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  األرض والشعب�أوالً 

  اجلغرافيا واملناخ�ألف 

وتتاخم .  كيلومتراً مربعاً  ٢٠ ٢٧٣فمساحتها تبلغ   . تعـد سـلوفينيا بلداً من أصغر البلدان يف أوروبا الوسطى           -١
خط (االً، وهنغاريا يف الشمال الشرقي، وكرواتيا يف اجلنوب الشرقي، وإيطاليا وحبر األدرياتيك             حدود سلوفينيا النمسا مش   

. وتقع على مفترق طرق أوروبا الوسطى والبحر املتوسط وجبال األلب         . يف الغرب )  كيلومتر ٤٦,٦سـاحلي طولــه     
سلسلة كارافانكي وبوهوري، على مشال      سافينيا، و  �وهتـيمن جـبال األلب، مبا فيها األلب اجلولياين، وألب كامنيك            

 وهي منطقة من احلجر اجلريي      � (KARST)" كارست"ويرجع أصل مصطلح    . سـلوفينيا على طول احلدود مع النمسا      
والطبيعة .  إىل هضبة كارست السلوفينية بني ليوبليانيا واحلدود اإليطالية        �تضـم أهنـاراً جوفية وممرات ضيقة وكهوفاً         

 .هل بانونيا إىل الشرق والشمال الشرقي يف اجتاه احلدود الكرواتية واهلنغاريةمنبسطة أساساً يف س

 كم من األهنار واجلداول، تضم حنو       ٢٦ ٠٠٠ كم فقط، لكن هناك      ٤٦,٦ويـبلغ طول خط الساحل       -٢
 . نبع من مياه الشرب، منها عدة مئات من الينابيع املعدنية العالجية من الطراز األول٧ ٥٠٠

 يف املائة من األرض يقع على ٩٠كرب من أراضي سلوفينيا مؤلف من التالل أو اجلبال، فنحو       واجلـزء األ   -٣
 متر، وأعلى جبل    ٥٥٦,٨ويبلغ متوسط االرتفاع عن سطح البحر       .  متر أو أكثر فوق سطح البحر      ٢٠٠ارتفاع  

ياً أيضاً ويظهر على    ويعد تريغالف رمزاً وطن   .  متراً ٢ ٨٦٤وارتفاعه  ) أي الرؤوس الثالثة  (هـو جبل تريغالف     
 .شعار النبالة الوطين والعلم الوطين

 كيلومتراً مربعاً؛ ومن مث فإن سلوفينيا حتتل املرتبة         ١٠ ١٢٤وتغطـي الغابـات نصف مساحة األرض، أي حنو           -٤
دائية، أكربها يف   وما زال ميكن العثور على آثار للغابات الب       . الثالثة كأكثر بلد تغطيه الغابات يف أوروبا بعد فنلندا والسويد         

وما زالت الدببة، اليت مل يعد هلا وجود يف مشال هذه املنطقة، تعيش يف هذه الغابات وما زال من املمكن  . منطقة كوتشيفي 
 كيلومتراً  ٢ ٤٧١ كيلومتراً مربعاً من األراضي، وتغطي احلقول واحلدائق         ٥ ٥٩٣وتغطي املراعي   . مصادفة ذئب أو وشق   

 . كيلومتراً مربعاً من مزارع الكروم٢١٦ كيلومتراً مربعاً من البساتني و٣٦٣وهناك أيضاً . مربعاً

فاملنطقة الساحلية تتمتع عادة مبناخ البحر املتوسط ومبواسم شتوية         . ولسـلوفينيا ثـالث مناطق مناخية      -٥
. افئة نوعاً ويتأثر الوسط والشمال الغريب جببال األلب مبواسم شتاء أطول وأكثر برودة ومواسم صيف د             . معتدلة

ويبلغ متوسط  . ويسـود جـزء كبري من سلوفينيا مناخ القارة األوروبية مبواسم شتاء باردة ومواسم صيف دافئة               
ويبلغ متوسط هطول األمطار    . يوليه/ درجة مئوية يف متوز    ٢١يناير و / درجة مئوية يف كانون الثاين     ٢ -درجـات احلرارة    

 . مم يف وسط سلوفينيا١ ٤٠٠ مم يف اجلنوب الشرقي و٨٠٠لب و مم يف األ٣ ٥٠٠ مم على السواحل وحىت ١ ٠٠٠

 ٨وهناك حنو   .  نوع من النباتات   ٣ ٠٠٠ نوع من احليوانات و    ٥٠ ٠٠٠وسلوفينيا هي موطن أكثر من       -٦
وأكرب منطقة ختضع هلذا النظام هي منتزه تريغالف الوطين         : يف املائـة مـن أراضي سلوفينيا ختضع حلماية خاصة         
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، ١٩٨٦وأُدرجت كهوف شكوسيان يف قائمة التراث العاملي لليونسكو يف عام           . لومتراً مربعاً  كي ٨٤٨مبسـاحة   
 .كما أُدرجت أغوار سيتشوفلي امللحية على قائمة رامسار لألراضي الرطبة ذات األمهية الدولية

  البيانات الدميوغرافية�باء 

  آخر التطورات الدميوغرافية-١

 ١ ٩٦٤ ٠٣٦ بأن تعداد سكان سلوفينيا بلغ   ٢٠٠٢ التعداد العام للسكان لسنة      تفيد البيانات املستخلصة من    -٧
 نسمة،  ١ ٩٩٦ ٤٣٣بلغ جمموع السكان    ) ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١(ووفقاً آلخر املعلومات    . نسـمة 

ويبلغ حجم .  يف املائة من اإلناث٥١,٠٧ أو ١ ٠١٩ ٦٣١ يف املائة، من الذكور و٤٨,٩٣، أو ٩٧٦ ٨٠٢منهم 
 . شخصاً للكيلومتر املربع٩٨لكثافة السكانية ا

أما املراكز احلضرية الرئيسية األخرى     .  نسمة ٢٥٢ ٥٨٥وعاصـمة سلوفينيا هي ليوبليانا اليت يبلغ عدد سكاهنا           -٨
  ،)٢٣ ٠٦٤(، وكوبر   )٢٥ ٩٦٦(، وفاليين   )٣٥ ٠١٩(، وكراين   )٣٧ ٤٧٦(، وسيليي   )٩٤ ٦٣٥(فهـي ماريـبور     
 ، ونوفا غوريكا   )١٣ ٢٠٢(، ويسينتسي   )١٥ ٧٥١(، وتربوفلي   )١٨ ٨٣٠(، وبـتوى    )٢١ ٦٠٤(ونوفـو ميسـتو     

 ).١١ ٥٢٧(، ودومزال )١٢ ١٢٨(، وكامنيك )١٢ ١٤١(، وشكوفيا لوكا )١٢ ٦١٥(، ومورسكا سوبوتا )١٢ ٩٤٢(

  توقعات األعمار-٢

.  سنة للنساء  ٨٠,٢٠ سنة للرجال و   ٧٢,٢٧، بلغ العمر املتوقع عند الوالدة       ٢٠٠٢-٢٠٠٠يف الفـترة     -٩
، ازدادت توقعات األعمار للرجال ٢٠٠٢-٢٠٠٠ و١٩٩٢-١٩٩٠ففي الفترة بني : وتوقعات األعمار يف ازدياد

ففي األعوام العشرة املاضية    : وتنمو توقعات األعمار مع السن    .  سنة ٢,٩٧ سنة وللنساء مبقدار     ٢,٨٥مبقـدار   
سن "ويصل املزيد من السكان إىل    .  سنة فأكثر  ٨٥ ازدادت توقعـات األعمـار بشكل أكرب ملن بلغت أعمارهم         

 . سنة على األقل٨٣ سنة وأن يعيش نصف النساء ٧٥فاملتوقع أن يعيش نصف الرجال أكثر من ": الشيخوخة

  معدل وفيات الرضَّع-٣

 من املواليد األحياء، أي ثلث ما كان        ١ ٠٠٠ رضيع لكل    ٨,٢ بلغ معدل وفيات الرضع      ١٩٩١يف عام    -١٠
 ٣,٨، و٢٠٠١ يف ٤,٢، و٢٠٠٠ يف عام ٤,٩وما زال هذا املعدل يف هبوط، فبلغ . ١٩٧٠ملستوى يف عام عليه ا

 .٢٠٠٢يف عام 

  معدل وفيات األمومة-٤

 .٢٠٠٠-١٩٨٥يف الفترة )  من املواليد األحياء١٠٠ ٠٠٠لكل  (١٧بلغ معدل وفيات األمومة  -١١
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  معدل اخلصوبة-٥

 طفل لكل امرأة يف سن ١,٢٠ بلغ هذا املعدل ٢٠٠٣ففي عام :  سلوفينياإن معدل اخلصوبة يف تناقص يف -١٢
 .١٩٩١ يف عام ١,٤٢احلمل مقارنة مبعدل 

  سنة٦٥ سنة وأكثر من ١٥ نسبة السكان أقل من -٦

 ٣٠٠ ١٦٧إىل أن هناك    ) ٢٠٠٢مارس  / آذار ٣١ (٢٠٠٢تفـيد بـيانات التعداد العام للسكان لسنة          -١٣
)  يف املائة  ٨٤,٧( شخصاً   ١ ٦٦٣ ٨٦٩وهناك  .  سنة ١٥أقل من   ) من جمموع السكان   يف املائة    ١٥,٣(شخصاً  

. من اإلناث )  يف املائة  ٥١,٧ (٨٥٩ ٥٨٣من الذكور و  )  يف املائة  ٤٨,٣ (٨٠٤ ٢٨٦ سنة، منهم    ١٥فوق سن   
 ). يف املائة١٤,٧( شخص ٢٨٨ ٩٨١ سنة ٦٥وبلغ جمموع من هم أكثر من 

  سكان الريف واحلضر-٧

 .٢٠٠٢ يف املائة وفقاً لبيانات التعداد العام للسكان سنة ٥٠,٨ املناطق احلضرية يف سلوفينيا يعيش يف -١٤

  األمهات الوحيدات-٨

وحيدة ) ١٠٤ ٢٩٢( يف املائة    ٢٤,٤ أسر منها    ٤٢٨ ٣٠٣، بلغ عدد األسر يف سلوفينيا       ٢٠٠٢يف عام    -١٥
 .٢٠٠٢ من األمهات الوحيدات يف عام ٨٩ ٦٨٣وكان هناك . األبوين

  التعليم ومعدل حمو األمية-٩

 ):حبسب اجلنس( سنة ١٥فيما يلي اهليكل التعليمي للسكان فوق سن  -١٦

ويف عام  . واألمية بني الكبار منعدمة تقريباً    . سلوفينيا هبا دائماً سكان يتمتعون بتعليم عاٍل نسبياً        )أ( 
  يف املائة للنساء؛٠,٤ يف املائة للرجال و٠,٣، قُدر معدل أمية الكبار بنسبة ٢٠٠١

 من السكان مل حيصلوا على      ٠,٧، هناك   )٢٠٠٢مارس  / آذار ٣١(وفقـاً لبيانات التعداد العام       )ب( 
 ؛) يف املائة من اإلناث٠,٨ يف املائة من الذكور و٠,٥(تعليم 

) يةأي مل يكملوا املدرسة االبتدائ( يف املائة من السكان مل يستكملوا التعليم األساسي ٦,٣هناك  )ج( 
 ؛) يف املائة من اإلناث٧,٢ يف املائة من الذكور و٥,٣(

 سنوات من قبل وأصبح اآلن ٨كان ملدة ( يف املائة من السكان تعليماً ابتدائياً كامالً ٢٦,١تلقى  )د( 
 ؛) يف املائة من اإلناث٣٠,٨ يف املائة من الذكور و٢١,١) ( سنوات٩
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 ٤٧,٩ يف املائة من الذكور و     ٦٠,٦(اً باملدارس الثانوية     يف املائة من السكان تعليم     ٥٤,١تلقى    )ه( 
 ؛)يف املائة من اإلناث

 يف ٥,٦ يف املائة من الذكور و٤,٥( يف املائة من السكان على تعليم عاٍل قصري املدة ٥,١حصل  )و( 
 ؛)املائة من اإلناث

 يف املائة   ٧,٧كور و  يف املائة من الذ    ٨,١( يف املائة من السكان على تعليم جامعي         ٧,٩حصل   )ز( 
 ).من اإلناث

  السكان حبسب االنتماء العرقي-١٠

 يف املائة من السلوفينيني  ٨٣,٠٦فهناك  : فيما يتعلق بالقومية، يغلب على سكان سلوفينيا التجانس نسبياً         -١٧
 ).٢٠٠٢مارس / آذار٣١حىت (

، والبوسنيون  ) يف املائة  ١,٨١(لكروات  ، وا ) يف املائة  ١,٩٨(أما القوميات األخرى األكثر عدداً فهم الصرب         -١٨
مقدونيون، (وأفراد من األمم األخرى الذين كانوا يعيشون يف يوغوسالفيا السابقة املتعددة القوميات            )  يف املائـة   ١,١(

وتعيش يف مجهورية سلوفينيا أقليتان قوميتا األصل، مها اجلالية اهلنغارية يف           ). ومـن اجلـبل األسود، وألبانيون وغريهم      
 . إيطاليا٢ً ٢٥٨ هنغارياً و٦ ٢٤٣لشرق واجلالية اإليطالية يف الغرب؛ وكلتامها صغريتان نسبياً مبجموع ا

  الديانات-١١

وهناك أفراد قالئل ينتمون إىل ديانات أخرى،       ).  يف املائة  ٦٩,١(غالبية سكان سلوفينيا من الكاثوليك       -١٩
 يف  ٦,٣وهناك  .  يف املائة من املسلمني    ٠,٦من األرثوذكس و   يف املائة    ٠,٦ يف املائة من الربوتستانت و     ١,١مثل  

 يف املائة يف تعداد    ١٤,١ يف املائة من امللحدين، يف حني أشار         ٥,٣املائة من السكان ال يعرفون شيئاً عن الدين، و        
 طائفة دينية أخرى ومجاعات روحية ومجعيات       ٣٠وهناك حنو   . السـكان إىل أهنـم ال يرغبون يف ذكر ديانتهم         

 .رابطات مسجلة يف سلوفينياو

  االقتصاد�جيم 

 )١( الناتج احمللي اإلمجايل والدخل احمللي اإلمجايل-١

 :١٩٩٥ومعدل النمو منذ عام ) مباليني اليورو(فيما يلي الناتج احمللي اإلمجايل  -٢٠

٢٠٠٣ ٢٤ ٥٠٣ ٢,٣ 
٢٠٠٢ ٢٣ ٤٩٢ ٣,٤ 
٢٠٠١ ٢١ ٩٢٥ ٢,٧ 
٢٠٠٠ ٢٠ ٧٤٠ ٣,٩ 
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١٩٩٩ ٢٠ ٠١١ ٥,٦ 
١٩٩٨ ١٨ ٦٠٢ ٣,٦ 
١٩٩٧ ١٧ ٢٤٠ ٤,٨ 
١٩٩٦ ١٦ ٠٩٣ ٣,٦ 
١٩٩٥ ١٥ ٤٩٦ ٤,١ 

 :خالل الفترة نفسها) باليورو(وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل للفرد  -٢١

 ١٢ ٢٧٣  ٢٠٠٣ 
 ١١ ٧٧٥  ٢٠٠٢ 
 ١١ ٠٠٧  ٢٠٠١ 
 ١٠ ٤٢٥  ٢٠٠٠ 
 ١٠ ٠٨٨  ١٩٩٩ 
 ٩ ٣٨٣  ١٩٩٨ 
 ٨ ٦٧٧  ١٩٩٧ 
 ٨ ٠٨٢  ١٩٩٦ 
 ٧ ٧٩٧  ١٩٩٥ 

 :خالل الفترة نفسها ما يلي) مباليني اليورو(وبلغ الدخل القومي اإلمجايل  -٢٢

 ٢٤ ٤٣٥  ٢٠٠٣ 
 ٢٣ ٣١٨  ٢٠٠٢ 
 ٢١ ٩٦٨  ٢٠٠١ 
 ٢٠ ٧٦٩  ٢٠٠٠ 
 ٢٠ ٠٦٩  ١٩٩٩ 
 ١٨ ٦٥١  ١٩٩٨ 
 ١٧ ٣٠٦  ١٩٩٧ 
 ١٦ ٢١٤  ١٩٩٦ 
 ١٥ ٦٥٠  ١٩٩٥ 

  التجارة واالستثمارات األجنبية يف سلوفينيا-٢

غري أن  . ارة سلوفينيا أساساً مع بلدان االحتاد األورويب، وخاصة أملانيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا           تـتم جت   -٢٣
عالقاهتـا االقتصادية يف توسع وتعمل، إىل جانب زيادة التجارة مع شركائها احلاليني، على ضم أسواق جديدة                 

سوق يوغوسالفيا السابقة وحتقيق وجود أكرب داخل االحتاد األورويب وإعادة إقامة الروابط التجارية مع أجزاء من        
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يف الواليـات املـتحدة األمريكية ويف بعض بلدان االحتاد السوفيييت السابق وبني أعضاء رابطة أوروبا الوسطى                 
 ١٣,٩، ووفقاً للبيانات املقدمة من املكتب اإلحصائي، صدَّرت سلوفينيا ما قيمته ٢٠٠٣ويف عام . للتجارة احلرة

ووفقاً هلذه البيانات كانت أعلى .  مليار يورو١٣,٩سـتوردت من السلع واخلدمات ما قيمته     ملـيار يـورو وا    
، املركبات ) يف املائة١١,٦(املعدات واألجهزة واألدوات الكهربائية :  يف اجملاالت التالية٢٠٠٣الصادرات يف عام 

 ). يف املائة٧,٠(ية ، واملنتجات الطبية والصيدالن) يف املائة٦,٩(، األثاث ) يف املائة١١,٤(

).  مليون يورو٣ ٩١٨( مليارات يورو ٤، بلغت االستثمارات األجنبية املباشرة حنو ٢٠٠٢ويف هناية عام  -٢٤
 يف املائة   ١٠,٩ يف املائة من النمسا، و     ٢٩,٩: وجتيء غالبية املستثمرين األجانب يف سلوفينيا من االحتاد األورويب        

 يف املائة   ١١,٢ يف املائة من إيطاليا، ومن غري بلدان االحتاد األورويب           ٧,٥رنسا، و  يف املائة من ف    ٩,٨من أملانيا، و  
، شهدت سلوفينيا يف    ٢٠٠١وبعد حدوث زيادة كبرية يف تدفق االستثمار األجنيب املباشر يف عام            . مـن سويسرا  

ويف . مر الذي مل حيدث من قبل وللمرة األوىل، قدراً ال بأس به نسبياً من االستثمار األجنيب املباشر، األ٢٠٠٢عام 
) ٢٠٠٢ ماليني يورو يف     ١ ٧٠٧كان  ( مليون يورو فقط     ١٦٠، بلغ تدفق االستثمار األجنيب املباشر       ٢٠٠٣عام  

وحقق االستثمار األخري أعلى حجم حىت اآلن، وجاء        . وكـان للمرة األوىل أقل من االستثمار املباشر يف اخلارج         
 .وغوسالفيا السابقةمعظمه نتيجة االستثمار يف أسواق ي

  البطالة-٣

، ٢٠٠٣ شخص يف عام     ٩٦٢ ٠٠٠) كما رصدته استقصاءات القوى العاملة    (بلـغ متوسط قوة العمل       -٢٥
االشتراكية " العمالة الزائدة "وأدى القضاء على    .  شخص يف بطالة   ٦٥ ٠٠٠ شخص يعملون و   ٨٩٧ ٠٠٠منهم  

إىل زيادة البطالة اهليكلية وشكلت األسباب األساسية       وإعـادة اهلـيكلة االقتصادية وبطء التقدم حنو اخلصخصة          
وهبط معدل البطالة املسجل يف سلوفينيا من . ١٩٩٣لركود العمالة رغم النمو االقتصادي الدينامي نسبياً بعد عام 

؛ وأدى تنفيذ سياسة العمالة النشطة والشطب من سجل  ١٩٩٩ يف املائة يف     ١٣,٦ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف     ١٤,٤
وهبط معدل البطالة املقارن . ٢٠٠٣ يف املائة يف عام   ١١,٢لني إىل هبوط سريع آخر يف البطالة لتصل إىل          العـاط 
نوفمرب /ويف تشرين الثاين  . ٢٠٠٣ يف املائة يف     ٦,٧ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف     ٩,١من  ) منظمة العمل الدولية  (دولياً  
، ويشكل خطة تنفيذية لألهداف     ٢٠٠٣، اعـتمدت احلكومـة بـرنامج سياسـة العمالة النشطة لعام             ٢٠٠٢

وتتألف اخلطة من تدابري موجهة إىل أهداف يتعني        . ٢٠٠٣االستراتيجية للربنامج الوطين لتنمية سوق العمل لعام        
أن حتّسـن قابلية توظيف أولئك الذين تنخفض توقعات العمل لديهم، وتقليل عدد العاطلني غري املهرة، وتضييق                 

، بلغ  ٢٠٠٣ويف عام   . لبطالة، وضمان فرص عادلة للوصول إىل سوق العمل والعمالة        التبايـنات اإلقليمـية يف ا     
 ). يورو١ ٠٨٣حنو ( توالر سلوفيين ٢٥٣ ٢٠٠متوسط إمجايل األجر الشهري يف سلوفينيا 

 : كما يلي٢٠٠٣-١٩٩٩يف الفترة ) منظمة العمل الدولية(وكان املعدل القياسي للبطالة  -٢٦

  يف املائة٦,٧  ٢٠٠٣ 
  يف املائة٦,٤  ٢٠٠٢ 
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  يف املائة٦,٤  ٢٠٠١ 
  يف املائة٧,٠  ٢٠٠٠ 
  يف املائة٧,٦  ١٩٩٩ 

  معدل التضخم-٤

مع اعتماد احلكومة جمموعة تدابري مكافحة التضخم يف جماالت السياسة النقدية واألسعار املنظمة، زادت               -٢٧
، يف حني بلغ متوسط  )٢٠٠٢ يف املائة يف     ٧,٢( ككل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤,٦األسـعار يف سلوفينيا بنسبة      

وعملت احلكومة ومصرف سلوفينيا على جعل سياساهتما أكثر تقييداً يف الربع          .  يف املائة  ٥,٦معـدل التضـخم     
وإضافة إىل ذلك، مت    . ، مما ساعد على هبوط التضخم مبعدل أسرع من تنبؤات اخلريف          ٢٠٠٣األخـري من عام     

ونتيجة لذلك، كان منو األسعار يف      . ديدة ألسعار الصرف وإدخال عملة اليورو     اعـتماد برنامج دخول اآللية اجل     
 بسبب الزيادة البطيئة يف األسعار املدارة وخفض قيمة العملة ببطء أكرب            ٢٠٠٠ أقل مما كان عليه يف عام        ٢٠٠٣

، حني يتوقع ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وُيتوقع أن يتحقق أكرب األثر هلذه التدابري يف عامي          . لتخفـيف التوقعات التضخمية   
 .٢٠٠٥ يف املائة يف ٢,٩ وإىل ٢٠٠٤ يف املائة يف ٣,٦هبوط التضخم إىل 

 : كما يلي٢٠٠٣-١٩٩٧ للفترة )٢(وكان معدل التضخم -٢٨

  يف املائة٥,٦  ٢٠٠٣ 
  يف املائة٧,٥  ٢٠٠٢ 
  يف املائة٨,٤  ٢٠٠١ 
  يف املائة٨,٩  ٢٠٠٠ 
  يف املائة٦,١  ١٩٩٩ 
  يف املائة٧,٩  ١٩٩٨ 
  يف املائة٩,١  ١٩٩٧ 

  املديونية اخلارجية-٥

 : كما يلي٢٠٠٣ديسمرب /كانت البيانات بشأن املديونية اخلارجية جلمهورية سلوفينيا حىت كانون األول -٢٩

  مليون يورو؛١٢ ٩٩٥الدين اخلارجي اإلمجايل  )أ( 

  مليون يورو؛٩ ٢٩٠الدين طويل األجل  )ب( 

  مليون يورو؛٣ ٣٦٧الدين العام واملضمون  )ج( 

  مليون يورو؛٩ ٦٢٩الدين اخلاص غري املضمون  )د( 

 . مليون يورو٢ ٤٣٩الدين قصري األجل   )ه( 
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 يف املائة من دين يوغوسالفيا ١٨وفيما يتعلق بالدين العام واملضمون، ينبغي مالحظة أن سلوفينيا حتملت  -٣٠
وفضالً عن ذلك، حتملت نسبة أخرى من دين . ١٩٩٦لعام السابقة غري املخصص، متشياً مع االتفاق املايل اجلديد 

وبلغ .  يف املائة بعد املفاوضات الثنائية مع فرادى بلدان نادي باريس          ١٦,٣٩يوغوسـالفيا غري املخصص وتبلغ      
 يف ١٦ مليون يورو وفقاً لسعر صرف اليورو اجلاري، أي ٥٢٣جمموع ما حتملته من دين من يوغوسالفيا السابقة 

 .  الدين اخلارجي العام واملضموناملائة من

  اهليكل السياسي العام�ثانياً 

  التاريخ�ألف 

 .فقد أُنشئت على إثر تفكك، أو اهنيار، يوغوسالفيا. مجهورية سلوفينيا هي واحدة من أحدث الدول يف العامل -٣١

طرد الرومان على أيدي األفار     فبعد  . الدولة السلوفينية املستقلة األوىل يرجع تارخيها إىل عهد أقدم كثرياً          -٣٢
) احتاد كونفدرايل قبلي  ( مملكة   ٦٢٣املنغولـيني الذي طُردوا بدورهم على يد السالف، أقام امللك سامو يف عام              

. إىل البحر املتوسط، وكان مركزها يف اجلمهورية التشيكية احلالية        ) يف هنغاريا اآلن  (امـتدت من حبرية باالتون      
مرباطورية الفرانكية يف أواخر القرن الثامن، وأصبح يف القرن العاشر دوقية كارانتانيا وسقط اإلقليم حتت حكم اإل

، كان  ١٤١٤ومنذ هذه الفترة فصاعداً وحىت عام       . املسـتقلة حتت حكم اإلمرباطور الروماين املقدس أوتو األول        
، كان حيكم السلوفينيني    ١٩١٨ حىت عام    ١٣٣٥ومنذ عام   . ُيقام احتفال خاص باللغة السلوفينية لتتويج األمراء      

 أثناء  ١٨١٤ إىل   ١٨٠٩ باستثناء فترة قصرية امتدت من       �آل هابسـبورغ باإلمـرباطورية النمساوية اهلنغارية        
 .حروب نابليون، حني أعادت فرنسا تنظيم املنطقة كجزء من مقاطعات إلرييا

أُعيد (ب والكروات والسلوفينيني    وبعـد احلرب العاملية األوىل، جرى استيعاب سلوفينيا يف مملكة الصر           -٣٣
، وأثناء احلرب العاملية الثانية، قسَّمت أملانيا وهنغاريا ١٩٤١مث بعد عام ). ١٩٢٩تسميتها مبملكة يوغوسالفيا يف 

 ١٩٤٥ورغم الترحيل القسري للسكان أثناء احلرب، عاش معظم السلوفينيني منذ عام . وإيطاليا اإلقليم فيما بينها
 املناطق الناطقة بالسلوفينية على حبر األدرياتيك       ١٩٤٧لسلوفينية اليت استعادت من إيطاليا يف عام        يف اجلمهورية ا  

 ).يف إستريا(

واسـتناداً إىل احلـق يف تقرير املصري، املعترف به ال يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                   -٣٤
سكان مجهورية سلوفينيا بأغلبية ساحقة يف االستفتاء الذي فحسب، بل أيضاً يف دستور يوغوسالفيا السابقة، قرر 

، إنشاء سلوفينيا مستقلة مل تعد متحدة مع مجهورية يوغوسالفيا          ١٩٩٠ديسمرب  / كـانون األول   ٢٣أُجـري يف    
 باعتبارها) الربملان(وبعد القرار الذي متخض عنه االستفتاء، أصدرت مجعية مجهورية سلوفينيا . االشتراكية االحتادية
الوثيقة الدستورية األساسية الستقالل    "، القانون الدستوري املسمى     ١٩٩١يونيه  / حزيران ٢٥أعـلى سلطة، يف     
 شن اجليش اليوغوساليف، الذي مل حيترم هذا القانون الدستوري ١٩٩١يونيه / حزيران٢٧ويف ". مجهورية سلوفينيا

وبعد عشرة أيام، انتهى هذا .  مجهورية سلوفينياللـربملان وقـرار استفتاء الشعب السلوفيين، عدواناً مسلحاً ضد    
 انسحاب اجليش اليوغوساليف من     ١٩٩١أكتوبر  /العـدوان بوقـف إطـالق النار الذي أعقبه يف تشرين األول           
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وهكذا حققت مجهورية سلوفينيا بالفعل السيطرة الفعلية على أراضيها كلها حبلول النصف الثاين من عام . سلوفينيا
ويف . ، أصبحت مجهورية سلوفينيا معترفاً هبا دولياً كدولة مستقلة        ١٩٩٢يناير  / الثاين ومـنذ كـانون   . ١٩٩١
 .، أصبحت مجهورية سلوفينيا عضواً يف األمم املتحدة١٩٩٢مايو /أيار

  اإلطار الدستوري�باء 

  مجهورية ودولة دميقراطية� سلوفينيا -١

ويعرِّف هذا  . ية سلوفينيا دستوراً جديداً   ، اعتمد برملان مجهور   ١٩٩١ديسـمرب   / كـانون األول   ٢٣يف   -٣٥
والسلطة . الدستور مجهورية سلوفينيا بأهنا مجهورية دميقراطية، ودولة قائمة على سيادة القانون والرعاية االجتماعية

يف يد الشعب، ويعبِّر املواطنون عن هذه السلطة تعبرياً مباشراً ومن خالل انتخابات تقوم على مبدأ تقسيم السلطة 
 ).التشريعي والتنفيذي والقضائي(ىل ثالثة فروع إ

  اجلمعية الوطنية واألحزاب السياسية-٢

 نائباً ُينتخبون باالقتراع السري املباشر      ٩٠الذي يضم   ) اجلمعية الوطنية (يتوىل السلطة التشريعية الربملان      -٣٦
ومتشياً مع .  يف املائة٤نسبة حدية مطلوبة تبلغ العام واملتكافئ ملدة أربع سنوات استناداً إىل مبدأ التمثيل النسيب، وب

. أحكام الدستور، يتم متثيل ممثل واحد عن كل من اجلاليتني اهلنغارية واإليطالية متثيالً مباشراً يف اجلمعية الوطنية                
ين ووفقاً للدستور، فإن النواب هم ممثلو كل الشعب، وتع    . وُينتخـب رئيس اجلمعية الوطنية بأغلبية مجيع النواب       

حصانتهم الربملانية عدم املساءلة اجلنائية للنائب يف اجلمعية الوطنية عن أي رأي ُيعرب عنه أو أي صوت يديل به يف                 
 تشرين  ١٥وبعد االنتخابات الربملانية األخرية اليت جرت يف        . جلسـات اجلمعـية الوطنـية أو هيـئاهتا العاملة         

حزب الدميقراطية الليربالية   : ية الوطنية على النحو التايل    ، ُوزع التسـعون مقعداً يف اجلمع      ٢٠٠٠أكـتوبر   /األول
؛ حزب  ١١؛ القائمة املتحدة للدميقراطيني االجتماعيني لسلوفينيا       ١٣؛ احلزب الدميقراطي السلوفيين     ٣٤لسلوفينيا  

؛ ٤؛ احلزب الدميقراطي ملتقاعدي سلوفينيا      ٨ حزب الشعب املسيحي     �؛ سلوفينيا اجلديدة    ١٠الشعب السلوفيين   
وتعتمد اجلمعية الوطنية يف دوراهتا القوانني وتصدر قرارات . ٤؛ حزب شباب سلوفينيا ٤احلزب الوطين السلوفيين 

أخرى تشمل التصديق على االتفاقات الدولية بأغلبية األصوات املعلنة للنواب احلاضرين، ما مل ينص الدستور أو                
 ٥ ٠٠٠من جانب احلكومة أو أي نائب وكذلك من جانب  وميكن اقتراح القوانني    . القـانون على أغلبية خمتلفة    

. وقد تدعو اجلمعية الوطنية إىل إجراء استفتاء بشأن أية قضية، األمر الذي خيضع للوائح حيددها القانون    . ناخب على األقل  
 . ت الدفاعكما تقرر إعالن احلرب أو حالة الطوارئ أو استخدام قوا. وتلتزم اجلمعية الوطنية بنتيجة هذا االستفتاء

  اجمللس الوطين-٣

 ميثلون  ٤ ميثلون أصحاب العمل و    ٤:  عضواً ٤٠يوجـد إىل جانـب اجلمعية الوطنية اجمللس الوطين املؤلف من             -٣٧
.  ممثالً للمصاحل احمللية   ٢٢ أعضاء ميثلون امليادين غري التجارية و      ٦ ميـثلون احلـرف واملهن املستقلة، و       ٤املسـتخدمني، و  
 .لس الوطين ملدة مخس سنوات عن طريق املمثلني املنتخبني ملنظمات املصاحل اخلاصة واجملتمعات احملليةوُينتخب أعضاء اجمل
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  رئيس اجلمهورية-٤

وُينتخب . ميـثل رئيس اجلمهورية، وفقاً للدستور، مجهورية سلوفينيا وهو القائد العام لقوات الدفاع هبا              -٣٨
ويدعو . رة واحدة كحد أقصى يف انتخابات عامة باقتراع سري         سنوات قابلة للتجديد م    ٥رئيس اجلمهورية ملدة    

الرئيس إىل إجراء االنتخابات للجمعية الوطنية ويصدر القوانني ويقترح على اجلمعية الوطنية مرشحاً لتويل منصب 
رئـيس الوزراء، ويصدر صكوك التصديق على املعاهدات واالتفاقات الدولية، ويعني ويستدعي سفراء ومبعوثي              

مهوريـة، ويقبل أوراق اعتماد املمثلني الدبلوماسيني األجانب، ويعني مسؤويل الدولة حسبما ينص القانون،              اجل
وبناء على طلب من اجلمعية . وميـنح األومسـة واأللقـاب الفخرية، ويؤدي املهام األخرى اليت يقررها الدستور          

اجلمعية الوطنية عن االنعقاد بسبب وجود      وحني تعجز   . الوطنـية، للرئيس أن يبدي رأيه بشأن أي مسألة بعينها         
 . حالة طوارئ أو حرب، لرئيس اجلمهورية بناء على اقتراح من احلكومة أن يصدر مراسيم هلا قوة القانون

  احلكومة-٥

. تنتخـب اجلمعية الوطنية رئيس الوزراء بأغلبية أصوات مجيع النواب بناء على اقتراح رئيس اجلمهورية               -٣٩
اجلمهورية ومجيع الوزراء، على رئيس الوزراء عقب تعيينه أن يقسم أمام اجلمعية الوطنية بأنه              ومـثله مثل رئيس     

ورئيس . سيدافع عن النظام الدستوري ويعمل حسب ما ميليه عليه ضمريه ويبذل كل ما يف وسعه خلري سلوفينيا                
كما يقترح أمساء . لوزراءالـوزراء مسؤول عن ضمان وحدة االجتاه السياسي واإلداري للحكومة وتنسيق عمل ا            

وينفذ مكتب رئيس الوزراء ومكتب األمني العام       . الـوزراء الذين تعينهم اجلمعية الوطنية وتعفيهم من وظائفهم        
كما ميكن للحكومة أن تنشئ مكاتب وخدمات ومراكز حكومية أخرى          . املهام التنسيقية والفنية لرئيس الوزراء    

ويف خالل توليه   . وزراء جلمهورية سلوفينيا منتخب دميقراطياً هو لويزي بيتريل       وكان أول   . ألداء شىت الوظائف الفنية   
 حصـلت سلوفينيا على االستقالل واالعتراف الدويل، وأصدرت عملتها اخلاصة هبا            ،)١٩٩٢-١٩٩٠(منصـبه   

أبريل /سانوجاء خليفته دكتور يانيز درنوفتشك رئيساً للوزراء من ني  . وبدأت إصالحاهتا االقتصادية واالجتماعية   
، أصبح دكتور أندري بايوك رئيسا للوزراء، لكن يف         ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣ويف  . ٢٠٠٠أبريل  / إىل نيسان  ١٩٩٢
 كانون  ١٩ويف  . ، أُعـيد تسـمية دكتور يانيز درنوفتشك هلذا املنصب         ٢٠٠٠نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦

 . عيِّن أنطون روب رئيساً للوزراء٢٠٠٢ديسمرب /األول

ووفقاً للقانون ميكن أن يؤذن جملتمعات احلكم الذايت احمللي         . ارات مباشرة مهام إدارة الدولة    وتؤدي الوز  -٤٠
 .والشركات واملنظمات بل واألفراد بأداء وظائف معينة بإدارة الدولة) البلديات(

  البلديات-٦

وتتألف البلدية،  . ية األخرى متشـياً مـع الدسـتور، يتم تنفيذ احلكم الذايت احمللي يف البلديات واجملتمعات احملل               -٤١
. باعتـبارها الوحدة األساسية للحكم الذايت احمللي، من مستوطنة أو أكثر جتمعها االحتياجات واملصاحل املشتركة للسكان               

وتقام البلديات على أساس استفتاء جيرى      . وداخل البلديات، ميكن إنشاء وحدات أصغر يف املدن أو أجزاء املدن أو القرى            
نطقة حملية بعينها، وميكنهم أن يقرروا بشكل مستقل االحتاد يف وحدات حكومية حملية أكرب أو حىت يف أقاليم                  بني سكان م  
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وميكن للمدينة أن حتصل على وضع بلدية حضرية تستطيع االضطالع مبسؤوليات حكومية معينة تتصل بالتنمية               . أوسـع 
 بلدية يف   ١٩٣، أصبحت هناك    ٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين األول  وبعد االنتخابات احمللية األخرية اليت أُجريت يف      . احلضـرية 

وتندرج يف إطار الوالية القضائية للبلدية املسائل احمللية اليت ميكن          .  بلدية تتمتع مبركز البلديات احلضرية     ١١سلوفينيا، منها   
لى البلديات أن متول    وع. إدارهتـا بشـكل مستقل، وتنفيذ مسؤوليات معينة للحكومة املركزية ميكن نقلها إىل البلديات             

نفسـها مـن مواردها اخلاصة، أما البلديات اليت تعجز عن احلصول على متويل كاف للشؤون احمللية اليت هتم مجهورها،                    
وأعلى هيئة الختاذ القرارات يف البلدية هي اجمللس البلدي الذي ُينتخب أعضاؤه . فتحصـل عـلى متويل إضايف من الدولة   

العمدة املنتخب أيضاً بشكل مباشر، البلدية، ويشرف على تنفيذ القرارات اليت يتخذها جملس البلدية             وميثل  . انتخاباً مباشراً 
 .واللجان البلدية ويعمل رئيساً لإلدارة البلدية

  القضاء-٧

ويكون القضاة يف أدائهم مهامهم القضائية      . وميارس القضاة السلطة القضائية   . ميثل القضاء الفرع الثالث للسلطة     -٤٢
وتنتخب اجلمعية الوطنية القضاة بناء على      . ومنصب القاضي منصب دائم   . ستقلني وغري ملتزمني إال بالدستور والقانون     م

وتنتخب اجلمعية الوطنية من يتبقى . وينتخب القضاة من بني صفوفهم غالبية أعضاء جملس القضاء. اقـتراح جملس القضاء   
 من بني أساتذة القانون يف اجلامعات، واحملامني وغريهم من الشخصيات من األعضاء بناء على اقتراح من رئيس اجلمهورية      

ويف مجهورية سلوفينيا ال يسمح بتشكيل حماكم استثنائية أو . ويقرر القانون ترتيبات احملاكم واختصاصاهتا. القانونية البارزة
وهناك أيضاً حماكم متخصصة    . مواحملاكم العادية هي حماكم ذات اختصاص قضائي عا       . حماكم عسكرية يف أوقات السلم    

 ).مثل حماكم املنازعات العمالية وحماكم املنازعات اخلاصة باملعاشات التقاعدية والتأمني ضد العجز(

  احملكمة الدستورية-٨

 وهي أعلى هيئة للسلطة القضائية تعمل       �هناك أيضاً احملكمة الدستورية يف إطار سلطة الفرع القضائي           -٤٣
 . رية والشرعية وحقوق اإلنسانعلى محاية الدستو

 :ووفقاً للدستور، تبت احملكمة الدستورية يف األمور التالية -٤٤

تطـابق القوانـني واللوائـح األخرى مع الدستور، واملعاهدات املصدَّق عليها واملبادئ العامة للقانون                �
 الدويل؛

 تطابق اللوائح التنفيذية ولوائح اجملتمعات احمللية مع القوانني؛ �

 الشكاوى الدستورية النامجة عن انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية بأفعال فردية؛ �

منازعات االختصاصات القضائية بني الدولة واجملتمعات احمللية وفيما بني اجملتمعات احمللية ذاهتا،             �
 ومة؛وبني احملاكم وسلطات الدولة األخرى، وبني اجلمعية الوطنية ورئيس اجلمهورية واحلك

 عدم دستورية أفعال وأنشطة األحزاب السياسية؛ �
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 االلتماسات املقدمة ضد قرارات اجلمعية الوطنية بشأن تثبيت واليات نواب اجلمعية الوطنية؛ �

 .الطعن يف قرارات رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء والوزراء �

 .تور أثناء عملية التصديق على هذه املعاهداتكما تصدر احملكمة الدستورية اآلراء بشأن توافق املعاهدات مع الدس

ويقـرر الـنظام األساسي للمحكمة اختصاصها القضائي بالبت يف الطعون ضد قرارات اجمللس الوطين                -٤٥
بتثبيت واليات أعضائه، ومراجعة دستورية مسألة تتعلق باالستفتاء العام وقرار اجلمعية الوطنية بعدم الدعوة إىل               

 .إجراء استفتاء

وتلغـي احملكمة الدستورية كل أو بعض القوانني غري الدستورية أو تلغي من أساسه أو من اآلن فصاعداً              -٤٦
وقبل اختاذ قرارها النهائي، للمحكمة أن . اللوائح التنفيذية ولوائح اجملتمعات احمللية غري الدستورية أو غري القانونية

 .ُتبقي على تنفيذ اللوائح

وإذا . ية يف الشكاوى الدستورية بعد استنفاد كافة سبل االنتصاف القانونية         وتبـت احملكمـة الدستور     -٤٧
اكتشفت احملكمة وجود انتهاك حلقوق اإلنسان، فإهنا قد تلغي من أساسه أو تبطل الفعل الفردي وترد القضية إىل        

نظام األساسي،  ويف حالة تلبية كافة الشروط اليت يقررها ال       . حمكمـة اختصاص أو هيئة أخرى طلباً حلكم جديد        
 .للمحكمة أن تبت يف صميم احلق أو احلرية مثار الرتاع

  عضوية االحتاد األورويب�جيم 

وقد أنشأت اجلماعة األوروبية،    . ٢٠٠٤مايو  / أيار ١أصبحت مجهورية سلوفينيا عضوا يف االحتاد األورويب منذ          -٤٨
بسلطات ) الربملان األورويب واجمللس واملفوضية   (اصة هبا   باعتـبارها أحـد األعمـدة الثالثة لالحتاد األورويب، اهليئات اخل          

إن اللوائح والتوجيهات اليت توافق عليها مؤسسات اجلماعة األوروبية يف جماالت كثرية تطبق مباشرة              . تشريعية بعيدة األثر  
انون اجلماعة األوروبية وعلى احملاكم الوطنية أن تطبق ق . يف سـلوفينيا كدولة عضو وإال يتعني إدراجها يف قانون سلوفينيا          

وتعمل حمكمة العدل . املنطـبق مباشـرة يف مـا تصـدره من أحكام وأن تفسر القانون الوطين متشياً مع قانون اجلماعة             
ويف حالة شك   . ورويب بشأن كيفية تفسري معاهدات وتشريعات االحتاد األ       وروبية على تسوية املنازعات   لـلجماعات األ  

كما ميكن  . وروبية، عليها أن تسأل حمكمة العدل للجماعات األ       ورويببيق قواعد االحتاد األ   احملـاكم الوطنية يف كيفية تط     
 . أمام حمكمة العدلورويبلفرادى األشخاص رفع الدعوى على مؤسسات االحتاد األ

  اإلطار القانوين العام الذي يتم داخله تنفيذ ومحاية حقوق اإلنسان�ثالثاً 

 قضائي يف ميدان حقوق اإلنسان  اهليئات ذات االختصاص ال-ألف 

 :للهيئات التالية اختصاص قضائي يف اجملاالت اليت تؤثر على حقوق اإلنسان يف مجهورية سلوفينيا -٤٩

مجـيع اهليـئات القضائية، أي مجيع احملاكم ذات االختصاص القضائي العام فضال عن احملاكم                )أ( 
 فرد أو توجه االهتامات ضد الفرد؛املتخصصة اليت تصدر األحكام بشأن حقوق وواجبات ال
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اهليئات األخرى التابعة للقضاء، مثل النيابة العامة اليت تبت يف إقامة الدعوى اجلنائية على األفراد،  )ب( 
 فضالً عن اهليئات املختصة بالعقاب على اجلرائم؛

 ة لألفراد يف الشؤون اإلدارية؛مجيع هيئات إدارة الدولة حني تبت يف احلقوق وااللتزامات واملزايا القانوني )ج( 

اهليـئات األخـرى اليت متارس سلطة عامة واليت جيوز هلا، على أساس تفويض قانوين، البت يف                  )د( 
مثل مؤسسات الدولة للمعاشات التقاعدية والتأمني ضد العجز، (احلقوق أو الواجبات أو املصاحل القانونية لألفراد 

 ).مالة وغريها من املؤسساتومؤسسات التأمني الصحي ومؤسسات الع

وجيـوز ألي شـخص يدعي انتهاك حق من حقوقه أن حيصل على االعتراف الواجب هبذا االنتهاك من                   -٥٠
ويف حالة انتهاك حقوق فرد يف دعوى مرفوعة أمام احملكمة، أو يف أية هيئة   . خـالل اإلجراءات املتبعة يف احملكمة     

، ُيكفل لـهذا الفرد احلق يف االستئناف فضالً عن احلق يف وسائل          أخـرى تابعة للدولة أو هيئة ذات سلطة عامة        
وللشخص . قانونـية استثنائية قد تتفاوت حسب طبيعة الدعوى سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو غريها             

ة ضد إجراءات هنائية اختذهتا هيئات إدار     ) نزاع إداري (الـذي يدعي انتهاك أحد حقوقه أن يطلب محاية قضائية           
وإذا حدث من خالل فعل فردي      . الدولـة، بالشروط وبالطريقة اليت حيددها القانون اخلاص باملنازعات اإلدارية         

انـتهاك حـق من حقوق اإلنسان أو حرية من احلريات األساسية للفرد، جيوز هلذا الشخص الذي استنفذ مجيع                   
 . فيها احملكمة الدستوريةالوسائل العادية أمام احملكمة املختصة أن يرفع شكوى دستورية تبت

ويكفـل الدسـتور ألي شخص حكم عليه عن طريق اخلطأ أو حرم من حريته دون مربر، احلق يف رد االعتبار           -٥١
وحيدِّد قانون اإلجراءات اجلنائية شروط وإجراءات      .  عـن اخلسائر الثابتة واملنقولة على السواء       �واحلـق يف الـتعويض      

وجيوز لضحايا األفعال اجلنائية أن حيصلوا على       . والدولة ملزمة بتعويضهم  . ألشخاصالـتعويض ورد االعتـبار هلـؤالء ا       
وإذا كان الضرر قد    . تعويضـات عـن األضرار من مقترف الفعل اإلجرامي يف اإلجراءات اجلنائية أو يف دعوى خاصة               

 . الدولة مباشرة بتعويضتسبب فيه موظف رمسي إلحدى هيئات الدولة أثناء أداء واجباته، للطرف املتضرر أن يطالب

وال يقتصر دستور مجهورية سلوفينيا على حتديد حقوق اإلنسان واحلريات للفرد فحسب، بل يقرر أيضاً                -٥٢
 :وهذه األدوات هي أساساً. األدوات املتاحة لألفراد من أجل محاية حقوقهم

 قانوناً يف حقوقه دون      فلكل شخص احلق يف أن تبت حمكمة مشكَّلة        �احلق يف احلماية القضائية      )أ( 
 ؛) من الدستور٢٣املادة (أي تأخري ال داعي لـه، بشكل مستقل ودون حتيز 

 ؛) من الدستور٢٥املادة ( يكفل لكل شخص احلق يف االستئناف �احلق يف وسيلة قانونية  )ب( 

ن  لكل شخص احلق يف التعويض عن إصابة أو خسارة نامجة ع           �احلق يف التعويض عن األضرار       )ج( 
أداء واجبات أو نشاط آخر بطريقة خمالفة للقانون من قبل شخص تابع هليئة من هيئات الدولة أو هليئة حكم حملي 

 ؛) من الدستور٢٦املادة (أو لسلطة أو هيئة قانونية تؤدي هذا العمل أو ذلك النشاط 

 .احلق يف رفع شكوى دستورية أمام احملكمة الدستورية )د( 
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. نسان املقررة يف دستور مجهورية سلوفينيا فتتبلور بتفصيل أكرب يف عدد من القواننيأما صكوك حقوق اإل -٥٣
ففي املقام األول، هناك قوانني إجرائية مثل قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون الدعاوى القضائية وقانون اإلجراءات 

د يف أي احلاالت وبأية طريقة وحتت أية        اإلداريـة وقـانون اإلجراءات التنفيذية وما مياثلها من القوانني اليت حتد           
شروط وبأي إجراءات جيوز للشخص أن يستخدم كل صك من صكوك حقوق اإلنسان حينما ُينتهك أي حق من 

وفضالً عن هذه القوانني اإلجرائية، هناك قوانني أخرى عديدة تنص على حقوق اإلنسان لألفراد، ال سيما . حقوقه
 واالقتصادية، والطريقة احملددة لتنفيذ هذه القوانني واألدوات القانونية اليت يتيحها           احلقوق يف اجملاالت االجتماعية   

 .النظام القانوين لألفراد إثباتاً حلقوقهم

وينص دستور مجهورية سلوفينيا على أن يتم إعمال حقوق اإلنسان مباشرة استنادا إىل الدستور، وأنه من  -٥٤
طريقة اليت يتم هبا إعمال حقوق اإلنسان حني ينص الدستور على ذلك، أو املمكن فقط عن طريق القانون حتديد ال

وهذا يعين أن صكوك حقوق     ). ١٥ من املادة    ٢ و ١الفقرتان  (إذا اقتضـى األمـر حسب طبيعة حق الفرد ذاهتا           
 .اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور ميكن أيضاً استخدامها مباشرة استنادا إىل الدستور ذاته

 ات حقوق اإلنسان إضافة إىل احملاكم هيئ�باء 

  أمني مظامل حقوق اإلنسان-١

يرد يف الدستور األساس الذي يقوم عليه إنشاء منصب أمني مظامل حقوق اإلنسان يف مجهورية سلوفينيا،                 -٥٥
 من الدستور تنص على إنشاء منصب أمني مظامل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف جماالت عمل ١٥٩فاملادة 

وتسمح الفقرة الثانية من املادة بإنشاء . هيئات الدولة وهيئات احلكم الذايت احمللي واهليئات املسند إليها سلطة عامة
منصب أمني مظامل مستقل لفرادى اجملاالت، رغم أن احلل السائد حىت اآلن يتمثل يف ختصيص أمني مظامل واحد                  

 .فقط لـه جمال واسع من االختصاصات

وتستند واجبات  . ١٩٩٣ديسمرب  / قـانون أمني مظامل حقوق اإلنسان يف كانون األول         وقـد اعـُتمد    -٥٦
ويقرر النظام الداخلي ملكتب أمني مظامل   . واختصاصـات أمـني املظامل إىل النموذج التقليدي لبلدان سكنديناوه         

 ووفقاً للقانون،   .حقوق اإلنسان تنظيم وأساليب عمل مكتب أمني املظامل وجماالت العمل واإلجراءات واألدوار           
ألمني مظامل حقوق اإلنسان أوالً وقبل كل شيء سلطة احلصول من هيئات الدولة وغريها من اهليئات اليت يرصدها 

. على أي بيانات، بغض النظر عن درجة سريتها، إلجراء التحقيقات والستدعاء الشهود الستجواهبم بتلك الصفة           
ئة أو مؤسسة للدولة تقيد احلرية الشخصية مثل مؤسسات الطب          ولـه أن جيري يف أي وقت تفتيشاً على أي هي         

وليست لـه سلطة مراقبة عمل القضاة واحملاكم إال يف حاالت تأخري اإلجراءات بال داع أو يف حالة                 . النفسـي 
ومن االختصاصات اهلامة ألمني املظامل أن يعرض على احملكمة الدستورية، بالتضامن مع            . إساءة استخدام السلطة  

كما ميكنه أن يقدم إىل احملكمة الدستورية . دمـي الدعـوى، الشكاوى الدستورية عن انتهاك حقوق اإلنسان       مق
اقـتراحات لـتقرير دستورية اللوائح دون أن تبت احملكمة مسبقاً يف مصلحته القانونية، على حنو ما ُيطلب من                   

 ).كمة الدستورية من قانون احمل٥٢ و٥٠ و٢٣املواد (اآلخرين عند عرض هذه االقتراحات 
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 من قانون محاية    ٦٥فاملادة  . كمـا تـرد اختصاصات أمني مظامل حقوق اإلنسان يف قوانني أخرى شىت             -٥٧
كذلك خيتص أمني املظامل قانوناً بضمان . املستهلك تتحدث عن اختصاصات أمني املظامل يف ميدان محاية املستهلك

وميكن .  من قانون محاية البيئة    ١٥تصاصه يرد يف املادة     احلق يف بيئة معيشية صحية كمجال خاص من جماالت اخ         
 من قانون الدفاع،    ٥٢للعسكريني تقدمي اقتراحات لرفع الدعوى أمام أمني مظامل حقوق اإلنسان ، وفقاً للمادة              

 .إذا ما اعتقدوا أن حقوقهم أو حرياهتم األساسية قد قُيدت أو انُتهكت أثناء خدمتهم العسكرية

 الشكاوى يف `١`:  حقوق اإلنسان أربعة نواب مسؤولون عن شىت جماالت حقوق اإلنسانوألمني مظامل -٥٨
 الشكاوى `٢`ميدان القيود املفروضة على احلرية الشخصية، والضمان االجتماعي، وإجراءات احملاكم والشرطة؛          

رية واإلسكان واخلدمات    الشكاوى يف ميدان احلقوق الدستو     `٣`يف ميدان العالقات العمالية واملسائل اإلدارية؛       
 .  الشكاوى يف ميدان الضمان االجتماعي وحقوق األطفال`٤`العامة والبيئة والتخطيط؛ 

  مكتب تكافؤ الفرص-٢

واملبدأ . ، أُقيم مكتب سياسات املرأة كجهاز خرباء قائم بذاته حلكومة مجهورية سلوفينيا           ١٩٩٢يف عام    -٥٩
، أعيد  ٢٠٠١ويف عام   . اة بني الرجل واملرأة يف كل جماالت احلياة       األساسـي يف عمـل املكتب هو حتقيق املساو        
وواصل املكتب عمله على أساس قرار من احلكومة واستناداً إىل     . تسـمية املكتـب ليصبح مكتب تكافؤ الفرص       

كما يضطلع بأنشطة لدمج منظور نوع اجلنس يف سياسات احلكومة وللقضاء        . قانون تكافؤ الفرص للرجل واملرأة    
وتشمل أنشطة مكتب تكافؤ الفرص اليت      . عـدم املساواة القائمة على نوع اجلنس يف كل جماالت احلياة          عـلى   

 اإلشراف على أوضاع املرأة وتنفيذ حقوقها املكفولة `١`: حددت يف مرسوم وافقت عليه احلكومة األنشطة التالية
انني واإلجراءات اليت تتخذها احلكومة      مناقشة اللوائح والقو   `٢`بالدسـتور والقوانـني واالتفاقـيات الدولية؛        

 إعداد `٣`والوزارات، واملشاركة يف إعداد هذه الوثائق وتقدمي اقتراحات بالتدابري املتعلقة مبجاالت عمل املكتب؛ 
.  مناقشة املبادرات اليت تتخذها املنظمات واجلماعات واحلركات النسائية`٤`التحليالت والتقارير ومواد أخرى؛  

تب مهامه بالتعاون مع الوزارات واخلدمات العامة األخرى ومع املنظمات احلكومية وغري احلكومية             ويـؤدي املك  
 . الدولية والوطنية واألجنبية وغريها من املؤسسات فضالً عن اخلرباء األجانب واحملليني

  حمامية مدافعة عن تكافؤ الفرص للمرأة والرجل-٣

وتتركز . ٢٠٠٣للمرأة والرجل داخل مكتب تكافؤ الفرص يف عام ُعينت حمامية تدافع عن تكافؤ الفرص  -٦٠
وظيفـتها األساسـية يف معاجلة قضايا ادعاءات التمييز القائم على اجلنس يف كافة اجملاالت، مثل ميادين العمل                  

 . وعالقات العمل والتعليم والسياسة واالقتصاد والقضايا االجتماعية وغريها

 الرجل منسق تكافؤ الفرص للمرأة و-٤

أدخل قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل آلية جديدة لدمج منظور نوع اجلنس يف السياسات احلكومية وتنفيذها  -٦١
 . وعيَّنت كل وزارة منسقاً لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل يتعاون تعاوناً وثيقاً مع مكتب تكافؤ الفرص. ورصدها
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  مكتب الطوائف الدينية-٥

 الطوائف الدينية؛ وحيتفظ بسجل للطوائف الدينية النشطة يف سلوفينيا ويصدر           يهـتم املكتـب بوضـع      -٦٢
فيطلعها على التشريعات ذات    : كما يوفر املساعدة املهنية للطوائف الدينية     . الشهادات مبمارسة أنشطتها ووقفها   

ضالً عن حفالت   الصلة وعلى القوانني واإلجراءات األخرى املتعلقة بأنشطتها، وينظم دورات عمل ومشاورات ف           
وإضافة إىل ذلك، يعد املكتب أيضاً املواد واالقتراحات للتدابري اليت تقررها احلكومة بشأن             . اسـتقبال ملمثلـيها   

ويف تسوية املسائل املتعلقة بالطوائف الدينية، يتعاون املكتب مع         . املسـائل املتصـلة بأنشـطة الطوائف الدينية       
ويوفر املكتب كذلك الدعم املهين واإلداري للجنة       . مية واحمللية األخرى  الوزارات ومع اهليئات واملنظمات احلكو    

 .احلكومية املعنية حبل القضايا املعلقة املتصلة بالطوائف الدينية

  مكتب القوميات-٦

إن األحكام األساسية بشأن محاية اجلاليات الوطنية       . مكتـب القومـيات هـو مكتب حكومي مستقل         -٦٣
، يف حني ترد األحكام األكثر تفصيالً يف التشريع يف شىت اجملاالت اليت تتصل بأي حال منصوص عليها يف الدستور

والوزارات املعنية مسؤولة عن    . مـن األحوال بوضع اجلاليتني القوميتني اإليطالية واهلنغارية وجالية الغجر العرقية          
 القوميات يف اإلشراف الشامل على      وهبذا التقسيم للمسؤوليات، تتمثل املهمة األساسية ملكتب      . تنفـيذ األحكام  

إعمال أحكام القانون بشأن محاية القوميات ورصد اآلثار العملية واسترعاء االهتمام إىل جماالت املشاكل، وإعداد 
املقـترحات واملبادرات للهيئات احلكومية وغريها من هيئات الدولة، وإعداد التحليالت والتقارير بشأن القضايا              

 . محاية األقليات مع الوزارات املختصةاألوسع املتمثلة يف

  االتفاقات الدولية�جيم 

 من دستور مجهورية سلوفينيا على ضرورة مراعاة القوانني واللوائح ملبادئ القانون الدويل             ٨تنص املادة    -٦٤
 .يقاً مباشراًوتطبَّق املعاهدات املصدَّق عليها واملنشورة تطب. املقبولة بوجه عام وللمعاهدات امللزمة لسلوفينيا

 :وقد صدقت سلوفينيا على اتفاقيات حقوق اإلنسان التالية -٦٥

وبروتوكواله ) ١٩٩٢يوليه  / متوز ١(العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنـية والسياسية             ● 
 ١٨(الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية : االختياريان

والربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ) ١٩٩٣مايو  /أيار
 ؛)١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١٧(والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 

 ؛)١٩٩٢يوليه / متوز١(العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ● 
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؛ كما )١٩٩٢يوليه / متوز١(ء على مجيع أشكال التمييز العنصري  االتفاقـية الدولـية للقضـا      ● 
 من االتفاقية والذي يسمح بتقدمي      ١٤أصـدرت سلوفينيا اإلعالن املنصوص عليه مبوجب املادة         

 ؛)٢٠٠١أغسطس / آب٢١(فرادى الشكاوى إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري 

وبروتوكوهلا ) ١٩٩٢يوليه / متوز١(ملرأة اتفاقـية القضـاء عـلى مجـيع أشكال التمييز ضد ا           ● 
 ؛)٢٠٠٤أبريل / نيسان٢١(االختياري 

 اتفاقـية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                ● 
 ؛ )١٩٩٣أبريل / نيسان١٥(

الربوتوكول االختياري : وبروتوكوالها االختياريان) ١٩٩٢يوليه / متوز١(اتفاقية حقوق الطفل     ● 
) ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١٥(التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة          

والـربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل            
 ).٢٠٠٤يوليه / متوز١٥(األطفال يف املواد اإلباحية 

ـ    -٦٦  تشرين  ٢٢(ن ذلك، صدَّقت سلوفينيا على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية            وفضـالً ع
 منها االتفاقية األوروبية حلماية حقوق      �وعلى معاهدات عديدة داخل جملس أوروبا       ) ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين 

ى إىل احملكمة األوروبية    اإلنسان واحلريات األساسية وبروتوكوالهتا اليت متكن مواطين سلوفينيا من تقدمي الشكاو          
 .حلقوق اإلنسان

أبريل / نيسان ٢(وصدَّقت سلوفينيا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية              -٦٧
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل          : وبـروتوكوالها ) ٢٠٠٤

تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن      التفاقـية األمـم امل    
 ١٥(طـريق الـرب والـبحر واجلـو املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية                   

 ).٢٠٠٤أبريل /نيسان

  اإلعالم وتوعية اجلمهور-رابعاً 

نينات، شهدت مجهورية سلوفينيا، اليت كانت آنذاك جزءاً من يوغوسالفيا، جهوداً           قـرب هنايـة الثما     -٦٨
متضافرة بذهلا أفراد فضالً عن شىت املنظمات غري احلكومية إليقاظ الوعي بأمهية حقوق اإلنسان بني الناس وهيئات 

ة ذات تعددية سياسية بعد عام ومع التحول من دولة احلزب الواحد إىل دميقراطية برملانية ودول. الدولة ذات الصلة
وإىل جانب شىت املنظمات غري احلكومية      . ، ازدادت تلك اجلهود توسعاً بل أضفي عليها الطابع املؤسسي         ١٩٩٠

مـثل احتاد هلسنكي حلقوق اإلنسان وهيئة العفو الدولية، مارس جملس حقوق اإلنسان واحلريات األساسية أكرب                
 . من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف املاضينشاط يف هذه احلركات وساهم بالكثري
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منظمة كليوتش  : وهـناك اآلن مـنظمات غري حكومية كثرية تنشط يف شىت اجملاالت يف سلوفينيا منها               -٦٩
(KLJUC))  يف جمـال االجتار بالبشر ومحاية الضحايا( ؛ ومعهد السالم(Mirovni institut))  يف جماالت التثقيف

يف جمال إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي      ) (وتعين معاً  (Skupaj؛ ومنظمة   )يزحبقـوق اإلنسان ومكافحة التمي    
؛ )يف جمال حقوق الطفل    ((SEECRAN)ومنظمة سيكران   ) لألطفـال املتأثرين باحلرب يف جنوب شرقي أوروبا       

 .ورابطة األمم املتحدة؛ ومركز اإلعالم والتوثيق جمللس أوروبا فضالً عن منظمات أخرى كثرية

ميارس أمني املظامل دوراً رئيسياً يف إطالع اجلمهور على انتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية              و -٧٠
ويشارك أمني املظامل يف املناقشات العامة، ويرد على األسئلة العاجلة ويوجه االهتمام إىل االنتهاكات . يف سلوفينيا

وية والتقارير اخلاصة والنشرات اإلخبارية واملؤمترات       من خالل مقاالت تنشر يف وسائط اإلعالم والتقارير السن         �
ويف األعوام املاضية، شن مكتب أمني املظامل محالت        . الصـحفية وشبكة اإلنترنت واملواد التروجيية وما إىل ذلك        

وفضالً عن ذلك، مت نشر مطبوعة جديدة يف        . عديـدة للترويج حبقوق اإلنسان، وخاصة يف ميدان حقوق الطفل         
واهلدف األساسي للرسالة   ".  كيف حتمي حقوقك   �أمني املظامل   " إخبارية جمانية أطلق عليها اسم       شـكل رسالة  

اإلخبارية هو تثقيف الناس بشأن حقوقهم وتعريفهم بطرق التماس املساعدة وتصحيح األخطاء واإلسهام بذلك يف 
. ناسبة يوم حقوق اإلنسان    مب ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٠وظهرت النسخة األوىل يف     . تقلـيل االنتهاكات  

وتصدر الرسالة اإلخبارية ثالث أو أربع مرات سنوياً وتتوافر يف الوحدات اإلدارية واملستشفيات والعيادات الطبية 
واملكتـبات ومكاتـب العمـل وبيوت الطالب واملدن اجلامعية ودور املسنني واملنظمات غري احلكومية ومراكز                

 .كز الشرطة وغريهااخلدمات االجتماعية والسجون ومرا

و) احملامي (Pravinkوهناك منشورات أسبوعية وشهرية يف سلوفينيا تغطي املهنة واملمارسة القانونية من بينها              -٧١
Pravna praksa) املمارسة القانونية(و ،Revija za Kriminalisitiko in Kriminologijo ) جملة التحقيق اجلنائي وعلم

 Zbornik znanstvenihو) النظرية واملمارسة (Toriaja in praksa، و)نشرة العقوبات (Penoloski biltenو) اإلجرام

razprav )وتنشر كلها بانتظام مقاالت عن محاية حقوق اإلنسان) جمموعة املناقشات العلمية. 

 احلواشي

حقق من  يـتألف الدخل القومي اإلمجايل من الناتج احمللي اإلمجايل مضافاً إليه صايف الدخل املت              )١( 
 ).منقوصاً منه مدفوعات مماثلة تقدم لغري املقيمني ممن يسهمون يف االقتصاد احمللي(االستثمارات يف اخلارج 

وقبل .  كان أساس حساب معدل التضخم هو الرقم القياسي لألسعار االستهالكية          ١٩٩٨منذ عام    )٢( 
 .ذلك كان الرقم القياسي ألسعار التجزئة هو املستخدم

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


