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  مقدمة    
الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

جـرى  و. ٢٠١٠ربايـر   ف/ شـباط  ١٩ إىل   ٨، دورته السابعة مـن      ٥/١حقوق اإلنسان   
فربايـر  / شـباط ١٦  يـوم ت ُعقد يت ال ة عشر ةالرابعيف اجللسة   سلوفينيا  املتعلق ب ستعراض  اال

اعتمد الفريـق العامـل      و . صموئيل جبوغار  ، سلوفينيا وزير اخلارجية   وفَدوترأس  . ٢٠١٠
  . ٢٠١٠فرباير / شباط١٩ يوم تقد ُعيت الة عشرةالسابعجلسته سلوفينيا يف املتعلق بالتقرير 

فريق املقـررين التـايل     ، اختار جملس حقوق اإلنسان      ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧ويف    -٢
ـ   ستعراض  اال لتيسري   )الثالثيةاجملموعة  (       مـصر والربازيـل والواليـات      : سلوفينيااملتعلـق ب

  . املتحدة األمريكية
ض غـرا ، صدرت الوثائق التالية أل    ٥/١ من مرفق القرار     ١٥للفقرة  عمالً بأحكام   و  -٣
  :سلوفينيااملتعلق بستعراض اال

ــين  )أ(   ــر وط ــ/تقري ــرض خط ــدَّم يع ــرة ُمقَ ــاً للفق ) أ(١٥ وفق
)A/HRC/WG.6/7/SVN/1(؛  

ـ امله  تأعّدللمعلومات  جتميع    )ب(          وفقـاً   حلقـوق اإلنـسان      ة الـسامي  يةفوض
  ؛)A/HRC/WG.6/7/SVN/2) (ب(١٥للفقرة 

) ج(١٥ وفقـاً للفقـرة   ان  السامية حلقوق اإلنـس   موجز أعدته املفوضية      )ج(  
)A/HRC/WG.6/7/SVN/3.(  
منرك االـد سلفاً   هتاعّدأ الثالثية قائمة أسئلة     اجملموعة عن طريق يا  ينفول س ىلإ تحيلوأُ  -٤

يرلندا الـشمالية واألرجنـتني واجلمهوريـة       آوالسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و     
 الـشبكة   ن خـالل  تلك األسئلة م  طالع على   وميكن اال . التشيكية والنرويج وأملانيا وهولندا   

  . اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

   عملية االستعراض موجز مداوالت  - أوالً  

   االستعراض موضوعالدولة احلالة من جانب عرض   - ألف  
 ،وزير خارجية مجهورية سلوفينيا، يف بيانه االستهاليل،  صموئيل جبوغارأشار السيد  -٥
 عن   فضالً ، مؤسسات حكومية ذات صلة    شاركت فيها التقرير الوطين اليت     عملية إعداد    إىل

 ممثلني عن سـبع وزارات      يضموأضاف أن الوفد املشارك يف الدورة       . ممثلني للمجتمع املدين  
  . ةيوثالثة مكاتب حكوم
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الصكوك القانونية الدولية واجبة التطبيق     ينص على أن    وأشار الوزير إىل أن الدستور        -٦
 إىل أن سلوفينيا قد وجهت دعوة مفتوحـة  وأشار أيضاً.  النظام القانوين السلوفيين    يف مباشرةً

قـوق   نشيطة معنية حب   سلوفينيا مؤسسة وطنية  كما أن ل  . مجيع آليات اإلجراءات اخلاصة     ىلإ
 اً حقوق اإلنسان تقييم   إعمال تقوم بتقييم قوق اإلنسان،   اخلاص حب ظامل  املأمني  هي  اإلنسان،  
  . حر ومستقلووجود جمتمع مدين قوي  وتدعم مستقالً

 منذ إعداد   طرأت عن التطورات اليت     حديثة معلومات   ميتقدَتودُّ  سلوفينيا   ذكر أن و  -٧
رت احلكومـة تنفيـذ     ، قرّ " املشطوبني األشخاص "ون يسمَّ نفيما يتعلق مب  ف. التقرير الوطين 

لة شكورة تسوية م   ضر تدركبعد أن أ  القرارات ذات الصلة الصادرة عن احملكمة الدستورية        
  عـامي  الذين مل يتقدموا بطلبات للحصول على اجلنـسية الـسلوفينية يف    أولئك األشخاص 

قـرار   ٢ ٣٠٠، صدر أكثر من     وهكذا. قامة الدائمة  من سجل اإل   وازيلأُف،  ١٩٩١/١٩٩٢
سجل اإلقامة الدائمة يف سـلوفينيا      أُزيلوا من   ألشخاص الذين   فائدة ا  ل ٢٠٠٩ يف عام    إضايف

ـ  على ذلك،    وعالوةً.  على تصريح إقامة دائمة    واحصلكانوا قد   أولئك الذين   فائدة  ول ري جت
 نامجة عن تناقضات أخرى مع الدستور     حل   القانون الذي سي   ة يف اجلمعية الوطنية مناقش    حالياً

م للوضع القانوين ملواطين مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشتراكية السابقة الذين      القانون املنظِّ 
  . يف مجهورية سلوفينيايعيشون

القراءة األوىل ملـشروع قـانون األسـرة يف         باجلمعية الوطنية   ومن املقرر أن تقوم       -٨
ب البـدين لألطفـال     ااملقترحات اجلديدة حظر العق   ومن مجلة   . أبريل/مارس أو نيسان  /آذار
  . إقرار املساواة بني تعاشر الزوجني من نفس اجلنس وتعاشر الزوجني من اجلنسنيو
فائدة تكافؤ الفرص ل  متعلق ب  املناقشة العامة بشأن قانون جديد       مؤخراًتمت  وقد اختُ   -٩
 صدرباإلضافة إىل ذلك، و. ع أن يتم اعتماده يف وقت الحق من هذا العامتوقّالذي يملعوقني، ا

  . ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصةيتعلق بإيداع ا قانون جديد مؤخراً
 باالستناد إىل  اجلهود املبذولة ملكافحة العنف املرتيل       ةمتت مضاعف  على ذلك،    وعالوةً  -١٠

الربنامج الوطين ملنع   املتعلق ب قرار  إىل ال  و ،قانون عقوبات جديد  إىل  قانون منع العنف املرتيل، و    
  . ٢٠١٤-٢٠٠٩ للفترة سريالعنف األ

 سلوفينيا، يف وقت الحق من هذا الشهر، إىل أن احلكومة خططت العتماد        تأشارو  -١١
اليت هتم  تدابري  الدد  حي،  ٢٠١٥-٢٠١٠لروما للفترة   اخلاصة با تدابري  من ال مج وطين جديد    برنا
 والرعاية الصحية والعمل وظـروف املعيـشة         وااللتحاق باملدارس  التعليمكاالت رئيسية   جم

  . والثقافة ومكافحة التمييز
جملتمـع   اندماج املهـاجرين يف ا     جمايل تطورات جديدة يف     حبدوثسلوفينيا  وأفادت    -١٢

  . وتوفري احلماية الدولية
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      /ول يف كـانون األ    ُشـّنت، تكثيف جهود مكافحة مجيـع أشـكال التمييـز،          ول  -١٣
  ". التنوع ظل  يفونساوتم"عنوان حتت محلة توعية ، ٢٠٠٩ديسمرب 

حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك تدريب       ليف جما والتدريب  للتثقيف  ويوىل اهتمام خاص      -١٤
  . القضاءموظفي سلحة والشرطة وأفراد القوات امل

سلوفينيا يف صياغة خطة عمل وطنية لتنفيذ قـرارات         شرعت  وباإلضافة إىل ذلك،      -١٥
  .  الرتاعات املسلحة أثناء إىل محاية النساء واألطفال يفراميةجملس األمن ال

 أنسـلوفينيا إىل    أشارت  حقوق املرأة،   سئلة املطروحة سلفاً بشأن     األوفيما يتعلق ب    -١٦
 القضاء على التمييز ضـد املـرأة        دفهباملستمر  رصد احلكومة   ها خيضعان ل   املرأة ودور  حالة

ما فيما يتعلـق    سّي ، ال واملساواة بينهما واقعاً   اًوتضييق الفجوة بني املساواة بني اجلنسني قانون      
 ويف  القطاع العـام  يف  صنع القرار   دوائر  شاركة املرأة والرجل يف سوق العمل، وكذلك يف         مب
شري أيضا إىل الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل وإىل اعتماد            أُو. ة السياس الجم

  . ي والتدابري املتخذة يف هذا الصددسرقانون منع العنف اُأل
 اليت تأخَّر بت    قضايافصل يف ال   لل "لُوِكْندا "مشروعوفيما خيص األسئلة اليت تناولت        -١٧

التصدي له باختـاذ     مت   ل حتدياً شكِّتزال  تة ال   سألا أن هذه امل   سلوفينيت  ، أوضح  فيها احملاكم
ـ      بغية  مد قانون خاص    عُت، ا ٢٠٠٦يف عام   و.  شىت تدابري  دعاوىمـساعدة األطـراف يف ال

.  فيهـا  احملـاكم  اليت تأخَّر بت     القضايافصل يف   مد برنامج لل  اعُت،  ٢٠٠٥يف عام   و. القانونية
قـد  فعالية تنفيذ برنامج العمل املـذكور، و      برصد  احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان     وتقوم  

ل قانون محايـة احلـق يف       يعد ت مت،  ٢٠٠٩يف عام   و. كانت االستعراضات حىت اآلن إجيابية    
يف عملية البت يف " لُوِكْندا "مشروعميضي  و.بغية تعزيز فعاليته احملاكمة دون تأخري ال مربر له

  تلك ستستمر ومع ذلك،.٢٠١٠ول هناية عام حبلاحملاكم اليت تأخر الفصل فيها    قضايا  معظم  
  . اجلهود يف املستقبل

 سـلوفينيا  تن احلماية من التمييز، أشاربشأ اليت طُرحت سلفاً  فيما يتعلق باألسئلة    و  -١٨
ميع األشخاص املوجودين جلالدستور يضمن محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية  إىل أن

  .  متييزاوطين ودومنال النظر عن أصلهم  مجهورية سلوفينيا، بصرفداخل إقليم

   االستعراض موضوعاحلوار التفاعلي وردود الدولة   - باء  
التوصيات اليت قّدمت خالل    وترد  .  ببيانات اًوفد ٥٥  أدىل يف أثناء احلوار التفاعلي،     -١٩

  . احلوار يف الباب الثاين من هذا التقرير
اإلجنـازات الـيت    على  قوق اإلنسان و  حبا  وأثىن عدد من الوفود على التزام سلوفيني        -٢٠
 إنشاء اإلطار املؤسسي والقانوين لتعزيز ومحاية حقوق        خاصة منها قت منذ االستقالل، و   حتقَّ

مشاركة سلوفينيا النشطة يف جملس حقـوق اإلنـسان،    على  وأثىن عدد من الوفود     . اإلنسان
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ل حقوق اإلنسان   قيف يف جما  ثالت يف ميادين منها      الدور الذي يؤديه هذا البلد      على وخصوصاً
  . وحقوق الطفل

 هذا البلد، مبا يف ذلـك االلتـزام         الذي اعتمده لقيم املشترك   اإطار   يطالياإتشاطر  و  -٢١
يطاليـة األصـل يف   يطاليا عناية خاصة لألقليـة اإل   إ ويلتو. باحترام حقوق األقليات القومية   

  . يطاليا توصياتإقّدمت و. الحفاظ على حقوقهلسلوفينيا و
مواصلة تطوير وتعزيز اإلطـار      ليف سبي أعرب األردن عن تقديره للجهود املبذولة       و  -٢٢

  . األردن توصيةوقّدم . التشريعي واملؤسسي
بعـض الـسياسيني،     لدىعن خطاب الكراهية    وردت   تقارير   اجلزائر إىل وأشارت    -٢٣

. ا هلذه املمارسات   سلوفيني تصدى هبا تية اليت   كيفت عن ال  الكراهية العنصرية، وسأل  فضالً عن   
  . قّدمت اجلزائر توصياتو

ـ شـبه التـام    سـلوفينيا  اندماجالواليات املتحدة األمريكية    والحظت    -٢٤     شبكةيف ال
 لوقـوع أعربت عن قلقها و. ية السياسية واالقتصادية والدفاع  نظمات امل  من أطلسية - األورو

. االجتار باألشـخاص  اليت تقوم ب  نظمات  ملاجملرمني و االعديد من املواطنني واملهاجرين ضحية      
  . وقّدمت توصيات

من أصل  ن  واملقيمذي يتعرض له    لاالنرويج بالتقدم احملرز يف التصدي للظلم       ورّحبت    -٢٥
ومع أن  . ١٩٩١ت يف عام    حدثالقوانني التقييدية املتعلقة باجلنسية اليت أُ     غري سلوفيين بسبب    

 فإهناعاملة،  امليف  بالرجل  عدم مساواة املرأة    ل التصدي   لمن أج ة  تخذتالحظ التدابري امل  النرويج  
ال تزال النرويج تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد         و. جنتائعدم حتقيق أي    تشعر بالقلق إزاء    
  . قّدمت النرويج توصياتو. النساء والفتيات

،  فيهـا  احملـاكم  اليت تأخَّر بت     قضاياعن تراكم ال  تقارير  علماً ب املكسيك  أحاطت  و  -٢٦
التقدم احملـرز يف    عن  ، و من أجل التصدي هلذه املسألة    ت معلومات عن التدابري املتخذة      وطلب

لغاء وضع اإلقامة الدائمة للمواطنني مـن       إىل  إ املكسيك   تشاروأ. "لُوِكْندا"مشروع  تنفيذ  
قّدمت و.  هذه املسألةاليت تناولتاملناقشات الربملانية إىل   و ١٩٩٢عام  يف  يوغوسالفيا السابقة   

  . يك توصياتاملكس
ـ ، لكنّ "املـشطوبني األشخاص  "ستراليا باجلهود الرامية إىل حل مسألة       ورّحبت أ   -٢٧ ا ه
ستراليا وحثّت أ. شخص مل ُيحَسم أمرهم بعد ٤ ٠٠٠ حقوق عدم احترام بالقلق من    تشعر

ـ و.  فيها احملاكماليت تأخَّر بت    قضايا  للنظر يف ال  عملية اإلصالح القضائي    تسريع  على    تأثن
  .  وقّدمت توصيات.ومايا على اجلهود املبذولة لتحسني أوضاع أقلية الرسترالأ

احملكمة الدستورية بشأن مـواطنني مـن       حكم  كندا بقرار احلكومة تنفيذ     ورّحبت    -٢٨
 التفاوت يف   بإزالة أوجه بت  رّح كما   ا من سجل املقيمني الدائمني    وطبيوغوسالفيا السابقة شُ  

وأشارت . ني رمسياً لاملسجَّاملتعاشرين من نفس اجلنس      بني و املرياث بني الزوجني  نظام  تنظيم  
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    هدد احلق يف احملاكمـة دون تـأخري        فيها ي  احملاكم   اليت تأّخر بت  القضايا  تراكم  كندا إىل أن    
  . قّدمت كندا توصياتو. ال مربر له

. اليمن أن عدد احلاالت اليت تنطوي على االجتار بالنساء واألطفال كـبري            الحظو  -٢٩
مالحقـات قـضائية    ّما إذا متّت    عوجراءات للحد من االجتار     ّما اتُّخذ من إ   اليمن ع ل  وسأ
أشار اليمن إىل أن اآلالف قد      و. النساء واألطفال  ب احق من اجترو    يفصدرت أحكام قضائية    و
عن املعوقات اليت تقف أمام أولئك الذين يرغبـون يف          وسأل   واطَنة،رموا من حقهم يف امل    ُح

  . سية السلوفينيةاحلصول على اجلن
إىل أن التعديالت الـيت      و  أملانيا إىل أن االجتار بالنساء ال يزال ميثل مشكلة         تأشارو  -٣٠
 عـدد   فـض ا إذا اخن  أملانيا عمّ وسألت  . االجتار بالبشر  جرَّمتت على قانون العقوبات     جريأُ

  .  ملنع االجتار املتخذةتدابريوعن اللة الجتار املسجَّاحاالت 
ـ طر اجلهود الرامية إىل إنشاء دولة دميقراطية حديثة و        والحظت قَ   -٣١ ضمان حقـوق   ل

ز على حقـوق    ألحكام املنصوص عليها يف الدستور تركّ     ا إىل أن ثلث     تاإلنسان كما أشار  
وقّدمت . ن العديد من القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان      إىل سَ اإلنسان واحلريات األساسية، و   

  . قطر توصيات
تقارير تفيد بأن إنفاذ التشريعات املتعلقة باجلرائم اليت تنطوي على          هنغاريا  والحظت    -٣٢

ورّحبت .  من التحسني  تطلب مزيداً ياملواد اإلباحية   استغالهلم يف   بيع األطفال وبغاء األطفال و    
 نتائج التحقيقات اجلنائية وسألت هنغاريا عن. وماا باختاذ تدابري لتعزيز محاية حقوق الرهنغاري

  . ار بالبشريف قضايا االجت
أعربت اهلند عن قلقها إزاء فقدان عدد كبري من األشخاص اجلنـسية الـسلوفينية              و  -٣٣
طلبت اهلنـد   و.  التناقضات يف التشريعات ذات الصلة     حلىل  إدف  ااهلقانون  المشروع  إزاء  و

قـّدمت  و. قوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس  حلإنشاء مؤسسة وطنية    فيما خيص   سلوفينيا  آراء  
  . توصيةاهلند
ددة يف   احمل جالواآل" املشطوبنياألشخاص  " تدابري تسوية مسألة     عنفرنسا  وسألت    -٣٤
أعربت فرنسا عن تقـديرها     و. روما ال طائفة زيادة إدماج تدابري   كما سألت عن      التدابري تلك
 من اعتماد قانون بشأن     ، خاص وجه ب بّين،ا يت مثلمإصالح النظام القضائي    يف   احلكومة   رغبةل

  . قّدمت فرنسا توصياتو. احلق يف حماكمة سريعةمحاية 
تحسني وضـع   لجيابية لتحقيق املساواة بني اجلنسني و     اإلطوات  اخلالحظت تركيا   و  -٣٥
 ومـا  تركيا عزم سلوفينيا على التصدي للتحديات املتعلقـة حبقـوق الر           واستحسنت. املرأة
  . قّدمت تركيا توصيةو.  يوغوسالفيا السابقةمواطينو

، وضـعف   ٢٠٠٨ األعمال املعادية لألجانب يف عـام        تنامي باكستان   الحظتو  -٣٦
 حرية العبادة يف بعـض      تقييدأعربت باكستان عن قلقها إزاء      و.  التمييز مناحلماية القانونية   
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ـ       أىل  ةً إ احلاالت، مشري  .  عـدة سـنوات  اًن طلب تصريح لبناء مسجد يف ليوبليانا ظل عالق
  . قّدمت باكستان توصياتو

هليئات املنشأة مبعاهدات إزاء استمرار املواقف النمطية جتـاه         ابوتان قلق   الحظت  و  -٣٧
 ، وخـصوصاً  وما الر استمرار تعرض حظت بوتان القلق من     ال  كما املرأة ودورها يف اجملتمع   

  . وقّدمت توصية. لتحيز والتمييزل، منهمفتيات النساء وال
يرلندا الشمالية إزاء التمييز    آظمى و اململكة املتحدة لربيطانيا الع   وال يزال القلق يساور       -٣٨

الصحة واإلسـكان  وحقوقهم يف  محاية حقوقهم الثقافية ما خيص فيوال سيما يف حق الروما،  
 اليت تأخَّر بـت  قضاياتراكم ال حماوالت احلد من ت على ثن أ اململكة املتحدة ومع أن   . والعمل
ملقبوض عليهم إىل احملاكمـة دون      اتقدمي   لضمان    باإلمكان فعل املزيد   هقالت إن ،   فيها احملاكم

 استمرار املواقـف النمطيـة جتـاه املـرأة     إزاءقلق وهي ال تزال تشعر بال. تأخري ال مربر له   
واستفسرت عن خطط احلكومة من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني، ال سـيما يف مكـان                

  .وقّدمت توصيات. ةوال تزال قلقة إزاء العنف املرتيل واالجتار بالنساء لغرض الدعار. العمل
ف العنـف   عرِّالذي ي  الربتغال إىل أن بدء سريان قانون العقوبات اجلديد،          تأشارو  -٣٩

ـ أشادت هب أمران   املرتيلقانون منع العنف    بدء سريان    جرمية حمددة، و   أنهاملرتيل ب  لجنـة  الا  م
ء اسـتمرار   اللجنـة إزا    قلق  أيضاً الحظت الربتغال و. القضاء على التمييز ضد املرأة    املعنية ب 

  . قّدمت الربتغال توصياتو. انتشار العنف ضد النساء والفتيات
 ت، أشـار  "املـشطوبني األشـخاص   " ون يسمّ ن م بشأنت  طُرح ةلئسأ على   رداًو  -٤٠

سلوفينيا إىل املعلومات اليت سبق تقدميها يف بياهنا االستهاليل فيمـا يتعلـق بإصـدار وزارة                
ت مشروع ن احلكومة سبق أن أعّدأ  جمدداًتدكّوأ .٢٠٠٩الداخلية قرارات تكميلية يف عام 

ومن املرجح أن ،  النظر فيه قريباً زمعنه يُ وقالت إ ىل الربملان ملعاجلة القضايا املتبقية،      إ قُّدمقانون  
اإلقامة عيد حق ، أن يهدا اعتميف حالالقانون،  ذلك من شأنو. مارس/ آذار شهريفيتم ذلك 

 السكان يف   ت أمساؤهم من سجالّ   ُحذفتالذين  ا السابقة   يوغوسالفيمن  مجيع األشخاص     ىلإ
  . سنة ١٨ منذوحة طر هذه املسألة، امله سيتسىن أخرياً حل، فإنعليهو. ١٩٩٢عام 
ـ    ،سلوفينيا إىل أن الدستور   ت  فيما يتعلق مبسألة الروما، أشار    و  -٤١ شامل،  والقـانون ال

ـ  مجيعهم يشكّلون أطـراً    ،ةالصحوالقانونني القطاعيني اخلاصني املتعلقني بالتعليم و       ة قانوني
عـن  س متاَرهذه احلقوق كانت وقد . م وضع الروما يف اجملتمع وممارسة حقوقهم تنظِّ ةأساسي

 مـن   عدد من األمثلة على تدابري حمـددة      ذُكرو. ية خمتلفة  تكميلية وبرامج وزار   طريق قوانني 
مي املساعدة املالية للبلديات مـن       وتوفري اخلرباء وتقد   ؛لروماا اعتماد استراتيجية لتعليم     تهامجل

الرعاية من  ددة  احملهنج مبتكرة لتلبية احتياجات الروما      واّتباع  أجل تطوير مستوطنات الروما؛     
  .رمي إىل تعزيز لغة الروماتتدابري اختاذ ؛ ودماجهم يف ميدان العمل واختاذ تدابري إل؛الصحية
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وضـع   سلوفينيا إىل    ت، أشار لبشربا االجتار   بشأن سئلة اليت طُرحت   األ صفيما خي و  -٤٢
زت على جمموعة   لفريق العامل املشترك بني اإلدارات ملكافحة االجتار بالبشر خطة عمل ركّ          ا

. املـسألة هبذه   وإعالم اجلمهور والفئات املستهدفة      ةيتوعواسعة من األنشطة اليت هتدف إىل       
عمل تـسعى إىل تعزيـز      الخطة  فإن  عف،  تني األض  الفئ يشكلون النساء واألطفال    اً ألن نظرو

نوعيـة    أيضاً حّددت سلوفينيا أن خطة العمل      تأوضحو.  اليت تستهدفهم  منع االجتار أنشطة  
الجتـار  اأن عدد حـاالت     وأفادت ب . ضحايا االجتار بالبشر  فائدة  برامج املساعدة واحلماية ل   

         يف الـسنوات الـسابقة     أن ذلك العدد كان يبلـغ       ، و حالة ٣٨ بلغ ٢٠٠٩املسجلة يف عام    
  .  حالة يف السنة٤٠ وحن

ـ   تد، أكّ  فيها احملاكم اليت تأخَّر بت     قضاياتراكم ال فيما يتعلق مبسألة    و  -٤٣ ه  سلوفينيا أن
تبـّين أنـه     لتسريع البت يف تلك القضايا    د برنامج خاص    ااعتم،  ٢٠٠٥ يف أواخر عام     مت،

، ٢٠٠٩ عـام يعي ل  اإلصالح التشر  بشأنمعلومات  أعادت سلوفينيا تأكيد    و. جحانبرنامج  
  . راكم تلكالتحل مسألة  على اعزمهو

ن تدابري ملنع العنـف  إسلوفينيا قالت فيما يتعلق مبسألة العنف اجلنسي ضد النساء،       و  -٤٤
يف التشريع املتعلق   و يف الربنامج الوطين ملنع اجلرمية،       تدرجقد أُ اجلنسي ضد النساء واألطفال     

 هذه اجلرائم تظـل طـيَّ       نألو. لوقاية من العنف املرتيل   بالعنف املرتيل ويف الربنامج الوطين ل     
.  حتسني الكشف واإلبالغ والتوعيـة     هينشطة  ، فإن غاية األ   يف كثري من األحيان   الكتمان،  
منع حـدوث  كشف عنها نتيجة زيادة اجلهود الرامية إىل حتسني   ُيعدد احلاالت اليت    وقد زاد   
  . عنهوالكشفالعنف 
أمـني  مؤسـسة   ن  إسلوفينيا  قالت  قوق اإلنسان،   حلالوطنية  ؤسسة  باملفيما يتعلق   و  -٤٥

أهنا معتَمدة من   مبادئ باريس، و  تفي مبعظم   ،  ١٩٩٤ منذ عام    املنشأةمظامل حقوق اإلنسان،    
  . جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

يانا، أشارت سـلوفينيا إىل أن      بناء املسجد أو املركز اإلسالمي يف ليوبل      وفيما يتعلق ب    -٤٦
  املسجد ختصيص قطعة أرض لبناء    من أجل     األول ا يف سلوفينيا قّدمت طلبه    ة اإلسالمي طائفةال

، ٢٠٠٨ املشكلة القانونية يف عام      تلَُّحو.  حدثت  مشاكل قانونية  ةعد، لكن   ١٩٦٩يف عام   
. تصميم املعمـاري  للمناقصة  طلب   بصدد اإلعالن عن   يف سلوفينيا اآلن     ة اإلسالمي طائفةوال

  .  على هذا األساسصريح بناءعلى توستحصل 
االجتـار  بتجـرمي    ال يعترف    سجل السوابق القضائية لديها    سلوفينيا أن    تأوضحو  -٤٧

 يف  ،املـدعني العـامني   نشاط  ن  فإباإلضافة إىل ذلك،    و. أيضاًاالسترقاق  بل جيرِّم   ،  فحسب
غري أن . االجتار بالبشربأهنا جنايات رائم اجلتوصيف تلك  يف ال ُيستهان به، قيد النظرالقضايا  
  . أو التسويةطورسجل السوابق القضائية بلغ درجة كافية من الت ال يعين أن ذلك
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. ٢٠٠٤منذ عام    كافحة االجتار باألشخاص  بأن األولوية قد ُمنحت مل     مصر   تّروأق  -٤٨
 األطفـال وبغـاء     بيعللتصدي ل التدابري املتخذة لوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية        وسألت عن   

 عن التدابري املتخذة لضمان رصد مبدأ املساواة        املواد اإلباحية، فضالً  استغالهلم يف   األطفال و 
  . قّدمت مصر توصياتو. فعاالً اًرصديف احلصول على التعليم للجميع 

 عـن لمت  استع الناطقة باللغة األملانية و    اجلماعاتوالحظت النمسا أنه مل يرد ذكر         -٤٩
 عن حالة تنفيذ القانون اجلديد الذي ينظم املركز القانوين ملـواطين            تسأل كما   ةهذه املسأل 

  . قّدمت النمسا توصيةو. يوغوسالفيا السابقة الذين يعيشون يف مجهورية سلوفينيا
ض أمر يقّووهو  فئات معينة من القضايا، استمرار تأخُّر البت يف هولندا إىل   تأشارو  -٥٠

ن احملكمـة   صادر ع  قرار   مبوجب  ُمنحت، جلمعية الوطنية  ا ىل أن كما أشار إ  . سيادة القانون 
تعاشرين من نفس اجلنس بغريهم      امل ساواة مهلة ستة أشهر مل    ،٢٠٠٩ هيولي/يف متوز الدستورية  

     إىل أنـه   تالجتار بالبشر، وأشار  التصدي ل إجراءات  بورّحبت احلكومة   . اثاملري حقوق   يف
 اجتـار  قضاياى الرغم من بدء التحقيقات اجلنائية يف   عل اجتاريف قضايا    أي عقوبات    مل تصدر 
  . وقّدمت توصيات. مزعومة

وأحاطت .  ملعاقبة التمييز باعتباره جرمية    ُتتَّخذ اإلجراءات اليت    عنوا  غنيكاراوسألت    -٥١
  علـى   اليت تنطوي  قضايا إىل حتسني املالحقة القضائية يف ال      الراميقانون محاية الشهود    علماً ب 

  .  توصياتوقّدمت نيكاراغوا. ري واالجتار بالبشرالبغاء القس
 خاصـةً أعربت كازاخستان عن قلقها إزاء استمرار املشاكل اليت تواجهها املرأة، و         و  -٥٢

النساء وارتفاع معدل   باملواقف النمطية والتمييزية واالجتار     استمرار  نساء الروما، مبا يف ذلك      
ـ حأو. التحـرش اجلنـسي  انتـشار  وفيات األمهات وعدم املساواة يف سوق العمل و       ت اط

انتهاكات حقوق األقليات الدينية والعرقية واالعتداء       تناولت   التقارير اليت ب  علماً كازاخستان
ال ُتمنح  خاصة    ومحايةً اًحقوقمتنحان    اهلنغارية واإليطالية  تنييألقلِّا والحظت أنَّ على األطفال   

  . كازاخستان توصياتوقّدمت . ألقلياتغريمها من ال
عاهدات فيما يتعلق بالتمييز ضد امل إىل املشاكل اليت أبرزهتا هيئات      بيالروس تأشارو  -٥٣

 التدابري العملية لتعزيـز مؤسـسة       وسألت بيالروس عن  . النساء والفتيات من طائفة الروما    
أي ونتـائج   عمل ملكافحة االجتار باألشخاص،     ال عن نتائج تنفيذ خطة      تاستفسرو. األسرة

التحقيقـات واملالحقـات    املتعلقـة ب  حصاءات املتاحة   اإلعن  ، و ذي صلة هبا  تابعة  مبرنامج  
  . يالروس توصيةبقّدمت و. القضائية وقرارات احملاكم بشأن االجتار

لمركز القـانوين   لم  نظِّامل ١٩٩٩ قانون   الذي أُجري على   بولندا التعديل    الحظتو  -٥٤
قرارات احملكمـة   ك  لكذالحظت  و .يعيشون يف سلوفينيا  الذين  ملواطين يوغوسالفيا السابقة    

 وتساءلت". املشطوبنياألشخاص  " دستورية تدابري تنظيم مركز       حكمت بعدم  الدستورية اليت 
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يتوافـق وأحكـام    األشـخاص   بشأن أولئك   اعتماد قانون   الرامية إىل   طوات  اخل عنبولندا  
  . قّدمت بولندا توصيةو. لتنظيم وضعهمأخرى تدابري عن  و،دستورال

ـ           تأشارو  -٥٥    . ل مـشكلة  مجهورية إيران اإلسالمية إىل أن االجتار بالنساء ال يزال ميثِّ
عاين من التحيـز    ت نساء وفتيات الروما،     هافين  ة الروما، مب  طائف األقليات، وخاصةً وال تزال   
إنفاذ بن  كلَّفومموظفون   قام هبا سوء معاملة    حاالتوأشارت إىل ورود تقارير عن      . والتمييز

. هبـم  املناسبة   باتإنزال العقو عدم  وأولئك املوظفني    الوايف مع   تحقيق  ال دمإىل ع القانون، و 
  .وقّدمت توصيات. استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتياتإيران كذلك الحظت و

والحظت اجلماهريية العربية الليبية تنفيذ الربامج واملشاريع اهلادفة إىل تعزيز حقـوق      -٥٦
مبـادرة  وأمني مظامل الطفل، املتمثل يف إحداث مؤسسة رائد  الحظت املشروع ال   كما الطفل

تدابري ال عن   وتساءلت.  صنع القرار  دوائرألطفال الوصول إىل    ل ن يتيحان يذلصوت الطفل، ال  
ما العنف املرتيل والعنف سّي لتصدي جلميع أشكال العنف ضد األطفال، وال      ا لاملتخذة من أج  

  . يف املدارس
ك على اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخباصة أثنت البوسنة واهلرس و  -٥٧

 املساواة بـني    زيادة اختاذ مزيد من التدابري لضمان       ضرورة ت أوضح اتعديل الدستور، لكنه  
من أجزاء أخرى مـن يوغوسـالفيا       أتوا   أمساء أشخاص  شطب عن   تضحاستوو. اجلنسني

أولئـك  مهية تدابري ضـمان حقـوق       على أ مشددةً  ،  نيدائمالالسابقة من سجالت املقيمني     
  . وقّدمت توصيات. هتم بغريهموضمان مساوااألشخاص 

التعـاون   وإىل   سلوفينيااليت تربطه ب  وثيقة  الثنائية  العالقات  الأشار اجلبل األسود إىل     و  -٥٨
  . أطلسي -  األورويب واألورو االندماج يف احمليطنيالوثيق يف عملييت

ت أشارو. منظمة العمل الدولية  ت   يف معاهدا  اًنيا طرف ن سلوفي كو تشاد إىل    تأشارو  -٥٩
تشاد وحثّت . اإلجراءات اخلاصةمع عاهدات وامل إىل تعاون سلوفينيا الوثيق مع هيئات     كذلك

  .  بذل مزيد من اجلهودسلوفينيا على
ذلت من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني     جيابية اليت بُ   الصني باجلهود اإل   تبرّحو  -٦٠

  وأعربت .عنف املرتيل واالجتار بالبشر والقضاء على التمييز ومحاية حقوق الطفل         ومكافحة ال 
. ألمم املتحـدة  لتابعة ل  لتعاون سلوفينيا اجليد مع آليات حقوق اإلنسان ا        االصني عن تقديره  

حقـوق  يف جمال  للتثقيف ٢٠٠٥التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل عام      عن  الصني   تساءلتو
لروما واألقليات  ا متتعزيادة تدابري ملموسة ل  عن اختاذ ت الصني   واستعلم. اإلنسان والدميقراطية 

  .العرقية األخرى الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
منصب إنشاء  ومن مجلتها   رحب املغرب باجلهود الرامية إىل ضمان حقوق الطفل،         و  -٦١

 يـتم   ألطفال والـشباب  فائدة ا رنامج ل  احلقوق وإطالق أول ب    تلكنائب أمني املظامل حلماية     
             ملعوقنياخلـاص بـا   والحظ املغـرب برنـامج العمـل        . ٢٠١٦-٢٠٠٦لفترة  تنفيذه يف ا  
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 إىل أن تلك    ، مشرياً "الصديقة للمعوقني البلديات   "املسمىشروع  امل، و ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة  
  . املغرب توصيةوقّدم . هنشروإىل أنه ينبغي اإلخبار بنجاح تنفيذها الربامج أمثلة جيدة و

ـ كي  ت على قانون العقوبات ل    جريورّحبت أوزبكستان بالتعديالت اليت أُ      -٦٢ درج يف  ي
كما رحبـت   املواد اإلباحية،   استغالل األطفال يف     املسؤولية اجلنائية للمتورطني يف      أحكامه

أعربـت  و. فيةضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا    يف جمال   قت  قِّاإلجنازات اليت حُ  ب
.  التمييز ضد املرأة يف اجملتمع     إزاءأوزبكستان عن قلقها إزاء التمييز ضد الروما واملهاجرين، و        

 لالجتـار لتـصدي   من أجل ا  علومات عن أي تشريعات وتدابري جديدة       مزيداً من امل  وطلبت  
  . وصياتأوزبكستان توقّدمت . املواد اإلباحيةاستغالهلم يف البشر وملكافحة بغاء األطفال وب

كفل احترام املساواة   ي أن   من شأنه ي  ذألبانيا بإنشاء مكتب تكافؤ الفرص ال     ورّحبت    -٦٣
ـ   يات  اجلنسالحظت إنشاء مكتب    و. يف مجيع اجملاالت  احتراماً تاماً   بني اجلنسني     لمـن أج

  . قّدمت ألبانيا توصيةو. خرىاألة ميوالق طوائفللددة احملريات احلقوق واحل ضمان
اإلجنازات اليت حتققت منـذ     باجملتمع الدويل   وجوب اعتراف   لومبيا إىل    كو تأشارو  -٦٤

 تسـأل و. طت الضوء على اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز ضد املـرأة          سلّو. االستقالل
 إمكانية التوقيع والتصديق على اتفاقية محاية حقوق        تدرسكولومبيا عما إذا كانت سلوفينيا      

  . قّدمت كولومبيا توصياتو.  أسرهممجيع العمال املهاجرين وأفراد
 مـواطين  شـخص مـن      ٢٥٠٠٠شطب أكثر من    ه مت    سلوفاكيا إىل أن   تأشارو  -٦٥

مـد يف  الذي اعُتاألجانب  املواطنني   قانون  مبوجب يوغوسالفيا السابقة من سجالت السكان    
  . قّدمت سلوفاكيا توصيةو. ١٩٩١عام 
 الرومـا طائفة  اإليطالية و واهلنغارية   األقليات القومية    مركز صربيا إىل أن     تشاروأ  -٦٦

شجعت صربيا احلكومة على النظـر يف  و. كأقليات قومية حيظى باالعتراف مبوجب الدستور    
وشجعت مجيع املؤسسات   . قوميةات  أقليك معنيةإمكانية االعتراف مبركز جمموعات أخرى      

ـ ورّح.  الكايف بالقدرذات الصلة على تعزيز جهودها الرامية إىل استخدام اللغة الصربية             تب
  . قّدمت صربيا توصيةو." املشطوبنياألشخاص "ة مسألل حبصربيا بالتزام سلوفينيا 

                ورّحبــت اجلمهوريــة التــشيكية خبطــة العمــل ملكافحــة االجتــار بالبــشر  -٦٧
.  التدابري املتخذة ملنع وخفض حاالت انعدام اجلنسية       عنتساءلت  و. ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  

  .وصياتوقّدمت ت
 مـن املعلومـات بـشأن مـسألة         اً سلوفينيا مزيد  ت على أسئلة إضافية، قدم    اًرّدو  -٦٨

  . ا بعد اعتمادهشرنُتن القوانني ذات الصلة سقالت إو" املشطوبنياألشخاص "
 ٦١ و ١٤اد  وسلوفينيا أن امل  ت  ، الحظ باجلماعات اإلثنية املتعلقة  األسئلة  ص  وفيما خي   -٦٩
كاملة ممارسة  يات الوطنية ممارسة حقوقهم الفردية      مجيع األقل  رادف من الدستور تضمن أل    ٦٢و

ـ  على ذلك، مكّ   وعالوةً. على خصائصها القومية واللغوية والثقافية    األقليات  فظ  ا حت حىت  تن
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حلصول على  من ا ، وكذلك املهاجرين،    اجلماعات اإلثنية األقليات و أفراد خمتلف   وزارة الثقافة   
قـّدمت سـلوفينيا    و. مناقصات عامة املشاركة يف    طريقن  ع التمويل لتنفيذ مشاريع ثقافية   

  . معلومات عن عدد من هذه املشاريع والربامج
ا  سـلوفيني  تة األقلية الناطقة باألملانية، أوضح    قضيفيما يتعلق ب  و على ذلك،    وعالوةً  -٧٠

ىل باإلضـافة إ  و.  على اتفاق ثنائي بني سلوفينيا والنمـسا       ا قائمة  مناقصة عامة وأهن   أن هناك 
ائجهـا  سُيرتكز على نت  ،  كوسيفييدراسة ملعرفة آراء سكان املنطقة      مت التكليف بإجناز    ذلك،  

  . أساس ملواصلة النظر يف املسألةك
 سلوفينيا أن وزارة التعليم ت، أوضحاجلماعات اإلثنية اتلغإتاحة تعلم  فيما يتعلق ب  و  -٧١

ـ  لغة، مبا فيهـا لغـات سـلوفينيا و         ١٤س  يدرتيح ت والرياضة ت          اليـات  بعـض اجل   اتلغ
  . هاجرة كذلكامل

 سـلوفينيا أن احلـق يف املـساواة يف         تأوضحفقد  حلق يف التعليم،    فيما خيص ا  ا  أّم  -٧٢
لرومـا  عـدَّة ل  تلـك امل  ، ك  يف العديد من االسـتراتيجيات     روعياحلصول على التعليم قد     

، الدولةب على   وجي. طة عمل ه مت استكمال كل استراتيجية خب      أن تأوضحكما  لمهاجرين،  لو
  . ستوى التعليم األساسي، توفري التعليم اجملاين لكل شخص يف سن التعليم اإللزاميبالنسبة مل

 سلوفينيا أن قانون وسـائط      تطاب الكراهية، أوضح  وفيما خيص األسئلة املتعلقة خب      -٧٣
ت فوأضـا . ظر التحريض على التمييز والتعصب    القائل حب  املبدأ الدستوري    ىنص عل يعالم  اإل
على ض على التمييز أو التعصب       أن حترّ  وز اإلعالم ال جي   طنشر يف وسائ  أن املعلومات اليت تُ   ب

ن وراحملـرِّ وُيلـَزم   .  ذلـك   غـري   اجلنساين أو  أو الديين و أ العرقي وأاإلثين  أساس االنتماء   
 ، مت تعديل  ٢٠٠٨يف عام   و. خالقية واملهنية  األ لمعايريللقواعد و للتصرف وفقاً   بان  ووالصحفي

ف هـذه   عـرِّ يجديد  أُضيف إليه نص    طاب الكراهية، و  خبالقانون اجلنائي اجلديد فيما يتعلق      
  . سنتني إىل ثالث سنواتمن جن السَّيقضي بعقوبة التفصيل وباجلرمية 
 من بني   ا املرأة والعمل، الحظت سلوفينيا أهن     اليت طُرحت بشأن  األسئلة  بوفيما يتعلق     -٧٤

أن قانون العمل حيظـر     ت ب وأضاف. أصغر فجوة يف األجور   سجِّل  اليت ت دول االحتاد األورويب    
  .  ملعاجلة حاالت التمييزة إىل وجود برامج خمتلفت اجلنس وأشار نوعالتمييز على أساس

ة للحد من   نوع قد اختذت تدابري مت    افيما يتعلق باملرأة والعنف، الحظت سلوفينيا أهن      و  -٧٥
ومن . النظام العام احلفاظ على    قانون   مبوجبلعنف  مت مجيع أعمال ا   رُِّجو. العنف ضد املرأة  

جنايـة جديـدة    بوصفه  تعريف العنف املرتيل    اليت ذُكرت    ةريخ التشريعية األ  عديالتأهم الت 
باإلضافة إىل ذلـك،  و. ٢٠٠٨قانون منع العنف املرتيل يف عام اعتماد  اجلناة وبعادوإمكانية إ 

  .بيئة عمل خالية من التحرش اجلنسييئة هتضمان بانون عالقات العمل صاحب العمل يلزم ق
املتوخاة ن أحد األهداف     إ سلوفينياقالت  فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف صنع القرار،        و  -٧٦
 .جلنسني يف مجيـع اجملـاالت     اتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل ضمان توازن متثيل          قانون   من
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عند تعـيني   مبدأ توازن التمثيل    زراء احترام   الو احلكومة و   إىل لب القانون، طُ  لكمبوجب ذ و
شركات القطـاع   دى   ل ة اهليئات االستشارية واملهنية وعند اقتراح ممثلي احلكوم       أشخاص يف 

 متثيل املرأة يف عدل مبلغ، ٢٠٠٨يف عام و. لقانون العاماضعة لالكيانات األخرى اخليف العام و
  .  يف املائة٤١اهليئات احلكومية 

ن نائب أمني املظامل مسؤول عن  إنياقالت سلوفي، مناصرته محاية الطفل ووفيما خيص  -٧٧
 :الطفـل مناِصـر  " مشروع رائد بعنوان وبناًء على على ذلك،  وعالوةً. محاية حقوق الطفل  

 قد، و مناِصر له يف احلصول على    على حق الطفل     مشروع قانون األسرة     نص،  "صوت الطفل 
الوالـدين مـع    مصاحل  تتعارض  محاية حقوق الطفل عندما     من ذلك   كان الغرض األساسي    

  . قوق الطفل حلتوفري احلماية الكافيةيتعذر  وعندما همصاحل
هـذا  غـراض   فيما يتعلق مبسألة مشاركة اجملتمع املدين يف إعداد التقرير الوطين أل          و  -٧٨

 ممثلي اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة        ه متت دعوة   سلوفينيا أن  تاالستعراض، أوضح 
 بشأن مـشروع    ئهمآراوطُلب منهم اإلدالء ب    اجتماعات عادية    وإىل أنه مت عقد    ملشاركةإىل ا 

سلوفينيا رصد تنفيذ التوصيات    اعتزمت  املتابعة،   وفيما يتعلق ب   .م فيه مسامهاهتتقدمي  التقرير و 
خرى مع منظمات اجملتمـع     األأشكال التعاون   كشكل من   ها بلدان أخرى،    قّدمتاملقبولة اليت   

  .اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية حبقوق اإلنسانيات منها آل بواسطةاملدين، 
 مـن  ٦٣ و١٤ املتعلقة بالتمييز، الحظت سلوفينيا أن املـادتني       األسئلةوفيما خيص    -٧٩

الدستور حتميان املساواة العامة وحتظران التحريض على التمييز، مضيفة أن القانون اجلنـائي             
  .علق بانتهاك املساواةيتضمن أيضاً جرمية جنائية خاصة تت

وفيما يتعلق بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، أشارت سـلوفينيا إىل أن أهـداف               -٨٠
التثقيف والتدريب على مجيع املستويات تشمل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وقـدمت             

   .معلومات مفصلة عن طريقة بلوغ ذلك اهلدف
 ر، أشارت سلوفينيا إىل املعلومـات الـيت        ضافية بشأن االجتا  اإل األسئلة خيصوفيما   -٨١

  .سبق تقدميها
تدابري اتُّخذت عن طريـق     هناك  وفيما خيص إساءة املعاملة، أوضحت سلوفينيا أن         -٨٢

ولضمان حتقيقـات مـستقلة،    . أن يقترح إجراءات جنائية    بإمكانه مستقلمدع عام   مكتب  
فة إىل ذلك، فإن لدى أمني      وباإلضا .ملدعي العام ا شرطة متخصصة داخل مكتب      إدارة هناك

  .املظامل سلطة رصد مجيع أماكن االحتجاز، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية
وفيما يتعلق باالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،            -٨٣

تضمن فعـالً   وقالت إهنا ترى أهنا      .أشارت سلوفينيا إىل أهنا ما زالت تنظر يف التوقيع عليها         
معظم احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وأشارت إىل أهنا طرف يف عدد من الـصكوك               
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الدولية اليت تكفل إطاراً واسعاً حلماية املهاجرين، واختتمت بأن من الضروري أن يكون نظام 
   .فعال حلماية حقوق املهاجرين جزءاً ال يتجزأ من التشريعات األوروبية يف ذلك اجملال

ـ  القضاياورحبت إسبانيا بأولويات سلوفينيا، ال سيما فيما يتعلق مبسألة           -٨٤  ة املتراكم
لدى احملاكم، وحتسني التعاون واحلوار مع هيئات املعاهدات وغريها من اآلليات اإلقليميـة،             

واستفسرت إسبانيا عن التدابري     .وحتقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف ضد املرأة        
وقـدمت   .١٩٩٥ لتحسني األحكام الواردة يف برنامج مساعدة الروما لعـام            اختاذها املقرر

  .إسبانيا توصيات
ورحبت الفلبني بالتدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنسني واعترفت مبا ُيبذل من              -٨٥

والحظـت   .محاية حقوق األطفال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة       تعزيز  جهود مكثفة ل  
تصلة مبكافحة االجتار بالبشر والتمييز ضد األقليات ومحاية حقـوق املهـاجرين      التحديات امل 

  . توصيات الفلبنيوقدمت .وطاليب اللجوء
والحظت السويد أن أقلية الروما ما زالت تواجه التمييز من حيـث الوصـول إىل                -٨٦

ـ  التغـرض كما تواجه   التعليم والسكن والرعاية الصحية وغري ذلك من اخلدمات،           داءوالع
 الـيت    ذات الصلة  تنفيذ القرارات باحلكومة  الصادر عن   قرار  الوالحظت السويد    .املستمرين

والحظت  .غري قانوين وخمالف للدستور" الشطب"اختذهتا احملكمة الدستورية واليت قضت بأن      
 يف الربملان بشأن مشروع قانون ينظم أوجه تضارب أخـرى مـع           اجلاريةالسويد املناقشات   

  احلـصول علـى    ألت السويد عن التدابري املتخذة لكفالة حق هؤالء األفراد يف         وس .الدستور
  .تعويضات، وفقاً لاللتزامات الدولية لسلوفينيا

 علـى    سلوفينيا تدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر وحثت      الورحبت أوكرانيا ب   -٨٧
وأعربت أوكرانيا عـن     .هماعتبارتعزيز جهودها، مبا فيها تلك املبذولة حلماية الضحايا ورد          

ورحبت أوكرانيا بكـون حقـوق       .تقدريها للتدابري الرامية إىل كفالة محاية حقوق األطفال       
 بـشأن وطلبت أوكرانيا معلومـات      .األقليات الوطنية حمددة ومنظمة يف الدستور والقانون      

  . توصيةكرانيا أووقدمت .التدابري امللموسة املتخذة لتعزيز احلقوق الثقافية للقوميات األخرى
 فعالية تنفيذ برنامج عمل األشخاص ذوي اإلعاقـة         بشأنوطلبت بلغاريا معلومات     -٨٨

 مهنياً وتوظيفهم، وكـذلك      اإلعاقة  وقانون تأهيل األشخاص ذوي    ٢٠١٣-٢٠٠٧للفترة  
 التحديات املواجهة يف تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا             بشأن

 بلغاريا عن تقديرها للتدابري املتخذة يف جمال االجتار، وال سيما إنـشاء             وأعربت .االختياري
والحظت بلغاريا أيضاً اعتماد قانون منـع العنـف األسـري            .فريق عامل حكومي دويل   

  . التصدي للعنف املرتيلهتدف إىلوعقوبات جنائية 
تمع، ال سـيما    وحثت كرواتيا على هتيئة بيئة مواتية الندماج الروما الكامل يف اجمل           -٨٩

وأعربت كرواتيا عن قلقها إزاء اسـتمرار        . يف النظام التعليمي    الكامل اندماج أطفال الروما  
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والحظت كرواتيا أن    .مظاهر التعصب العلنية وخطاب الكراهية الصادر عن بعض السياسيني        
محاية خاصة ألعضاء اجلماعات اإلثنيـة      توفري  الدستور ال يتضمن أي أحكام تتصل مباشرة ب       

   غري اإليطاليني واهلنغاريني والروما، وأن العديد من اجلماعات اإلثنية األخـرى            األخرى من 
ـ   اعتمـاد   يف  من جديد  وأعربت كرواتيا عن أملها يف النظر      .ال ُتعترب أقليات وطنية     ة سياس

  . ومحايتهااإلثنيةهتدف إىل االعتراف بكل اجلماعات 
 احملرز يف القضاء على التمييز ضد املرأة        ورحبت شيلي بالتقدم التشريعي واملؤسسي     -٩٠

  .وقدمت شيلي توصيات.  يف املائة من السلوفينيات يف القوة العاملة٦٠بفضل دمج ما يناهز 
ورحبت ماليزيا باالهتمام اخلاص الذي حتظى به حقوق األطفال والنساء وحقـوق             -٩١

والحظت .  اإلثنية عاتاجلما وغريها من    اجلماعات القومية األشخاص ذوي اإلعاقة وأعضاء     
املبلـغ عنـها، الـيت تـستهدف         طاب الكراهية والتعصب  خل العلنية   املظاهرماليزيا حاالت   

 كتابـات   تنطوي على وجـود    كثرية   بأحداث التقارير املتعلقة     ماليزيا والحظت. األقليات
  .ياتوقدمت ماليزيا توص.  التذكاريةهاومعامل مفعمة بالكره على مباين بعض الطوائف الدينية

. وأبرزت األرجنتني أمهية احلرية الدينية واحترام خمتلـف املعتقـدات يف سـلوفينيا             -٩٢
وأعربت األرجنتني عن تقديرها للسياسات القائمة على إعداد وتوظيف األشـخاص ذوي             

  . وقدمت األرجنتني توصيات. اإلعاقات البدنية والعقلية
 مجيع اإلجراءات اخلاصة، ورحبـت  والحظت أذربيجان الدعوة الدائمة املوجهة إىل   -٩٣

. بترويج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان واجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق النساء واألطفـال   
ناقشة يتوخى حظر استخدام    والحظت أذربيجان أن قانون األسرة اجلديد الذي يوجد قيد امل         

  .  توصيات أذربيجانوقدمت.  البدين ضد األطفالباالعق
ولدوفا أن تنفيذ معايري حقوق اإلنسان وحقوق الطفل من بني أولويات           والحظت م  -٩٤

وسألت مولدوفا عن الطرائق املزمع اتباعها لتنفيذ التوصيات النامجـة عـن هـذا              . سلوفينيا
  .وقدمت مولدوفا توصية. االستعراض

قانون منـع العنـف     بوأعربت غانا عن تقديرها لبدء العمل بقانون جنائي جديد و          -٩٥
والحظت غانا قلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز  .  القضاء على العنف املرتيل    هبدف  املرتيل

  .وقدمت غانا توصيات. ضد املرأة إزاء استمرار انتشار العنف ضد النساء والفتيات
وشددت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة على أمهية الدور الفعـال الـذي             -٩٦

وطلبت مقدونيا مزيداً من املعلومات بشأن الربامج       . يف النظام القضائي  يضطلع به أمني املظامل     
 إزاءوسألت مقدونيا عن موقف سلوفينيا      . الوطنية اهلادفة إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      

  . االعتماد احملتمل للربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل
ألمن للجميع والعدالـة االجتماعيـة      وأثنت فلسطني على اجلهود املبذولة لتحقيق ا       -٩٧

  . االلتزام بالقانون الدويل علىوالتنمية يف جمال حقوق اإلنسان، وكذلك
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ورحبت قريغيزستان باجلهود املبذولة لبناء مؤسسات وطنية حلماية حقوق اإلنسان،           -٩٨
 تكـافؤ  مبا فيها أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، واملكتب املعين بتكافؤ الفرص، ومنـسقو   

   وقـدمت  . الفرص للنساء والرجال، ومكتب الطوائـف الدينيـة، ومكتـب القوميـات           
  . قريغيزستان توصيات

اليت ما زالت قائمة، والـيت      " األشخاص املشطوبني "والحظ االحتاد الروسي مشكلة      -٩٩
 شـخص يعيـشون     ١٨ ٠٠٠، مشرياً إىل أن حوايل      ١٩٩١ظهرت بعد االستقالل يف عام      

 أيضاً بنية سـلوفينيا      االحتاد الروسي  ورحب. وغوسالفيا سابقاً فقدوا جنسيتهم   داخل إقليم ي  
  .  توصيات االحتاد الروسيوقدم. معاجلة هذه املسألة

، الحظت سلوفينيا أن عدة وفود أشـارت إىل         "األشخاص املشطوبني " خيصوفيما   -١٠٠
ـ       وحالة انعدام اجلنسية          ١٩٩١لوفينيا لعـام    أوضحت أن القانون املتعلق جبنسية مجهورية س

وأمـا  . سحب جنسيتهم، ولكنه باألحرى نص على سحب رخص إقامتـهم    أسس   حيددمل  
بالنسبة إىل مطالبات هؤالء األشخاص بالتعويض، فإن سلوفينيا أوضحت أن احملاكم املختصة            
هي اليت تتخذ القرارات ذات الصلة وأنه ليس هناك ما يدفع احلكومة إىل إعداد أي تـدابري                 

وأكدت جمدداً أن املسألة سُتعاجل معاجلـة شـاملة   . صة بشأن القضايا اليت تعاجلها احملاكم  خا
  .مبوجب القانون اجلديد

إىل ، أشارت سـلوفينيا  هنئ شركايتعرضن للقتل على يدوفيما يتعلق بالنساء اللوايت      -١٠١
لة تنطوي   حا ١١أن البيانات ذات الصلة تبدو مغلوطة ألن السنوات اخلمس السابقة شهدت            

وأوضحت، مع ذلك، أن عدداً مـن التـدابري         .  شركائهن للقتل على يد   نساء   تعرضعلى  
 تدابري تشريعية، وأنه أصبح حالياً من املمكـن   ذلكاعُتمدت بشأن احلماية من العنف، مبا يف    

  .إبعاد األشخاص العنيفني من جوار الضحايا
ت مفصلة عن الربنامج الـوطين      وكما كان مطلوباً، قدمت سلوفينيا بعدئذ معلوما       -١٠٢

وأوضحت أن الربنامج يشمل تـدابري      . ٢٠١٥-٢٠١٠لروما للفترة   بشأن ا للتدابري املتخذة   
تستهدف اجملاالت الرئيسية اليت ما زال الروما يواجهون فيها التمييز أو اليت حتتاج إىل تدابري               

ة، والعمـل، واألحـوال     حاق باملدارس، والرعاية الـصحي    تلإجيابية حمددة، مثل التعليم واال    
وقالت إن لكل تدبري من تدابري الربنامج إطاره الـزمين          . املعيشية، والثقافة، ومكافحة التمييز   

  . اخلاص للتنفيذ، وإن هيئة حكومية خاصة أُنشئت لرصد تنفيذه
طاب الكراهية، ال سيما من جانب وسـائط       خب املتعلقة اإلضافية   األسئلة خيصوفيما   -١٠٣

ياسيني، أشارت سلوفينيا إىل ما ذكرته رداً على أسئلة سابقة بـشأن التـدابري              اإلعالم والس 
 احلاالت اليت تنطوي علـى      أن هذه املسألة، يف   وأضافت  . اجلنائية وغريها من التدابري القائمة    

االمتيـازات  /تدخل يف إطار االستقاللية الربملانية واحلصانة     ،   أعضاء الربملان  مرتكبة من أعمال  
  . اجلمعية الوطنيةبواسطةمبوجب الدستور، ولكنها ميكن أن ُتنظم داخلياً الربملانية 
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مـن غـري اإليطـاليني      األخرى   األقليات   خبصوصاألسئلة املطروحة   ب يتعلقوفيما   -١٠٤
واهلنغاريني والروما، أشارت سلوفينيا إىل أن الدستور يضمن املساواة بني كـل اجلماعـات              

غري أهنـا   . اعية معترفاً هبا لإليطاليني واهلنغاريني والروما     اإلثنية، وأضاف أن هناك حقوقاً مج     
  .أضافت أن هناك برامج مالية متاحة لكل اجلماعات، وقدمت تفاصيل عن تلك الربامج

، أوضحت سلوفينيا أن الدستور يـضمن حريـة         يةرية الدين احلوفيما يتعلق مبسألة     -١٠٥
 املسائل اليت تدخل ضمن اختصاصها،      وقالت إن احلكومة تكفل، يف    . الوجدان التامة للجميع  

التفسري الصحيح للمعايري القانونية املتصلة بالطوائف الدينية ومعاملة مجيع الطوائف الدينيـة            
  . على قدم املساواة

وأشارت سلوفينيا، فيما يتعلق مبسألة األشخاص ذوي اإلعاقة، أهنا أقرت برنـامج             -١٠٦
، الذي حيدد التدابري اليت جيب اختاذهـا  ٢٠١٣-٢٠٠٧عمل األشخاص ذوي اإلعاقة للفترة    

وأضافت أن الربنامج حقـق     .  وتوفري فرص متكافئة هلم    املعوقنيملنع التمييز ضد األشخاص     
  .جناحاً حىت اآلن، ال سيما يف حتسني معدالت العمالة

وفيما يتعلق مبسألة وجود هيئة للتحقيق يف جمال التمييز، أوضحت سـلوفينيا أهنـا               -١٠٧
واستمع املدافع لقضايا متييز مزعومة علـى أسـاس احلالـة          . دافعاً عن مبدأ املساواة   عينت م 

وقدم معلومات عامة وإيضاحات    . )العرق، يف مجلة أمور   واجلنسية   و نوع اجلنس (الشخصية  
اتباعها  راسخة وأوصى بالطرق اليت ينبغي       ظواهر شاذة بشأن التمييز، ووجه االهتمام إىل أي       

  .  املشاكللتسوية
وفيما يتعلق مبسألة الردود املقدمة على استبيانات اإلجراءات اخلاصـة، أوضـحت             -١٠٨

     عدد االستبيانات اليت ردت عليها أكرب مما ُسجِّل، ولكن رمبـا            تظهر أن  سلوفينيا أن بياناهتا  
 . ة احملددةطر الزمني األضمنمل يكن ذلك دائماً 

ينيا أن البيانات املذكورة قـد ال تكـون   وفيما يتعلق بالوفيات النفاسية، رأت سلوف    -١٠٩
 معلومات مفصلة  من التدابري ملنع هذه الوفيات وقدمت        اًوأضافت أهنا اختذت عدد   . صحيحة

  . لحواملل املوفرةبشأن الرعاية الصحية 
 اً االستعراض الدوري الشامل، رغم كونه جديد أنويف اخلتام، شددت سلوفينيا على -١١٠

وأعربت سلوفينيا عن تقـديرها     .  األمهية جمللس حقوق اإلنسان    ةية بالغ نسبياً، قد أثبت أنه آل    
وأكدت من جديد على أهنا تعترب االستعراض مبثابة عملية طويلة األجـل            . جلميع املداخالت 

وأخرياً، أشارت سلوفينيا   .  حتسني حالة حقوق اإلنسان يف البلد       زيادة من شأهنا أن تسهم يف    
باشر هبا النظر يف مجيع التوصيات املقدمة، وأهنا ستقدم ردوداً           هي الروح اليت ست    تلك إىل أن 

  . يونيه/عليها يف دورة حزيران
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  أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانياً  
ستدرس سلوفينيا التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي واملدرجة فيما يلـي،            -١١١
صاه الدورة الرابعة عـشرة     تقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب، ولكن يف موعد أق         سو

   . ٢٠١٠يونيه /جمللس حقوق اإلنسان املقرر عقدها يف حزيران
إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع حقوق العمال       نضمام  االدراسة إمكانية    -١  

البوسنة (تصديق  ال)/مصر(تصديق  التوقيع و ال)/اجلزائر(املهاجرين وأفراد أسرهم    
على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع       ) رجنتنياأل(تصديق  الالنظر يف   )/واهلرسك

  ؛)اجلزائر، مصر، البوسنة واهلرسك، األرجنتني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
على االتفاقية  ) األرجنتني(النظر يف إمكانية التصديق     )/إسبانيا(التصديق   -٢  

 وقبول  ) األرجنتني ،إسبانيا(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري        
  ؛)األرجنتني(والية اللجنة املختصة 

بشأن املساواة يف   ) ١١٨رقم  ( على اتفاقية منظمة العمل الدولية       التصديق -٣  
              واتفاقيـة منظمـة     ١٩٦٢الـصادرة يف عـام      ) الضمان االجتمـاعي   (ةاملعامل

             ملنـع احلـوادث الـصناعية الكـربى الـصادرة يف          ) ١٧٤رقم  (العمل الدولية   
  ؛)نيتاألرجن (١٩٩٣عام 

  تكييف إطارها القانوين مع املعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، خـصوصاً       -٤  
فيما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين وطـاليب اللجـوء والالجـئني            

  ؛)نيكاراغوا(والنساء واألطفال 
س بالتساوي  اختاذ التدابري الالزمة لكفالة معاملة الشركاء من نفس اجلن         -٥  

  ؛)هولندا(مع الشركاء من جنسني خمتلفني يف مجيع قوانني سلوفينيا 
مواصلة تنفيذ التشريعات اليت تعترف حبقوق متساوية لألزواج من نفس           -٦  

  ؛)كولومبيا(اجلنس 
القضاء على مجيع أشكال التباين األخرى يف معاملة األزواج من جنسني            -٧  

          وذلك لكفالـة املـساواة التامـة وعـدم          خمتلفني واألزواج من نفس اجلنس،    
  ؛)كندا(التمييز 

اعتماد آخر مشاريع التعديالت اليت أُجريت علـى قـانون الـزواج             -٨  
 اقتران أشخاص من نفس اجلـنس        حاالت والعالقات األسرية واليت تساوي بني    

  ؛)النرويج(ب البدين لألطفال اران األسري وحتظر العقتقوغريها من حاالت اال
 أخـرى   إضافة حكم إىل قانون الزواج والعالقات األسرية حيظر أشكاالً         -٩  

  ؛)النرويج(من املعاملة اليت حتط من قدر األطفال، مثل العنف النفسي 
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  ؛)مصر(تعزيز أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان يف سلوفينيا  -١٠  
املعـين  مواصلة تعزيز قدرات الفريق العامل املشترك بـني الـوزارات            -١١  

االجتـار،  للبت يف قضايا    مبكافحة االجتار باألشخاص، مع إشراك اجملتمع املدين،        
  ؛)الفلبني(وتقدمي املساعدة إىل الضحايا، وإذكاء الوعي 

 يف وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية للتصدي ملـسألة بيـع            التقدمزيادة   -١٢  
  ؛)قطر(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

ألطفال والـشباب، ال سـيما      لتقاسم اخلربات فيما يتعلق بأول برنامج        -١٣  
  ؛)مولدوفا(النهج املتمثل يف إدراج توصيات جلنة حقوق الطفل 

بذل مزيد من اجلهود لتعزيز املساواة بني اجلنسني بالعمل على سد فجوة             -١٤  
الـيت  العليا  وار  األجور بني اجلنسني وتشجيع النساء على شغل الوظائف واألد        

كان الرجال يشغلوهنا تقليدياً، وهو عمل ينبغي إجنازه من خالل الربنامج الوطين            
 وغريه مـن الـربامج   ٢٠١٣-٢٠٠٥لتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل للفترة      

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(ذات الصلة 
، ١٩٩٥رامية إىل مساعدة الروما لعام      مواصلة تنفيذ برنامج التدابري ال     -١٥  

  ؛)اململكة املتحدة( سنوياً لقياس التقدم احملرز ُتستعَرضواعتماد أهداف 
توفري موارد بشرية ومالية كافية للتنفيذ الكامل خلطة العمـل الوطنيـة             -١٦  

، وإنشاء خـدمات متخصـصة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨ملكافحة االجتار بالبشر للفترة     
، وجعل النساء والفتيات أقـل ضـعفاً أمـام االجتـار            ملساعدة ضحايا االجتار  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
وضع خطة عمل وطنية اهلدف منها التصدي لبيع األطفال وبغاء األطفال   -١٧  

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وتوفري املوارد البشرية واملاليـة الكافيـة            
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(لتنفيذها 

ول توصية اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة بوضـع             قب -١٨  
استراتيجية أو خطة عمل شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات             
والقضاء عليها، ووضع آلية مؤسسية فعالة لتنسيق ورصد وتقييم فعالية التدابري           

  ؛)ماليزيا(املتخذة 
         إىل جلنـة القـضاء علـى التمييـز           العالقـة  تقدمي تقاريرها الدوريـة    -١٩  

  ؛)باكستان(العنصري 
التأكد من عدم التأخر يف تقدمي الردود على االسـتبيانات املواضـيعية             -٢٠  
  ؛)االحتاد الروسي(جمللس حقوق اإلنسان التابعة إلجراءات اخلاصة ل
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       توفري احلماية القانونية الواجبة من التمييـز ألي سـبب كـان علـى              -٢١  
  ؛)باكستان(أراضيها 

القومية زيادة تعزيز تدابري مكافحة التمييز فيما يتعلق بالنساء واألقليات           -٢٢  
واألشخاص الذين ميثلون أقلية من حيث امليل اجلنـسي أو اهلويـة اجلنـسانية              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(واألشخاص ذوي اإلعاقة 
ة بالقضاء على التمييز     لتوصيات اللجنة املعني   ة متابعةً يوضع خطط حكوم   -٢٣  

 النساء يف مجيع اجملـاالت، وال سـيما يف           جانب ضد املرأة لتعزيز متثيل أكرب من     
العمل، دون متييز من أي نوع، وكذلك ملنع العنف املرتيل ومجيع أشكال العنف             

وينبغي أن تنظر هذه اخلطـط يف إنـشاء         . انساء والفتيات والقضاء عليه   ضد ال 
  ؛)املكسيك(يم فعالية مجيع التدابري آليات مؤسسية لرصد وتقي

           نظـام محايـة وتعزيـز حقـوق النـساء           لتقويـة اختاذ تدابري فعالـة      -٢٤  
   ؛)أوزبكستان(واألطفال 

تكثيف جهودها لتغيري الصور النمطية واملواقف والتصورات التمييزيـة          -٢٥  
      ن يف األسـرة  فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والفتيات والرجال والفتيـا       

  ؛)الربتغال(واجملتمع 
اختاذ تدابري أكثر فعالية ملكافحة التمييز العنصري والتعصب، بوسـائل           -٢٦  

منها التحقيق الفوري واختاذ إجراءات صارمة ضد من يرتكبون أعماالً أو يلقون            
خطباً تتسم بالكراهية والعنصرية وكره األجانب، وضد أولئك الذين يدنـسون           

  ؛)ماليزيا(لعبادة واملعامل التذكارية أماكن ا
تعزيز تدابري مكافحة القوالب النمطية الثقافية والتمييز ضد األقليـات           -٢٧  

  ؛)الفلبني(واملهاجرين، حىت على املستوى احمللي 
مضاعفة اجلهود واعتماد التدابري املناسبة ملكافحة أي شكل من أشكال           -٢٨  

  ؛)نأوزبكستا(التمييز ضد األقليات ككل 
اختاذ تدابري للتصدي للمواقف النمطية حنو طائفة الروما وتعزيز وصوهلا           -٢٩  

  ؛)بوتان(إىل التعليم والصحة والعمل 
اختاذ التدابري املناسبة ملنع مجيع أشكال إساءة املعاملة من جانب موظفي            -٣٠  

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(إنفاذ القانون واملعاقبة عليها 
وظفي الـشرطة  مليف وتدريب إلزاميني يف جمال حقوق اإلنسان      توفري تثق  -٣١  

 فيما يتعلـق    التوعيةعضاء اهليئة القضائية، مبا يف ذلك       وألوالسجون واالحتجاز   
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 عـن أي    خضوعهم للمساءلة حبماية حقوق األقليات والنساء واألطفال، وكفالة       
  ؛)اجلمهورية التشيكية(انتهاك حلقوق اإلنسان 

 عقوبات وخيـارات ملعاملـة      يشملشأن العنف املرتيل    إصدار قانون ب   -٣٢  
                 فيمـا يتعلـق بـالعنف      للتوعيـة املسؤولني عن هذه اجلرائم، والقيام حبملـة        

  ؛)إسبانيا(املرتيل 
معاجلة مسألة العنف القائم على نوع اجلنس، ووضع استراتيجية أو خطة     -٣٣  

                والفتيـات والقـضاء     عمل شاملة ملنع مجيع أشـكال العنـف ضـد النـساء           
  ؛)النرويج(عليها 

              ة شـامل  معاجلـة لة العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس           أمعاجلة مس  -٣٤  
  ؛)إيران اإلسالمية مجهورية(
؛ ومواصلة  )أذربيجان(تعزيز تدابري مكافحة العنف ضد النساء والفتيات         -٣٥  

 شكال العنف ضـد النـساء والفتيـات    مجيع أملنعترويج االستراتيجية الشاملة    
؛ ومواصلة إحراز تقدم يف تنفيذ التدابري والربامج الرامية         )إيطاليا (والقضاء عليها 

  ؛)كولومبيا(إىل منع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها 
مواصلة جهود مكافحة العنف املرتيل، والتشديد بشكل خاص على تنفيذ  -٣٦  

  ؛)فرنسا( هتدف إىل اإلسهام يف تغيري السلوك واملواقف للتوعيةيبية سياسات تدر
 اآلمنة للنساء   ي من مراكز إدارة األزمات واملآو     كفالة توافر عدد كافٍ    -٣٧  

       ضحايا العنف، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد     
  ؛)كازاخستان(املرأة 

شاملة ملنع مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات        اختاذ تدابري فعالة و    -٣٨  
                الطبيعـة اجلنائيـة للعنـف      التوعيـة بـشأن    توالقضاء عليها، وتكثيف محال   

  ؛)غانا(املرتيل 
تنفيذ مزيد من تدابري احلماية الفعالة ملعاجلة مشكلة التحـرش اجلنـسي           -٣٩  

ت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      واالجتار بالنساء، ويف هذا السياق، تنفيذ توصيا      
  ؛)كازاخستان(التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق اإلنسان 

كافحة مجيع أشكال االجتار بالبشر، ومضاعفة      املبذولة مل هود  اجلمواصلة   -٤٠  
  ؛)هولندا(اجلهود لتقدمي اجلناة إىل العدالة 

              مجهوريــة(مكافحــة مجيــع أشــكال االجتــار بالنــساء والفتيــات  -٤١  
  ؛)إيران اإلسالمية

  ؛)اجلزائر(األشخاص بتعزيز التدابري الوقائية الرامية إىل مكافحة االجتار  -٤٢  
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 كل سنتني ملنع االجتار بالبـشر،       املوضوعةطط العمل   الفعال خل تطبيق  ال -٤٣  
كرهن على البغاء، وإنشاء آليـات       ما يكون ضحاياه نساء وفتيات يُ      كثرياًالذي  

حلدود ويف املطارات ملنع هذه اجلرائم، فضالً عن القيام حبمـالت           للمراقبة عند ا  
    ؛)املكسيك(إعالمية وتقدمي املساعدة الكافية إىل الضحايا 

  ؛)أذربيجان(كافحة االجتار بالبشر مل ها املبذولةمضاعفة جهود -٤٤  
 وزيـادة مواصلة التحقيق بقوة يف جرائم االجتار باجلنس واليد العاملـة            -٤٥  

القضاة فيمـا خيـص      االجتار وإدانتهم؛ ومواصلة تدريب       جرائم  مرتكيب مقاضاة
؛ وكفالة قضاء أغلب املدانني بتهمة االجتـار مـدة يف الـسجن؛             الوعي باالجتار 

الواليـات  (ملـساعدة   اىلإومواصلة إحالة عدد هام من الضحايا املتعرف عليهم   
  ؛)املتحدة األمريكية

الصادر  إىل البلد أو     الوارد ر بالبشر السعي لتحسني كشف حاالت االجتا     -٤٦  
  ؛)الواليات املتحدة(منه 

دعم برجمة الوعي جلعل الضحايا احملتملني أكثر وعياً باملخاطر املقترنـة            -٤٧  
 استعداداً للتعرف على احلاالت اليت ميكن أن يتعرضوا فيها لالجتار           وأكثرباالجتار  

  ؛)الواليات املتحدة(
 عند احلدود ونقاط الدخول، من أجـل كـشف         حتسني آليات مراقبتها   -٤٨  

  ؛)نيكاراغوا(حاالت االجتار، وفقاً لتشريعاهتا احمللية 
مواصلة منع ومكافحة االجتار بالبشر، بوسائل منـها تعزيـز واليـات             -٤٩  

                اآلليات ذات الصلة حبيث يتمتع األفراد الضعفاء اجتماعيـاً حبمايـة قانونيـة             
  ؛)انكازاخست(حمّسنة 

مواصلة تكثيف جهود مكافحة االجتار بالبشر، وعلى اخلصوص إنـشاء           -٥٠  
 تدعو إىل االجتار باألطفـال وبغـاء       اليت واداملاملسؤولية اجلنائية عن إنتاج ونشر      

  ؛)بيالروس(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
فحـة االجتـار    مواصلة جهودها حلماية حقوق األطفال محاية فعالة ومكا        -٥١  

  ؛)أوكرانيا(باألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 
جترمي إنتاج ونشر املواد اإلعالنية لبيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل           -٥٢  

االختيـاري   األطفال يف املواد اإلباحية، ومطابقة قانوهنا اجلنائي مع الربوتوكول        
األطفال يف   تعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل     التفاقية حقوق الطفل امل   

  ؛)غانا(املواد اإلباحية 
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مواصلة جهودها، بالتعاون مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، ملنع بيع           -٥٣  
  ؛)كازاخستان(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

ا حكومة باهور لتحسني الفعاليـة      تنفيذ اإلصالحات اليت سبق أن أجرهت      -٥٤  
  ؛)أستراليا(يف النظام القضائي يف سلوفينيا 

ـ  عـدد القـضايا   اختاذ مزيد من التـدابري خلفـض         -٥٥                    أمـام  ة املتراكم
  ؛)كندا(حماكمها 

                   اختاذ اخلطوات الالزمـة لزيـادة خفـض العمـل املتـراكم لـدى              -٥٦  
  ؛)هولندا(احملاكم 

مواصلة جهودها لكفالة احلق يف احملاكمة دون تأخري ال مـربر لـه ويف               -٥٧  
  ؛)فرنسا(حماكمة عادلة 

إنشاء حماكم متخصصة بغية تعجيل احملاكمات املتصلة بقضايا األسـرة،           -٥٨  
اليت ينبغي أن تكون فيها الغلبة للمصاحل الفضلى لألطفال، وتنفيذ تدابري متكـن             

               عيـاً واقتـصادياً مـن احلـصول علـى مـساعدة            األشخاص احملرومني اجتما  
  ؛)شيلي(قانونية 

 ٢٠٠٧كفالة حرية الدين، وفقاً ملا ينص عليه قانون احلرية الدينية لعام             -٥٩  
  ؛)باكستان(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ؛)كازاخستان(اختاذ تدابري خاصة وفعالة لضمان حرية الدين  -٦٠  
اعتماد قانون حيظر التحريض على الكراهية الدينية والعرقية، ووضـع           -٦١  

تدابري ملموسة لضمان احلقوق السياسية واالقتصادية والثقافية لألقليات الدينية         
  ؛)كازاخستان(واإلثنية، مبا فيها األقليات املسلمة 

ـ        -٦٢   ادة اختاذ خطوات أكثر فعالية لكفالة تسهيل عملية بنـاء أمـاكن العب
        للمسلمني وغريهم من األقليات، وذلك لكفالة حرية الـدين جلميـع فئـات            

  ؛)ماليزيا(اجملتمع 
اختاذ تدابري مسؤولة ضد استمرار املظاهر العلنية خلطـاب الكراهيـة             -٦٣  

  ؛)كازاخستان(الصادر عن بعض السياسيني 
الكراهية تنفيذاً  تنفيذ األحكام اجلنائية املتعلقة خبطاب الكراهية وجرائم         -٦٤  

  ؛)اجلمهورية التشيكية(لتسامح اج يترولصارماً، مع القيام حبمالت توعية 
مواصلة تعزيز مركز املرأة يف صنع القرار، وضمان تساوي األجور بني             -٦٥  

   ؛)اجلزائر(الرجال والنساء 
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تعزيز جهودها لزيادة عدد النساء املشاركات يف احليـاة الـسياسية، ال        -٦٦  
ى الصعيد الوطين، وتنقيح قانون انتخابات اجلمعية الوطنيـة لتـسريع           سيما عل 

  ؛)النرويج( يف االنتخابات املقبلة باملرأةالنهوض السياسي 
مواصلة متكني النساء بتعزيز مركزهن وزيادة مشاركتهن يف عمليـات           -٦٧  

  ؛)تركيا(صنع القرار 
اد أنظمـة تـضمن     تعزيز مركز ومشاركة النساء يف احلياة العامة باعتم        -٦٨  

  ؛)األرجنتني(مشاركتهن 
ـ النساء مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل التصدي لعزل         -٦٩    وتنويـع  اًمهني

  ؛)الربتغال(خياراهتن األكادميية واملهنية، حىت يف اجملاالت غري التقليدية 
اختاذ التدابري الالزمة لوضح حد للتمييز ضد النساء يف مكان العمـل،             -٧٠  

توصيات منظمة العمل الدولية لكفالة املساواة يف األجر عن عمـل ذي            وتنفيذ  
  ؛)كازاخستان(قيمة متساوية يف القطاعني العام واخلاص 

مواصلة اختاذ تدابري فعالة ملنع وقوع الروما ضحايا للتمييز، ال سيما يف             -٧١  
  ؛)شيلي(العمل 

ن العمل، مبا يف    اعتماد تدابري تشريعية ملكافحة التحرش اجلنسي يف مكا        -٧٢  
      غن عـن هـذه     ذلك فرض عقوبات وإتاحة فرص للنساء الضحايا لكـي يـبلّ          

  ؛)شيلي(احلاالت 
  ؛)أستراليا( الروما  منلسكانلمواصلة حتسني األحوال املعيشية  -٧٣  
   ؛)أذربيجان(اختاذ خطوات فعالة خلفض معدل الوفيات النفاسية املرتفع  -٧٤  
ية الرامية إىل دمج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         متابعة جهودها الوطن   -٧٥  

يف النظام التعليمي والربامج التدريبية، واالستمرار يف متابعة تلك املسألة علـى            
  ؛)املغرب(الصعيد الدويل 

تقوية التدابري املناسبة الرامية إىل تعزيز ومحاية احلقوق الثقافيـة لـبعض             -٧٦  
  ؛)ألبانيا(طفال املنتمني إىل تلك اجلماعات اجلماعات اإلثنية، ال سيما حقوق األ

   سن التشريعات املناسـبة والتعجيـل بعمليـة االعتـراف بـاملواطنني          -٧٧  
  ؛)أستراليا" (املشطوبني"
األشـخاص  "اعتماد تشريعات وتدابري أخرى هتدف إىل إدماج مجيـع           -٧٨  

  ؛)النرويج(، بغض النظر عن مكان إقامتهم احلالية "املشطوبني
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 الطلب، ألي شخص كان مواطناً جلمهوريـة        عندمنح اإلقامة الدائمة،     -٧٩  
أخرى من مجهوريات يوغوسالفيا السابقة وكان مقيماً دائماً يف سلوفينيا مباشرة           

؛ وتقدمي تعويض مناسب ملن كانوا حمرومني نتيجة        لذريتهقبل استقالهلا، وكذلك    
عالم أولئك الذين يعيشون    ؛ والقيام حبملة توعية بشأن تلك التدابري إل       "شطبهم"

  ؛)كندا(حالياً يف اخلارج 
إعادة تسجيل األشخاص املتضررين بأثر رجعي، متشياً مـع القـرارات            -٨٠  

              إىل  ١٩٩٩ذات الصلة اليت اختذهتا احملكمة الدستورية لـسلوفينيا مـن عـام             
           ، للـسماح بتمـتعهم الكامـل حبقـوقهم املدنيـة واالقتـصادية          ٢٠٠٣عام  

  ؛)سلوفاكيا(واالجتماعية 
الذين يعيشون يف اخلـارج،     " املشطوبني"إطالق محلة توعية موجهة حنو       -٨١  

  ؛)بولندا(إلخبارهم باعتماد أي تدابري تشريعية جديدة وإمكانية االستفادة منها 
يف الفترة املقبلة، نظراً    " األشخاص املشطوبني "زيادة التركيز على مسألة      -٨٢  

  ؛)البوسنة واهلرسك(ملشكلة افترة انتظار أولئك األشخاص حلل لطول 
بغية املـساعدة   " األشخاص املشطوبني "مواصلة جهودها املتعلقة مبسألة      -٨٣  

                  على تيسري أنـسب سـبل االنتـصاف ألولئـك الـسكان بطريقـة كرميـة          
  ؛)صربيا(وفعالة 

علـى  " األشخاص املشطوبني "اعتماد مزيد من التدابري لتيسري حصول        -٨٤  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(اجلنسية السلوفينية 

 وضع من يطلـق علـيهم اسـم         تنفيذ نية احلكومة السلوفينية تسويةَ     -٨٥  
  ؛)االحتاد الروسي(تنفيذاً كامالً يف املستقبل القريب " األشخاص املشطوبني"
بقة املقـيمني   إعادة وضع اإلقامة الدائمة إىل مواطين يوغوسالفيا الـسا         -٨٦  

  ؛)املكسيك(بشكل دائم يف سلوفينيا، وإعادة حقوق الضحايا 
مراعاة تعليقات أعضاء اجملتمع املدين فيما يتعلق حبقوق أولئـك الـذين          -٨٧  

  ؛)الفلبني (ذا الوضعه قد حيق هلم استرجاعالذين فقدوا وضع اإلقامة الدائمة و
ات اليت تعيش يف سـلوفينيا       لألقلي القانونيةتنفيذ آليات ضمان اإلقامة      -٨٨  

  ؛)األرجنتني(وكفالة حصوهلا على اخلدمات األساسية وفرص العمل 
اختاذ تدابري حلماية األقليات الغري احملددة صراحة يف الدستور، واعتمـاد      -٨٩  

               تــدابري إضــافية لتعزيــز هوياهتــا اإلثنيــة والوطنيــة وتنميتــها وحفظهــا 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(
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اختاذ التدابري الالزمة الحترام ومحايـة احلقـوق الـسياسية واملدنيـة             -٩٠  
  ؛)باكستان(واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع الطوائف اإلثنية، دون متييز 

     مواصلة تقوية تدابريها الرامية إىل تعزيز ومحايـة احلقـوق اإلنـسانية             -٩١  
  ؛)اهلند (األقلياهت

م أكرب إلعمال حقوق األقلية اإليطاليـة مـن الـسكان           ختصيص اهتما  -٩٢  
  ؛)إيطاليا(األصليني يف سلوفينيا إعماالً دقيقاً 

اختاذ مزيد من اخلطوات املناسبة لدعم وتعزيز وضع الطوائف الناطقـة            -٩٣  
  ؛)النمسا(باألملانية يف سلوفينيا 

ـ         عاجلةاختاذ تدابري    -٩٤   وقهم  وملموسة لكفالة متتع الرومـا العملـي حبق
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
مواصلة حتسني وضع الروما، والنظر، عند االقتضاء، يف تنفيذ توصيات           -٩٥  

  ؛)األردن( الصدد ذلك حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة يف معاهداتهيئات 
النظر يف مالحظات مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني فيما           -٩٦  

  ؛)الفلبني( الدولية وفرز طاليب اللجوء والالجئني يتعلق بقانون احلماية
       النامجـة عـن هـذا       اتإنشاء عملية فعالة وشاملة ملتابعـة التوصـي        -٩٧  

  ).النرويج(االستعراض 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عـن موقـف           /ومجيع االستنتاجات و   -١١٢

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . الستعراضأو الدولة موضوع ا   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل

  التعهدات وااللتزامات الطوعية -ثالثاً  
   :تعهدت سلوفينيا والتزمت مبا يلي -١١٣

التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           •
  هذا العام؛ من أولوياتواالجتماعية والثقافية أولويةٌ

باملثل، من املقرر أن تبدأ هذه السنة عملية التصديق على اتفاقية محايـة مجيـع               و •
 األشخاص من االختفاء القسري؛

باإلضافة إىل ذلك، هناك بعض صكوك جملس أوروبا اإلقليمية حلقوق اإلنـسان،            و •
 . ا هذا العاممثل اتفاقية الوصول إىل الوثائق الرمسية، اليت تعتزم سلوفينيا التصديق عليه
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