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 املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة جنلال
 الدورة اخلامسة والثالثون

 ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥-٧جنيف، 

 قارير املقدمة من الدول األطراف مبوجبالنظر يف الت
  من العهد١٧ و١٦ني تاملاد

 املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 سلوفينيا

  بشأن تنفيذ  سلوفينيانظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير األويل املقدم من              -١
 ٣٢ إىل   ٣٠، يف جلساهتا من     (E/1990/5/Add.62)العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

 املعقودة يف   ٥٨، واعتمدت يف جلستها     (E/C.12/2005/SR.30-32) ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ و ٧املعقـودة يومي    
 . لية املالحظات اخلتامية التا٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥

  مقدمة-ألف 

وتنوه مع .  األويل الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة تقريرهاالدولة الطرفترحـب اللجنة بتقدمي      -٢
 .االرتياح بدقة الردود اخلطية على قائمة املسائل

يف شىت وترحب اللجنة باحلوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى الذي ضم خرباء  -٣
 .اجملاالت اليت يشملها العهد

  اجلوانب اإلجيابية-باء 

تنوه اللجنة مع االرتياح جبهود الدولة الطرف للوفاء بالتزاماهتا مبوجب العهد، وباحلماية املقدمة عموماً للحقوق                -٤
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف سلوفينيا

 .  أُدمج يف القوانني احمللية وميكن االحتجاج به يف حماكم البلدوتالحظ اللجنة مع االرتياح أن العهد قد -٥

Distr. 
GENERAL 

E/C.12/SVN/CO/1 
25 November 2005 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



E/C.12/SVN/CO/1 
Page 2 

 

وتعرب اللجنة عن سرورها إزاء حسن أداء ديوان املظامل وأهليته لتقدمي شكاوى متعلقة حبقوق اإلنسان                -٦
 .إىل احملكمة الدستورية

ل واملرأة، وببدء نفاذ     من الدستور حبيث باتت حتظر التمييز بني الرج        ١٤وترحـب اللجنة بتعديل املادة       -٧
 . ، وبإنشاء مكتب تكافؤ الفرص٢٠٠٢قانون حتقيق تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف عام 

كمـا تـنوه اللجنة مع االرتياح بعدم وجود سوى قليل من القيود املفروضة على االنضمام إىل نقابات                   -٨
عام يف سلوفينيا، وبتمتع أفراد القوات املسلحة       العمال وعلى احلق يف اإلضراب عن العمل يف القطاعني اخلاص وال          

 . والشرطة أيضا هبذه احلقوق

املتعلق وتفاقية حقوق الطفل امللحق باالربوتوكول االختياري وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على  -٩
 .األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ببيع

  اليت تعوق تنفيذ العهد العوامل والصعوبات-جيم 

 .مل جتد اللجنة عوامل أو صعوبات ُتذكَر حيتمل أن متنع الدولة الطرف من تنفيذ العهد تنفيذاً فعاالً -١٠

  دواعي القلق الرئيسية-دال 

. دينتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد الغجر والتفريق يف املمارسة الفعلية بني الغجر احملليني والغجر الواف                 -١١
وتشـعر اللجـنة بـالقلق إزاء عدم متتع اجملموعة الثانية حبماية حقوقها الثقافية، كاحلق يف التعليم بلغتهم األم، خالفاً عن       

 . األقليات األخرى اليت تتمتع هبذا احلق مبوجب االتفاقات الثنائية الدولية

خذة لتحسني وضع املرأة، ما زالت املرأة حمرومة يف         ويساور اللجنة القلق ألنه، على الرغم من التدابري العديدة املت          -١٢
اجملتمع، وال سيما فيما يتعلق بفرص التوظيف املتاحة هلا، وتقاضيها أجراً متساوياً مع الرجل عن العمل املتكافئ، ومقدار                  

 . راتبها التقاعدي، ومشاركتها يف اختاذ القرارات، وعدد النساء احملدود يف الوظائف العامة العليا

 . وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء كرب عدد العاطلني عن العمل من الشباب، واملنتمني إىل أقليات واملعوقني -١٣

كما يساور اللجنة القلق من أن التحرش اجلنسي يف مكان العمل ليس مصّنفاً كفعل إجرامي، وهلذا السبب قد ال   -١٤
 . تتوفر احلماية الوافية للضحايا

جنة مع القلق انعدام األمن الوظيفي بالنسبة للموظفني مبوجب عقود عمل قصرية األجل، وأن هذه               وتالحـظ الل   -١٥
 . الظاهرة ما برحت تتسع انتشاراً بشكل متزايد

. ١٩٩٢أمساء مواطين يوغوسالفيا السابقة من سجالت السكان يف عام          " حذف"ويسـاور اللجـنة القلق إزاء        -١٦
وتالحظ اللجنة أن هذا الوضع ينطوي على انتهاك        . ة وحق اإلقامة يف الدولة الطرف     وفقـدوا بذلـك اجلنسية السلوفيني     

وعالوة على  . حقوقهـم االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك احلق يف العمل، والضمان االجتماعي، والرعاية الصحية والتعليم              
 . ع هؤالء األشخاص باحلقوق احملددة يف العهدذلك، تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات بشأن الوضع الفعلي فيما يتعلق بتمت
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وتالحـظ اللجنة مع القلق أن االجتار بالنساء واألطفال هو أحد املشاكل اخلطرية يف الدولة الطرف اليت ُتعد بلد                    -١٧
الً وتأسف اللجنة لعدم وجود تشريعات حمددة ملكافحة هذه املشكلة، فض       . منشأ وعبور ومقصداً لالجتار بالنساء واألطفال     

 .عن قلة تدابري اإلنفاذ

ويساور اللجنة القلق ألن الدولة الطرف ال توفر آليات قانونية حمددة للتعامل مع العنف العائلي، وال سيما العنف           -١٨
 .ضد املرأة، وبالتايل فإن التشريعات احلالية قد ال توفر احلماية املناسبة لضحايا هذا النوع من العنف

قلق إزاء استمرار وجود فوارق إقليمية كبرية يف الدولة الطرف تؤثر على املساواة يف التمتع               وتعرب اللجنة عن ال    -١٩
 . جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كاحلق يف العمل، واستحقاقات الرعاية واخلدمات االجتماعية

 العمل الدولية املتصلة حبقوق     وتالحـظ اللجـنة أن الـدول الطرف مل تصدق على عدد من اتفاقيات منظمة               -٢٠
الضمان (يف املعاملة ن املساواة أبش ١٩٦٢لعام  )١١٨رقم  ( منصـوص علـيها يف العهـد، مبـا يف ذلـك اتفاقية            

 . ١٩٩٣عام ل) ١٧٤رقم (اتفاقية منع احلوادث الصناعية الكربى ، و)االجتماعي

  اقتراحات وتوصيات-هاء 

م للدولة الطرف إشارة إىل بعض الدعاوى اليت أحالتها أمانة املظامل           تأمل اللجنة أن يتضمن التقرير القاد      -٢١
 . إىل احملكمة الدستورية

 من ٧١وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية يف جمال حقوق اإلنسان، عمالً بالفقرة  -٢٢
يف تقريرها الدوري القادم حبالة  وتطلب إىل الدولة الطرف إحاطتها علماً       . ١٩٩٣إعالن وبرنامج عمل فيينا لعام      

املبادرات املتعلقة حبماية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتقدمي معلومات تتضمن بيانات متكن اللجنة             
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بشدة بأن تقدم        . مـن تقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف هذا الصدد          

 . ن الدعم واملوارد لديوان املظامل املكلف بإعمال حقوق اإلنسانالدولة الطرف املزيد م

 وتوصـي اللجـنة الدولـة الطـرف بأن تقدم يف تقريرها القادم بعض السوابق القضائية للمحاكم يف جمال                    -٢٣
 .تنفيذ العهد

 الوافدين، وأن   وحتـث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملكافحة التمييز بني الغجر احملليني والغجر              -٢٤
وهتيب بالدولة الطرف أن تتخذ تدابري تكفل       . تكفل ألطفال الغجر فرصة تلقي التعليم يف املدارس من دون متييز          

 .أيضا توفري التعليم باللغات األم لألقليات

اً ملا وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل زيادة ما تتخذه من إجراءات لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة، وفق           -٢٥
 منه، وذلك بطرق منها تطبيق مبدأ األجر املتساوي عن العمل           ٣ من العهد وللمادة     ٢ من املادة    ٢تقتضيه الفقرة   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها         . املتسـاوي وضمان إشراك املرأة يف عملية اختاذ القرارات        
 . يف جمال املساواة بني اجلنسنيالدوري القادم معلومات مفصلة عن التقدم احملرز 
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وحتـث اللجـنة الدولة الطرف على اعتماد تدابري فعالة هتدف إىل إزالة أوجه التباين اإلقليمي يف برامج          -٢٦
تطويـر سوق العمل والتوظيف، فضالً عن تعزيز تكافؤ الفرص يف احلصول على استحقاقات الرعاية واخلدمات                

دعو الدولة الطرف إىل أن تقّدم يف تقريرها الدوري الثاين بيانات مفصلة عن أثر وت. االجتماعية يف خمتلف األقاليم
 . اإلجراءات املتخذة

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتصلة باحلقوق اليت ينص                -٢٧
اتفاقية منع ، و )الضمان االجتماعي (عاملة  يف امل ن املساواة   أ بش ١٩٦٢ عام ل )١١٨رقم  ( التفاقيةعلـيها العهد، كا   

 . ١٩٩٣عام ل) ١٧٤رقم (احلوادث الصناعية الكربى 

أشد الفئات حرماناً   وتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف تعزيز برامج خفض البطالة يف أوساط               -٢٨
 .، وال سيما الشباب، وأفراد األقليات واملعوقنيوهتميشاً

 الطرف على اختاذ تدابري ملكافحة التحرش اجلنسي يف مكان العمل، وذلك بطرق من وحتث اللجنة الدولة -٢٩
 . بينها اعتماد تشريع خاص يعترب هذا الفعل جرمية، من أجل حماربة هذه املمارسة ومحاية الضحايا بصورة أفضل

ني بعقود عمل قصرية    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري املتخذة لتقليل عدد العمال املعين            -٣٠
 . األجل، وتشجيع أرباب العمل على منح موظفيهم عقود عمل دائمة

وتطلـب اللجـنة إىل الدولة الطرف أن ُتَضمِّن تقريرها الدوري الثاين معلومات وبيانات عن حوادث                 -٣١
 . العمل، وال سيما يف القطاعات اخلطرة مثل التعدين والطاقة النووية

لة الطرف على اختاذ ما يلزم من تدابري، تشريعية وغري تشريعية، ملعاجلة وضع مواطين              وحتث اللجنة الدو   -٣٢
وإذ تالحظ اللجنة أن اتفاقات     . ١٩٩٢يوغوسالفيا السابقة الذين ُحذفت أمساؤهم من سجالت السكان يف عام           

مة إىل مجيع األشخاص    ثنائـية قد أُبرمت هبذا اخلصوص، فإهنا توصي بشدة بأن تعيد الدولة الطرف اإلقامة الدائ              
وينبغي هلذه التدابري أن متكن هؤالء      . املعنيني، وذلك عمالً بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن احملكمة الدستورية         

املواطنني من املطالبة حبقوقهم واحلصول على حق احلصول على اخلدمات الصحية، والضمان االجتماعي، والتعليم        
 . ولة الطرف أن حتيطها علماً يف تقريرها القادم بالتقدم احملرز يف هذا الصددوتطلب اللجنة إىل الد. والتوظيف

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار باألشخاص، وال سيما االجتار بالنساء                -٣٣
ة الدولة الطرف بأن    وتوصي اللجن . واألطفـال، وذلك بطرق من بينها ضمان مقاضاة املسؤولني عن هذا االجتار           

توفـر خدمات ملساعدة ضحايا االجتار، وأن تتخذ تدابري جتعل املسؤولني عن إنفاذ القوانني وعامة اجلمهور أكثر                
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيّسر مشاركة . إدراكاً خلطورة هذه املشكلة وَتوّعيهم باحتياجات الضحايا

وباإلضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف       . لعامل املعين هبذه املسألة   املـنظمات غري احلكومية يف الفريق ا      
كما تطلب إىل الدولة الطرف أن . بالبشراملتعلقة مبكافحة االجتار ) ١٩٧رقم (بالتصديق على اتفاقية جملس أوروبا 

 . حتيطها علماً يف تقريرها القادم مبا أحرزته من تقدم يف هذا الصدد
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ة الدولة الطرف على أن تنظر يف اعتماد تشريعات حمددة ُتَصنِّف العنف العائلي من عداد               وتشجع اللجن  -٣٤
اجلـرائم، وأن توفـر التدريب للقضاة، على غرار التدريب احلايل لرجال الشرطة، وأن تعمل على زيادة الوعي                  

 . بالطابع اإلجرامي للعنف العائلي

وسيع شبكة خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية      وتوصـي اللجـنة الدولـة الطرف بأن تعمل على ت           -٣٥
وتطلب اللجنة إىل الدولة    . املـتكاملة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة املرتلية للمسنني املصابني بإعاقات بدنية وعقلية            

ياً الطرف أن تقّدم يف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن تنفيذ االستراتيجية الشاملة اليت ُينظَر فيها حال                
 . بشأن املسنني

وتطلـب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع قطاعات                   -٣٦
اجملـتمع، وال سيما يف أوساط املوظفني احلكوميني والسلطات القضائية، وأن حتيط اللجنة علماً يف تقريرها الدوري القادم       

كما تشجع الدولة الطرف    .  التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية موضع التنفيذ        جبمـيع اخلطوات املتخذة لوضع    
على إشراك املنظمات غري احلكومية وغريها من هيئات اجملتمع املدين يف املناقشات على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها                  

 .الدوري املقبل

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ الدوري الثاين يف موعد أقصاه وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها -٣٧

_ _ _ _ _ 


