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تقييم

اللجنة:

املعلومات الواردة م املنظمات
غري احلكومية واملؤسسات
الوطنية حلقوق اإلنسان:

2016

ل ر ر ر ر ررزم تق ر ر ر ر رردف معلوم ر ر ر ر ررات إ ر ر ر ر ررا ية ر ر ر ر ر الفق ر ر ر ر ررات
[8ألف][جيم] و[16جيم] و[20جيم]
أمانة املظامل املعنية حبقوق اإلنسان

()1

الفقرة  :8العنصرية وكره األجانب ،مبا يف ذلك خطاب الكراهية
ينبغ ييل للةول يية الط يير أن تع ييرا جةوإه ييا الرامي يية إع من ييو ري ييو أ ييكا العنص ييرية وك ييره
األجانب واستئصاهلا ،بطرق منةا ما يلل:
إنش يياي هيئ يية مس ييتقلة وفعال يية بقصي ي ة التص ييةا ت ييامت التإيي يير وإ ييال هيئ يية
(أ)
املةافعني عن مبةأ املساواة من أجل حتقيق هذه الغاية؛
__________

*
()1

ا تمدته اللجنة يف دورهتا  27-2( 128آذار/مارس .)2020
انظررر https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%
.2fCCPR%2fNGS%2fSVN%2f40941&Lang=en
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(ب) اعتإيياإ اس يجاتيجية واض ي ة عيية منييو التإيييير والقتيياي علي ي  ،ابلتشيياو م ييو
ممثلل اجملتإو املةين؛
(ج) ضإان إاتحة منظومة فافة ويسةل الو و إليةا من سبل امنتصا القانونية
الفعالة لت ااي التإيير وحتسني اإلبالغ عن حامت التإييير العنصيرا وامسيتجاابت القانونيية هليا،
مبا فيةا مقاضاة املتو طني يف اتامت اخلطرية مين خطياب الكراهيية اليل تبلي حية الت يري علي
العةاي أو العنف؛
إإان يية التإيي يير العنص ييرا ،و يين ز ييالت ع يية تعري يير اح يجا حق ييوق اإلنس ييان
(د)
والتسامح إااي التنوع وإذكاي الوعل حبقيقة أن خطاب الكراهية حمظو مبوجب القانون.

ملخص إ الةولة الطر
أنشئت هيئة املردا ع
(أ)
يف  21نيسان/أبر ل 2016؛
(ب)

ر مأردأ املسراواة وارو رانون احلما رة مر التمييرز ال رادر

مل ترقدم أي معلومات؛

(ج) صر رراغت احلكومر ررة مقر ررل ر ررانون عر رردس ر ررانون املاالفر ررات الأسر رري ة ب ير ررة السر ررما
بتحد د هو ة مرتكيب خ اب الكراهية لى اإلنلنت .غري أن اجلمعية الوطنية ر ضت املقل ابإلمجاع؛
دس انون اإل الم يف ام  .2016و قتضي القانون م الناشر و ع وا د تنظم
(د)
التعليقات العامرة وإاالرة أي تعليقرات تنتترك تلرك القوا رد .و رن أ ضرا لرى أن احرلام مأراد التنروع
ال قر ررايف واملسر رراواة بر ر اجلنسر ر والتسر ررامط هر ررو أحر ررد معر ررا ري تقر رردف طلأر ررات املشر ررار ة يف و ر ررل الر ررام
اإل المية .و قتضي القانون بشأن إذا ة وتلفز ون سلو ينيا  Radiotelevizija Slovenijaم هيئة الأث
العامة الوطنية أن تشجع لى ا تشاف ال قا ات األخرى .وتكرر الدولرة ال ررف املعلومرات املقدمرة يف
تقر ره ررا ال رردوري ال ال ررث ( ،CCPR/C/SVN/3الفق رررة  )146ر نق ررة اإلب ررالي املعني ررة ش ررروع س ررأليتنو
أو رو (مشرروع  )web eyeوأنشر للرم مكا حرة خ راب الكراهيرة يف إطرار مشرروع بعنروان االت ردي
خل اب الكراهية :إطالق هيئة مستقلة للربطا مت إطال ه يف ام .2014

معلومات من أمانة املظامل املعنية حبقوق اإلنسان
(ب) ابل رررغم مر ر النر رردا،ات العد ر رردة ،مل تعتمر ررد الدولر ررة ال ر رررف اسر رلاتيجية وخ ر ررة مر ررل
وطنيت ملنع التمييز والقضا ،ليه.
و لما جتمع يف الدولة ال رف بياانت م نفة .وأ ر ما عتد به م احلج لعدم جتميعتا هو
أمهية محا ة الأياانت الشا ية.

تقييم اللجنة:
[ألف] (أ) :ترحو اللجنة اب تماد انون احلما ة م التمييز وإبنشا ،هيئة املدا ع

مأدأ املساواة.

[جيم] (ب) و(ج) و(د) :أتسف اللجنة لعدم تقدف معلومات ما إذا انت د ا تمدت اسلاتيجية
ملنررع التمييررز والقضررا ،ليرره .وتكرررر اللجنررة توصررياهتا .وأتسررف لعرردم تقرردف أي معلومررات ر الترردابري
املتار ة منر ا تمرراد املالحظررات اخلتاميررة لضررمان إنحررة منظومررة مر سررأل النت رراف القانونيررة سررتل
الوصرروس إليتررا أو لتحس ر اإلبررالي ر حررالت التمييررز العن ررري والسررتجاابت القانونيررة ررا .وتكرررر
اللجنة توصياهتا.
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وحتيط اللجنة لما بتعد ل انون اإل الم ،لكنتا أتسف لعدم تقدف معلومات بشأن التدابري
املتا ة من ا تماد املالحظات اخلتامية .وتكرر اللجنة توصياهتا.

الفقرة  :16طالبو اللجوي واملةاجرون والالجئون
ينبغل للةولة الطر أن تقو مبا يلل:
ضإان متا ل أا استجابة لتةفق طاليب اللجوي واملةاجرين مو التراماهتا مبوجب
(أ)
العةة ،واستعراض مةى ضرو ة التةابري املتخذة وتناسبةا ابنتظا ؛
(ب) اخت يياذ خطي يوات فعال يية بغي يية الس ييإا ل ييخاص ادت يياجني إع اتإاي يية الةولي يية
ابلو ييو إع إجييرايات اتإاي يية الةولي يية ذات الص ييلة ،وض ييإان خل ييو أا ت ييةابري تتخ ييذها الةول يية
الطيير  ،مبييا فيةييا مييا يتعلييق ابمتفاقييات الثناةييية واإلقليإييية ،ميين التإيييير علي أسييا بليية املنشييأ أو
الو و أو املرو العابر؛
ضإان أن تتيح إجرايات اتإاية الةولية إجناا تقييم فرإا استناإا إع ظيرو
(ج)
كل حالة عل ية مةنيني مة بني ذوا خربة قانونية؛
كفاليية تييوفري التإثيييل القييانوين ذا اجلييوإة املناسييبة لكييل ييخص طييوا إج يراي
(د)
طلب اتإاية الةولية؛
(ه)
(و)
اتإاية الةولية.

ضإان احجا مبةأ عة اإلعاإة القسرية احجاما اتما؛
النظر يف اختاذ خطوات بغية تيسري عإليية مل ليل األسير لفاةيةة املسيتفيةين مين

ملخص إ الةولة الطر
نس ررجم القر رررار بشر ررأن اسر رلاتيجية األمر ر القر ررومي جلمتور ررة سر ررلو ينيا مر ررع التزامر ررات
(أ)
الدولررة .وترصررد السررل ات املات ررة ابنتظررام حالررة ا جرررة وتقرريم أي سرراطر ررتم لررى أساسررتا اسررتعرا
مدى رورة التدابري وتناسأتا.
وتكرررر الدولررة ال رررف التفسررري ال ر ي دمترره أتنررا ،السررة التحرراور ال ر مجعتتررا مررع اللجنررة يف
ام  2016ومفاده أن احلكومة د ررت ،استنادا إىل تقييم لالحتيااات ،إ امة حوااز تقنية مؤ تة بق د
مان مرا أة حدود الدولة بفعالية ومنع أور احلدود م دون مرا أة .وا دف الرئيسي م احلوااز التقنية
املؤ تة هو منع أور احلدود املتفرق ب ورة غري شر ية وتوايه املتاار إىل نقاط الدخوس.
ومل حيد الأيان املشلك ال ادر رؤسا ،دوائر الشرطة يف  18شأاط /را ر  2016م دخروس
املتاار بنا ،لى معيار اجلنسية دون غريه .وتقيم الشرطة السلو ينية ل أانيب رغو يف دخوس الألد
لى حدة.
وتؤ رد الدولررة ال رررف أ ضررا التفسررري الر ي دمترره أتنررا ،السررة التحرراور بشررأن التعررد الت الر
أدخلرت لرى رانون الرد اع ،ومفراده أن التعررد الت مل رنط القروات املسرلحة السرلو ينية أي صررالحيات
يما تعلق كا حة الش و؛
(ب) تتر رروىل واارة الداخلير ررة مسر ررؤولية دراسر ررة مجير ررع طلأر ررات احلما ر ررة الدولير ررة و قر ررا لقر ررانون
احلما رة الدوليرة .وترر حل احلما رة نردما ل سررتويف مقردم ال لرو الشرروط املن رول ليترا يف القررانون،
و عزى ذلك الر حل يف معظم األحيان إىل دم امل دا ية؛
GE.20-12321
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ررد ر إا ررا،ات احلما ررة الدوليررة مووف ررون مومي ررون لررد تم معر ررة وخ رررة مناس ررأتان.
(ج)
وتكرررر الدولررة ال رررف املعلومررات الرواردة يف ردودهررا لررى ائمررة املسررائل (CCPR/C/SVN/Q/3/Add.1
و ،Corr.1الفقرة  )64بشأن الضماانت اإلارائية األساسية ملقدمي ال لأات؛
تكررر الدولرة ال ررف املعلومررات الر ردمتتا يف ردودهرا لررى ائمرة املسرائل (املراررع
(د)
نفسه ،الفقرة  )64يما تعلق ابحل وس لى يل انو ؛
(ه)

ل نتتك انون احلما ة الدولية مأدأ دم اإل ادة القسر ة؛

حيرردد ررانون األاانررو إا ررا،ات مل ررل األسررر .وتسررعى واارة الداخليررة ،يف ح رردود
(و)
املوارد الأشرر ة املتاحرة را ،إىل تنفير اإلاررا،ات يف أ رر و رت يفكر أو يف حردود املوا يرد الر عينترا
القانون .وإذا رغو األشاال ال مل لترم مرع أسررهم يف تيسرري اإلاررا ،،وابلتراج التعجيرل إب امره،
واو ليتم التقيد ابملوا يد النتائية وبوااأاهتم تقيدا صارما ،وتزو د املسؤول أبدلة ماد ة ت أت واود
ال ة أسر ة وصحة وِنم أ راد أسرهم .و نأ ي أن روا يف طلأتم ابلتف يل مجيع احلقائق ا امة الر
م شأِنا أن تستل اإلارا،ات برمتتا وتسر تا.

معلومات من أمانة املظامل املعنية حبقوق اإلنسان
(ب) ررد ي رردد م ر طرراليب اللجررو ،أِنررم أ يرردوا س ررا إىل رواتيررا ،لررى الرررغم م ر أِنررم
أ ربوا أل راد الشرطة نيتتم يف طلو اللجو.،
وأوترت النتائ ال توصلت إليترا أمانرة املظرامل خ رورة اد را،ات حردوا سالفرات يف بعرحل
إارا،ات الشرطة ،وم بينتا تنفي مليات ال رد اجلما ي .الر ااي األاانو ال قأحل ليتم وهم
رردخلون س ررلو ينيا ب ررورة غ ررري انوني ررة ول لأررون اللج ررو ،أو ل س ررت يعون ذل ررك ،ع ررادون إىل رواتي ررا
جز ،يفا سمى بلتيو االعودة غري الرمسيةا واو اتفاق إ ادة القأوس ال نائي ب سلو ينيا و رواتيرا،
دون ماانت إارائية بعدم اإل ادة القسر ة.
ومي ررل ال رروس املف رررط للم رردة ال ر تس ررت ر تا إا ررا،ات م ررنط اللج ررو ،مش رركلة هيكلي ررة يف نظ ررام
اللجو ،السلو يين.

تقييم اللجنة
[جيم] (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) :تعرب اللجنة أسفتا لعردم تقردف معلومرات ر التردابري
مان توا ق أي معاجلة حلالة ا جرة مع أحكام العتد .وتكرر اللجنة توصياهتا.
ال اخت ت ب ر
وأتس ررف اللجن ررة لع رردم تق رردف معلوم ررات ر اخل روات ال ر اخت ر ت من ر ا تم رراد املالحظ ررات
اخل تامية ب ية السما ابلوصوس إىل إارا،ات احلما ة الدولية ذات ال لة و مان خلو أي تدابري متا ة
م التمييز لرى أسراس بلرد املنشرأ أو الوصروس أو العأرور .وت لرو اللجنرة معلومرات ر التفاصريل الر
وردت بشأن يفارسة ال رد اجلما ي .وتكرر اللجنة توصياهتا.
وأتس ررف اللجن ررة لع رردم تق رردف معلوم ررات ر ر الت رردابري الر ر اخت ر ت من ر ا تم رراد املالحظ ررات
اخلتامية م أال مان أن توىل متنيون مدربون تنفي إارا ،احلما ة الدولية والسما إبارا ،تقييمات
رد ة .وتكرر اللجنة توصياهتا.
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وتالحظ اللجنة أبسرف شرد د أن الدولرة رد رررت أت يرد املعلومرات الر ردمتتا يف ردودهرا
لررى ائمررة املسررائل املتعلقررة ابلتم يررل القررانو طيلررة املرردة ال ر سررت ر تا إا ررا ،طلررو احلما ررة الدوليررة.
وتكرر اللجنة توصياهتا.
وأتس ررف اللجن ررة لع رردم تق رردف معلوم ررات ر ر الت رردابري الر ر اخت ر ت من ر ا تم رراد املالحظ ررات
اخلتاميررة ب ي ررة ررمان اح رلام مأ رردأ رردم اإل ررادة القس ررر ة احلامررا نم ررا .وت ل ررو اللجنررة معلوم ررات ر
التفاص رريل ال رواردة بش ررأن ملي ررات ااإل ررادة غ ررري الرمسي ررةا للر ررااي األاان ررو ال ر ق ررأحل ل رريتم وه ررم
رردخلون سررلو ينيا ب ررورة غررري انونيررة ،واررو اتفرراق إ ررادة القأرروس ال نررائي بر سررلو ينيا و رواتيررا ،دون
ماانت إارائية بعدم اإل ادة القسر ة .وتكرر اللجنة توصياهتا.
وأتسف اللجنة لعدم تقدف معلومات ر التردابري الر اختر ت منر ا تمراد املالحظرات اخلتاميرة
هبدف تيسري ملية مل ل األسر لفائدة م منحت م احلما ة الدولية .وتكرر اللجنة توصياهتا.

الفقرة  :20األ خاص الذين يعيشون يف حالة ضعف أثناي تةفق اهلجرة
ينبغل للةولة الطر أن تنشئ آلية موحةة و مسية لت ةية األ يخاص اليذين يعيشيون يف
حاليية ضييعف أثنيياي تييةفق اهلجييرة ،مبيين فيييةم القا ييرون مييري املص ي وبني بييذويةم وض ي ااي العنييف
اجلنسل واجلنساين وامجتا  ،وأن تنشئ أيتا آلية موحةة لإلحالة من أجل ضإان زيايتةم وإعياإة
أتهيييلةم .كإييا ينبغييل هلييا أن تكفييل تيية يب املييوظفني املكلفييني ونفيياذ القييانون ومييريهم ميين املةنيييني
املعنيي ييني تي يية يبا كي ييامال عل ي ي تطبيي ييق املعي ييايري واإلج ي يرايات املناسي ييبة كي ييل يتس ي ي حتةيي يية الت ي ي ااي
ومسيياعةهتم عل ي عييو فع يا  .وينبغييل للةوليية الطيير أن تكفييل كييذلك تقيية املسيياعةة الكافييية
لت ي ااي امجتييا بغ ي النظيير عإييا إذا كييانوا يتعيياونون مييو سييلطات إنفيياذ القييانون يف الت قيقييات
والةعاوى اجلناةية أ م.

ملخص إ الةولة الطر
مي ررل حتد ر ررد األشر رراال املستضر ررعف ار ررز،ا مر ر السر ررتعرا األوج ،وار ررو ر ررانون احلما ر ررة
الدوليررة .وتكرررر الدولررة ال رررف املعلومررات الر رردمتتا يف تقر رهررا الرردوري ال الررث (،CCPR/C/SVN/3
الفقرة  ) 176بشأن املشروع املتعلق بو ع آلية للتعرف لى حااي الجتار ابلأشر أو النتتاك اجلنسي.
وا تمدت احلكومرة ،يف وا /ولير ه  ،2016القررار ر رم  8/2016/6-21400بشرأن ترو ري سرك
مناسو للقاصر غري امل حوب ب و تم ال قيمون يف سلو ينيا بشكل غري انو واحلاصل لى
مر ز مقدم طلو احلما ة الدولية أو شا حتت احلما ة الدولية .و ران ال رر مر املشرروع هرو ترو ري
سك مناسو للقاصر غري امل رحوب بر و تم ،را يف ذلرك الر ا رة لرى مردار  24سرا ة ،والسرما
ررم أبن عرراملوا م ر اانررو خ ررا ،،وإ رواؤهم يف مكرران منف ررل وآم ر  .و ررا أن املشررروع التجررر يب رران
اناحا إىل حد أري ،قد استمر تنفي ه اب تأاره مشرو ا دائما يف مأيت بوستوانا.

معلومات من أمانة املظامل املعنية حبقوق اإلنسان
لر ررى الر رررغم مر ر أن األحكر ررام الر رواردة يف التشر ررر عات الوطنير ررة تر ررن لر ررى أن القاصر ررر غر ررري
امل ررحوب بر و تم واألسررر الر لررد تا أطفرراس نأ رري أن سرركنوا يف املقررام األوس يف مؤسسررات مالئمررة
إل روا ،األطفرراس ،رررن األسررر الر لررد تا أطفرراس وبعررحل القاصررر غررري امل ررحوب بر و تم حيتجررزون يف
مر ز بوستوانا لألاانو ،وهو مر ق م لق.
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وتقررر أمان ررة املظررامل ابجلت ررود ال ر ب ر لتتا احلكوم ررة يف السررنوات األخ رررية يف سررأيل ت ررو ري حل رروس
بد لة إ وا ،القاصر غري امل حوب ب و تم يف وحدة املأيت بوستوانا .بيد أنه مل و ع بعرد ِنر
نظمرري إل روا ،ومعاملررة القاصررر غررري امل ررحوب بر و تم اب تأررارهم وحرردة منف ررلة ب ر ر تررو ري ر ا ررة
شاملة م .و الوة لى ذلك ،مل ع ر لى مكان إ امة بد ل لألسر ال لد تا أطفاس.

تقييم اللجنة
[ج يييم] :حت رريط اللجن ررة لم ررا بق ررار احلكوم ررة ت ررو ري مك رران إ ام ررة مناس ررو للقاص ررر غ ررري امل ررحوب
ب و تم ،لكنتا حتيط لما ابملعلومات الواردة ال تفيرد أبن األسرر الر لرد تا أطفراس وبعرحل القاصرر
غري امل حوب ب و تم حمتجزون يف مر ز بوستوانا لألاانو ،وهو مر ق م لق .وأتسرف اللجنرة لعردم
تقدف معلومات التدابري ال اخت ت من ا تماد املالحظات اخلتاميرة إلنشرا ،آليرة حتردد األشراال
املستضعف وآلية إحالة تضم محا تتم وإ ادة أتهيلتم .وأتسف اللجنة لك لعردم تقردف معلومرات
ر الترردابري ال ر اخت ر ت م ر أاررل ررمان ترردر و املررووف املكلف ر إبنفرراذ القررانون وتقرردف املسررا دة
الكا ية لضحااي الجتار .وتكرر اللجنة توصياهتا.
اإلجراي املو ب  :نأ ي توايه رسالة إىل الدولة ال رف إلبالغتا بو ف إارا ،املتابعة .و نأ ي إدراج
املعلومات امل لوبة يف التقر ر الدوري املقأل للدولة ال رف.
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