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  آراء الدولة موضوع االستعراض بشأن االستنتاجات والتوصيات    
 ي الشامل اخلـاص هبا   ترحب سلوفينيا بالتوصيات املقدمة خالل االستعراض الدور        

  :وبعد تقييم هذه التوصيات، تقدم ردودها على النحو التايل. ٢٠١٠فرباير / شباط١٦يف 
 وتكفل  .ليس بوسع سلوفينيا، يف الوقت احلاضر، تقدمي بيان هنائي          -١

سلوفينيا للعمال املهاجرين وأسرهم يف سوق العمل أغلب احلقوق         
  .الواردة يف االتفاقية وتتفق مع أهدافها

ومسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية      .  التوصية  سلوفينيا تقبل  -٢
مجيع األشخاص من االختفاء القسري هـي قيـد االسـتعراض يف           

سيما من حيث املواءمة بـني النظـام القـانوين           والحالياً  سلوفينيا  
 .الداخلي وأحكام االتفاقية

لقـة  االتفاقية املتع  احلكومة السلوفينية التوصية بالتصديق على       تقبل  -٣
ودخـل  ). ١٧٤رقم  (١٩٩٣ لعام   مبنع احلوادث الصناعية الكبرية   

 كـانون   ٢٣ علـى االتفاقيـة حيـز النفـاذ يف           يقدصالتقانون  
بيد أنه ليس بوسعها يف الوقـت احلاضـر       . ٢٠٠٩ديسمرب  /األول

) ١١٨رقـم   (تقدمي بيان هنائي بشأن التصديق احملتمل على اتفاقية         
 ).الضمان االجتماعي(ملة  بشأن املساواة يف املعا١٩٦٢لعام 

 سلوفينيا التوصية وستواصل تنفيذ املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،         تقبل  -٤
خاصة فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين وطاليب اللجوء         

 .والالجئني والنساء واألطفال، وذلك ضمن إطارها القانوين

ويساوي مشروع قانون   . توصيات احلكومة السلوفينية هذه ال    تقبل  -٩ و٨ و٧ و٦ و٥
 ٢٠٠٩ديـسمرب   /األسرة الذي اعتمدته احلكومة يف كانون األول      

واملطروح على الربملان العتماده يف كافة اجلوانب بني املعاشرة بني          
ويعـّرف  . الروابط األسرية شريكني من جنس واحد وغريها من       

أنه شراكة بني شخصني من جنس      الزواج ب مشروع قانون األسرة    
  .د أو من جنسني خمتلفنيواح

وحيظر مشروع قانون األسرة العقوبة البدنية وغريها من أشـكال                
املعاملة املهينة لألطفال، وهذا احلكم ملزم للوالدين وغريمها مـن          

ويصنف قـانون   . األشخاص وهيئات الدولة واملوظفني احلكوميني    
  . خمتلف أشكال العنف٢٠٠٨حظر العنف املرتيل لعام 
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وعـزز  . سلوفينيا التوصية، وقد سبق تنفيذها إىل حد كـبري         تقبل  -١٠
 مؤسسة أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان،       ٢٠٠٦القانون يف عام    

إذ منحها صالحيات إضافية يف جمال الرصد وعددا إضـافيا مـن            
) كوميةاحلنظمات غري   امل من   نيتخصصاملشخاص  من األ (املوظفني  

  .وموارد مالية
هبـا منفـذة     أن األنشطة املوصى     الحظالتوصية وت  سلوفينيا   تقبل  -١١

 .ل أو إىل حد كبريبالكام

. أهنا قد تصرفت فعال وفقا لذلك     الحظ   سلوفينيا التوصية وت   تقبل  -١٢
 من الربامج وخطـط العمـل       واعتمدت احلكومة السلوفينية عدداً   

. فضال عن عدد من األحكام التشريعية يف جمال حقـوق الطفـل           
إلبالغ عن حمتويـات االنترنـت املخالفـة       وأنشئ مركز اتصال ل   

 .للقانون دون الكشف عن اهلوية

واعُتمـد الربنـامج األول     .  سلوفينيا التوصية وتنفذها بالفعل    تقبل  -١٣
وضعت  و٢٠٠٦ يف عام ٢٠١٦-٢٠٠٦لألطفال والشباب للفترة 

 . ٢٠١٠-٢٠٠٩يف خطة العمل للفترة اإلجراءات الالزمة لتنفيذه 

وتنص خطة العمل املتعلقة بتنفيذ الربنامج      .  التوصية  سلوفينيا تقبل  -١٤
      الوطين لتحقيق تكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل للفتـرة            

 .  على وضع مزيد من األنشطة يف هذا اجملال٢٠١٣-٢٠٠٥

املتعلقة مبساعدة مجاعـة     سلوفينيا على أمهية برنامج التدابري       توافق  -١٥
ابية الرامية إىل اندماج أعضاء      واإلجراءات اإلجي  ١٩٩٥الروما لعام   

وتشري سلوفينيا أيـضا إىل  . مجاعة الروما يف اجملتمع على حنو أفضل     
اعتماد الربنامج الوطين اجلديد واملتكامل للتدابري املتعلقة جبماعـة         

. مارس من هذا العـام    / آذار ١١ يف   ٢٠١٥-٢٠١٠الروما للفترة   
يسية اليت ال تـزال     وتتضمن الوثيقة املذكورة تدابري للمجاالت الرئ     

مجاعة الروما تتعرض فيها للتمييز أو اليت حتتاج تدابري إجيابية خاصة           
مثل التعليم والرعاية الصحية والتشغيل والظروف املعيشية والثقافة        

ويرتبط كل تدبري من تدابري الربنـامج جبـدول         . ومكافحة التمييز 
. ية التنفيذ زمين للتنفيذ وقد أنشئت هيئة حكومية خاصة ملراقبة عمل        

 . ومن املقرر أن تتم املراقبة مرة واحدة يف السنة

 العمل اجلديدة للفتـرة      سلوفينيا التوصية وتشري إىل أن خطة      تقبل  -١٦
 . قد احتفظت جبميع األنشطة يف هذا اجملال٢٠١١-٢٠١٠
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هنا نفذهتا بالفعل يف إطار خطط      إ سلوفينيا التوصية من حيث      تقبل  -١٧
وتشري أيضا  .  ومحاية األطفال  شخاصالجتار باأل العمل العامة ملنع ا   

إىل أنه وفقا للبيانات اإلحصائية اليت قدمتها منظمات غري حكومية          
 من ضـحايا   شخصا٦٨ً أشخاص من بني  ٣، فإن   ٢٠٠٨يف عام   

 . كانوا من القصرشخاصجرائم االجتار باأل

 . سلوفينيا التوصية وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبريتقبل  -١٨

 . سلوفينيا التوصيةقبلت  -١٩

 . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٢٠

 . لذلك سلوفينيا التوصية وقد تصرفت دائما وفقاًتقبل  -٢١

 . سلوفينيا التوصية وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبريتقبل  -٢٢

 سلوفينيا التوصية وقد اختذت بالفعل خطوات لضمان رصـد          تقبل  -٢٣
 .فعالية التدابري املعتمدة وتقييمها

 سلوفينيا التوصية وتشري إىل أهنا اختذت تدابري متنوعة حلمايـة    تقبل  -٢٤
 .وتعزيز حقوق املرأة والطفل

 مبادرات للقـضاء علـى      اختاذ سلوفينيا التوصية وستواصل     تقبل  -٢٥
 .القوالب النمطية اجلنسانية واملواقف التمييزية

فت وتشري يف نفس الوقت إىل أهنـا تـصر   .  سلوفينيا التوصية  تقبل  -٢٦
 .دائما وفقا لذلك

 . سلوفينيا التوصية وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبريتقبل  -٢٧

 .وتشري إىل أهنا تصرفت دائما وفقا لذلك.  سلوفينيا التوصيةتقبل  -٢٨

فعنـدما تعتمـد    .  سلوفينيا التوصية وتتصرف وفقا لـذلك      تقبل  -٢٩
اص إجراءات يف خمتلف جماالت احلياة االجتماعية، ُيوىل اهتمام خ        

للقضاء على التمييز ضد مجاعة الروما مبا يف ذلك ضـمن إطـار             
        الربنامج الـوطين للتـدابري املتعلقـة جبماعـة الرومـا للفتـرة            

٢٠١٥-٢٠١٠. 

 سلوفينيا التوصية على أن يكون مفهوما أن املشكلة ليـست           تقبل  -٣٠
وتنظر سلوفينيا إىل هذه التوصية بوصفها توصية       . خطرية ومنتشرة 

فحاالت إساءة املعاملة   . ودائمة يف جمال محاية حقوق اإلنسان     عامة  
من جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون ال حتـدث إال نـادرا يف              
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سلوفينيا حيث ال تعد مسألة جتاوز رجال الشرطة لسلطاهتم مشكلة 
تعتـزم  منفـذة بالفعـل و    وتعتقد سلوفينيا أن هذه التوصية      . عامة

 .  مناسبة يف هذا اجملالمواصلة جهودها إلصدار قوانني

وجيري تنفيذها من خالل تثقيف رجال      .  سلوفينيا هذه التوصية   تقبل  -٣١
 .الشرطة وتدريبهم بشكل منتظم وتدريب أعضاء اجلهاز القضائي

 .وستستمر اجلهود املبذولة لتحقيق هذه األهداف      

وُتتاح .  سلوفينيا التوصية املتعلقة مبعاجلة مرتكيب العنف املرتيل       تقبل  -٣٢
 .خيارات العالج باالشتراك مع منظمات غري حكومية

  . سلوفينيا أيضا التوصية املتعلقة حبمالت إذكاء الوعيوتقبل  
 التوصية بإصدار قانون بشأن العنـف       قبول سلوفينيا   وليس بوسع   

ففـي سـلوفينيا،   . املرتيل بالنظر إىل النظام الوطين للتشريع اجلنائي    
والعقوبات يف القانون اجلنائي ويف قانون      ُتحدد األعمال اإلجرامية    

  .اجلرائم البسيطة
  . سلوفينيا هذه التوصيات وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبريتقبل  -٣٥ و٣٤ و٣٣
  . سلوفينيا التوصية وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبريتقبل  -٣٦
معاجلـة   سلوفينيا هذه التوصية وختطط لتوسيع شبكة مراكز         تقبل  -٣٧

 تدرجييا، وال سيما يف     كن إيواء النساء ضحايا العنف    وأمااألزمات  
  .أجزاء من البلد اليت مل تتح فيها بعد مثل هذه اخلدمات

 سلوفينيا التوصية وستواصل التركيز بـشكل خـاص علـى        تقبل  -٣٨
  .محالت التوعية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والعنف املرتيل

  . وفقا لذلك سلوفينيا هذه التوصية وتتصرف فعالتقبل  -٣٩
  . سلوفينيا هذه التوصيات وهي تتصرف فعال وفقا لذلكتقبل  ٤٢ و٤١ و٤٠
  -٤٤ و٤٣و

   سلوفينيا هذه التوصية وهي تتصرف فعال وفقا لذلك تقبل  -٤٥
  . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٤٦
  . سلوفينيا التوصية وتشري إىل أهنا قد نفذهتا إىل حد كبريتقبل  -٤٧
ة وتشري إىل أن آليات مراقبة احلدود احلاليـة          سلوفينيا التوصي  تقبل  -٤٨

ومت تدريب ضباط الشرطة على التعرف علـى حـاالت          . مناسبة
  ".لتدريب املدربني"من خالل برامج مناسبة شخاص االجتار باأل



A/HRC/14/15/Add.1 

GE.10-12463 6 

  . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٤٩
 سلوفينيا هذه التوصيات وتشري إىل أن أهنا قد نفذهتا بالفعـل            تقبل  -٥٢ و٥١ و٥٠

حد كبري مبوجب القانون اجلنائي اجلديد الذي اعتمد يف عـام           إىل  
وقد تتخذ إجراءات تشريعية إلضافة تعديالت إىل القانون        . ٢٠٠٨

  .٢٠١٠اجلنائي يف هناية عام 
 سلوفينيا التوصية وقد نفذهتا بالفعل يف خطط عملها الراميـة           تقبل  -٥٣

  . فضال عن مشاريع أخرىشخاصإىل مكافحة االجتار باأل
صالح الرامية إىل حتـسني     وعملية اإل .  سلوفينيا هذه التوصيات   تقبل  -٥٧ و٥٦ و٥٥ و٥٤

وتواصل سلوفينيا تنفيـذ عـدة      . النظام القضائي جارية حالياً   فعالية  
وجيري حاليـا اعتمـاد     .  العمل يف احملاكم   تراكممشاريع للحد من    

  .ها يف التشريعات القضائية واإلجرائية أو مناقشتها أو تنفيذتعديالت
 سلوفينيا التوصية املتعلقة باملساعدة القانونية اجملانية وتشري إىل         تقبل  -٥٨

  .أهنا تصرفت فعال وفقا لذلك
خاصـة   التوصية املتعلقة بإنشاء حماكم      قبول سلوفينيا   وليس بوسع   

وهتدف سلوفينيا إىل تعزيز الدوائر املعنية باألسرة القائمـة         . لألسرة
باحملاكم احمللية بشكل تدرجيي ومنتظم وتيسري إنشاء دوائر جديدة إذا          

فقـد  . أثبت اجلهاز القضائي بشكل مستقل أن مثة حاجة إىل ذلك         
يتسبب إنشاء حماكم جديدة بوالية قضائية تقتصر على العالقـات           

  . تراكم القضايا أمام احملاكم وطول اإلجراءاتاألسرية واألطفال يف
 مبادئهـا   منن حرية الدين    إ سلوفينيا هذه التوصيات حيث      تقبل  -٦٠ و٥٩

. الدستورية وقد سعت وستسعى دائما إىل تنفيذها تنفيذا كـامال         
وخيضع القانون ذي الصلة للمراجعة الدستورية وستقدم احلكومـة         

  .السلوفينية تعديالت
نيا هذه التوصية؛ وقد أخذت هبا يف القـانون اجلنـائي         سلوفي تقبل  -٦١

  .وقانون تطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة
       سلوفينيا هذه التوصية وتشري إىل عدم وجود قيـود رمسيـة،            تقبل  -٦٢

  .٢٠٠٧سيما يف ضوء قانون احلرية الدينية لعام  ال
ال وفقـا   وهي تتصرف فع  .  احلكومة السلوفينية هذه التوصية    تقبل  -٦٣

وتشري يف الوقت ذاته، فيما يتعلق بنواب اجلمعية الوطنيـة          . لذلك
، إىل أن أي بيانات ميكن تفسرها على هذا النحو          )أعضاء الربملان (

يف حال صدورها من النواب يف إطار أعمال اجلمعية الوطنية تعترب،           
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 من دستور مجهورية سلوفينيا، من املسائل املتعلقة  ٨٣مبوجب املادة   
وختتص اجلمعية الوطنية دون    . تقالل الربملان وحصانته وامتيازاته   باس

  .تنظيم هذه املسائلبغريها 
  . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٦٤
 سلوفينيا هذه التوصيات وتـشري إىل أن احلكومـة الـسلوفينية            تقبل  -٦٨ و٦٧و ٦٦ و٦٥

أدرجت فعال عدة تدابري لضمان املساواة بني النـساء والرجـال يف            
.  يف اللجان واهليئات احلكومية وغريها من الكيانات العامـة         االشتراك

وتعتزم احلكومة االستمرار يف بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز مـشاركة           
وتعتزم أيضاً اختاذ خطوات لتعديل القانون املتعلق       . املرأة يف صنع القرار   

 عدد  بانتخابات اجلمعية الوطنية إلدراج املزيد من التدابري امللزمة لزيادة        
  .النساء يف اجملاالت املعنية بصنع القرار السياسي

  .ويكفل قانون عالقات العمل املساواة يف األجور بني الرجال والنساء  
واختذت تـدابري   .  سلوفينيا هذه التوصيات وقد نفذهتا بالفعل      تقبل  -٧٠ و٦٩

وتنفذ سلوفينيا . متنوعة ملكافحة التمييز ضد النساء يف جمال التشغيل
ت منظمة العمل الدولية بـشأن املـساواة يف األجـور يف            توصيا

  .القطاعني اخلاص والعام مبوجب قانون عالقات العمل
 سلوفينيا التوصية وقامت فعال باختاذ تدابري خمتلفة يف اجملـاالت           تقبل  -٧١

الرئيسية اليت ال تزال مجاعة الروما تواجه فيها متييزا أو اليت حتتاج إىل             
  .وستواصل سلوفينيا تنفيذ هذه األنشطة. صةإجراءات إجيابية خا

 سلوفينيا التوصية وتشري إىل أهنا نفذهتا بالفعل مبوجب قانون           تقبل  -٧٢
  .عالقات العمل

 سلوفينيا التوصية وقد قامت فعال باختاذ تدابري خمتلفة لتحسني          تقبل  -٧٣
جلماعة ويظل توفري املسكن الالئق . ماعة الرومااملعيشية جلظروف ال

ومن أجل ذلـك    للدولة،  ذات األولوية   من املهام   ما وأعضائها   الرو
 ٢٠١٥-٢٠١٠نص برنامج التدابري املتعلقة جبماعة الروما للفتـرة         

  .أيضا، على تدابري مناسبة
 سلوفينيا هذه التوصية وستتخذ خطوات إضافية لرصد تنفيـذ          تقبل  -٧٤

 يف  وأشـارت . التدابري الصحية السريرية والعامة القائمة وجناحهـا      
مـن  ( أظهر اجتاها تنازليـا    األمومةالوقت ذاته إىل أن معدل وفيات       

 ٢٠٠٢-٢٠٠٠ مولود حي يف الفترة      ١٠٠ ٠٠٠ حالة لكل    ١٥,١
ــل٩,٤إىل  ــة لك ــرة  ١٠٠ ٠٠٠ حال ــي يف الفت ــود ح           مول
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 ٣ حاالت وفـاة مبكـرة و      ٥؛ وباألرقام املطلقة،    ٢٠٠٥-٢٠٠٣
  ).ةحاالت وفاة متأخرة خالل الفترة األخري

 سلوفينيا التوصية مبواصلة جهودها الوطنية الرامية إىل إدمـاج          تقبل  -٧٥
؛ وقد أُدمـج     يف براجمها التعليمية   حقوق اإلنسان التثقيف يف جمال    
 حقوق اإلنسان بالفعل يف نظام التعليم الـسلوفيين   التثقيف يف جمال  

ويف الربامج التدريبية وتعتزم سلوفينيا تناول هـذه املـسألة علـى       
  .صعيد الدويل أيضاًال

  . سلوفينيا التوصية وقد تصرفت دائما وفقا لذلكتقبل  -٧٦
 ٨٢ و٧٩ و٧٨ و٧٧
 ٨٦ و٨٥ و٨٣و
  -٨٧و

 سلوفينيا هذه التوصيات وتشري، يف ضوء القرار الذي أصدرته          تقبل
، إىل القانون املعـدل     ٢٠٠٣احملكمة الدستورية السلوفينية يف عام      

واطين مجهورية يوغوسالفيا الـسابقة     لقانون تنظيم املركز القانوين مل    
الذين يعيشون يف مجهورية سلوفينيا الذي صاغته احلكومة السلوفينية         

. والذي عرض على اجلمعية الوطنية العتماده بـإجراءات مبـسطة         
مـارس  / آذار ٨وتناولت اجلمعية الوطنية القـانون واعتمدتـه يف         

مة وتـسجيل   وجييز القانون العودة إىل مكان اإلقامة الدائ      . ٢٠١٠
اإلقامة الدائمة بأثر رجعي بشروط معينة بالنسبة لكافـة مـواطين           
مجهورية يوغوسالفيا السابقة الذين أزيلت أمساؤهم مـن سـجل          

 يف حالة تقدميهم طلباً لـذلك يف غـضون          ١٩٩٢السكان يف عام    
ومبوجب القانون املعدل،   . ثالث سنوات من تاريخ اعتماد القانون     

الـذين  " لألشـخاص املـشطوبني   " الدائمة   ستتاح بطاقات اإلقامة  
يعيشون خارج سلوفينيا إذا تبني من اإلجراءات أن غيـاهبم كـان            
 .ألسباب معقولة وال يتعارض مع  شرط اإلقامة الذي حيدده القانون

وتعاجل احملاكم السلوفينية املختصة طلبات التعويض املقدمـة مـن          
بناء علـى   ") وبوناملشط("األشخاص الذين ألغيت إقامتهم الدائمة      

ومل تتخذ احلكومة تدابري خاصة     . املبادئ العامة لقانون التعويضات   
  .فيما يتعلق هبذه املسألة

  . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٨٠
  . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٨١
  : التوصية لألسباب التاليةقبولسلوفينيا ليس بوسع   -٨٤

حيز النفاذ  ال ينص قانون جنسية مجهورية سلوفينيا، الذي دخل          •
، على سحب جنسية األشـخاص      ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥يف  
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 حيملـون   ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣الذين كانوا يف    
سالفية باإلضافة إىل جنسية مجهورية أخـرى يف        واجلنسية اليوغ 

سالفيا االحتادية االشتراكية السابقة ولكنه مسـح هلـؤالء         ويوغ
ية بناء على شـروط     األشخاص باحلصول على اجلنسية السلوفين    

 ١٧١ ١٣٦وبناء على هذه الشروط امليسرة، حـصل        . ميسرة
).  من قانون اجلنسية   ٤٠املادة  (شخصا على اجلنسية السلوفينية     

 .واحتفظ مجيع هؤالء األشخاص جبنسيتهم األصلية أيضاً

وضع القانون املعدِّل لقانون اجلنسية يف مجهورية سـلوفينيا،          •
، ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩الذي دخل حيز النفاذ يف      

 ١ ٧٥٧شروطا ميسرة لفائدة هؤالء األشـخاص وحـصل         
)  من قانون اجلنسية   ١٩املادة  (منهم على اجلنسية السلوفينية     

 .واحتفظ مجيع هؤالء األشخاص أيضا جبنسيتهم األصلية

جيوز ألي أجنيب يقدم طلبا مستوفياً جلميع الشروط، وفقا ملا           •
، احلصول على اجلنـسية     ة السلوفيني ينص عليه قانون اجلنسية   

  ".املشطوبني"السلوفينية؛ ومل يعد مثة شروط ميسرة من أجل 
 سلوفينيا هذه التوصية ألهنا غري مفهومة وتتعـارض مـع           ال تقبل   -٨٨

وقدمت سلوفينيا ردودها على توصيات مماثلـة تتعلـق         . قوانينها
ها علـى  ومسألة اجملموعات اإلثنية ضمن ردود   " املشطوبني"مبسألة  

  .التوصيات األخرى
وتكفل . هنا تصرفت دائما وفقا لذلكإ سلوفينيا التوصية حيث تقبل  -٨٩

 من دستور مجهورية سـلوفينيا ألعـضاء        ٦٢، و ٦١، و ١٤املواد  
كافة األقليات الوطنية املمارسة التامة حلقوقهم الفردية للحفاظ على 

ة تنفيـذ   وستواصل احلكوم . خصائصهم الوطنية واللغوية والثقافية   
التدابري املعتمدة للنهوض باهلويات اإلثنيـة والوطنيـة لألقليـات          

  .وتطويرها واحلفاظ عليها
  .وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبري.  سلوفينيا التوصيةتقبل  -٩٠
  .وقد نفذهتا بالفعل إىل حد كبري.  سلوفينيا التوصيةتقبل  -٩١
مان محايـة   هود لـض  اجلوستواصل بذل   .  سلوفينيا التوصية  تقبل  -٩٢

  .حقوق األقلية من القومية اإليطالية يف سلوفينيا وإعماهلا
فحقوق الـسكان النـاطقني     .  التوصية قبول سلوفينيا   ليس بوسع   -٩٣

باللغة األملانية منظمة بشكل كاف مبوجب اتفاق ثنائي وبرنـامج          
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التعاون يف جمال الثقافة والتعليم والعلوم بني حكومـة مجهوريـة           
وميارس . ٢٠١٢-٢٠٠٨ مجهورية النمسا للفترة سلوفينيا وحكومة

السكان الناطقون باللغة األملانية حقوقهم الفردية ممارسـة تامـة          
، ١٤وحيتفظون خبصائصهم القومية واللغوية والثقافية وفقا للمواد        

وستواصل احلكومـة   .  من دستور مجهورية سلوفينيا    ٦٢، و ٦١و
  .ثنية والوطنية هلذه األقليةتنفيذ التدابري املعتمدة للنهوض باهلوية اإل

وقامت فعال باختاذ تدابري خمتلفة يف      . سلوفينيا هذه التوصيات   تقبل  -٩٥ و٩٤
اجملاالت الرئيسية اليت ال تزال مجاعة الروما تواجه فيها متييزا أو اليت            

    وستواصـل سـلوفينيا تنفيـذ      . حتتاج إىل إجراءات إجيابية خاصة    
  .هذه األنشطة

 فينيةيا التوصية وتود التأكيد على أن احلكومة الـسلو         سلوفين تقبل  -٩٦
أنشأت بالفعل جمموعة عمل مـشتركة بـني اإلدارات لـصياغة           

  .التعديالت املطلوب إدخاهلا على قانون احلماية الدولية
وتعمل سلوفينيا مع مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني يف             

تكملت مؤخراً مشروع   واس. كافة اجملاالت املتعلقة باحلماية الدولية    
الذي ينفـذ أيـضاً يف      آلية التقييم وضمان اجلودة يف نظام اللجوء        

  .بلدان أخرى من وسط أوروبا وأوروبا الشرقية
  . سلوفينيا التوصيةتقبل  -٩٧

        


