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جتميع بشأن سلوفينيا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية

 -1أعد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوو اإلنسوا  1/5و ،21/16مو مراعوا وتوة
االسو ووت را الو وودوري الشو ووام  .وهو ووو جتمي و و للم لومو ووا ال و ووار يف تقو ووارير هيئو ووا امل اهو وودا
واإلجراءا اخلاصة وغة ذلك من واثئق األمم املتحد ذا الصلة ،وهو مقود يف شول مووج
تقيُّدا ابحلد األقصى ل د الللما .

اثنيا -نطااق االلتزامااات الدولياة والتعاااون ماع اآلليااات واهليئاات الدوليااة حلقااوق
()2( )1
اإلنسان
 -2أُوصي أب تصد سلوفينيا على االتفاقية الدولية حلماية حقو مجي ال مال املهاجرين
وأفورا أسوورهم ،واالتفاقيووة الدوليووة حلمايووة مجيو األشووصا موون االختفوواء القسووري( ،)3والربوتوكووول
االختياري امللحق ابل هد الدويل اخلا ابحلقو االقتصا ية واالجتماعيوة والثقافيوة( ،)4واالتفاقيوة
املت لق و ووة خبفو و و ح و وواال ان و وودا اجلنس و ووية( .)5وأوصو و و اللجن و ووة امل ني و ووة ابحلق و ووو االقتص و ووا ية
واالجتماعية والثقافية أب تصد سلوفينيا على اتفاقية املساوا يف امل املة (الضما االجتماعي)
ل ا ( 1962رقم  )118ملنظمة ال م الدولية(.)6
 -3ويف ع ووا  ،201٧ق وودم س وولوفينيا تقريره ووا ملنتصو و امل وود ع وون تنفي ووذ التوص وويا ال ووي
قدم أثناء االست را الدوري الشام الثاين(.)٧
 -4وس و و ووا س و و وولوفينيا ماليو و و وا ملفوض و و ووية األم و و ووم املتح و و وود الس و و ووامية حلق و و ووو اإلنس و و ووا يف
عامي  201٧و.)8(2018
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اثلث ا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()9

 -5يف عووا  ،2016أوص و اللجنووة امل نيووة حبقووو االنسووا أب تنش و سوولوفينيا مؤسسووة
وطنية حلقو اإلنسا تؤ ي وظيفتها ابللام ومستقلة متاما وذا والية واس ة يف جمال حقوو
اإلنسووا  ،وأب ت و هووا ابمل ووار اللافيووة ،مبووا يتفووق م و املبووا املت لقووة مبرك و املؤسسووا الوطنيووة
لت ي حقو اإلنسا ومحايتها (مبا ابريس)( .)10وأشار املقرر اخلا امل ين بقضااي األقليا
إىل اعتم ووا ت ووديل يف ع ووا  201٧عل ووى الق ووانو املت ل ووق مبلت و أم وون املظ ووام امل ووين حبق ووو
اإلنسا  ،مما أوجد أساسا قانونيا جديدا يتيح مللت أمن املظام طل احلصول على املرك أل
مبوج مبا ابريس(.)11
 -6والح و و املقو وورر اخلو ووا امل و ووين بقضو ووااي األقليو ووا اعتمو ووا قو ووانو احلمايو ووة مو وون التميي و و
ل ووا  2016األموور الووذي أ ى إىل أ يصووبح ملت و الوودفاب عوون مبوودأ املسوواوا هيئووة حلوميووة
مسووتقلة .وتشووم واليتووس سوول ا التحقيووق واختوواذ القورارا موون أجو إ وواء املمارسووا التميي يووة،
وإ م تلن لديس سل ا مباشر لفر ال قواب (.)12
 -٧وأوصووى املقوورر اخلووا أب ت تموود سوولوفينيا خ و ا متويليووة مت وود السوونوا لل و موون
ملت و أموون املظووام وملت و الوودفاب عوون مبوودأ املسوواوا ح و ت لووس علووى حنووو ملئووم والايهتمووا
احلالية أو املوس ة(.)13

رابعا -تنفيا االلتزامااات الدوليااة حلقااوق اإلنسااان مااع مراعاااة القااانون اإلنساااي
الدويل الساري
ألف -املسائل الشاملة
 -١املساواة وعدم التمييز

()14

 -8الحظ و جلنووة خ ورباء منظمووة ال م و الدوليووة امل نيووة بت بيووق االتفاقيووا والتوصوويا عوود
وجو اسرتاتيجية شاملة بشأ عد التميي  ،مبا يف ذلك عد وجوو سياسوة مللافحوة ال نصورية .
وأوص و اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا واللجنووة امل نيووة ابحلقووو االقتصووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة
أب ت تم وود س وولوفينيا اس ورتاتيجية ش وواملة مللافح ووة التمييو و  ،ابلتش وواور م و ممثل ووي اجملتم و امل وودين(.)16
وأوص و و اللجن ووة امل ني ووة حبق ووو األشو ووصا ذوي اإلعاق ووة أب ت وورت س وولوفينيا ابلتميي و و املت و وود
األشلال واجلوان القائم على أساس نوب اجلنس ،أو السون ،أو االنتمواء اإلثوين ،أو امليو اجلنسوي،
أو الوضو القووانوين للمهوواجر أو ملووتمس اللجوووء أو اللجو  ،أو اإلعاقووة أو أي وضو آخوور ،وإ راج
ذلك صراحة يف تشري اهتا وسياساهتا واسرتاتيجياهتا املت لقة مبلافحة التميي (.)1٧
()15

 -9وأعرب اللجنة امل نية حبقوو اإلنسوا عون قلقهوا للوو خ وا اللراهيوة علوى اإلنرتنو ،
مبا يف ذلوك يف املنتوداي اإلللرتونيوة ،آخوذ يف االز اي  ،وال سويما ضود املهواجرين والروموا واملثليوا
واملثليوون وم وجووي امليو اجلنسووي ومغووايري اهلويووة اجلنسووانية واملسوولمن( .)18كمووا أعربو اللجنووة عوون
قلقه ووا إزاء اس ووتصدا السياس ووين خ وواابا يتس ووم ابل نصو ورية وكراهي ووة األجانو و يف ح ووق األش ووصا
املنتم وون إىل األقلي ووا  ،مب وون ف وويهم امله وواجرو واللجئ ووو ( .)19وأعربو و جلن ووة القض وواء عل ووى التمييو و
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ال نصري عن قلقها إزاء التقوارير الوي تفيود ب ود اختواذ إجوراءا ر ا علوى إلقواء شصصويا سياسوية
خ ب ا تنم عن ال نصرية وكراهية األجان  ،ووجو منظما تروج لللراهية وال ن ال نصرين(.)20
 -10والح و املق وورر اخلووا امل ووين بقضووااي األقلي ووا أن ووس علووى ال وورغم موون أ امل ووا  29٧م وون
القانو اجلنائي تتناول خ ا اللراهية ،فون أحلامهوا قود فُ ِّسور تقليودايا ب ريقوة ضويقة وتقييديوة.
ونتيجة لذلك ،م يف سوى عد قلي جدا من احلاال إىل امللحقة القضائية واإل انة(.)21
 -11وأوصو جلنووة القضوواء علووى التمييو ال نصووري أب ت و ز سوولوفينيا إجوراءا نظووا ال دالووة
اجلنائيووة فيمووا يت لووق ابلوور علووى خ و اللراهيووة وال نو ذي الوودواف ال نصورية وذلووك موون خوولل
ضووما إجوراء حتقيووق ف ووال وملحقووة وم اقبووة اجلنووا علووى النحووو الواجو  .وأوصو اللجنووة أيضوا
سوولوفينيا بت وودي قانو ووا اجلنووائي للووي ي وورت علووى وجووس التحديوود ابلوودواف ال نص ورية كظوورو
مشد فيما يت لق جبمي اجلرائم واجلنح(.)22
- 12
خل وا
األقليا
السل ا

وذكوور املقوورر اخلووا امل ووين بقضووااي األقليووا أنووس موون أج و التصوودي مب يوود موون الف اليووة
اللراهيووة والتحوري علووى ال نو ضوود األقليووا  ،موون الضوروري وجووو صووور أوضووح عوون
الي يتم استهدافها ومن يقو ابستهدافها والليفية الي يتم هبا ذلوك .وأوصوى أب تقوو
املسؤولة جبم ونشر بياان مفصلة عن تلك املسائ (.)23

 -13وأعرب اللجنة امل نية حبقو اإلنسا عن أسفها للو الت وديل املدخلوة علوى قوانو
ال واج وال لقوا األسورية الوي متونح األزواج املثليون حقوقوا متسواوية يف اإلرث ويف احلصوول علوى
ال لج ووا اإلجنابي ووة وتب ووين األطف ووال ق وود أُخضو و الس ووتفتاء يف ك ووانو األول /يس وومرب 2015
ابلرغم من أ أحلا الدستور تنص على خل ذلك ،وللو ا قد رفض (.)24
 -14وأوصو و اللجن ووة نفس ووها س وولوفينيا أب تلف و و جلمي و و املثلي ووا واملثلي وون وم وج ووي املي و و
اجلنسووي ومغووايري اهلويووة اجلنسووانية املسوواوا يف احلقووو  ،وأب تلث و جهو هووا الراميووة إىل ملافحووة
القوالو النم يوة والتحيو ضود هوؤالء األشووصا  ،مبوا يف ذلوك موون خولل إطول محلووة توعيوة علووى
املسووتوى الوووطين ابلت وواو مو منظمووا اجملتمو املوودين( .)25وابملثو  ،أوصو اللجنووة امل نيووة ابحلقووو
االقتصا ية واالجتماعية والثقافية أب حتظر سلوفينيا صراحة التميي على أساس املي اجلنسي(.)26
 -٢التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان
 -15شووج اللجنووة امل نيووة ابحلقووو االقتصووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة سوولوفينيا علووى رف و
مسووتوى مسووا تها يف املسوواعد اإلمنائيووة الرمسيووة توودراي ا هبوود حتقيووق الت هوود الوودويل بتصصوويص 0,٧
يف املائووة موون خلهووا القووومي اإلمجووايل للمسوواعد اإلمنائيووة الرمسيووة ،واتبوواب و قووائم علووى حقووو
اإلنسا يف سياستها يف جمال الت او اإلمنائي( .)2٧ويف عوا  ،2015ذكور سولوفينيا أ وا تودعم
جا قائما على حقو اإلنسا يف التنمية على الص يد الدويل(.)28
 -16وأوصو اللجنووة نفسووها سوولوفينيا أب ت وواج األسووبا اجلذريووة للفسووا وأ ت تموود مجي و
التوودابة السياسوواتية والتش وري ية اللزمووة مللافحووة الفسووا ومووا يتص و بووس موون إفوول موون ال قووا
بف الية ،وأ تلف إ ار الشؤو ال امة مون النواحيتن القانونيوة وال مليوة بصوور شوفافة .وأوصو
أيض ا أب تلف سلوفينيا محاية حقو اإلنسا للمنصرطن يف أنش ة ملافحة الفسا  ،ال سيما
الضحااي واملبلغن عن املصالفا والشهو وحماميهم(.)29
GE.19-14870
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ابء -احلقوق املدنية والسياسية
 -١احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي

()30

 -1٧أعرب و اللجنووة امل نيووة حبقووو األشووصا ذوي اإلعاقووة عوون قلقهووا إزاء التقووارير الووي حتوودث
عن إفراط أفرا الشورطة القضوائية واملووظفن ال بيون يف اسوتصدا القوو ضود األشوصا يف مؤسسوا
ال النفسي ،وإزاء اللجوء إىل علج األشصا ذوي اإلعاقة ابلصدما اللهرابئية(.)31
 -18وأعربو و اللجن ووة امل ني ووة حبق ووو اإلنس ووا واللجن ووة امل ني ووة ابحلق ووو االقتص ووا ية واالجتماعي ووة
والثقافيووة عوون قلقهمووا إزاء ارتفوواب م وودل انتشووار ال ن و املن و يل يف سوولوفينيا والف اليووة اآلوودو ليووا
()32
محاية ضحااي ال ن املن يل ،مبا يف ذلك عد إنفاذ األوامر ال جرية الصا ر ضد اجلنا امل عومن .
 -19وأفووا اخلبووة املسووتقلة امل ني ووة بتمت و كبووار السوون جبمي و حقووو اإلنسووا أب إس وواء
م املووة املسوونن مشووللة م وورت هبووا يف سوولوفينيا وأب أكثوور أشوولال ال نو شوويوع ا هووي اإل ووال
وإسوواء امل املووة البدنيووة والنفسووية( .)33و عو احللومووة إىل وضو اسورتاتيجية شوواملة حلمايووة كبووار
السن من ال ن ومجي أشلال إساء امل املة ،وشج تها على ضما من إساء م املة املسنن
واللش واإلبلغ عنها علوى مجيو املسوتواي ويف مجيو الظورو  ،والتحقيوق يف حواال إسواء
م املة املسنن وامللحقة القضائية ملرتلبيها(.)34
 -٢إقامة العدل مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون

()35

 -20إ اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا ال ت و ال تش و ر ابلقلووق إزاء التقووارير ال ووار عوون ت وراكم
كبة للقضااي يف حماكم ال م واآلاكم االجتماعية .وأعرب عن قلقها إزاء طول مد اإلجراءا
القضووائية وان وودا إملانيووة احلصووول يف الوق و املناس و وبصووور ف الووة علووى املسوواعد القانونيووة
اجملانية يف الدعاوى اجلنائيوة الوي تقتضوي فيهوا مصولحة ال دالوة ذلوك .وأوصو اللجنوة أب ت تمود
سلوفينيا اسرتاتيجية شاملة مل اجلة مسألة تراكم القضااي على ن ا اجلهاز القضائي أبكملس ،وأ
تلفو احلووق يف حماكمووة عا لووة و أتخووة ال مووربر لووس .وأوصو أيضوا أب تضوومن سوولوفينيا تووافر
املسوواعد القانونيووة اجملانيووة و أتخووة ال مووربر لووس يف الوودعاوى اجلنائيووة ،وذلووك لفائوود مجي و موون
ال ميللو إملانيا كافية لدف تلالي تلك اخلدما (.)36
 -21وأوص اللجنة نفسها أب تسرب سلوفينيا جهو ها الرامية إىل حتسن الظورو امل يشوية
يف مرافق االحتجاز متاشي ا م ال هد الدويل اخلوا ابحلقوو املدنيوة والسياسوية ومو قواعود األموم
املتحد النموذجية الدنيا مل املة السجناء (قواعود نيلسوو مانوديل) .وأوصو أب تنظور سولوفينيا
ليس فقط يف تشييد سجو جديد  ،ب أيضا يف توسي ن ا ت بيق ال قواب غة االحتجازيوة
البديلة ،مث املراقبة اإلللرتونية واإلفراج املشروط واخلدمة اجملتم ية(.)3٧
 -٣احلرايت األساسية

()38

 -22الحظ منظمة األمم املتحد للرتبية وال لم والثقافة (اليونسولو) أ التشوهة ال يو ال يشول
جرميووة مبوجو قووانو ال قووواب ( .)39وأوصو اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا أب ت يوود سوولوفينيا النظوور
يف ن ب الصفة اجلرمية عن التشهة وقصر ت بيق القانو اجلنائي على أخ ر احلاال (.)40
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 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()41

 -23أعربو جلنووة القضوواء علووى التمييو ال نصووري عوون القلووق إزاء اخنفووا م وودال عمليووا
التحقيووق واإل انووة يف حوواال االجتووار ابلبشوور واالفتقووار إىل آليووا مناسووبة لتحديوود هويووة ضووحااي
االجتووار ومحووايتهم وإعووا أتهوويلهم( .)42وأوص و اللجنووة امل نيووة ابلقضوواء علووى التميي و ضوود امل ورأ
سوولوفينيا ابلتحقيووق واملقاضووا وامل اقبووة بشووأ مجي و قضووااي االجتووار ابألشووصا  ،والتأكوود موون أ
األحلا الصا ر حبق اجلنا تتناس م خ ور اجلرمية .وأوص اللجنة سولوفينيا بت يو التودابة
الراميووة إىل حتديوود هويووة النسوواء امل رضووا خل وور االجتووار هبوون وتقوودم الوودعم هلوون ،وخباصووة نسوواء
الرومووا ،واملهوواجرا واللجئووا وملتمسووا اللجوووء ،وت يو التوودابة الراميووة إىل م اجلووة األسووبا
اجلذرية للجتار ابلبشر(.)43
 -24وأوص اللجنة امل نية ابلقضواء علوى التمييو ضود املورأ سولوفينيا بتووفة إملانيوة حصوول
ضحااي االجتوار علوى الرعايوة الصوحية واملشوور بشول كوا  ، ،والتأكود مون حصوول مجيو ضوحااي
االجتو ووار ابلبشو وور علو ووى احلمايو ووة وسو ووب االنتصو ووا بشو وول ف َّو ووال ،مبو ووا يف ذلو ووك إعو ووا التأهي و و
والت وووي ( .)44وأوصو و اللجن ووة امل ني ووة حبق ووو اإلنس ووا س وولوفينيا أب تلفو و تق وودم املس وواعد
اللافية لضحااي االجتار ابلبشر بغ النظر عما إذا كانوا يت اونو م سول ا إنفواذ القوانو يف
التحقيقا والدعاوى اجلنائية أ ال(.)45

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية
 -25أعرب و اللجنووة امل نيووة ابحلقووو االقتصووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة جموود ا عوون قلقهووا إزاء
ارتفاب مستواي الب الة يف سلوفينيا ،الذي يوؤثر بشول خوا علوى الشوبا واألشوصا ذوي
اإلعاقووة واألشووصا املنتموون إىل األقليووا اإلثنيووة ،وأعربو عوون قلقهووا إزاء اسووتمرار حالووة ان وودا
األموون ال وووظيفي ال ووي يواجهه ووا ال م ووال ذوو ال قووو القص ووة األج و ( .)46وأعرب و اللجن ووة امل ني ووة
ابلقضو وواء علو ووى التميي و و ضو وود امل و ورأ عو وون قلقهو ووا إزاء االرتفو وواب غو ووة املتناس و و يف م و وودل الب الو ووة
بن النساء(.)4٧
 -٢احلق يف الضمان االجتماعي
 -26أوص اللجنة امل نية ابحلقو االقتصا ية واالجتماعية والثقافيوة سولوفينيا بتنقويح شوروط
األهليووة وم وودال اس ووتحقاقا الضووما االجتم وواعي ،م و مراعووا التللف ووة الف ليووة للم يش ووة يف
سوولوفينيا وم و إيوولء اهتمووا خووا لألشووصا ال وواطلن عوون ال م و واألشووصا ذوي اإلعاقووة
وكبار السن(.)48
 -٣احلق يف مستوى معيشي الئق

()49

 -2٧أعرب و اللجنووة امل نيووة ابحلقووو االقتصووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة عوون قلقهووا إزاء ت ايوود
خ وور الفق وور ال ووذي تواجه ووس بص ووفة خاص ووة اجملموع ووا املستضو و فة واملهمش ووة مثو و كب ووار الس وون.
وأعربو اللجنووة عوون قلقهووا أيضوا إزاء التفوواو اإلقليميووة يف مسووتواي الفقوور ،حيو أ املنوواطق
الشرقية واجلنوبية الشرقية أشد أتثرا ابلفقر(.)50
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 -28وقال و اخلبووة املسووتقلة امل نيووة بلبووار السوون إ الرعايووة املؤسسووية للبووار السوون ال ت و ال
غالبوة .وتتسوم الرعايوة املؤسسوية بوونقص املووظفن وعود كفايوة توودري مون يضو ل و برعايوة كبووار
السوون( .)51وشووج اخلبووة املسووتقلة سوولوفينيا علووى مواصوولة عمليووة إ وواء اسووتصدا املؤسسووا
كوسوويلة للرعايووة وإعوودا خ ووة عمو إل وواء اسووتصدا املؤسسووا  ،مبووا يف ذلووك ت وووير اخلوودما
اجملتم ية ابلتوازي ابلتشواور مو اجملتمو املودين واجملتم وا اآلليوة وكبوار السون أنفسوهم .وقالو إ
اخل وودما اجملتم ي ووة او و أ تل ووو مص ووممة خصيصو و ا لتلبي ووة احتياج ووا كب ووار الس وون يف ظو و
االحرتا اللام حلالتهم البدنية والنفسية واالجتماعية والثقافية(.)52
 -29وأعربو اللجنووة امل نيووة ابحلقووو االقتصووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة عوون قلقهووا أل رعووااي
الدول غة األوروبية ليسوا مؤهلن للحصول على السلن االجتماعي يف سلوفينيا ،وأ اللجئون
ال يتمت ووو عمليوا إبملانيووة احلصووول علووى السوولن االجتموواعي ،وأل األشووصا ذوي اإلعاقووة،
نظورا لقلووة املسوواكن الووي ميلوونهم الوصووول إليهووا ،غالب وا مووا يو عووو يف مؤسسووا  .وحثو اللجنووة
سلوفينيا على إب ال أية أحلا متيي ية يف قانو اإلسلا وتسري عملية اعتما سياسوة إسولانية
ت وواج ،موون بوون أمووور أخوورى ،مسووألة حصووول كو املقيموون و متييو علووى السوولن االجتموواعي،
وتلبيووة االحتياجووا اخلاصووة موون حي و السوولن لألشووصا ذوي اإلعاقووة( .)53وأوص و اخلبووة
املستقلة امل نية بلبار السن أب ت تمد سولوفينيا سياسوة إسولانية أتخوذ يف االعتبوار االحتياجوا
اخلاصة للبار السن لتملينهم من ال يش بصور مستقلة(.)54
 -٤احلق يف الصحة

()55

 -30أوصو و اللجن ووة امل ني ووة ابحلق ووو االقتص ووا ية واالجتماعي ووة والثقافي ووة س وولوفينيا إب خ ووال
إصوولحا علووى نظووا التووأمن الصووحي موون أج و رف و نسووبة احلقووو واخلوودما األساسووية الووي
يغ يه ووا الت ووأمن الص ووحي األساسو ووي ،وض ووما حص ووول مجي و و املقيمو وون عل ووى الت ووأمن الصو ووحي
األساسي و متيي (.)56
 -31وأعرب اللجنة نفسها عن القلق إزاء اسوتمرار وجوو تفواو إقليميوة يف احلصوول علوى
خدما الرعاية الصحية ،وخاصة عد وجوو أعودا كافيوة مون خورباء الرعايوة الصوحية األوليوة يف
ب املناطق الريفية النائية ،وللو التدابة املتصذ يف ذلك الصد غة شاملة .وأوص اللجنوة
سوولوفينيا بتلثيو جهو هووا الراميووة إىل إ حووة حصووول مجيو األشووصا املوجووو ين يف البلوود علووى
خدما صحية جيد (.)5٧
 -32و ع و اخلبووة املسووتقلة امل نيووة بلبووار السوون سوولوفينيا إىل ضووما ت ووافر الرعايووة املصففووة
لآلال جلمي كبار السن اآلتاجن إليها ،وال سيما أولئك الوذين ي وانو مون مور يهود حيواهتم
أو قد يتسب يف املو املبلر(.)58
 -٥احلق يف التعليم
 -33الحظو و اللجن ووة امل ني ووة ابحلق ووو االقتص ووا ية واالجتماعي ووة والثقافي ووة بقل ووق التف وواو
اإلقليمية يف إملانية احلصول علوى الت لويم ،مبوا يف ذلوك الت لويم ال وايل ،حيو أ املن قوة الشورقية
من سلوفينيا هي األكثر أتثرا بص وبة احلصول على الت لويم .وأوصو اللجنوة سولوفينيا أب تلفو
حصول مجي ال ل فيها على ت ليم جيد ،على قد املساوا و و متيي (.)59
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 -34وأوصو اليونسولو أب ختصوص سولوفينيا متوويلا كافيوا للت لويم ،متشويا مو امل واية الوي مت
إقرارها يف إطار اهلد  4من أهدا التنمية املستدامة(.)60

دال -حقوق أشخاص معينني أو جمموعات معينة
 -١النساء

()61

 -35أوصو اللجنووة امل نيووة ابلقضوواء علووى التمييو ضوود املورأ سوولوفينيا بضووما التنفيووذ الف ووال
للربانم الوطين لتلافؤ الفر بن املرأ والرج للفرت  .)62(2020-2015وعلو على ذلك،
ع اللجنة إىل حتقيوق املسواوا الف ليوة بون اجلنسون يف مجيو مراحو عمليوة تنفيوذ خ وة التنميوة
املستدامة ل ا .)63(2030
 -36والحظو اللجنوة نفسوها مو القلووق عود فور حظور شووام علوى مجيو أشولال ال نو
ضد املرأ يف اجملالن ال ا واخلا وصدور أحلا متساهلة من قِّبَ اآلواكم علوى مورتلي أعموال
ال نو و املنو و يل .والحظ و و أيضو و ا مو و القل ووق أ ش ووبلة ور اإليو وواء ومراك و و األزم ووا ال تغ ووي
مجي و و أحن و وواء س و وولوفينيا وأ املش و ووور واملس و وواعد اجمل و ووانيتن ليس و ووتا يف متن و وواول مجي و و النس و وواء م و وون
ضحااي ال ن (.)64
 -3٧وأوصو اللجنووة نفسووها سوولوفينيا بت وودي تشوري اهتا حبيو تشووم مجيو أشوولال ال نو
ضوود املورأ يف اجملووالن ال ووا واخلووا ( .)65وأوصو اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا سوولوفينيا بت يو
التدابة الرامية إىل من وملافحة ال ن ضد املرأ  ،مبا يف ذلك ال ن املنو يل واالعتوداء اجلنسوي،
بوسائ منهوا ضوما وصوول الضوحااي إىل سوب االنتصوا ووسوائ احلمايوة الف الوة ،مبوا يف ذلوك
محاي ووة الش وورطة ،وامللجو و املناس ووبة يف ح وواال ال و ووار  ،وخ وودما إع ووا التأهيو و  ،واملس وواعد
القانونية وغةها من خدما الدعم ،وإبجراء حتقيقا وافية يف مجي حاال ال نو ضود املورأ ،
مبا فيها ال ن املن يل ،ومقاضا مرتلبيها وفر ال قواب املناسبة حبقهم(.)66
 -38وأعربو اللجنووة امل نيووة ابلقضوواء علووى التمييو ضوود املورأ عوون قلقهووا إزاء التمييو املهووين يف
سو ووو ال م و و  ،والفجو ووو اللبو ووة يف األجو ووور يف الق اعو ووا الو ووي تغل و و فيهو ووا اإلانث تقليو وودايا،
والوصووول اآلوودو للمورأ إىل الوظووائ الووي تت لو مهووارا واألفضو أجورا( .)6٧وأوصو اللجنووة
سلوفينيا ابعتما وتنفيذ سياسا عامة لقل مسار أمناط السلوك الثقايف ،وتغيوة القوالو النم يوة
اجلنسانية التقليدية ،وم اية األ وار املتناسبة م نوب اجلنس يف اجملتم والي اري تناقلها عن طريوق
املودارس والتنشوئة األسورية ،وذلووك مون أجو القضوواء علوى التمييو املهوين وحتقيووق املسواوا الف ليوة بوون
املو ورأ والرجو و يف س ووو ال مو و  .وأوصو و س وولوفينيا ابلتص وودي للفج ووو يف األج ووور ب وون اجلنس وون،
وحتسوون فوور حصووول املورأ علووى الوظووائ الووي تت لو مهووارا واألفضو أجوورا ،مبووا يف ذلووك موون
خلل التنوي يف جماال الدراسة والتدري املهين للنساء والرجال والفتيا والفتيا (.)68
 -39وأوص اللجنة سلوفينيا بت ي مبا را التوعية والتثقيو للو مون املورأ والرجو بشوأ
تقاسووم مسووؤوليا البيو واألسوور  ،وتقوودم حوواف للمشوواركة النشو ة موون جانو الرجووال يف تلووك
املهوا  ،وزاي اسوتصدا إجواز األبوو مون جانو ا ابء ،والتأكود مون وفواء أراب ال مو اباللتو ا
القانوين إب حة تلك اإلجاز وذلك ابستحداث إجاز األبو اإلل امية(.)69
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 -40وأوص اللجنة أيضا سولوفينيا ابلت جيو إبعودا واعتموا تودابة خاصوة مؤقتوة مون أجو
زاي متثي املرأ يف اإل ار ويف اجملالس اإلشرافية للشركا (.)٧0
 -41وأوصو و اللجن ووة ك ووذلك س وولوفينيا بوضو و اسو ورتاتيجية حلماي ووة وت يو و الص ووحة واحلق ووو
اجلنسية واإلجنابية للمرأ وتوفة خدما الرعايوة الصوحية ال اموة اجلنسوية واإلجنابيوة الرفي وة اجلوو
وامليسور الي يغ يها التأمن الصحي اإلل امي ،وخباصة للمراهقا والنساء املنتميا إىل الفئا
اآلروم ووة أو املهمش ووة ،مثو و النس وواء الفقو وةا  ،وملتمس ووا اللج وووء واللجئ ووا  ،ونس وواء الروم ووا،
والنساء ضحااي ال ن (.)٧1
 -٢األطفال

()٧2

 -42يف عووا  ،2018أعربو اللجنووة امل نيووة حبقووو األشووصا ذوي اإلعاقووة عوون القلووق إزاء
ع و وود وج و ووو حظ و وور ص و و وريح وش و ووام لل قوب و ووة البدني و ووة لألطف و ووال يف مجي و و و األوسو و وواط( .)٧3ويف
عوا  ،2016أوصو اللجنووة امل نيوة حبقووو اإلنسوا سولوفينيا ابختوواذ خ ووا عمليووة لوضو حو ،ود
لل قوب ووة البدني ووة يف مجيو و األوس وواط .وأوصو و س وولوفينيا بتش ووجي أش وولال التأ يو و غ ووة ال نيف ووة
كبدائ لل قوبة البدنية وتنظيم محل إعلمية عامة للتوعية اب اثر الضار لل قوبة البدنية(.)٧4
 -٣األشخاص ذوو اإلعاقة

()٧5

 -43أعرب و اللجنووة امل نيووة حبقووو األشووصا ذوي اإلعاقووة عوون قلقهووا إزاء اسووتمرار ال م و
بوونه قووائم علووى هيمنووة السوول ة الذكوريووة يف الت امو مو األشووصا ذوي اإلعاقووة ،الووذي يسووتند
إىل جمموعة من النماذج ال بية واخلةية للت ام م اإلعاقة ،ووجو عد من ت اري اإلعاقة الي
ال تتفق م منوذج حقو اإلنسا للت ام م اإلعاقوة ،ال سويما الت واري املهينوة أو الوي تصو
هؤالء األشوصا أب وم ”غوة موؤهلن“ بسوب إعواقتهم لللتحوا ابلت لويم النظوامي وأل تلوو
هلم حياهتم املستقلة وعملهم .وأوص اللجنة سولوفينيا إبجوراء اسوت را للتشوري ا والسياسوا
والربام الوطنيوة ،وج لهوا تتماشوى مو أحلوا اتفاقيوة حقوو األشوصا ذوي اإلعاقوة ،مبوا فيهوا
خمتلو ت وواري اإلعاقووة الووار يف التشوري ا  ،وذلووك بغيووة مواءمتهووا مو منوووذج حقووو اإلنسووا
للت ام م اإلعاقة(.)٧6
 -44وأوص اللجنوة نفسوها سولوفينيا ابعتموا اسورتاتيجية ملنو مجيو أشولال ال نو واإليوذاء
وسوء امل املة يف حق األشصا ذوي اإلعاقة ،ال سيما النساء ذوا اإلعاقة ،وإجراء حتقيق يف
مجي و و اال عو وواءا بوقو وووب أعم و ووال عن و و وسو وووء م امل و ووة يف حو ووق األشو ووصا ذوي اإلعاق و ووة يف
مؤسس ووا الرعاي ووة ،والت جيو و ابلتحقي ووق يف ح وواال الوف ووا املريب ووة يف أوس وواط املقيم وون يف ه ووذ
املؤسسووا  ،وإ حووة سووب االنتصووا للضووحااي ،وم اقبووة م ورتلي هووذ األف ووال .وأوص و أيض وا
سوولوفينيا ابعتمووا اسورتاتيجية لرصوود أحووال األطفووال ذوي اإلعاقووة يف مؤسسووا الرعايووة البديلووة،
هبد اللش عن مجي حاال ال ن الي ترتل ضد األطفال ذوي اإلعاقة(.)٧٧
 -45وأعرب اللجنة نفسها عون القلوق إزاء ال ود اللبوة مون األشوصا ذوي اإلعاقوة الوذين
ال ي الوو يقيموو يف مؤسسوا الرعايوة نظورا ل ود وجوو سياسوة واضوحة وقودرا وتودابة وطنيووة
وحملية إلخراج هؤالء األشصا من هذ املؤسسا  ،ول د كفاية خدما ال يش املستق الوي
يقدمها اجملتم  .وأوص سلوفينيا ابعتما وتنفيذ اسرتاتيجية وخ ة عم ترميا إىل إلغاء الرعاية
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املؤسسية ،وتوفة التموي اللايف لوض برام جمتم يوة لل ويش املسوتق  ،وختصويص املووار اللافيوة
لضما ج و خودما الرعايوة يف اجملتمو متاحوة وميلون الوصوول إليهوا وميسوور التللفوة ومقبولوة
وتراعي احتياجا األشصا ذوي اإلعاقة(.)٧8
 -46وأوص اللجنة نفسها سلوفينيا بضما كفاء وف الية احلمايوة االجتماعيوة وبورام احلود
من الفقر املتاحوة لألشوصا ذوي اإلعاقوة ،وكفالوة إملانيوة وصوول األشوصا ذوي اإلعاقوة إىل
املسوواكن ال امووة ،وإ حووة اخلوودما الصووحية وإملانيووة الوصووول إليهووا لألشووصا ذوي اإلعاقووة،
واعتم و ووا ت و وودابة ترم و ووي إىل النه و ووو بس و ووو عم و و ش و وواملة للجمي و و ومفتوح و ووة ومتاح و ووة جلمي و و
األشصا ذوي اإلعاقة يف مجي الق اعا (.)٧9
 -4٧وأعربو اللجنووة نفسووها عوون القلووق إزاء اسووتمرار ت ووذر الوصووول إىل عوود كبووة موون املبوواين
ال امووة واخلوودما ال امووة ،مبووا يف ذلووك وسووائ النق و ال ووا  ،ال سوويما خووارج ال اصوومة .وأوص و
اللجنوة سولوفينيا ابعتمووا م واية وتوودابة واضوحة بشووأ إ حوة إملانيووة الوصوول توونص علوى فوور
عقووواب يف حووال عوود االمتثووال مل وواية إ حووة إملانيووة الوصووول ووض و توودابة عمليووة لضووما
إ حو و ووة إملانيو و ووة الوصو و ووول إىل وسو و ووائ النق و و و وإىل مجي و و و املبو و وواين ال امو و ووة املفتوحو و ووة للجمهو و ووور،
وزاي االعتمو ووا ا املصصص و ووة يف املي اني و ووة ملث و و هو ووذ الت و وودابة ،ال س و وويما يف املن و وواطق املوج و ووو
خارج ال اصمة(.)80
 -48وأوصو اللجنووة سوولوفينيا ابعتمووا اسورتاتيجية وطنيووة مو و مب وواية مرج يووة ومووار ترمووي
إىل ض ووما اإل م وواج اللامو و لألطف ووال ذوي اإلعاق ووة يف اجملتمو و  ،وإي وولء األ ي ووة لتهيئ ووة بيئ ووا
تشملهم يف جماال املساعد املبلر والت ليم واإلسلا والصحة ومجي اخلدما اجملتم ية(.)81
 -49وأوص و اللجنووة نفسووها سوولوفينيا ابعتمووا اس ورتاتيجية وخ ووة عم و موون أج و تنفيووذ توووفة
الت ليم الشام يف مجيو املسوتواي جلميو األطفوال ذوي اإلعاقوة ،وإنشواء نظوا شوام للرصود بغيوة
تقيويم التقود اآلورز يف جموال الت لوويم الشوام للجميو وت يو قوودرا املودارس الشواملة للجميو علووى
تدري املدرسن يف جمال الت ليم الشام للجمي  ،وتليي املناه الدراسية وطر التدريس(.)82
 -50وذكوور املقوورر اخلووا امل ووين بقضووااي األقليووا أ سوولوفينيا تتب و بوجووس عووا ج وا إاابي وا
وبنوواء يف اسووتصدا لغووة اإلشووار  .وم و ذلووك ،ح و احللومووة علووى ت ي و وتوووفة احلمايووة الف ليووة
حلقووو اإلنسووا ألعضوواء جمتم و الصووم يف سوولوفينيا ،مبووا يف ذلووك عوون طريووق ت وودي أو اعتمووا
التشري ا ذا الصلة جل لها لغة رمسية(.)83
 -٤األقليات

()84

 -51الح املقرر اخلا امل ين بقضااي األقليوا التمييو الدسوتوري بون اجلمواعتن القووميتن
األصووليتن اإلي اليووة واهلنغاريووة واألقليووا األخوورى واحلقووو اخلاصووة جبماعووة الرومووا .وأوضووح أ
الدستور ي رت ”جبمواعتن قووميتن أصوليتن“  -وا القوميتوا اإلي اليوة واهلنغاريوة  -وأنوس يووفر
هلما مستوى رفي وا مون احلمايوة م رتفو ا بوس علوى ن وا واسو  .وقود مونح أفورا الروموا ”األصوليو “
حقوقوا خاصووة مبوجو الدسووتور ومبوجو قووانو مجاعووة الرومووا ل وا  ،200٧وللوون تلووك احلقووو
م تلن واس ة الن ا كاحلقو امل رت هبا للجماعتن اإلي الية واهلنغارية(.)85
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 -52وذكر املقرر اخلا أنوس علوى الورغم مون حتقيوق اللثوة مون أجو محايوة حقوو األقليوا ،
وال سوويما حقووو اإلي ووالين واهلنغووارين ،فوون عوود ا كبووةا جوودا موون امل وواطنن السوولوفينين الووذين
ينتم ووو إىل جمموع ووا األقلي ووا م حيص وولوا عل ووى تل ووك احلماي ووة .وحو و س وولوفينيا عل ووى ص ووياغة
واعتما تشري شام حلماية حقو مجي األقليوا يف سولوفينيا علوى حنوو أفضو وكفالوة تضومن
التشري املت لق حبقو األقليوا أحلاموا إضوافية بشوأ تووفة الت لويم ابللغوة األ لألقليوا حيثموا
يلو هناك طل كا على ص يد املن قة ،ابلقدر املناس وفق ا ملبدأ التناس  ،أو على األق
النص على تدريس لغة األقلية حيثما يلو ذلك مملن ا(.)86
 -53وذكوور جلنووة القضوواء علووى التمييو ال نصووري أ ووا ال تو ال تش و ر ابلقلووق إزاء عوود متثي و
األقليو و ووا  ،ابسو و ووتثناء اإلي اليو و ووة واهلنغاريو و ووة ،يف الربملو و ووا ويف اهليئو و ووا املنتصبو و ووة علو و ووى املسو و ووتوى
اإلقليمي( .)8٧وأوص اللجنة سلوفينيا بضما متثي ك مجاعا األقليا اإلثنية متثيلا كافيا يف
الربملووا ويف اهليئووا املنتصبووة علووى الص و يد اإلقليمووي ،وضووما سووة عم و جملووس مجاعووة الرومووا
بشل ف ال ،مبا يف ذلك من خولل مراج وة القواعود املت لقوة بتلوينوس ومهاموس ،وضوما اإل مواج
والتمثي الف لين جلمي أفرا الروما يف جمالس البلداي (.)88
 -54وذكوور املقوورر اخلووا امل ووين بقضووااي األقليووا أ الرومووا والسووني ال ت و اال متووثل أكثوور
اجلماعووا هتميشو ا وضو ف ا( .)89ويسوواور اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا القلووق إزاء التقوود اآلوودو
اآل و وورز يف حتس و وون وضو و و مجاع و ووة الروم و ووا ال و ووي ال ت و و ال ت و وواين م و وون التحيو و و والتميي و و واالس و ووتب ا
االجتم وواعي .وأعربو و اللجن ووة ع وون القل ووق إزاء متييو و س وولوفينيا ب وون مجاع ووا الروم ووا ”األص وولية“
و”غة األصلية“ ومنح احلقو والفر اخلاصة للفئة األوىل فحس (.)90
 -55وأوص و جلنووة القضوواء علووى التميي و ال نصووري سوولوفينيا بضووما تنفيووذ الووربانم الوووطين
للتدابة اخلاصة ابلروما للفورت  2021-2016ورصود وتقييموس بشول ف وال( .)91وأوصوى املقورر
اخل ووا امل ووين بقض ووااي األقلي ووا أب تلغ ووي س وولوفينيا م وون التش وري ا والت وودابة األخ وورى املتص ووذ
اإلشارا غة املساعد واملرجح أ تلو مضر واململن أ تلو متيي ية الوي تفور بون سولا
الروما ”األصلين“ و”غة األصلين“(.)92
 -56وذكوور اخلبووة املسووتقلة امل نيووة بلبووار السوون أ م ظووم أفورا الرومووا يف سوولوفينيا مووا زالووا
ي يشووو يف ع لووة عوون غالبيووة السوولا  ،يف مسووتوطنا م ولووة تق و فيهووا مسووتواي امل يشووة عوون
احلوود األ ىن( .)93والحو املقوورر اخلووا امل ووين بقضووااي األقليووا أ ال قبووة الرئيسووية الووي تواجههووا
جمتم ا الروما تتمث يف ال اب غة الرمسي ملسوتوطناهتا ،وابلتوايل عود ضوما حيازهتوا ملسواكنها
وممتللاهتا ،مما أ ى إىل تقييد حقوقها يف السولن امللئوم ويف امليوا واملرافوق الصوحية( .)94وأعربو
اللجن ووة امل ني ووة ابحلق ووو االقتص ووا ية واالجتماعي ووة والثقافي ووة ع وون قلقه ووا أل غالبي ووة الروم ووا ال ووذين
ي يشو يف مستوطنا غة رمسية م رضو خل ر إخلئهم من مساكنهم قسرا( .)95وأعربو جلنوة
القضاء على التميي ال نصري عن قلقها أل مجاعة الروما تتأثر بدرجوة أكورب ب ود وجوو أحلوا
حتظر اإلخلء القسري(.)96
 -5٧وأوص جلنة القضاء على التمييو ال نصوري سولوفينيا بضوما احليواز لألشوصا الوذين
ي يشو يف مستوطنا غة رمسية ،واختواذ مجيو التودابة اللزموة لضوما إجوراء عمليوا اإلخولء
مب ووا يتفو ووق وامل و وواية الدولي ووة ،وتقو وودم الت و وووي وبو وودائ الس وولن املناسو ووبة إىل األشو ووصا الو ووذين
يت رض ووو ل ملي ووا اإلخ وولء( .)9٧وق وود املق وورر اخل ووا امل ووين بقض ووااي األقلي ووا واللجن ووة امل ني ووة
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ابحلقووو االقتصووا ية واالجتماعيووة والثقافيووة توصوويا مماثلووة( .)98وأوصو اللجنووة امل نيووة ابحلقووو
االقتصا ية واالجتماعية والثقافيوة سولوفينيا ابختواذ تودابة ف الوة إل واء عو ل مجاعوا الروموا ،ومنو
أعمال التميي ضد أفرا الروما الذين حياولو شراء أو استئجار مسلن خوارج منواطقهم امل ولوة،
وتيسة حصول الروما على السلن االجتماعي(.)99
 -58وأعرب و جلنووة القضوواء علووى التميي و ال نصووري عوون قلقهووا أل فوور ال م و واخلوودما
الصووحية املتاحووة للرومووا ال ت و ال حموودو  .وهنوواك ع وود كبووة جوودا موون الرومووا ي وواين موون ص و وبة
الوصوول إىل امليوا النقيووة الصواحلة للشوور ومرافوق الصور الصووحي املناسوبة ،ممووا ي رضوهم ملصوواطر
صووحية كبووة ( .)100وأوص و اللجنووة سوولوفينيا بضووما وصووول الرومووا ف لي و ا إىل اخلوودما ال امووة،
مثو خوودما اللهورابء والصووحة ،وإىل سووو ال م و الرمسووي ،وبتلثي و اجلهووو املبذولووة لتملوون
السلا الروما من الوصول إىل مرافق الصر الصحي املناسبة وامليا الصاحلة للشر (.)101
 -59وأعرب اللجنة امل نيوة ابحلقوو االقتصوا ية واالجتماعيوة والثقافيوة عون قلقهوا أل غالبيوة
أطف ووال الروم ووا امللتحق وون مبؤسس ووا الت ل وويم االبت وودائي والث ووانوي مس ووجلو يف فص ووول خمصص ووة
لألطفووال ذوي االحتياجووا اخلاصووة ،وحيققووو م وودال منصفضووة يف األ اء املدرسووي ،وال ت و ال
م وودال انق وواعهم عوون الدراسووة مرتف ووة( .)102وأوص و اللجنووة سوولوفينيا ابعتمووا توودابة ف الووة
تُرصد هلا املوار اللافية هبد م أطفوال الروموا يف مؤسسوا الت لويم موا قبو املدرسوي ،وإ واء
ال و ل يف املوودارس ،واحلوود موون م وودال االنق وواب عوون الدراسووة( .)103وأوصو جلنووة القضوواء علووى
التميي و ال نصووري سوولوفينيا مبواصوولة اعتمووا توودابة إل حووة حصووول مجي و أبنوواء الرومووا ف لي وا علووى
الت ل وويم اجلي وود النوعي ووة يف مجي و و املس ووتواي ( .)104وق وودم اللجن ووة امل ني ووة ابحلق ووو االقتص ووا ية
واالجتماعية والثقافية واليونسلو وجلنة خرباء منظمة ال م الدولية توصيا مماثلة(.)105
 -60وأعرب و اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا عوون قلقهووا إزاء حوواال زواج األطفووال وال و واج
القسري بون أفورا مجاعوة الروموا( .)106ولوئن كانو اللجنوة امل نيوة ابلقضواء علوى التمييو ضود املورأ
ترح و بتج وورم زواج األطف ووال و/أو ال و واج القس ووري فن ووا أعرب و ع وون قلقه ووا إزاء ع وود تص وودي
سلوفينيا بشل كا ملسوألة منو هوذ اجلورائم ومقاضوا وم اقبوة مرتلبيهوا ،وال سويما يف أوسواط
مجاعووة الرومووا( .)10٧وأوص و اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا سوولوفينيا بلفالووة تنفيووذ حظوور زواج
األطفال وال واج القسري يف املمارسة ال ملية(.)108
 -٥املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء

()109

 -61أعرب اللجنوة امل نيوة ابحلقوو االقتصوا ية واالجتماعيوة والثقافيوة عون قلقهوا إزاء ظورو
عم ال مال املهاجرين الي تتص ابلدخ املنصف  ،واالقت اعا غوة املشوروعة ،والتوأخة يف
ف األجور ،وعد الدف عن ساعا ال م اإلضايف ،وقصر أج ال قو والت اقود مون البواطن،
وعوود حصووول ال وواملن يف االقتصووا غووة النظووامي علووى االسووتحقاقا االجتماعيووة ،وحمدو يووة
إملانية اللجوء إىل القضاء(.)110
 -62وأعرب و اللجن ووة امل ني ووة حبق ووو اإلنس ووا ع وون أس ووفها للت وودابة ال ووي اخت ووذهتا س وولوفينيا يف
تصديها للتدفق األخة مللتمسي اللجوء واملهاجرين ،مبا يف ذلوك اعتموا رؤسواء وائور الشورطة يف
مخسووة بلوودا أوروبيووة ،مبووا فيهووا سوولوفينيا ،يف  18شووباط/فرباير  ،2016بيوواانا مشوورتكا يوونص علووى
فر قيو على خول البلود ابالسوتنا إىل اجلنسوية وحيواز واثئوق اهلويوة حصورا ،بودالا مون الرتكيو
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على التقيويم الفور ي ملوا إذا كوا األفورا امل نيوو يف حاجوة إىل احلمايوة مون اإلعوا القسورية(.)111
وأعر مفو األمم املتحد السامي حلقو اإلنسا عن شواغ مماثلة .وذكر أ اتفوا رؤسواء
الش و وورطة أنش و ووأ سياس و ووة تش و ووم ت و وودابة تب و وودو مت ارض و ووة مو و و الت ام و ووا البل و وودا امل ني و ووة املت لق و ووة
حبقو اإلنسا (.)112
 -63وذكوور املفووو السووامي أنووس يشو ر بقلووق خووا أل االتفووا ميلوون فيمووا يبوودو موون ال وور
اجلموواعي لغووة املوواطنن ،وهووي أف ووال حيظرهووا القووانو الوودويل صوراحة .وقوود أنشووأ االتفووا م وواية
صارمة للغاية للسماح ابلودخول ” -الفورار مون احلور “  -و ذكور ”االضو ها “ ،الوذي هوو
امل يار الرئيسي للعورتا ابللجئون مبوجو االتفاقيوة املت لقوة مبركو اللجئون والربوتوكوول امللحوق
هبا والقانو الدويل ذي الصولة .وال يتضومن االتفوا أي تودابة ترموي إىل محايوة النسواء واألطفوال
والرجال امل رضن بشد للص ر أثناء تنقلهم(.)113
 -64وأعرب مفوضوية األموم املتحود لشوؤو اللجئون عون قلقهوا أل الت وديل الوي أ خلو
على قانو األجان  ،الذي خ حي النفاذ يف عوا  ،201٧قود تقوو احلوق يف التمواس اللجووء
واحلمايوة مون اإلعوا القسورية .فهنواك موا جديوود يف القوانو تتويح للجم يووة الوطنيوة إملانيوة احلوود
م و وون خ و ووول البل و وود والوص و ووول إىل إجو و وراءا اللج و وووء يف ح و وواال الت و وودفقا اجلماعي و ووة للجئ و وون
واملهوواجرين( .)114وعوولو علووى ذلووك ،أعرب و جلنووة القضوواء علووى التميي و ال نصووري عوون القلووق إزاء
عد وجو أحلا حمد حلظر اإلعا القسرية يف قانو احلماية الدولية ل ا .)115(200٧
 -65وأوص و و اللجن و ووة امل ني و ووة حبقو ووو اإلنس و ووا س و وولوفينيا ابختو وواذ خ و ووا ف ال و ووة للس و ووماح
لألشووصا اآلتوواجن إىل احلمايووة الدوليووة ابلوصووول إىل إج وراءا احلمايووة الدوليووة ذا الصوولة،
وضما خلو أي تدابة تتصذها سلوفينيا ،مبا يف ذلك يف إطار االتفاقا الثنائية واإلقليمية ،مون
التميي على أساس بلد املنشوأ أو الوصوول أو املورور ال وابر .وأوصو أيضو ا سولوفينيا بضوما كوو
إجراءا احلماية الدولية تتيح إجراء تقييم فر ي استنا ا إىل الظرو اخلاصة بل حالوة علوى يود
مهنيوون موودربن لووديهم اخلوورب القانونيووة اللزمووة ،وكفالووة توووفة التمثيو القووانوين ذي اجلووو بصووور
منهجية طوال إجراءا طل احلماية الدولية( .)116وعولو علوى ذلوك ،أوصو اللجنوة سولوفينيا
بضما االحرتا اللام ملبدأ عد اإلعا القسرية(.)11٧
 -66وأوصو اللجنوة نفسووها سولوفينيا بضوما ظوورو م يشوية ملئموة يف ظو االحورتا التووا
للحووق يف احلمايووة موون امل املووة اللإنسووانية أو املهينووة يف مجي و خميمووا وأموواكن إي وواء اللجئوون،
وضووما حصوووهلم علووى االحتياجووا األساسووية ،مبووا يف ذلووك الغووذاء وخوودما الرعايووة الصووحية
والدعم النفسي واملشور القانونية(.)118
 -6٧وذك وور مفوض ووية األم ووم املتح وود لش ووؤو اللجئ وون أ س وولوفينيا م ت وووفر محاي ووة ش وواملة
لألطفال ،وال سيما األطفال غة املصحوبن واملنفصلن عن ذويهم ،نظورا ل ود وجوو آليوة رمسيوة
ت مو علووى مراعووا مصوواح ال فو الفضوولى يف القورارا الووي تووؤثر علوويهم .كمووا أ نظووا الوصوواية
علوى األطفوال غوة املصوحوبن لويس ف واال ويف م ظوم احلواال م يوتم تودري األوصوياء وم تلون
لديهم خرب تُذ َكر يف ال م م األطفال األجان (.)119
 -68وأوص جلنة القضاء على التميي ال نصري سولوفينيا حبمايوة حقوو األطفوال املفصوولن
عن ذويهم وغوة املصوحوبن الوذين يلتمسوو اللجووء يف امتثوال للم واية الدوليوة ،مبوا يف ذلوك
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موون خوولل األخووذ إبج وراءا لتحديوود املصوواح الفضوولى هل ووؤالء األطف وال واعتمووا م يووار تفس ووة
الشك لصاحلهم يف حال استمرار وجو شك يف تقييم السن(.)120
 -69وأعربو و اللجن ووة نفس ووها ع وون قلقه ووا إزاء إلغ وواء احل ووق يف م مشو و األس وور يف ع ووا  2013يف
األحلا ذا الصلة من قانو احلماية الدوليوة( .)121وأوصو اللجنوة امل نيوة حبقوو اإلنسوا سولوفينيا
النظر يف اختاذ خ وا لتيسة عملية م مش األسر ملن منح هلم احلماية الدولية(.)122
 -٧0وأعرب و جلن ووة القض وواء عل ووى التمييو و ال نص ووري ع وون قلقه ووا إزاء ع وود حص ووول ملتمس ووي
اللجوء واللجئن على الرعاية الصحية املناسبة اجملانية ،مبستوييها الثواين والثالو  ،وعلوى املسواكن
االجتماعيو ووة( .)123والحظ و و مفوضو ووية األمو ووم املتحو وود لشو ووؤو اللجئو وون أ ملتمسو ووي اللجو وووء
ال حيصلو إال على اخلدما ال بيوة األساسوية ،وأ وم ال حيصولو علوى عولج متصصوص إال يف
ظوورو اسووتثنائية ،ب وود احلصووول علووى املوافقووة موون جلنووة مشوورتكة بوون اإل ارا  .وحيووق للجئوون
احلصول على إعاان اإلاار ملد تص إىل ثلث سنوا  .ومبوج التشري ا الوطنية ،تقتصور
إملانية تقدم طلبا احلصول على السلن االجتماعي على املواطنن السلوفينين(.)124
 -٧1وأوص جلنة القضاء على التميي ال نصوري سولوفينيا ابعتموا مجيو التودابة لضوما حصوول
ملتمسي اللجوء واللجئن بشل ف ال ومتسوا ،و علوى السولن االجتمواعي واخلودما الصوحية ال اموة
اجملانية ،وكذلك ضما ت ويد مجي املهاجرين وملتمسي اللجووء واللجئون عنود وجوو هم بشول عوابر
يف األراضي السلوفينية ابخلدما األساسية املناسبة واملأوى واملساعد اإلنسانية(.)125
 -٦عدميو اجلنسية

()126

 -٧2أوصو مفوضووية األمووم املتحوود لشووؤو اللجئوون أب تضو سوولوفينيا إجوراءا لتحديوود
حاال ان دا اجلنسية وضما محاية األشصا عدميي اجلنسية(.)12٧
 -٧3وذكر املفوضية أ قانو اجلنسية مينح اجلنسية لألطفال املولوو ين يف البلود عنودما يلوو
والوودا ال فو غووة م ووروفن أو أ جنسوويتهما غووة م روفووة أو عنوودما يلووو الوالوودا عوودميي اجلنسووية.
وهذا الضما ال مين األطفال من أ يولدوا عدميي اجلنسية يف سلوفينيا عنودما ال يسوت ي الوالودا
نقو جنسوويتهما إىل أطفاهلمووا ،علووى النحووو املتوووخى يف املووا  1موون اتفاقيووة ختفووي حوواال ان وودا
اجلنسووية .وأوصو أب ت وودل سوولوفينيا قووانو اجلنسووية لضووما حصووول مجيو األطفووال املولووو ين يف
سلوفينيا على اجلنسية السلوفينية إ كانوا سيصبحو عدميي اجلنسية لوال ذلك(.)128
 -٧4وذك وور املفوض ووية أن ووس ب وود أ أعلنو و س وولوفينيا اس ووتقلهلا ،مت شو و أمس وواء م و وواطين
يوغوسلفيا السابقة الذين كانوا يقيمو إقامة ائمة يف سلوفينيا من السوج السولوفيين للمقيمون
الوودائمن يف عووا  .1992وعلووى الوورغم موون اخل ووا الووي اختووذ ابلف و مل اجلووة هووذ املسووألة،
م حي ب د وض ”املش وبن“(.)129
 -٧5والحظ و جلن ووة القض وواء عل ووى التمييو و ال نص ووري أ ق ووانو ع ووا  2010الن وواظم لوضو و
األشصا ”املش وبن“ ينص على أنس ينبغي تقدم ال لبا الست ا وض اإلقامة يف غضو
ثلث سنوا فقط من ريخ بدء نفاذ ذلك القانو  .ونتيجة لذلك ،م يقود سووى عود حمودو
من األشصا الذين ش ب أمساؤهم ال لبا الست ا الوض اخلوا إبقوامتهم( .)130وأعربو
اللجنووة امل نيووة حبقووو اإلنسووا عوون قلقهووا ل وود وجووو سووب ِّ
متلوون عوود ا كبووةا موون األشووصا
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”املشو وبن“ موون اسووت ا وض و هم القووانوين منووذ أ انتهووى يف عووا  2013قووانو عووا 2010
الووذي يتوويح إعووا تثبي و وض و هم كمقيموون ائموون( .)131وأعوور املقوورر اخلووا امل ووين بقضووااي
األقلي و ووا ( ،)132واخلب و ووة املس و ووتقلة امل ني و ووة بلب و ووار الس و وون( ،)133اللجن و ووة امل ني و ووة ابحلق و ووو االقتص و ووا ية
واالجتماعية والثقافية( ،)134واللجنة امل نية ابلقضاء على التميي ضد املرأ ( )135عن شواغ مماثلة.
 -٧6وأعرب اللجنة امل نية ابحلقو االقتصا ية واالجتماعية والثقافية عون القلوق أل القوانو
املنظم للت وي عن األضرار الي حلق ابألشصا نتيجة الش من سج املقيمن الدائمن
(قووانو الت وووي ) ،ال يشووم أولئووك الووذين م حيصوولوا علووى وضو قووانوين يف سوولوفينيا ،كمووا يوونص
علو ووى ت و وووي مو ووايل غو ووة كو ووا ( . )136وتش و و ر جلنو ووة القضو وواء علو ووى التميي و و ال نصو ووري ابلقلو ووق
أل األش ووصا ”املشو و وبن“ ال ي ال ووو يواجه ووو صو و واب يف احلص ووول عل ووى ف وور الت ل وويم
والتدري وال م (.)13٧
 -٧٧وأوص و و اللجن و ووة امل نيو ووة حبق و ووو اإلنس و ووا سو وولوفينيا أب تلف و و جلمي و و مو وون تبق و ووى م و وون
األش ووصا ”املشو و وبن“ إملاني ووة اس ووت ا وضو و هم الق ووانوين و أي ووة قي ووو إ اري ووة ال م ووربر هل ووا،
وحصول مجيو األشوصا ”املشو وبن“ علوى وسوائ اجلورب التوا والف وال ،مبوا يف ذلوك ر احلقوو
والت وووي ( .)138وقوودم مفوضووية األمووم املتحوود لشووؤو اللجئوون( ،)139واللجنووة امل نيووة ابلقضوواء
على التمييو ضود املورأ ( ،)140واللجنوة امل نيوة ابحلقوو االقتصوا ية واالجتماعيوة والثقافيوة( ،)141وجلنوة
القضاء على التميي ال نصري( ،)142واملقرر اخلا امل ين بقضااي األقليا ( )143توصيا مماثلة.
 -٧8وأوص و و جلنو ووة القضو وواء علو ووى التميي و و ال نصو ووري سو وولوفينيا بضو ووما متت و و األشو ووصا
املش و وبن متت و ا م و ا حبقوووقهم فيمووا يت لووق ابلوصووول إىل الت لوويم والتوودري وال م و  ،م و إيوولء
اهتما خا ألفرا الروما الذين ت رضوا للش من السجل (.)144
Notes
For relevant recommendations, see A/HRC/28/15, paras. 115.1, 115.4–115.17 and 115.133.
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Women addressed to the Permanent Representative of Slovenia to the United Nations Office and
other international organizations in Geneva. Available from https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
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