،201٨-2014والق ا ارار اخل ااا ابل ا ا م الا ااوطين
للسياسة اللغوية للفاة  ،2018-2014يعد الفريد العامد املشد ك بدن الدواا ا املعدي برصد
تنفي د السياس د اللغوي د تقددا ير سددنوي عددن تنفي د الق درا وخط د العم د واألنشددط السددابق واملشددا يع
املش ك التموي والربام وال اسا وما إىل ذلك .ويشم ذلك األنشط املتعلقد بتعزيدز اسدتخ ا
اللغتددن اإليطالي د واهلنغا ي د يف القطددا العددا يف جمدداال التعلددي والثقاف د ووسددائ اإلعددال (ب درام
اإلذاع د والتلفزيددون ،واألنشددط اإلعالمي د (مث د املوقددع اإللك د وين  ، Jezikovna Slovenijaوالرعاي د
الصددحي  ،وغريهددا مددن اخلد ما العامد (اإلجدرا ا الرمسيد واالسددتما ا  .ويف ضددو ذلددك ،تسددعى
سددلوفينيا جاه د ة إىل تعزيددز التعدداي والتبدداد الثقددايف ،وحتسددن الكفددا ة اللغوي د جلميددع املتكلمددن،
والتوعي د أبمهي د اسددتخ ا اللغتددن اإليطالي د واهلنغا ي د يف كام د إقلددي سددلوفينيا ،مبددا يف ذلددك خددا ج
املناط الثنائي اللغ (. 21
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زاي -األجان
التوصيتان  55و74
 -4٧وفقا لقانون األجان  ،حي لرعااي البلدان الثالثة املشاك يف برام تيسر ان ماجه يف
احليدداة الثقافي د واالقتصددادي واالجتماعي د يف سددلوفينيا .وحت د د طريق د ال دربام ونطاقهددا يف املرسددو
املتعل بوسائ توفري برام ال ع من أج إدماج عااي البل ان الثالث ونطا تلك الربام .
 -4٨ومت ددو ال ول د ض ددمن التعل ددي الع ددادي االبت د ائ والث ددانوي دورس ااا يف اللغ ااة الس االوفينية
ود وسا يف اللغ األ للطال املهاجرين.
 -49وت ددن آخ ددر الق دوانن املع ل د ال ددي ت ددنظ التعل ددي الث ددانوي (ق ددانون التعل ددي امله ددي وق ددانون
املد د ا س الثانويد د  ،ال ددي دخل ددت حي ددز النف دداذ يف ع ددا  ،201٧عل ددى ت ددوفري إمكانيد د تعلد د اللغد د
الس ددلوفيني ابلنس ددب للط ددال ال د د ين ختتل د د لغ ددته األ ع ددن الس ددلوفيني أو ال د د ين أمت د دوا التعل ددي
االبت د ائ يف بل د ان غ ددري سددلوفينيا .ومت دن امل د ا س ال ددي تسددج الط ددال امله دداجرين يف الس ددنتن
األوىل والثاني من التعلي ع دا معينا مدن السداعا اإلضدافي مدن أجد املسداع ة املهنيد للطدال
ال ين يتعلمون اللغ السلوفيني .
 -50ويف الفد د ة ب ددن  201٦و ،201٨مت إعد د اد دلي اال خ ااا ملهنيا اي الص ااحة م ددن أجد د
تيسددري التواص د بددن املهدداجرين والعدداملن يف اجملددا الطددي يف إطددا الرعاي د الصددحي األولي د  .ويف
عام  201٧و ،201٨أطلقت مشا يع للحدوا بدن الثقافدا يف ثدال مد ن سدلوفيني هبد ف
تنشددي اجملتمعددا احملليد مددن أجد تيسددري إدمدداج عددااي البلد ان الثالثد يف اجملتمعددا احملليد  .ومددن
املقد ددر أن ينته د د املشد ددرو يف هاي د د عد ددا  .2019ويف إطد ددا الد ددربنم املعند ددون "اإلدمد دداج األوي
للمهدداجرين" ،تتددا دو ا تعلددي جمانيد يف مجيددع أحنددا سددلوفينيا وجتمددع هد الد و ا بددن تعلد
اللغ السلوفيني وتعل ات يخ سلوفينيا وثقافتها وترتيباهتا ال ستو ي .

حاء -األشخا

املشطوبون

التوصيات 161 ،149 ،100 ،99 ،97-95 ،66
 -51مد ددن أج د د تنظد ددي وضد ددع األشد ددخا ال د د ين مت شد ددطبه مد ددن سد ددج املقيمد ددن ال د د ائمن
(مد ددا يسد ددمى "املشد ددطوبون "  ،اعتم د د سد ددلوفينيا سلسد ددل مد ددن الت د د ابري( . 22فف د د عد ددا ،2010
اعتم القدانون املعد للقدانون املدنظ للمركدز القدانوين ملدواطي يوغوسدالفيا السدابق الد ين يعيشدون
يف مجهو ي د سددلوفينيا .ويف عددا  ،201٣بغي د تنظددي احل د يف التعددوي لألشددخا "املشددطوبن"،
اعتم سلوفينيا القانون املنظ للتعوي عن األضرا الي حلقت ابألشخا نتيجد الشدط مدن
س ددج املقيم ددن ال د ائمن (املش ددا إلي دده فيم ددا بع د بق ددانون التع ددوي  ،ال د ي ي ددن عل ددى احل ااق يف
التعويض املايل وغر م أشكال الاضية العادلة كتعوي عن األضدرا املتكبد ة .وهنداك أشدكا
أخرى من ال ضي العادل تكف أو تيسدر مما سد احلقدو يف خمتلد اجملداال  ،مثد دفدع اشد اكا
التد د من الص ددح اإللزامد د اإلدم دداج يف بد درام احلمايد د االجتماعيد د والنظ ددر يف ذل ددك عل ددى س ددبي
األولويد وتيسددري إعمددا حقددوقه يف األمدوا العموميد واحلصددو علددى املددن ال اسددي مددن ال ولد
واملسدداواة يف املعاملد مددع املدواطنن السددلوفينين يف ح د مشدداك السددكن وااللتحددا بنظددا التعلددي
واحلصو على معامل ذا أولوي يف ما يسمى بربام اإلدماج.
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 -52والغر من قانون التعوي هو ضمان حصو من يستح من أصحا املطالبا علدى
ترضي عادل بطريق سريع وفعال  .وين قانون التعوي علدى أنده جيدوا ملدن يسدتح مدن أصدحا
املطالبددا أن يطل د تعويضددا مالي د يف إطددا إج درا إدا ي ،كمددا يددن علددى أشددكا أخددرى مددن
ال ضددي العادل د  .وجيددوا ألصددحا املطالبددا ال د ين يعتددربون أندده حلقددت هب د أض درا أكددرب التمدداس
التعدوي املداي مددن خدال اإلجدرا ا القضدائي  .واألمددر مد وك لكد مطالد يف حت يد مدا إذا كددان
سيما س حقه يف التعوي املاي ابالستعان ابإلجرا ا اإلدا ي أو اإلجرا ا القضائي .
 -5٣ويف عد ددا  ،201٨قضد ددت احملكم د د ال سد ددتو ي بع د د دسد ددتو ي املد ددادة  12مد ددن قد ددانون
التعددوي  ،الددي ح د د سددقفا ملبلددغ التعددوي املدداي ال د ي ميكددن أن ميددن لصدداح املطالب د يف
اإلجرا ا القضائي ( . 2٣ومن أج تنفي قرا احملكم ال ستو ي  ،اعتم القدانون املعد للقدانون
املنظ للتعوي عن األضرا الي تلح ابألشخا نتيج الشط من سدج املقيمدن الد ائمن
ودخ حيز النفاذ يف  ٣0كانون األو /ديسدمرب .201٨
(يشا إليه فيما بع ابلقانون املع
ويلغ القانون املع سق التعوي املاي يف اإلجرا ا القضائي وين علدى مدن فوائد علدى
املت خرا لصاح أصحا املطالبا يف اإلجرا ا القضائي .
 -54وتنطب د الالئح د املع ل د علددى األط دراف املتضددر ة الددي ق د مت مطالبددا ابلتعددوي بع د
ات ي ددخ تطبي د د ق ددانون التع ددوي (بع د د  1٨حزيران/يوني دده  2014أو قب د د ات ي ددخ تطبي د د ق ددانون
التع ددوي (قب د د  1٨حزيران/يوني دده  2014وال ددي ختضد ددع مطالباهت ددا للتق دداد حبس د د ال تيبد ددا
السابق  .وفيما يتعل ابألطراف املتضر ة الي ق مت مطالبا للتعدوي قبد ات يدخ تطبيد قدانون
التعددوي والددي م تكددن مطالباهتددا ،عند تق د ميها ،ق د سددقطت بسددب التقدداد  ،ف د ن قدرا احملكم د
ال سددتو ي امل د  15آذا /مددا س  201٨ق د ألغددى املددادة  12مددن قددانون التعددوي أبثددر فددو ي.
وقض ددت احملكمد د ال س ددتو ي أبن احلد د م ددن مبل ددغ التع ددوي امل دداي يف اإلجد درا ا القض ددائي غ ددري
دس ددتو ي وأن دده حي د للمط ددالبن احلص ددو عل ددى تع ددوي كام د فيم ددا يتعل د ابألض درا ال ددي حلق ددت
ابملمتلكا وابلتعوي املاي العاد عن األضرا غري املتصل ابملمتلكا .

طاء -األشخا

ذوو اإلعاقة

التوصيات 148-145
 -55ال تزا سلوفينيا ملتزمد ابحد ا وإعمدا حقدو اإلنسدان لألشدخا ذوي اإلعاقد (. 24
ويعترب اعتماد قانون املساع ة الشخصي  ،ال ي مكدن مدن توظيد مسداع ين شخصدين ،خطدوة
كبرية إىل األما  .وهناك قانون طو التنسي ين على إنشا م سس حلماي حقو األشخا
ذوي اإلعاق .
دعددوة لتق د مي
 -5٦ويف إطددا سياس د الددتالح االجتمدداع للف د ة  ،2022-201٨ص د
مق ح ددا ت د د عو املنظم ددا غ ددري احلكومي د د إىل املش دداك يف املش ددرو املتص د د بتكا ااافؤ الفا اار
لألشااخا ذوي اإلعاقااة وعاادم التمييااز ضاادهم .ومدن أجد تيسددري االطددال علددى التشدريعا
املتصددل ابألشددخا ذوي اإلعاق د  ،جت دري ترمجتهددا إىل أشددكا سددهل الق درا ة .ويتضددمن املشددرو
أيض ددا دو ا ت يبي د يق د مها خ دربا متخصص ددون يف تس ددهي إمكاني د الوص ددو إىل البيئ د املبنيد د
وتكنولوجيا املعلوما واالتصاال .
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 -5٧وتنددته سددلوفينيا سياس د فعال د لتوظيااف األشااخا ذوي اإلعاقااة ،وتشددجع املشددا يع
يف جم ددا اس ددتخ ا األش ددخا ذوي اإلعاقد د  .وجي ددري تنفيد د
ال ددي تت ددي أل اب العمد د التد د
املشددرو املعنددون "انتقددا الشددبا " ويه د ف املشددرو  -مددن خددال اتبددا هد شددام وحمتددواي
مصمم بصو ة منهجي  -إىل تعزيز اإلدماج االجتماعي للشبا ذوي االحتياجات اخلاصاة،
ومن مث املساع ة على هتيئ بيئ ال ع املوح بغي تيسري االنتقا من امل س إىل سو العم .
 -5٨وتواص د د س ددلوفينيا ب د د جهوده ددا ل د دزايدة حتس ددن إمكاني د د الوص ددو إىل البيئا ااة املبنيا ااة
واهلياكل األساسية .ويف إطا الربام اإلمنائي للمسداع ة االجتماعيد  ،تشدا ك سدلوفينيا يف متويد
الربنم اإلمنائ املعنون ”نق الطال ذوي اإلعاق “.
 -59وق اعتم قانون ج ي للبنا ين على االمتثا اإللزام لألنظم الي حتك التصدمي
العا جلميع املباين املستخ م لألغدرا العامد  .ويدوفر القدانون األسداس للدوائ املتعلقد ابلتصدمي
العدامل للبيئد املبنيد وسدهول اسدتخ امها ،الدي تددن علدى تدوفري إمكانيد الوصدو إىل البيئد املبنيد
وإمكاني استخ امها ،وأتخ يف االعتبا معايري أخرى ).(SIST ISO 21542:2012
 -٦0وشدده عددا  201٧دخددو قددانون انتخددااب اجلمعي د الوطنيد املعد حيددز النفدداذ ،وهددو
يددن علددى أندده جيا أن يكااون الوصااول إىل مراكااز االقاااع متاحااا لألشااخا ذوي اإلعاقااة.
وقد طبد القددانون املعد خددال انتخددااب اجلمعيد الوطنيد واالنتخددااب احملليد يف عددا 201٨
وأثنا االنتخااب األو وبي يف عا .2019
 -٦1وتتخ ت ابري خاص للتص ي للتمييز ضد األطفاال ذوي االحتياجاات اخلاصاة .وتشدجع
س ددلوفينيا املنظم ددا غ ددري احلكومي د د عل ددى توظي د د األش ددخا ال د دراغبن يف التع دداون م ددع امل سس ددا
التعليمي د يف العم د مددع األطفددا ذوي االحتياجددا اخلاص د  .وتواص د امل سسددا التعليمي د توظي د
املسدداع ين للعم د مددع األطفددا ذوي االحتياجددا اخلاص د  .وتشددم األنشددط األخددرى ذا الصددل
مشددا يع لتعزيددز اإلدمدداج االجتمدداع لألطفددا والشددبا ذوي االحتياجددا اخلاصد يف البيئددا احملليد ،
وبنددا شددبك مددن امل سسددا املتخصص د لد ع األطفددا ذوي االحتياجددا اخلاص د وأسددره  ،وبرنجمددا
شامال لألطفا املودعن يف م سسا ممن يعانون من اضطرااب عاطفي وسلوكي .

ايء -املساواة بن اجلنسن
التوصيات 111 ،110 ،108-104 ،61-59 ،25 ،23 ،21
 -٦2سلوفينيا ملتزم بتمكن املدرأة واملسداواة بدن اجلنسدن علدى الصدعي ين الدوطي والد وي .ويدن
الق ارار املتعلااق ابل ا م الااوطين لتكااافؤ الفاار باان امل ارأة والرجاال للفاااة 2020-2015
علددى أولددواي السياسد الوطنيد لسددلوفينيا .أمددا التد ابري املتخد ة حلمايد حقددو املدرأة فد د بشددك
أكث ددر حت يد د ا يف اخلطد د ال و يد د  .ويف ع ددا  ،201٨اعتمد د احلكومد د التقري ددر اخل ددا بتنفيد د
الق درا املتعل د ابل ددربنم ال ددوطي لتك دداف الف ددر ب ددن امل درأة والرج د للف د ة  2020-2015ع ددن
عام  201٦و 201٧واخلط ال و ي لعام  201٨و.2019
(25

 -٦٣وتشددا ك سددلوفينيا ،مددن خددال ال د عوة السددنوي إىل تق د مي املق حددا  ،يف متويد مشددا يع
املنظما غري احلكومي املعني ابملساواة بن املرأة والرج  ،مع ال كيز بصف ئيسي على التوعية،
ومن ا التمييااز القااائم عل ا أسااا نااوع اجلاانس ،والقضاااء عل ا القوال ا النمطيااة اجلنسااانية،
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حيث يوىل اهتما خا للفئا الضعيف  .ويف عدا  ،2019جيدري توجيده ند ا ا عامد لتنفيد
برام الضمان االجتماع الي تغط اإلدماج النش لنسا الروما والفئا الضعيف األخرى من
النسددا  ،هب د ف تعزيددز ان د ماجهن يف البيئ د احمللي د وتعزيددز فددر ان د ماجهن يف سددو العم د بغي د
احل من خماطر الفقر .ومن عا  ،201٧مت إد اج املنظو اجلنساين يف الكت امل سي الصداد ة
ح يثا ،وذلدك ملندع التمييدز القدائ علدى أسداس ندو اجلدن  .وعند االقتضدا  ،يدت حتد يث املنداه
ال اسي للم ا س االبت ائي والثانوي لتضمينها تغيريا تتعل ابملساواة بن اجلنسن.
 -٦4وتشد ددجع سد ددلوفينيا التمثيا اال املتا ااوازن للجنس ا اان يف املناص ا ا القياديا ااة مد ددن خد ددال
االضددطال أبنشددط منتظم د تركددز علددى التوعي د وتددوفري املعلومددا وبنددا الق د ا  .ويددوىل اهتمددا
خا للمناص القيادي يف السياس (ال سيما على املستوى احملل ويف األعما التجا ي  .ويف
أعقا انتخااب عا  ،201٨شه متثي املرأة يف اجلمعي الوطني تراجعدا طفيفدا ،حيدث بلغدت
النسب املئوي للنسا  24,4فق من النوا املنتخبن .وشه االنتخااب احمللي لعا 201٨
اايدة يف عد د د ئيس ددا اجمل ددال البل يد د (بنس ددب تصد د إىل  10يف املائ د د ويف عد د د النس ددا يف
اجملددال البل ي د (بنسددب تص د إىل  ٣٣يف املائ د  .وجيددري حاليددا إع د اد تع د يال إلدخاهلددا علددى
قانون تكاف الفر بن املرأة والرج وهد التعد يال سدوف تطبد مدن الناحيد القانونيد مبد أ
التمثي بنسب  40يف املائ على األق لك من اجلنسن يف بع اهليئا احلكومي  ،واجملتمعا
احمللي د املتمتع د ابحلك د ال د اي ،وكيددان القددانون العددا الددي تعددن ممثليهددا احلكوم د أو اجملتمعددا
احمللي املتمتع ابحلك ال اي.
 -٦5ويف سلوفينيا ،ف ن الفجوة بن اجلنسن يف متوس األجور ه من بن أدىن املع ال
يف أو واب .ولوحظ أن العناصر الي تسه يف اخنفا األجو واملعاشا التقاع يد للمدرأة تشدم
أمناطا سلوكي خمتلف على م ى احليداة .ويف عدا  ،2019أطلقدت واا ة العمد واألسدرة والشد ون
االجتماعي وتكاف الفر مشرو "عملد  ،معاشد التقاعد ي" ،الد ي يشدا ك يف متويلده االحتداد
األو ويب .والغر من املشرو هو استح ا أدوا للتوعي من أج متكن النسا والرجا من
اختاذ قرا ا مستنرية فيما يتعل ابلعمال واملهن طوا حياهت .
 -٦٦وال تدزا اجلهددود مسددتمرة ملن ا العنااف ضااد امل ارأة( . 2٦وجيددري حاليددا إع د اد قدرا بش د ن
خط وطني ملنع العن األسري والعن ض املرأة .وسيتضمن القدرا مبدادئ توجيهيد للعمد مدع
األطفدا الد ين يتعرضددون لإليد ا اجلنسد  .ويف عدا  ،2019تعد سدلوفينيا أو تقريددر عدن تنفيد
اتفاقي جمل أو واب للوقاي من العن ض النسا والعن املنزي ومكافحتهما.
 -٦٧ويف عددا  ،201٧وكجددز مددن اجلهددود الراميد إىل منددع مجيددع أشددكا العند ضد النسددا
والفتي د ددا  ،أطلق د ددت س د ددلوفينيا مش د ددرو "! Click-offأوق د د د العن د د د اإللك د د د وين ض د د د النسد د ددا
والفتي ددا " ،ال د د ي تش ددا ك يف متويل دده املفوضد ددي األو وبي د د  .وس د دينته املش ددرو يف كد ددانون األو /
ديسمرب  .2019وهو يركز بصو ة ئيسي على النسا والفتيا الدالي تد او أعمدا هن بدن 12
و ٣0سن  ،ويه ف إىل مندع وإاالد القوالد النمطيد اجلنسداني و فدع مسدتوى احلساسدي والدوع .
ويتمث د ج ددز م ددن املش ددرو يف محل د إعالمي د تس ددته ف الوص ددو إىل الض ددحااي احملتمل ددن للعن د
والتحددر عددرب اإلن نددت ،وال سدديما الفتيددا والفتيددان الد ين تد او أعمددا ه بددن  12و 19سددن
وذويه د  .فعددن طري د اايدة الددوع العددا ابلعن د احلاسددويب ض د النسددا والفتيددا والتحددر هبددن،
تعزا احلمل احلساسي إاا القوال النمطي اجلنساني والتحيز اجلنس وتشجع على اختداذ موقد
خمتل إاا منع العن احلاسويب.
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كاف -األطفال
التوص ا ا ا ا ا ا ا ا اايات ،105 ،104 ،93 ،91 ،68 ،42 ،40 ،39 ،25 ،23 ،21 ،20
131 ،130 ،118-109
 -٦٨يكف د قددانون األسددرة ،ال د ي اعتم د يف عددا  ،201٧اإلطددا التش دريع حلماي د حقددو
الطف  ،وهو ين على أعلدى مسدتوى مدن تد ابري احلمايد ( . 2٧ويف الفد ة بدن  200٦و،201٦
مت حت يد د تد د ابري ملموسد د حلماي ااة ومن اااء األطف ااال والش اابا يف الد دربنم املخصد د لألطف ددا
والشددبا ( . 201٦-200٦وجيددري حاليددا إعد اد بددرنم ج يد لألطفددا للفد ة 2024-2019
وس ددريكز ه د ا ال ددربنم تركي دزا خاص ددا عل ددى من ددع العن د ض د األطف ددا ومح ددايته  ،ومش دداكته يف
اإلجرا ا الي تعنيه  ،واألمن يف البيئد الرقميد  ،والع الد املراعيد الحتياجدا األطفدا  ،وتكداف
الف ددر جلمي ددع األطف ددا  .وستس ددتن الوثيقد د إىل التوص دديا الد دوا دة يف اسد د اتيجي جملد د أو واب
حلقو الطف للف ة  ،2021-201٦وست خ يف االعتبا احتياجا ونوعي حياة األطفا يف
سلوفينيا .ومت اعتماد وثيق برنجمي منفصدل بشد ن الشدبا  ،وهد القدرا املتعلد ابلدربنم الدوطي
للشدبا للفد ة  .2022-201٣وقد ند قدانون منددع العند األسدري املعد  ،الد ي اعتمد يف
عا  ،201٦على احلظر الصري للعقوب الب ني واملعامل املهين لألطفا (. 2٨
 -٦9ويف الفد ة  ،2020-201٨تشددا ك سددلوفينيا يف متويد  11مركدزا أسدراي لتددوفر التد ي
وحلقا العم العملي بش ن الرعاي الوال ي اإلجيابي الي هت ف إىل تعزياز الكفااءات الوالدياة
ابعتبا ها إح ى الد و ا اإللزاميد  .والغدر مدن التد ي هدو تعزيدز التغيدريا اإلجيابيد يف أمندا
التنشئ األسري .
 -٧0وتشا ك سلوفينيا أيضا يف متوي  15بر جماا للمسااعدة النفساية االجتماعياة لألطفدا
والشبا واألسر هت ف إىل تعلي طر التواص الفعا  ،وحتسن العالقا واال تبا اإلجيدايب يف
األس د ددرة ،وحتسد د ددن الكف د ددا ا االجتماعي د د د لألطف د ددا والشد د ددبا  ،وحتس د ددن إدا ة االنفعد د دداال ،
واملسدداع ة علددى بنددا صددو ة ذاتي د إجيابي د  ،وتعزيددز الطددر الوقائي د يف ح د املشدداك  ،مبددا يف ذلددك
املشدداك السددلوكي والعاطفي د  ،وتددوفري املسدداع ة يف أدا الواجبددا امل سددي وال اس د  ،واحل د مددن
املعانة النفسي  ،وما إىل ذلك.
 -٧1وابإلضداف إىل ذلدك ،متددو سدلوفينيا  15مددن املراكدز املتعد دة األجيددا املواعد ابلتسدداوي
على أ اض سلوفينيا ،الي تنف برام وقائي م هتا مخ سنوا تركدز علدى اإلدمداج االجتمداع
للفئا االجتماعي الضعيف  ،ومنع االستبعاد االجتماع  .وتوفر املراكدز أيضدا التد ي وحلقدا
العم لتطوير الكفا ا الوال ي يف جما تنشئ األطفا .
 -٧2ومددن أج د محايااة األطفااال م ا العنااف ،مت تع د ي قددانون تنظددي ومتوي د التعلددي ليعددرف
بشك أوض بيئ التعل اآلمن واحملفزة الي حيظر فيها العقدا البد ين لألطفدا وأي شدك آخدر
مددن أشددكا العند ض د األطفددا وفيمددا بيددنه وع د املسدداواة يف املعامل د ابالسددتناد إىل ظددروفه
الشخصي .
 -٧٣وجيددري أيضددا االضددطال أبنشددط ملنددع عنااف األق اران( 29باان الشاابا والعنااف ضااد
املعلمن .ويف عا  ،201٧نظمت مشاو ا إقليمي بش ن العن  ،وأد ج العن ض امل سن
يف ال اس د االستقص ددائي ال وليد د للتعل ددي وال ددتعل  .ويف أيلو /س ددبتمرب  ،201٨أطلق ددت الش ددرط
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وواا ة التعلي والعلو والرايض مشدروعا م تده سدنتان بعندوان "عند األقدران احلد مدن العند بدن
الشبا " للمساع ة على احل من عن األقران والعن ض املعلمدن .ويتمثد هد ف هدا آخدر
مددن أه د اف املشددرو يف دع د امل سسددا السددلوفيني يف تنفي د اخلط د االس د اتيجي الوطني د ملنددع
العن د ض د األطفددا  ،والعن د بددن القص در ،والعن د ض د املعلمددن يف إطددا عملي د التعلددي  ،ويف
األسددرة ،واجملتمددع كك د  .وق د مت تنقددي التش دريع اخلددا ابلتعلددي الثددانوي يف النص د الثدداين مددن
عدا  ،201٧الد ي وسددع نطدا قائمد أخطدر االنتهاكددا الدي قد تدوفر مسددوغا لطدرد طددال
املد ا س الثانويد حبيددث تشددم تعدري حيدداهت أو صددحته أو حيدداة اآلخدرين أو صددحته للخطددر
مما ق يفض إىل إحلا األذى اجلس ي أو العقل اجلسي .
 -٧4وفيمد ددا يتعل د د ابالسا ااتخدام اآلم ا ا لتكنولوجيا ااا املعلوما ااات واالتصا اااالت احلديثا ااة،
اعتم د سددلوفينيا توجهددا اس د اتيجي يف عددا  ،201٦سددعيا إىل ضددمان التعلددي يف بيئ د تعل د
م مون د د ومفتوح د د ومبتكد ددرة ومسد ددت ام ت د د عمها االسد ددتخ اما املبتكد ددرة لتكنولوجيد ددا املعلومد ددا
واالتص دداال  .وس دديمكن ذل ددك م ددن االكتس ددا الفع ددا والن ددوع للمع ددا ف وامله ددا ا الالام د د
لالن د د ماج الن د دداج يف اجملتم د ددع ،فض د ددال ع د ددن املس د ددامه يف حتس د ددن مه د ددا ا وكف د ددا ا التالميد د د
والط ددال  .ويف ع ددا  ،201٧تد درج اإلط ددا األو ويب للكف ددا ة الرقميد د للمد دواطنن الص دداد ع ددن
املفوضي األو وبي إىل اللغ السلوفيني .
 -٧5ومن عا  ،2009أصبحت مها ا اإلملا ابلتكنولوجيا الرقمي تشدك جدز ا مدن منداه
ال اس د د االبت ائي د د والثانوي د د  .ويتلق ددى امل س ددون وم د د يرو امل د د ا س وغ ددريه م ددن الع دداملن يف جم ددا
الت د ي يف امل سسددا التعليمي د ت د يبا منتظمددا يف جمددا الكفددا ا الرقمي د  .ومن د عددا ،201٦
جيددري التحضددري إلد اج أساسدديا تكنولوجيددا املعلومددا يف مندداه التعلددي قب د امل س د ومواضدديع
أكثر تق ما يف جما تكنولوجيدا املعلومدا يف منداه املد ا س االبت ائيد والثانويد  .ويشدم املضدمون
االستخ ا اآلمن لإلن نت واحلفا على الصح مبساع ة تكنولوجيا املعلوما واالتصاال .
-٧٦
واملهددا ا
ومما س د
است ام

ويتمثد اهل د ف الرئيسد للتنقاال اآلم ا يف املؤسسااات التعليميااة يف اكتسددا املعددا ف
الالام د للتنق د اآلمددن مددن خددال جمموع د مددن األنشددط ت د او بددن النهددو ابلصددح
الرايض د  ،واملنظددو ا اإليكولوجي د والبيئي د والعناصددر االجتماعي د  ،وكلهددا ت د دي معددا إىل
الق ة على التنق .

 -٧٧وقد أظهددر د اسد استقصددائي أجراهددا معهد احلمايد االجتماعيد يف مجهو يد سددلوفينيا
أن عمد د األطف ددا أو التش ددغي القس ددري لألطف ددا ل ددي مسد د ل منتش ددرة عل ددى نط ددا واس ددع يف
س ددلوفينيا .وع ددالوة عل ددى ذل ددك ،ف د د ن العمد د القس ددري م ددن أج د د البق ددا يك دداد يك ددون مع د د وما،
وال يالحدظ إال يف شدك الرعايد املفرطد لألخدوة واإلفدرا يف العمد املندزي ،وال سديما يف املنداط
الريفي  ،وهو ما يالحظه يف كثري من األحيان العاملون يف امل ا س.
 -٧٨وتتضمن التشريعا اجلنائي السا ي ابلفع أحكاما خاص ابألح ا تتف مدع املعدايري
ال ولي  .والغر من وضع قدانون خدا بشد ن املسد ولي اجلنائيد لألحد ا اجلداحنن هدو ضدمان
وجدود أسداس قدانوين شددام للتعامد مدع األحد ا اجلدداحنن يف اإلجدرا ا اجلنائيد  .وجيدري حاليددا
إع د اد ق ااانون جن ااائي خ ااا ابألح اادا وتعت ددز احلكوم د تق د مي مش ددرو الق ددانون إىل اجلمعي د
الوطني يف عا  .2019وسينظ القانون احملتدوى املتعلد ابألحد ا اجلداحنن الد ي ينظمده حاليدا
القانون اجلنائ وقانون اإلجرا ا اجلنائي وقانون إنفداذ العقدواب اجلنائيد  .وابإلضداف إىل ذلدك،
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سي ج القدانون مضدمون توجيده االحتداد األو ويب  2016/800بشد ن الضدمان اإلجرائيد لألطفدا
املش ددتبه ف دديه أو املتهم ددن يف اإلجد درا ا اجلنائي د د  .وسيس ددتن هد د ا الق ددانون إىل مب ددادئ اس ددخ
ومع ف هبا دوليا بوجه عا فيمدا يتعلد ابألحد ا اجلداحنن ،وهد مبد أ عد التمييدز ومصداح
الطف د الفض ددلى واحل د يف احليدداة والبق ددا والنم ددا واحل د يف اإلصددغا إل دديه واح د ا الكرام د .
ويعد ف مشددرو القددانون صدراح  ،يف أحكامدده األساسددي  ،بوجددو مراعدداة مبد أ املصداح الفضددلى
لألطفا واألح ا (حس التعريد العمدري للجنداة يف مشدرو القدانون  ،وتطبيد التناسد يف
مجيع اإلجرا ا املتعلق ابألح ا  ،وإعطا األسبقي إلجرا ا الرد على املقاضاة اجلنائي .

الم -االجتار ابلبشر
التوصيات 127-119
 -٧9يف ع ددا  ،201٨ع ددزا س ددلوفينيا هيكلها ااا املؤسسا ااي ملكافح د د االجت ددا ابلبش ددر(. ٣0
ويف  2٦تش د درين الث د دداين/نوفمرب  ،201٨أنش د د واا ة ال اخلي د د جلمهو ي د د س د ددلوفينيا إدا ة ملن د ددع
ومكافح االجتا ابلبشر ،الي تض أيضا املنس الوطي ملكافح االجتا ابلبشر.
 -٨0ويف كددانون األو /ديسددمرب  ،2015اخت د احلكوم د ق درا ا بش د ن توسدديع نطددا الفري د
العام املعي مبكافح االجتدا ابلبشدر ليشدم ممثلدن عدن اإلدا ة املاليد ومكتد األقليدا القوميد
و ابط د نقددااب سددلوفينيا .ويف عددا  ،201٧مت توسدديع نطددا الفري د العام د مددرة أخددرى ليشددم
ممثلن عن املكت احلكوم ل ع وإدماج املهاجرين.
 -٨1وعددالوة علددى ذلددك ،ووفقددا خلطد العمد املعتمد ة ،ختصد الددواا ا التنفي يد والد وائر
احلكومي مزيدا م األموال لألنشط الرامي إىل منع االجتا ابلبشر ومكافحته.
 -٨2وكثف ددت س ددلوفينيا أيض ددا م ددا تب ل دده م ددن جه ددود ملعاجلد د مسا ا لة ال اازواج املبك اار وال اازواج
القسري ل ى مجاع الروما .ومن عا  ،2015يعترب إجبا شخ ما على الدزواج أو علدى أي
احتاد مماث جرمي جنائي  .ويفر الربنم الوطي للت ابري اخلاص ابلروما للف ة 2021-201٧
التزاما إبع اد بروتوكو التباعه عن التعامد مدع حداال املعاشدرة خدا ج إطدا الدزواج الدي تشدم
قاصرين أو فرا القاصرين من بيت الوال ين للعي يف بيئ ضا ة (الزواج املبكر  .وعه إىل فري
عام خمص مشد ك بدن الدواا ا مبهمد إعد اد بروتوكدو ومعاجلد مسد ل الدزواج القسدري لد ى
مجاع الرومدا .ويف تشدرين الثداين/نوفمرب  ،201٨نظد مكتد األقليدا القوميد مشداو ا وطنيد
بش ن الزواج املبكر والزواج القسري ،ويف نيسان/أبري  ،2019عق جمموعتان من املشداو ا
اإلقليمي  ،إح امها بش ن الزواج القسدري واألخدرى بشد ن الدزواج املبكدر .وستسدتخ النتدائ الدي
يددت التوص د إليهددا يف املناسددبا الددثال ك سدداس لصددياغ دلي د يبددن مبزي د مددن التفصددي هدداتن
الظداهرتن ويقد مبددادئ توجيهيد لإلجدرا ا الددي يتعددن علددى امل سسددا املختصد اختاذهددا .ويف
عددا  ،201٨بنددا علددى ترتيبددا أجريددت مددع مركددز الت د ي القضددائ  ،ألقيددت مخ د حماض درا
عل د ددى القض د دداة واملهني د ددن القض د ددائين بش د د د ن ه د د د ا املوض د ددو  .وال ت د د دزا احملاض د د درا مس د ددتمرة يف
ع ددا  .2019ووف ددر خطد د العمد د ملكافحد د االجت ددا ابلبش ددر للفد د ة  201٨-201٧األس دداس
ألنشددط التوعي د الوقائي د الددي تسددته ف الضددحااي احملتملددن لالجتددا ابلبشددر يف جمتمعددا الرومددا.
كما أن ال عوة العام لعا  201٨لتق مي مق حا بش ن املشاك يف متوي مشدا يع تكنولوجيدا
املعلومددا واالتصدداال والتعلددي الددي تضددطلع هبددا املنظمددا غددري احلكومي د واملنظمددا اإلنسدداني
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مشلت أيضا مواد تتص ابلتوعيد ابملخداطر الكامند يف الزجيدا القسدري واملد برة ونفد بعد
تلك املشا يع يف جمتمعا الروما.

مدن

 -٨٣وابلنسددب للف د ة  ،2020-2019خصصددت األم دوا الالام د لتنفي د مشددرو "(إعددادة
إدمدداج ضددحااي االجتددا ابلبشددر"( . ٣1ويسددته ف املشددرو امل دواطنن السددلوفينين ال د ين ثبددت أه د
ضحااي لالجتا ابلبشر يف اخلا ج ،و عدااي االحتداد األو ويب والبلد ان الثالثد املقيمدن بصدو ة قانونيد
يف س ددلوفينيا ال د د ين ثب ددت أه د د ض ددحااي لالجت ددا ابلبش ددر يف التحقيق د دا الس ددابق للمحاكم د د أو
اإلجرا ا اجلنائي يف سلوفينيا.
 -٨4وتق املساع ة حاليا إىل القصار ما ضاحااي االجتاار ابلبشار يف إطدا بدرام األامدا
وأمدداكن اإليدوا اآلمند املخصصد لضددحااي االجتددا ابلبشددر ،والددي تفددر االلتدزا مبسدداع ة ومحايد
األطفددا ضددحااي االجتددا ابلبشددر .ووفقددا خلط د العم د املتعلق د ابلف د ة  ،2020-2019يسددعى
الفري العام املش ك بن اإلدا ا املعي مبكافح االجتا ابلبشر إىل إجياد حلو لضدمان تقد مي
مسداع ة شدامل ومسدت ام إىل األطفدا الد ين تعرضدوا لتجربد االجتدا ابلبشدر ،مبدا يف ذلدك تددوفري
أماكن اإليوا املالئم هل .
 -٨5ويق التثقي والت ي بش ن االجتا ابلبشدر علدى حندو مندتظ ألفدراد الشدرط والقضداة
واملددوظفن القنصددلين( . ٣2ويف عددام  201٧و ،201٨نظمددت الشددرط دو ا ت يبيد أساسددي
للمرشددحن للعمد يف شددرط احلد ود هبد ف تددوعيته يف جمددا االجتددا ابلبشددر واايدة قد هت علددى
التعرف على م شرا االجتا ابلبشر .وتوفر الشرط الت ي املستمر للمحققدن اجلندائين وأفدراد
الش ددرط عل ددى الص ددعي احملل د  ،م ددع ال كي ددز عل ددى التع ددرف عل ددى خمتل د أش ددكا االجت ددا ابلبش ددر،
وحت ي د الضددحااي واجلندداة احملتملددن ،واالطددال علددى اإلج درا ا اإلضددافي يف جمددا التعام د مددع
الض د ددحااي ،وإج د د درا التحقيق د ددا الس د ددابق للمحاكم د د د  .ويف ع د ددام  201٧و ،201٨ق د د د مت
امل يراي اإلقليميد للشدرط اجلنائيد دو ا ت يبيد للمحققدن اجلندائين الد ين حيققدون يف اجلدرائ
املتصل ابالجتا ابلبشر ،مع ال كيز بوجه خا على كيفيد التعدرف علدى ضدحااي االجتدا ابلبشدر
وتنفي اإلجرا ا املتعلق ابالجتا ابلبشر.
 -٨٦ويف عدا  ،201٨نظمددت ثددال دو ا ت يبيد للقضدداة ولقضدداة التحقيد  ،اثنتددان منهددا
يف إطددا كلي د القددانون اجلن ددائ موجهت ددان للقضدداة ("االجت ددا ابلبش ددر حت ي د الظ دداهرة يف اجملتم ددع
احل يث"  ،وواح ة يف احللق ال اسي موجه لقضاة التحقي ("أشكا االجتا ابلبشر" .
 -٨٧وال تزا عملي توعي وت ي املوظفن القنصلين بش ن خمتل أشدكا االجتدا ابلبشدر
مستمرة يف إطا املشاو ا السنوي املنتظم واملشاو ا اإلقليميد وعمليدا اإلعد اد ألدا املهدا
القنصلي يف البعثا ال بلوماسي واملراكز القنصلي  .وه ا املوضو يشك أيضا جز ا مدن تد ي
ال بلوماسين على املها القنصلي قب تعيينه للعم يف اخلا ج.
 -٨٨وتواص سلوفينيا جهودهدا لتعزيدز التعداون الد وي يف مكافحد االجتدا ابلبشدر( . ٣٣ويدوىل
اهتما خا ملناط جنو شر أو واب وغر البلقان بصف خاص  .ويف آذا /مدا س ،201٨
عق د سددلوفينيا اجتماعددا غددري مس د لددوا ا داخلي د عملي د بددردو  -بريددوين .وحضددر االجتمددا ،
ال د ي يه د ف إىل تعزي ددز التع دداون يف مكافح د االجت ددا ابلبش ددر ،ممثل ددون ع ددن الش ددبك غ ددري الرمسي د
للمنسقن الوطنين ملكافح االجتا ابلبشر من جنو شر أو واب ،املنش ة مبباد ة مدن سدلوفينيا.
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وأك د الددوا ا مددن ج ي د اسددتمرا دعمه د للعم د الندداج ال د ي تقددو بدده الشددبك غددري الرمسي د يف
مكافح د االجتددا ابلبشددر .واعتم د الددوا ا  ،مددع املنسددقن الددوطنين ،إعددالن مش د كا بش د ن تعزيددز
التعاون اإلقليم يف مكافح االجتا ابلبشر يف جنو شر أو واب.
 -٨9ويف حزيران/يونيه  ،201٨أجنز بنجا مشرو توأم يسته ف مكافحد اجلرميد املنظمد
يف ص دربيا ويف إط ددا املش ددرو  ،ك ددان العنص ددر ال د ي ك ددز علي دده س ددلوفينيا ه ددو مكافح د االجت ددا
ابلبشددر .ومن د أيلو /سددبتمرب  ،201٨شدداكت سددلوفينيا يف مشددرو توأم د آخددر م تدده سددنتان يف
صربيا بعنوان "دع تعزيز مكافح االجتا ابلبشر".

اثلثا -التحدايت يف جمال حقوق اإلنسان منذ االستعراض األخر
ألف -اهلجرة
 -90يف مجيددع األنشددط املتصددل ابلالجئددن وامله دداجرين ،ت ك د سددلوفينيا علددى اح د ا حق ددو
اإلنسدان وطابعهددا العدامل  .وقد وقعددت سدلوفينيا االتفددا العدامل مددن أجد اهلجدرة اآلمند واملنظمد
والنظامي واالتفا العامل بش ن الالجئن ،وه ملتزم ابلتقيد هبمدا يف سياسداهتا الوطنيد  .وميثد
االتفاقد ددان معلمد ددا هامد ددا يف بلد ددو ة وتطد ددوير وتعزيد ددز السياسد ددا املتصد ددل ابهلجد ددرة ال ولي د د ومحاي د د
األشخا ال ين حيتاجون إىل محاي دولي  .وأقامت احلكوم تعاون ممتااا مع املنظما احلكومي
وغددري احلكومي د العامل د يف مي د ان اهلج ددرة .وخددال الف د ة ال ددي ش دده اايدة ملحوظ د يف ع د د
املهدداجرين وطددالي احلماي د ال ولي د يف عددام  2015و ،201٦أولددت سددلوفينيا اهتمامددا خاصددا
لتوفري الرعاي واحلماي الالامتدن ألولئدك األشدخا  .وعند قبدو الد خو إىل مراكدز االسدتقبا ،
تق د هل د كتيبددا بلغ د يفهموهددا تتضددمن معلومددا عددن كيفي د تق د مي الطلبددا للحصددو علددى
احلمايد ال وليد  .وتقد الرعايد الصدحي للجميددع ،يف حدن ميدن اهتمددا خدا ي ألفدراد الفئددا
الضددعيف (األطفددا والنسددا واملسددنون واملعوقددون وحيظددون ابألولوي د يف املعاملد  .ومت تددوفري أمدداكن
إقام منفصل للنسا  ،وهيئت أماكن خاص للرضاع .
 -91وختص د أم دوا املعون د اإلنسدداني لسددلوفينيا مددن أج د حتسددن حال د الالجئددن ومعاجل د
األسبا اجل ي للهجرة .وتشم األنشط اإلضافي املتصل ابلالجئن الي تضطلع هبا سدلوفينيا
مشا يع ثنائي تتناو التثقيد يف جمدا التوعيد ابأللغدا  ،والد ع النفسد -االجتمداع والتمكدن
االقتصادي ،وكفال حتسن األمن الغ ائ واملائ يف خميما الالجئن.
 -92ويشددك إنشددا املكتد احلكددوم لد ع وإدمدداج املهدداجرين خطددوة كددربى إىل األمددا حنددو
اايدة فعالي اإلجرا ا املتصل ابهلجرة .وقد بد أ املكتد عملده يف  1حزيران/يونيده  201٧وهدو
مس و عن توفري ال ع األساس لطالي احلمايد ال وليد وعدن ضدمان حقدو األشدخا الد ين
منحوا احلماي ال ولي وتنفي ت ابري اإلدماج املتعلق هب .
 -9٣ويف تش درين الثدداين/نوفمرب  ،201٨أنش د احلكوم د فريقددا عددامال مش د كا بددن الددواا ا
لصددياغ و ص د تنفي د اس د اتيجي حكومي د بش د ن اهلجددرة وتنسددي األنشددط املتصددل ابهلجددرة .أمددا
املهددا األخددرى للفري د العام د املش د ك بددن الددواا ا فتشددم التنسددي يف جمددا اهلجددرة ،وتنسددي
األنش ددط التنفي يد د يف ح دداال اهلج ددرة املتزايد د ة .وس ددتح د االسد د اتيجي األهد د اف والتوجه ددا
والت ابري الالام إلدا ة اهلجرة يف مجهو ي سلوفينيا على حنو فعا .
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 -94ويف متوا/يوليد د دده  ،201٨وحرصد د ددا مد د ددن احلكوم د د د علد د ددى التكي د د د مد د ددع احلال د د د الراهن د د د
واالحتياجددا املتعلق د ابحلماي د ال ولي د  ،اعتم د احلكوم د خط د ط دوا ئ حم ث د لتددوفري السددكن
والرعاي يف حال اايدة ع د طالي احلماي ال ولي ولتنفي إجرا ا احلماي ال ولي .

ابء -خطا الكراهية
 -95شدده سددلوفينيا يف اآلون د األخددرية ،كمددا شدده جمتمعددا معاصددرة ع ي د ة أخددرى،
اايدة يف انتهاكا حري التعبري الي اخت شك خطا الكراهي .
 -9٦وتقددو الشددرط بنشددا يف حت ي د خمتل د مظدداهر خطددا الكراهي د ومنعهددا ومالحقتهددا
قضددائيا .وهل د ا الغددر  ،مت تددوفري الت د ي اإلضددايف ألف دراد الشددرط العدداملن يف اجملتمعددا احمللي د
املتع د دة الثقافددا  .وجيددري ال كيددز بصددو ة كبددرية علددى التوعي د وإدمدداج أنشددط السددلطا الوطني د
واحمللي يف البيئا املتع دة الثقافا .
 -9٧وسددتبحث اهليئددا احلكومي د املختص د احلاج د إىل ت د ابري إضددافي حمتمل د للتوعي د فيمددا يتعل د
خبطا الكراهي  ،وستحل م ى انطبا اإلطا التنظيم على خطا الكراهي مبعندا األوسدع.
وتقددو اهليئددا احلكومي د املختص د  ،مبسدداع ة خ دربا يف جمددا خطددا الكراهي د  ،ب اس د إمكاني د
سن تشريعا ج ي ة بش ن وسائ اإلعال لتيسري الكش عن املواد الي تنطوي على خطا
الكراهي والرد عليها فو ا وح فها والن على اجلزا ا احملتمل .

رابعا -اإلجنازات يف جمال حقوق اإلنسان
ألف -إدماج األطفال املهاجري يف نظام التعليم
 -9٨على م ى السنوا القليل املاضي  ،تعن على سدلوفينيا أن تتعامد مدع عد د متزايد مدن
املهداجرين وطددالي احلمايد ال وليد  ،مبددن فدديه األطفدا الد ين حيتدداجون إىل محايد خاصد  .وتتمثد
املسائ اهلام يف ه ا الص د يف التعلي واإلدماج يف التعلي .
 -99ومددن العددا ال اس د  2019/201٨فصدداع ا ،ن د املرسددو املتعل د أبسددالي وشددرو
ضددمان حقددو األشددخا املتمتعددن ابحلماي د ال ولي د علددى أن األشددخا ال د ين ال يسددتطيعون
إثب ددا مس ددتوى تعل دديمه الرمسد د ميك ددنه أدا امتح ددان الرايض دديا واللغد د اإلنكليزيد د يف مرك ددز
االمتح ددان الوطني د د وإذا اجتد ددااوا تلد ددك االمتح ددان  ،ميكد ددنه االلتحد ددا ب د دربام ال اس د د يف
م سسدا التعلدي العداي .وشده العدا ال اسد  2019/201٨حتسدنا يف الظدروف املفضددي إىل
النجا يف ان ماج طال امل ا س الثانوي ال ين ختتل لغته األ عن اللغ السلوفيني أو الد ين
أمت د دوا التعل ددي االبت د د ائ يف بل د د ان أخ ددرى غ ددري س ددلوفينيا .ويلتح د د الط ددال ب د د و ة مكثف د د للغ د د
السلوفيني يف السن األوىل من التعلي الثانوي يف سلوفينيا.
 -100وجيري حاليا إع اد ال اس املعنوند "تقيدي منداذج الدتعل السدلوفيني ( ،" 2019/201٨كمدا
جيري إع اد املناه ال اسي للمبت ئن يف اللغ السلوفيني ملرحل ما قب امل س والتعلي االبت ائ .
 -101ويف ع ددا  ،201٧أوي قد د كب ددري م ددن االهتم ددا للتعل ددي والتد د ي يف جم ددا كف ددا ا
التواص د ب ددن الثقاف ددا للع دداملن يف جم ددا التد د ي  ،كم ددا أطل د موق ددع ش ددبك خ ددا إلدا ا
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امل ا س واملعلمدن واآلاب واجلمهدو املهدت ابألمدر .ووجهدت دعدوة عامد لتقد مي املق حدا بعندوان
"تعزيددز الكفددا ا االجتماعي د وامل ني د للعدداملن يف جمددا الت د ي ( ” 2021-201٦هب د ف
متكددن العدداملن يف جمددا التد ي ليكوندوا أقد علددى تيسددري إدمدداج األطفددا املهدداجرين والتالميد
والطال يف اجملتمع.
 -102ويف ع ددا  ،201٦وبغيد د ت ددوفري أم دداكن إقامد د مالئمد د للقص در غ ددري املص ددحوبن بد د ويه
بوصددفه فئ د ضددعيف تتطل د الرعاي د ط دوا اليددو واملسدداع ة املهني د  ،قامددت احلكوم د  ،يف إطددا
مشرو جتدريي ،بكفالد تدوفري أمداكن إقامد آمند يف مهداجع الطدال يف بوسدتوينا ونوفدا غو يتسدا.
وبعد التقيددي  ،مت االع د اف ابملشددرو كمثددا للمما س د اجليد ة .ومددن املتوقددع وضددع ترتي د شددام
حل مس ل إيوا القصر غري املصحوبن حبلو هاي عا  2019من أج متكيدنه مدن االند ماج
املست ا يف اجملتمع.
 -10٣ومت إعد اد عد د مددن الواثئد  ،مبددا يف ذلددك "التعليمددا التنفي يد بشد ن إيدوا القصدر غددري
املصددحوبن ب د ويه يف مهدداجع الطددال " و"اسددتما ا ومضددامن عم د اخل دربا مددع القص در غددري
املصددحوبن ب د ويه يف مهدداجع الطددال " و"الربوتوكددو واإلج درا ا املتعلق د إبي دوا القص در غددري
املصحوبن ب ويه يف مهاجع الطال ".

ابء -حقوق كبار الس
 -104نتيج د للتحددو ال د ميغرايف( ٣4يف البل د  ،تددوي سددلوفينيا اهتمامددا خاصددا حلال د كبددا السددن
وحقددوقه  .وب د أ سددلوفينيا يف االسددتجاب لعملي د التحددو ه د من د عددا  199٧ابعتمدداد أو
اس اتيجي بش ن الضمان االجتماع للمسنن .ويف عا  ،201٧اعتم احلكوم اسد اتيجي
طويل األج للشيخوخ النشط ح د األه اف االس اتيجي التالي ( 1حتقي الرفا جلميدع
األجيددا والعددي اآلمددن يف البيئ د املنزلي د  2( ،مشدداك مجيددع األجيددا يف مما سددا مش د ك بددن
األجيا  ٣( ،الصح الب ني والعقلي للناس من مجيع األعما  .وتقدو االسد اتيجي علدى الركدائز
األ ب ددع التالي د د العمال د د (س ددو العم د د والتعل ددي  ،والع ددي املس ددتق والص ددح وامل د د مون جلمي ددع
األجيا  ،واالن ماج يف اجملتمع ،وهتيئ بيئ مواتي للشيخوخ النشط  .ويف شدبا /فرباير ،201٨
أنش د احلكوم د اجمللااس املعااين ابلشاايخوخة النشااطة والتعاااون باان األجيااال .وجيددري إع د اد
خط عم لتنفي االس اتيجي ومن املتوقع أن تواف عليها احلكوم يف خري عا .2019
 -105وهندداك قددانون منفص د قي د اإلع د اد بش د ن الرعاي د الطويل د األج د مددن أج د تعزيددز ح د
كبا السن احملتاجن للمساع ة يف األنشط اليومي يف احلياة الكرمي والرعاي والسالم  .والغدر
مددن القددانون الشددام املتعلد ابلرعاي د الطويل د األجد هددو الت ك د مددن مددن األشددخا ال د ي هل د
احل د يف ه د ا النددو مددن الرعاي د حقوقددا متماثل د لتلبي د احتياجددا متماثل د  .وتعتق د سددلوفينيا أن
احللو املقر ة ستسه إسهاما كبريا يف الرعاي الشامل املق م للمسنن ،سوا يف دو املسدنن أو
من خال الرعاي اجملتمعي .
 -10٦وللتصد ي للتمييددز علددى أسدداس السددن ،دعيددت املنظمددا غددري احلكوميد إىل املشدداك يف
أنشط التوعي  .وجيري تنفي ع د من املشا يع يف خمتل أحنا سلوفينيا.
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 -10٧وت عو سلوفينيا إىل محاي حقو كبا السن أيضا على الصعي ال وي ،وه ت ي بقدوة
وضع صك قانوين دوي ج ي ينظ حقو كبا السن.

جيم -املرأة والسالم واألم
 -10٨يف تش د درين الثد دداين/نوفمرب  ،201٨اعتم د د احلكوم د د خط د د العم د د الثاني د د جلمهو ي د د
سددلوفينيا بشد ن تنفيد قدرا ا جملد األمددن التددابع لألمد املتحد ة بشد ن املدرأة والسددال واألمددن يف
الف ة  .2020-201٨وق جا خط العم مثرة جلهود مش ك بن الواا ا  ،وق تشاو
الددواا ا التنفي ي د مددع اجملتمددع امل د ين بش د ن مضددموها .وأع د ه د الوثيق د علددى أسدداس نتددائ
اس ددتعرا تنفي د خط د عم د مجهو ي د س ددلوفينيا بش د ن تنفي د ق درا ي جمل د األم ددن الت ددابع لألم د
املتح ة  1٣25و 1٨20بش ن املرأة والسال واألمدن يف الفد ة  ،2015-2010الدي اعتمد هتا
احلكوم يف متوا/يوليه  .201٧والغر من خط العم هو اإلسها يف األنشط ال وليد الراميد
إىل حتقي املساواة بن اجلنسن يف مي ان السال واألمن واجملاال ذا الصل (املعوند اإلنسداني
والتعاون اإلمنائ وحقو اإلنسان وسيادة القانون .

دال -األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -109يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،201٨اعتم احلكوم خط العم الوطني بش ن األعمدا
التجا ي وحقو اإلنسان .وق وضدعت واا ة اخلا جيد صديغ خطد العمد ابلتعداون مدع الدواا ا
التنفي ي واألوسا األكادميي وممثل قطا األعمدا التجا يد والنقدااب العماليد واملنظمدا غدري
احلكومي  .وتعتز سلوفينيا ،من خدال اعتمادهدا خطد العمد الوطنيد  ،تعزيدز األنشدط الراميد إىل
ض ددمان اح د ا حق ددو اإلنس ددان يف األنش ددط التجا ي د مب دواااة سلس ددل الق ددي أبكمله ددا ،ومواص ددل
تطددوير التعدداون بددن ال ول د وقطددا األعمددا التجا ي د واملنظمددا غددري احلكومي د واجلهددا املعني د
األخددرى .وأ فقددت خبط د العم د الوطني د املبددادئ التوجيهي د املتعلق د بب د العناي د الواجب د ملراعدداة
حقو اإلنسان من جاند الشدركا  ،املصدمم ملسداع ة امل سسدا التجا يد علدى حت يد اآلاث
السددلبي لعملهددا ومما سدداهتا علددى حقددو اإلنسددان ومنعهددا والتخفي د منهددا ،وعلددى اإلبددال عمددا
تتوص إليه من نتائ  .وسلوفينيا هد ال ولد الثانيد والعشدرين يف العدام الدي اعتمد خطد عمد
وطنيد مدن هد ا القبيد  .وبندا علدى مبداد ة مدن ال ولد  ،التزمدت  10شدركا ببد العنايد الواجبد
ملراعاة حقو اإلنسان من جان الشركا .

هاء -تنفيذ األحكام الصادرة ع احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان
 -110تتمثد إحد ى التد ابري امللموسد الحد ا حقددو اإلنسددان أيضددا يف تنفيد أحكددا احملدداك
ال وليد  .وفيمددا يتعلد بتنفي د األحكددا الصدداد ة عددن احملكم د األو وبي د حلقددو اإلنسددان ،أحددرا
سلوفينيا تق ما ملحوظا .فبحلو هاي عا  ،2015كان ال يزا يتعن تنفيد  ٣09مدن أحكدا
احملكم األو وبي حلقو اإلنسان وحبلو هاي عا  ،201٧اخنف الع د إىل  49حكما ،ويف
هاي د عددا  ،201٨كددان ال ي دزا يتعددن تنفي د  11حكمددا هائيددا فق د  ،وذلددك بسددب الت د ابري
امل سسي املتخ ة على الصعي احلكوم وإطال مشرو جم من حيث التنظي يف واا ة الع .

GE.19-13424

21

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

خامسا -تنفيذ التعهدات وااللتزامات الطوعية
ألف -التعه اادات وااللتزام ااات الطوعي ااة للعض ااوية يف جمل ااس حق ااوق اإلنس ااان يف الف اااة
2018-2016
 -111بوصد سددلوفينيا دولد مرشددح لعضدوي جملد حقدو اإلنسددان التدابع لألمد املتحد ة يف
الف ة  ،201٨-201٦التزمدت سدلوفينيا مبدا يلد ( 1السدع إىل إحدراا تقد يف جمدا حقدو
اإلنسدان يف احملافد ال وليد ذا الصددل املعنيد حبقدو اإلنسدان 2( ،تعزيددز املسداواة بدن اجلنسددن
ومحايد د الفئ ددا الض ددعيف  ٣( ،تعم ددي منظ ددو حق ددو اإلنس ددان يف خطد د التنميد د ومحايد د البيئد د
واألعما التجا ي والتعلي .
 -112وخال عضويتها الثاني يف جمل حقو اإلنسان التابع لألم املتح ة ،بد لت سدلوفينيا
ك جه ممكن لتنفي االلتزامدا املد كو ة أعدال  .ودعدت إىل تعمدي مراعداة املنظدو اجلنسداين يف
عمد جمل د حقددو اإلنسددان .وكانددت سددلوفينيا ،خددال ف د ة عضددويتها ،مددن بددن مق د م ثددال
مبدداد ا  -بش د ن البيئ د وحقددو اإلنسددان ،وحقددو أف دراد األقليددا  ،والتثقي د يف جمددا حقددو
اإلنسان.
 -11٣وعلى الصدعي الدوطي ،أد جدت سدلوفينيا منظدو ا حلقدو اإلنسدان يف اسد اتيجي التعداون
اإلمنددائ واملعوند اإلنسدداني جلمهو يد سددلوفينيا حددى عددا  .20٣0وإحد ى املسددائ الشددامل لعد ة
قطاع ددا ابلنس ددب هل ددا ه د حتقيد د املس دداواة ب ددن اجلنس ددن .وقد د اعتم د س ددلوفينيا خط د عمد د
مجهو ي سلوفينيا لتنفي قرا ا جمل األمن التابع لألم املتحد ة بشد ن املدرأة والسدال واألمدن يف
الف ة  2020-201٨وخط العم الوطني بش ن األعما التجا ي وحقدو اإلنسدان .وال تدزا
سدلوفينيا تسددعى جاهد ة إىل التثقيد والتد ي يف جمددا حقددو اإلنسدان علددى الصددعي ين الددوطي
وال وي وإىل االع اف ابحل يف بيئ نظيف وصحي وآمن كح من حقو اإلنسان.
 -114ويف عددا  ،201٨شددغ املمث د ال د ائ السدداب لسددلوفينيا ل د ى مكت د األم د املتح د ة يف
جني د د منص د د ئد ددي جمل د د حقد ددو اإلنسد ددان التد ددابع لألم د د املتح د د ة وكاند ددت أولوايتد دده تتمث د د
يف ( 1تعزيددز كفددا ة اجمللد  2( ،تعزيددز مسعد اجمللد وإبدراا دو وتعزيددز التعدداون مددع كيددان األمد
املتح د ة األخ ددرى ٣( ،تعزي ددز التع دداون م ددع املنظم ددا اإلقليميد د  4( ،إش دداع ج ددو بن ددا  ،وتش ددجيع
احلد دوا وإ س ددا الثقد د يف عمد د اجمللد د  5( ،إاتحد د حي ددز ك دداف ملش دداك اجملتم ددع املد د ين يف عمد د
اجمللد  ٦( ،تعزيددز الشددفافي والنزاهد والشددمو يف أدا اجمللد  .ويعتددرب البيددان الرائسد الد ي اعتمد
يف عا  201٨إسهاما هاما يف اايدة كفا ة جمل حقو اإلنسان التابع لألم املتح ة.

ابء -التعهدات وااللتزامات الطوعية يف االستعراض الدوري الشامل
 -115خال اجلول الثاني لالستعرا ال و ي الشام  ،تعهد سدلوفينيا بتقد مي تقريدر طدوع
يف منتصد املد ة عددن تنفيد التوصدديا الددي قبلتهددا .ووافقددت احلكومد علددى تقريددر منتصد املد ة
الط ددوع يف  24أاي /م ددايو  .201٧ويف حزيران/يوني دده  ،201٧ف ددع التقري ددر إىل مفوض ددي األم د
املتح ة السامي حلقو اإلنسان كما عر على ال و ة اخلامس والثالثن جملل حقو اإلنسان
التابع لألم املتح ة.
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 خامتة-سادسا
 وستواص السع للعم البندا يف،  ال تزا سلوفينيا ملتزم ابالستعرا ال و ي الشام-11٦
 فيمددا يتعل د ابالستعراضددا ال و ي د الددي جتريهددا سددلوفينيا وبتلددك الددي جتريهددا، إطددا ه د اآللي د
. من أج املض يف تعزيز حقو اإلنسان،البل ان األخرى
Notes
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Slovenia has noted and implemented recommendation 26 by introducing children’s rights
advocates.
More information on the Protection against Discrimination Act is provided in the Voluntary UPR
Mid-term Report (recommendations 22, 46, 47, 50, 51).
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
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).
Further details on the legislation prohibiting hate speech and acts of hatred are provided in the
Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 45).
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).
Further information on Slovenia’s international legal obligations is provided in the Voluntary UPR
Mid-term Report (see response to recommendation 134).
More information is provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 64).
More information is provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 128).
More information is provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (recommendation 129).
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).
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
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
Information on Slovenia’s applicable legislation is provided in the Voluntary UPR Mid-term
Report (recommendation 138).
Information on Slovenia’s legislation regulating access to drinking water and sanitation is
provided in the Voluntary UPR Mid-term Report (see recommendation 140).
Further information on human rights education activities is provided in the Voluntary UPR Midterm Report (recommendation 24).
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).
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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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
The institute of the Roma assistant is presented in the Voluntary UPR Mid-term Report
(recommendations 25 and 84).
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.
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).
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).
The Government continues the efforts outlined in the Voluntary Mid-term Report
(Recommendations 145-148).
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).
More detailed information on the measures in force was included in the Voluntary Mid-term
Report (Recommendation 105).
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.
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.
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).
Further information on Slovenia’s past activities is provided in the Voluntary UPR Mid-term
Report (Recommendation 125).
Measures to prevent trafficking in human beings and assist victims are outlined in the Voluntary
Mid-term Report (Recommendations 120, 122-124).
Education and training activities were included in the Voluntary Mid-term Report
(Recommendation 119).
Slovenia’s past activities related to international cooperation are outlined in the Voluntary Midterm Report (Recommendation 121).
Judging by the current trends, by 2030, over 25% of Slovenia’s population will be aged above 65.
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