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أولً -معلومات عامة عن الدولة مقدمة التقرير
ألف -الخصائص الديمغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -1اإلطار العام
 -1مجهوريـة سـلوفينيا هـي مجهوريــة دميقراطيـة برملانيـة؛ وقـد أصــبحت دولـة مسـتقلة بعـد حــل
مجهورية يوغوسالفيا االحتادية االشرتاكية يف عام .1991
 -2وواص ــلت س ــلوفينيا ،بع ــد ني ــل االس ــتقالل ،جهوده ــا الرامي ــة إىل حتقيـ ـ مص ــاحلها اإلامنائي ـ ـة
واألمنية االسرتاتيجية مـن خـالل االنضـمام إىل العديـد مـن املنامـات الدوليـة واإلقليميـة ،فانضـمت يف
آذار/مــارس  1992إىل منامــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا؛ وإىل األمــم املتحــدة يف أيار/مــايو 1992؛
وجمل ـ ــس أوروب ـ ــا يف أيار/م ـ ــايو 1993؛ ومنام ـ ــة حل ـ ــف ـ ــال األطلس ـ ــي يف آذار/م ـ ــارس 2004؛
واالحتاد األورويب يف أيار/مايو .2004
 -3وتبلـ مسـاحة سـلوفينيا  20 300كيلـومرت مربـ  ،وحتـدها النمسـا ـاالا ،وإيطاليـا غربـا،
وكرواتيــا جنوب ـ ا وشــرق ا ،وهنغاريــا شــرق ا .ويبل ـ طــول خطهــا الســاحلي ح ـواي  47كيلــومرت علــى
البحر األدريايت .وأعلى جبال سلوفينيا هو جبل تريغالف الذي يصل ارتفاعـ إىل  2 864مـرتا،
ويق ـ يف جبــال األلــب اجلوليــاين .ويشــكل هــذا اجلبــل ذو القمــم الــثال  ،والــذي أدر رمس ـ يف
شعار النبالة الوطين ،الرمز الوطين لسلوفينيا.
 -4والسلوفينية هـي اللغـة الرمسيـة يف سـلوفينيا؛ وتُعـد اإليطاليـة واغنغاريـة لغتـني رمسيتـني أيضـا
يف البلديات اليت تعيش فيها اجلماعتان القوميتان اإليطالية أو اغنغارية.
 -5وعاصــمة ســلوفينيا هــي ليوبليانــا الــيت تشــكل كــذل مركزهــا اجلغ ـرايف والثقــايف والعلمــي
واالقتصادي والسياسي واإلداري.
-6
رمسية.

ويف  1كانون الثاين/ينـاير  ،2007اعتمـد اليـورو يف سـلوفينيا ليحـل لـل التـوالر كعملـة

 -7وتش ــكل س ــلوفينيا ،بفض ــل م ــا تتمي ــز ب ـ م ــن خص ــائص طبيعي ــة واجتماعي ــة ،بل ــد اتص ــال
وعبور .وتُعد سلوفينيا نقطة التقاء ألربـ منـاط لغويـة وثقافيـة ،هـي السـالفية واجلرمانيـة والرومانسـية
والفنلنديــة  -األوغريــة (اغنغاريــة) .وتلتقــي أيض ـ ا وتتــداخل يف ســلوفينيا أرب ـ ا ـواهر جغرافيــة رئيســية
هــي جبــال األلــب وجبــال األلــب الديناريــة وحــوب بانونيــا والبحــر األبــي .املتوسـ  .وشــكل التنــوع
اخلص ــب ال ــذي ميي ــز جيولوجي ــا س ــلوفينيا وتضاريس ــها األرض ــية ومناخه ــا وتف ــاعالت ه ــذه العناص ــر
األساس لتنوع تربتها وتنوعها األحيائي.
 -8واملن ــا يف س ــلوفينيا من ــا معت ــدل عل ــى ال ــرغم م ــن أن ـ يتب ــاين تباين ـا كب ـ ا وفق ـا للتن ــوع
اجلغرايف للبلد .وتسود سلوفينيا ثالثة مناخـات تتلفـة حيـ تتميـز املنطقـة السـاحلية مبنـا البحـر
األبي .املتوس ؛ ويسود املنطقـة الوسـطى ومنطقـة بانونيـا يف الشـرق املنـا القـاري؛ ويتسـم ـال
غرب سلوفينيا مبنا جبال األلب.
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 -9وتتميز سـلوفينيا بغناهـا بـاملوارد احلرجيـة؛ حيـ تبلـ مسـاحة األراضـي احلرجيـة 12 114.1
كيلومرت مرب  ،أي  59.8يف املائة من مساحتها اإلمجالية ،وهـي تضـم حـواي  950نوعـ ا مـن األنـواع
النباتيــة ،مبــا يف ذل ـ  71نوع ـا مــن األشــجار .وت ـ وي غابــات ســلوفينيا  95نوع ـا مــن الطيــور و70
نوع ا من الثـدييات و 17نوعـ ا مـن الممائيـات و 10أنـواع مـن الزواحـف .ومتـتص الغابـات  7.5مليـون
طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون ســنويا ،وخيــزن جــزء مــن هــذا الغــاز يف اخلشــب ،وتنــت ح ـواي 5.5
ماليني طن من األكسجني ،ومن مث ،فهي متثل ،على الصعيد العاملي ،بالوعة كب ة للكربون.
 -10وحياــى ح ـواي  8يف املائــة مــن إقلــيم ســلوفينيا باحلمايــة مبوجــب تش ـري احلمايــة البي يــة،
وتشــكل حديقــة ت ـريغالف الوطنيــة ( 83 807هكتــارات) أكــم املنــاط احملميــة .وقــد أتــيا هــذا
التنوع الكب يف أنواع احليوانات والنباتات يف سلوفينيا بفضـل مـا يتمتـ بـ البلـد مـن غـ جيولـوجي
ومــن تنــوع يف التضــاريس الــيت تتــدر مــن مســتوى ســطا البحــر إىل ارتفــاع  2 864مـرتا ،وبفعــل
امتداد البلد على أرب مناط جغرافية أحيائية.
 -2السكان
 -11يف  1ك ــانون الثاين/ين ــاير  ،2013بل ـ ع ــدد س ــكان س ــلوفينيا  2 058 821نس ــمة،
منهم  1 019 061من الرجال و 1 039 760من النساء .ويبل متوس الكثافة السـكانية 101
نسمة يف الكيلومرت املرب الواحد.
 -12وقـد تزايــد عـدد الســكان بنســبة  2.9يف املائـة منــذ عـام  ،1991وبنســبة  1.3يف املائــة
منــذ عــام  ،2009ويرج ـ ذل ـ أساس ـا إىل اغجــرة الــيت تتجلــى أيض ـا مــن خــالل صــايف التغ ـ
يف عــدد املهــاجرين الــذي بلـ  65 000شــخص والتغـ الطبيعــي الــذي بلـ  15 000شــخص
فق يف الفرتة ما بني عامي  2003و.2012
اجلدول 1
السكان حسب العمر ونوع الجنس ،سلوفينيا 1 ،كانون الثاني/يناير 2013-1991
نوع اجلنس العمر

1991

2000

2009

2010

2011

2012

2013

المجموع المجموع

1 999 945

1 987 755

2 032 362

2 046 676

2 050 189

2 055 596

2 058 821

صفر 14-سنة

411 072

320 374

284 054

287 275

290 853

294 149

298 095

 64-15سنة

1 372 530

1 391 981

1 411 279

1 421 436

1 416 347 1 420 392

275 400

ذكور

إناث

 65سنة فما فوق 216 343

1 408 581

المجموع

970 229

970 812

334 029

338 265

338 644

345 000

352 145

صفر 14-سنة

211 000

164 437

145 974

147 808

149 702

151 314

153 462

 64-15سنة

684 633

705 782

727 258

732 992

730 685

727 951

723 921

100 593

130 713

133 307

134 176

137 466

141 678

 65سنة فما فوق 74 896

1 019 061 1 016 731 1 014 563 1 014 107 1 003 945

المجموع

1 029 716

صفر 14-سنة

200 072

155 937

138 080

139 467

141 151

142 835

144 633

 64-15سنة

688 197

686 199

687 021

688 444

689 707

688 396

684 660

 65سنة فما فوق 141 447

174 807

203 315

204 958

204 786

207 534

210 467

1 032 869 1 028 417 1 016 943

1 38 765 1 035 626

1 039 760

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.
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 -13ومن ــذ ع ــام  ،1991ارتف ـ متوس ـ عم ــر الس ــكان مبق ــدار  6.2س ــنوات .وارتفع ــت النس ــبة
امل وية للمسنني مبقدار  6.3نقاط م وية ،يف حني اخنفضت النسبة امل ويـة لألطفـال (صـفر 14-سـنة)
مبقدار  6.1نقطة م وية .وم ذل  ،فقد ارتفعت هذه النسبة امل وية يف السنوات اخلمس املاضية
مبقدار  0.5نقاط م وية.
اجلدول 2
السكان حسب العمر ،سلوفينيا 1 ،كانون الثاني/يناير 2013-1991
1991

2000

2009

2010

2011

2012

2013

متوس العمر (بالسنوات)

35.9

38.6

41.3

41.4

41.7

41.9

42.1

صفر 14-سنة (يف املائة)

20.6

16.1

14.0

14.0

14.2

14.3

14.5

 64-15سنة (يف املائة)

68.6

70.0

69.6

69.4

69.3

68.9

68.4

 65سنة فما فوق (يف املائة)

10.8

13.9

16.4

16.5

16.5

16.8

17.1

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -14ويف  1كــانون الثاين/ينــاير  ،2013شــكل الرعايــا األجانــب  4.4يف املائــة مــن إمجــاي
عدد سكان سلوفينيا ،ومنـذ عـام  ،1995ارتفعـت هـذه النسـبة امل ويـة مبقـدار  2.1نقطـة م ويـة،
وكان عدد الذكور أكم بكث من عدد اإلنا  .وم ذل  ،فقد تزايدت النسبة امل وية للنسـاء يف
السنوات األخـ ة .ويُعـزى تزايـد عـدد الرعايـا األجانـب يف صـفوف سـكان سـلوفينيا إىل حـد كبـ
إىل عامل اغجرة.
اجلدول 3
الرعايا األجانب ،سلوفينيا 1 ،كانون الثاني/يناير 2013-2009
المجموع
ذكور
إنا

2009

70 723
52 083
64018

2010

82 316
60 156
22 160

2011

82 746
58 697
24 049

2012

85 555
59 214
26 341

2013

91 385
62 121
29 264

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -15ويعيش ما يقرب من نصف سـكان سـلوفينيا يف املنـاط احلضـرية ،وقـد الـت هـذه النسـبة
امل وية دون تغي لعدة سنوات.
 -3التوقعات السكانية
 -16وفقا لتوقعات أوروبوب  2010السـكانية " ،"Europop2010فـنن مـن املتوقـ أن تشـهد
سلوفينيا امنوا سكاني ا سريع ا نسبي ا حىت عام ( 2025حواي  2 155 000نسمة) حيـ سـيبدأ
عــدد الســكان يف التنــاقص بــب ء .ومــن املتوق ـ أن يبل ـ عــدد ســكان ســلوفينيا حبلــول  1كــانون
الثاين/يناير  2060حواي  2 057 964نسمة ،وهو ما ميثل زيادة بنسبة  0.5يف املائة مقارنـة
بالعام األول للتوقعات (.)2010
GE.15-01066
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 -17ومـ ــن املتوق ـ ـ أن تتجـ ــاوز معـ ــدالت اغجـ ــرة يف سـ ــلوفينيا معـ ــدالت اغجـ ــرة املتوقعـ ــة يف
عــام  2060مبقــدار  3 817شخص ـا .ومــن املتوق ـ أيض ـا أن ترتف ـ ب ــاطراد معــدالت اخلص ـوبة
اإلمجالية يف سلوفينيا لتصل إىل  1.65يف عام  .2060ومن املنتار أن يرتف العمـر املتوقـ عنـد
الـوالدة يف ســلوفينيا ،حيـ يتوقـ أن يصــل ســن الـذكور الــذين يولــدون يف عــام  2060إىل  84عامـ ا
واإلنا إىل  89عام ا تقريب ا.
 -18وعالوة على ذل  ،فمن املتوق حـدو تغيـ كبـ يف تـوزع األعمـار لسـكان سـلوفينيا،
حي ـ يُتوق ـ أن تســتمر النســبة امل ويــة لألطفــال (دون  15ســنة) يف االرتفــاع قلــيالا يف الســنوات
العشــر املقبلــة أو وهــا ،ويتوق ـ أن تبــدأ يف التنــاقص بعــد ذل ـ  .ومــن املفــرتب يف عــام 2060
أن يكــون يف ســلوفينيا  100شــخص يف ســن العمــل (ت ـرتاوم أعمــارهم مــا بــني  15و 64ســنة)
مقابل  58مسن ا و 25طفالا ( 24و 20على التواي يف عام .)2010
اجلدول 4
توقعات أوروبوب  2010السكانية لسلوفينيا2060-2010 ،
جمموع السكان

2 046 976
2 106 182
2 142 217
2 154 934
2 154 609
2 148 629
2 141 070
2 131 661
2 114 985
2 089 905
2 057 964

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060

الف ة العمرية
 14-0سنة
(يف املائة)

14.0
14.7
15.2
14.7
13.7
12.9
12.9
13.4
13.9
13.9
13.7

الـف ـة العـمـرية
 64-15سنة
(يف املائة)*

69.4
67.8
65.0
63.3
62.2
61.0
59.6
57.4
55.5
54.5
54.8

الف ة العمرية  65الف ة العمرية  80نسبة إعالة
املسنني
سنة فما فوق
سنة فما فوق
(يف املائة)
(يف املائة)
(يف املائة)*

16.5
17.5
19.8
22.0
24.2
26.1
27.5
29.2
30.6
31.5
31.6

3.9
4.7
5.2
5.7
6.3
7.9
9.2
10.2
109
11.6
12.7

23.8
25.8
30.4
34.8
38.8
42.7
46.1
50.8
55.0
57.8
57.6

املصدر :املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب.
*

نارا الستخدام أرقام تقريبية ،فنن جمموع النسب امل وية ال يساوي دائما  100يف املائة.

 -4معدل الخصوبة
 -19شهدت معدالت اخلصوبة يف سلوفينيا اخنفاض ا خالل أكثر من  100سنة ،وخاصـة بعـد
عـ ــام 1980؛ ويف عـ ــام  ،1992اخنفـ ــ .عـ ــدد املواليـ ــد األحيـ ــاء إىل مـ ــا دون  20 000مولـ ــود.
وســجلت أدع معــدالت اخلص ـوبة يف عــام  17 321( 2003والدة) ،وبــدأ عــدد الــوالدات بعــد
ذلـ ـ يف التزاي ــد ب ــب ء ليص ــل إىل  21 938مول ــود يف ع ــام  .2012وتـ ـرتب الزي ــادة املس ــجلة يف
املواليد يف السنوات األخ ة بتوزع أعمـار السـكان مـن جهـة واجتـاه تـخخ األمومـة مـن جهـة أخـرى.
وال يـزال عـدد النســاء اللـوايت تـرتاوم أعمــارهن مـا بــني  25و 35سـنة ،أي مـن الف ــة العمريـة األكثــر
خصــوبة ،كب ـ ا نســبيا .وم ـ ذل ـ  ،فمــن املتوق ـ أن يــنخف .عــددهن تــدرايا ،وهــو مــا ي ـ دي إىل
6
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تراج ـ جديــد يف معــدل املواليــد .ويف املتوس ـ  ،فقــد جتــاوز ســن النســاء عنــد الــوالدة يف الســنوات
األخ ة سن مثيالهتن يف مطل تسعينات القرن املاضي بـمقدار  4سنوات.
 -20ويف عــام  ،2012وصــل العمــر املتوس ـ للم ـرأة عنــد ال ـوالدة إىل  30.5ســنة ،وبل ـ 28.9
سنة عند الوالدة األوىل .وال يزال اجتاه تخخ األمومة قويـا حيـ سـجل عـام  2012أعلـى عمـر
متوس لألمهات عند الوالدة بعد احلرب العاملية الثانية.
 -21ووصــل عمــر أكثــر مــن نصــف ( 54يف املائــة) النســاء اللـوايت أجنــن يف عــام  2012إىل 30
ســنة أو أكثــر ،يف حــني وصــلت نســبتهن قبــل  20عام ـ ا ( )1991إىل  21يف املائــة .ويف الفــرتة
ما بني عامي  1991و ،2012اخنفضت نسبة النساء اللـوايت بلغـت أعمـارهن عنـد الـوالدة 25
سنة أو أقل من  45إىل  13يف املائة.
 -22وخـالل العقـود األخـ ة ،لـوح االجتــاه نفسـ يف تزايـد عمــر األبـوة لــدى الرجـال ،حيـ
بلـ متوسـ ســن البــاء الــذين ينجبــون ألول مــرة  33.2ســنة يف عــام  ،2012أي بزيــادة تقــدر
حبواي  4سنوات خالل العقدين املاضيني.
 -23وعلـى الــرغم مـن الزيــادة املتواضـعة يف عــدد الـوالدات منــذ عـام  ،2003فللمـرأة الن عــدد
أقـ ــل مـ ــن األطفـ ــال مقارنـ ــة مبـ ــا كانـ ــت علي ـ ـ يف العقـ ــود السـ ــابقة .ويف عـ ــام  ،2012بل ـ ـ معـ ــدل
اخلص ـوبة اإلمجــاي ،أي متوس ـ عــدد األطفــال املولــودين أحيــاء لكــل ام ـرأة خــالل ســنوات احلمــل
(مبعـ ــدل الوفيـ ــات احل ـ ـاي واسـ ــتنادا إىل توق ـ ـ أن امل ـ ـرأة سـ ــوف تعـ ــيش بعـ ــد بلوغهـ ــا عامهـ ــا التاس ـ ـ
واألربعني) .1.58 ،وسجلت أرقام مماثلـة يف اايـة مثانينـات القـرن املاضـي .وعلـى الـرغم مـن الزيـادة
اليت شهدها العقد املاضي ،فنن معدل التعوي .السكاين يف سلوفينيا مستمر يف االخنفاب.
 -24ومنـ ــذ عـ ــام  ،2007ولـ ــد  50يف املائـ ــة مـ ــن األطفـ ــال ألمهـ ــات غ ـ ـ متزوجـ ــات أو مـ ــن
ارتباطات خار إطار الزوا ؛ ويف عام  ،2012بلغت هذه النسبة امل وية  .57.6ويُعرتف يف معام
احلــاالت (حـواي  70يف املائــة) بـاألبوة قبــل الــوالدة .ووفق ـا غــذه البيانــات ،فلــم يعــد الــزوا يشــكل
النـوع السـائد لوحـدة األسـرة يف أوسـاط الشـباب؛ وقـد ارتفعـت نسـبة األمهـات غـ املتزوجـات عنــد
الــوالدة منــذ منتصــف ســبعينات القــرن املاضــي ،حيـ مل يعــد هنــاف فــرق بــني نســبة األطفــال الــذين
يولــدون ألشــخاص غ ـ متــزوجني وأشــخاص متــزوجني .ويف عــام  ،2012جتــاوزت نســبة األمهــات
غـ املتزوجــات واللـوايت تبلـ أعمــارهن  42ســنة أو أقــل عنــد الــوالدة األوىل نصــف عــدد األمهــات.
ويف عام  2012إمجاالاُ ،ولد ثلثا ( 65يف املائة) األطفال البكر خار إطار الزوا .

 -25وأُجيــز اإلجهــاب قانوني ـ ا يف عــام  ،1977واخنفــ .عــدد حــاالت اإلجهــاب القــانوين
منــذ عــام  ،1982أي بنســبة الثلثــني علــى مــدى الســنوات العش ـرين املاضــية .ويف عــام ،2012
أجريــت  4 106حــاالت إجهــاب قــانوين ،وهــو مــا يعــادل  19يف املائــة مــن املواليــد األحيــاء؛
وأجريت  8.7حاالت إجهاب قانوين لكل ألف امرأة تـرتاوم أعمـارهن مـا بـني  15و 49سـنة.
وكانت أعلى نسبة م وية حلاالت اإلجهاب هذه ضمن الف ـة العمريـة  34-30سـنة ( 14حالـة
إجهاب لكل ألف امرأة).
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اجلدول 5
مؤشرات مختارة لمعدلت الخصوبة ،سلوفينيا2012 -1991 ،
املواليد األحياء

السنة

المجموع

العمر املتوس لألم عند الوالدة
يف كل والدات حية الوالدة الثالثة معدل
 1 000خار إطار أو أكثر
اخلصوبة
(يف املائة) اإلمجاي
نسمة الزوا

10.8 21 583 1991
9.1 18 180 2000

10.8 21 817 2008
10.7 21 856 2009
10.9 22 343 2010

10.7 21 947 2011
10.7 21 938 2012

عمر األم

عمليات اإلجهاب القانوين

 35سنة
حىت  25سنة فما فوق
مجي املواليد
األحياء
الوالدة األوىل (يف املائة) (يف املائة) العدد

املعدل

26.4

13.3

1.42

26.3

24.1

44.8

6.1

14 027

27.4

37.1

13.8

1.26

28.3

26.5

26.4

9.6

8 429

16.4

52.9

14.2

1.53

30.1

28.4

14.0

14.5

4 946

10.2

53.8

14.5

1.53

30.1

28.5

13.5

14.8

4 653

9.6

55.7

14.1

1.57

30.3

28.7

12.9

15.7

4 328

9.0

56.8

13.6

1.56

30.4

28.8

12.7

16.6

4 236

9.0

57.6

13.4

1.58

30.5

28.9

12.6

17.2

4 106

8.7

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -5معدل الوفيات
 -26تُاهــر البيانــات املتعلقــة بالوفيــات عــدم حــدو أيـة تغيـ ات هامــة علــى مــدى الســنوات
العش ـرين املاضــية ( 19 000-18 000حالــة وفــاة ســنويا) .وعلــى الــرغم مــن بعــ .التقلبــات
الطفيفة اليت طرأت بني السـنوات ،فقـد اسـتمر هـذا املعـدل يف االخنفـاب .ويف عـام  ،2012بلـ
عدد الوفيات ( 9.4 )19 257لكل  1 000شخص.
 -27وعلى مدى السنوات العشـرين املاضـية ،ارتفـ العمـر املتوسـ عنـد الوفـاة .ويف عـام ،2012
جت ـ ــاوزت أعم ـ ــار الرج ـ ــال عن ـ ــد الوف ـ ــاة ،يف املتوس ـ ـ  ،أعم ـ ــار أمث ـ ــاغم م ـ ــن الرج ـ ــال يف ع ـ ــام 1982
مبقــدار  5.9ســنوات ،يف حــني جتــاوزت أعمــار النســاء أعمــار مثــيالهتن مــن النســاء يف الســنة نفســها
مبقــدار  5.2ســنة .ومــن املعــروف أن العمــر املتوقـ للمـرأة يكــون ،يف املتوسـ  ،أطــول قلــيالا مــن العمــر
املتوق ـ للرجــال .ونتيجــة لــذل  ،ففــي عــام  ،2012كــان العمــر املتوس ـ للم ـرأة عنــد الوفــاة أكــم مــن
العمر املتوس للرجل مبقدار  8.2سنة ،وبل عمر الرجل  71.8سنوات وعمر املرأة  80سنة.
 -28وم ذل  ،فنن الفارق يف معدل العمر املتوق بني الرجال والنساء يتناقص تدرايا .ويف
الفرتة ما بني عامي  1982و ،2012اخنفـ .هـذا املعـدل مـن  7.9سـنوات إىل  5.9سـنوات.
وبالنار إىل معدل الوفيات احلاي ،فنن متوس عمر الطفل املولود يف عام  2012هـو  77سـنة
والعمر املتوق للفتـاة املولـودة يف العـام نفسـ هـو  82.9سـنوات .وعلـى مـدى السـنوات العشـرين
املاضية ،ازداد العمر املتوق بنسبة  7.5سنوات للرجال و 5.6سنوات للنساء.
 -29واستمر معدل وفيات الرض يف االخنفـاب .ويف عـام  ،2012تـويف  18طفـالا و 18فتـاة
يف عــامهم األول .وعلــى مــدى الســنوات العش ـرين املاضــية ،اخنفــ .معــدل وفيــات الرض ـ مبقــدار
اخلم ــس .ويف ع ــام  ،1992بل ـ ـ مع ــدل وفي ــات الرضـ ـ  8.9لك ــل  1 000مول ــود ح ــي ،بينم ــا
اخنف .هذا املعدل يف عام  2012إىل أقل من  2يف األلف ألول مـرة ليصـل إىل  1.6يف األلـف،
8
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وهــو أدع نســبة تســجل حــىت الن .وتُعــد ســلوفينيا أيض ـ ا إحــدى الــدول األوروبيــة الــيت تتميــز بــخدع
معــدالت وفيــات الرض ـ  .ومـ تراجـ امل شــر يف عــام  ،2012أصــبحت ســلوفينيا متثـل البلــد الــذي
يسجل أدع معدل وفيات الرض ضمن الدول األعضاء السب والعشرين يف االحتاد األورويب.
اجلدول 6
مؤشرات مختارة لمعدلت الوفيات ،سلوفينيا2012 -1991 ،
وفيات األطفال
العمر املتوس عند الوفاة

الوفيات

يف كل  1 000مولود حي

العمر املتوق

السنة

المجموع

يف كل 1 000
نسمة

ذكور

إنا

أطفال

فتيات

ذكور

إنا

1991

19 324

9.7

65.4

75.0

10.5

5.8

69.5

77.3

2000

18 588

9.3

67.2

75.6

5.6

4.2

72.1

79.6

2008

18 308

9.1

69.9

78.8

2.7

2.1

75.4

82.3

2009

18 750

9.2

70.1

79.1

2.2

2.6

75.8

82.3

2010

18 609

9.1

70.7

79.3

2.1

3.0

76.3

82.7

2011

18 699

9.1

71.2

79.7

3.6

2.1

76.6

82.9

2012

19 257

9.4

71.8

80.0

1.6

1.7

77.0

82.9

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

اجلدول 7
األسباب الرئيسية للوفاة ،سلوفينيا2012 -2008 ،
2008

2009

2010

2011

2013

7 237
األمراب القلبية الوعائية
5 762
األورام
1 144
أمراب اجلهاز التنفسي
اإلصــابات والتســمم والثــار األخــرى النامجــة عــن أســباب 1 404
خارجية
1 184
أمراب اجلهاز اغضمي
316
أمراب الغدد الصماء والتغذية واألمراب األيضية
220
أمراب املسال البولية والتناسلية
280
األمراب العصبية
األع ـ ـ ـراب والعالمـ ـ ــات والنتـ ـ ــائ الباثولوجيـ ـ ــة الس ـ ـ ـريرية أو 181
املختمية األخرى

7 475
5 805
1 271
1 450

7 385
5 902
1 122
1 363

7 313
5 896
1 197
1 363

7 570
5 847
1 386
1 357

1 179 1 160
297
284
277
263
313
321
276
251

1 139
355
328
338
273

1 185
392
342
341
309

78

108

بع .األمراب املعدية والطفيلية

143

94

86

املصدر :معهد الصحة العامة.
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 -6الهجرة الدولية
 -30ما فت ت سلوفينيا متثل ،حىت قبل استقالغا ،وجهة للهجـرة الشـعبية لسـكان املنـاط األقـل
امن ـوا يف يوغوســالفيا ســابق ا .وغالبيــة األشــخاص الــذين يقصــدواا هــم مــن املهــاجرين االقتصــاديني
الذين هم ليسوا سلوفينيني حبسب األصـل ،غـ أن الـبع .مـنهم ينحـدر أيضـا مـن أصـل سـلوفيين.
واستمر االجتاه نفس بعد االستقالل م املهاجرين الوافـدين إىل البلـد واخلـارجني منـ والـذين هـم يف
معامهم من الرعايا األجانب .وقد استقر البع .مـنهم بشـكل دائـم يف سـلوفينيا ،ممـا أدى إىل امنـو
وســجل ،يف املقابــل ،امنــو ســل يف
إاــايب مســتمر يف صــايف عــدد املهــاجرين مــن الرعايــا األجانــبُ .
صايف عدد املهاجرين من املواطنني السـلوفينيني ،وبلـ ذروتـ يف عـام  .2012وتُعـزى اغجـرة أساسـا
إىل أسباب اقتصادية ،وإن كان هنـاف أيضـا اجتـاه هـام للهجـرة الثانويـة ،أي هجـرة أفـراد أسـر الرعايـا
األجان ــب املقيم ــني بالفع ــل يف البل ــد (م ــن أراض ــي يوغوس ــالفيا س ــابق ا بص ــورة رئيس ــية) .ويه ــاجر
املواطنون السلوفينيون أساس ا إىل دول االحتاد األورويب (وال سيما إىل أملانيا والنمسا).
اجلدول 8
الهجرة الدولية ،سلوفينيا2012 -2000 ،
املهاجرون إىل البلد
2000
2008
2009
2010
2011
2012

المجموع

6 185
30 693
30 296
15 416
14 083
15 022

مواطنو
سلوفينيا
935
2 631
2 903
2 711
3 318
2 741

الرعايا
األجانب
5 250
28 062
27 393
12 705
10 756
12 281

املهاجرون من البلد

امنو صايف عدد املهاجرين

مواطنـو
مواطنو الرعايا
المجموع سلوفينيا األجانب المجموع سلوفينيا
624- 2 615 2 011 1 559 3 570
2 135- 18 584 7 343 4 766 12 109
814- 11 508 15 071 3 717 18 788
1 194- 521- 12 032 3 905 15 937
1 361- 2 059 7 345 4 679 12 024
5 450644 6 187 8 191 14 378

الرعايا
األجانب
3 239
20 719
12 322
673
3 420
6 094

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -31ويف  1كانون الثاين/يناير  ،2011سـجلت سـلوفينيا  229 000شـخص مـن املهـاجرين
املقيمني ( 11يف املائة) .وكانت اإلقامة األوىل ألغلبيـة املهـاجرين يف إحـدى البلـدان التاليـة :البلـدان
األخــرى الناش ـ ة عــن يوغوســالفيا ســابقا (مــا يصــل إىل  87يف املائــة) ،والنمســا وإيطاليــا ،وأملانيــا،
وأوكرانيـا ،وفرنسـا ،واالحتــاد الروسـي ،وسويسـرا .وقـد حصـل ثلثــاهم بالفعـل علــى اجلنسـية الســلوفينية
(حصلت األغلبية منهم على هذه اجلنسية بعد فرتة وجيزة من االسـتقالل) ،وهـو مـا يضـ سـلوفينيا
ضمن الدول األوروبيـة ذات النسـب امل ويـة األعلـى يف عـدد املـواطنني املولـودين يف اخلـار  .وإمجـاالا،
فقد قدم املهاجرون املقيمون من  165بلدا.
 -7األسر المعيشية واألسر
 -32يف الف ــرتة م ــا ب ــني تع ــداد ع ــام  2002وبداي ــة ع ــام  ،2011ارتف ـ ـ ع ــدد األس ــر املعيشـ ــية
مــن  128 000إىل  684 847أســرة ،يف حــني اخنفــ .متوس ـ حجــم األســرة املعيشــية مــن 2.8
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إىل  2.5أفراد .وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إىل امنو السكان (باملقارنة مـ البيانـات املتعلقـة
بعام  ،2002ازداد عدد السكان مبقدار  86 000شـخص) وبنـاء املسـاكن بشـكل مكثـف يف هـذه
الفــرتة ،وهــو مــا مك ـن الشــباب مــن مغــادرة أســرهم املعيشــية األوليــة ،وإاــاد مكــان إقامــة خــاص ب ـم،
وإنشـاء أســرهم املعيشــية أو أســرهم اخلاصــة؛ وحــد ذلـ أيضـ ا ،إىل حــد مــا ،نتيجــة لألعــداد الكبـ ة
مــن الرعايــا األجانــب الــذين يعيشــون يف مهــاج  .ويُعــد ذل ـ أيض ـ ا الســبب الــذي أدى إىل حــدو
أكم زيادة يف عدد األسر املعيشية املكونة من شخص واحد (من  150 000إىل .)266 000
 -33ويعيش ثلثا السكان يف أسر معيشـية واحـدة؛ ويف أكثـر مـن  90يف املائـة مـن احلـاالت،
تتكــون األســرة املعيشــية مــن جيــل واحــد (األزوا أو القرنــاء العرفيــون) أو جيلــني متعــاقبني (البــاء
واألبناء) ،يف حني تتكون  7يف املائة من األسر املعيشية من ثالثة أجيال على األقل.
 -34وعلــى مــدى الســنوات الثالثــني املاضــية ،شــهدت نســبة األســر ذات العائــل الوحيــد أك ـم
زيادة ،وهي متثل حاليا رب مجي األسر وثل األسر اليت لديها أطفال .وتتكـون غالبيـة األسـر ذات
العائل الوحيد من األم واألطفال ،حي تكون األمهات يف الغالب عازبات  -مل يسب غـن الـزوا
( 33يف املائــة) .ويف الف ــة العمريــة دون  42ســنة ،فــنن معاــم ه ـ الء األمهــات هــن مــن العازبــات،
يف حـني أن معامهـن مـن املطلقـات يف الف ـة العمريـة  ،60-43ومـن األرامـل يف الف ـة العمريـة 60
س ــنة فم ــا ف ــوق .وق ــد ارتفـ ـ ع ــدد الزا ــات العرفي ــة؛ فانتق ــل م ــن  42 000زا ــة يف ع ــام 2002
إىل  61 000زا ــة يف ع ــام  .2011وم ـ ذل ـ  ،ف ــال ت ـزال حال ــة الشخص ــني املت ــزوجني ول ــديهما
أطفــال أكثــر أنـواع األســرة شــيوع ا .بيــد أاــا تشــكل أيضـ ا النــوع الوحيــد الــذي اخنفــ .عــدده خــالل
ثالثــة عقــود .وأســباب هــذا الوض ـ متعــددة ،وتتمثــل يف متالزمــة العــش الفــارا الــيت حتــد حينمــا
يغادر األطفال البالغون أسرهم إلنشـاء أسـر جديـدة؛ والطـالق وتغـ األامنـاط التقليديـة يف دورة احليـاة،
حي إن الزوا مل يعد هو السبب الوحيد الذي يدف شخصني اثنني إىل العيش سوي ا.

 -8الهيكل التعليمي للسكان

 -35يستمر تزايد نسبة املواطنني السلوفينيني مـن ذوي التعلـيم العـاي ،أي الـذين أكملـوا التعلـيم
الع ــاي ذوي ال ــدورات القصـ ـ ة أو التعل ــيم الع ــاي ،يف ح ــني ت ــنخف .النس ــبة امل وي ــة للس ــكان ذوي
التعلـيم األساسـي أو حـىت التعلـيم األساسـي الغـ املكتمــل .وتبلـ هـذه النسـبة امل ويـة أعلـى مســتوى
غا يف صفوف املسنني ،يف حني تواصل الغالبية العامـى مـن الشـباب دراسـتها يف املرحلـة العليـا مـن
التعلــيم الث ــانوي .ويف الف ــرتة مــا ب ــني ع ــامي  2002و ،2011اخنفضــت نس ــبة الس ــكان م ــن ذوي
التعل ـ ــيم األساس ـ ــي أو األدع م ـ ــن  39إىل  30يف املائ ـ ــة .وق ـ ــد س ـ ــجلت أه ـ ــم التغ ـ ـ ات يف ع ـ ــدد
األشــخاص ذوي التعلــيم العــاي :ففــي عــام  ،2002بل ـ عــدد الســكان الــذين تبل ـ أعمــارهم 15
سنة فما فوق ( 12.9يف املائة) والذين تلقوا تعليم ا عالي ا  215 000شـخص؛ ويف عـام ،2011
بلـ عــددهم  308 000شــخص ،أي ســدس الســكان الــذين تبلـ أعمــارهم  15ســنة فمــا فــوق.
وم ـ ذل ـ  ،ف ـال ي ـزال عــدد الســكان الــذين أا ـوا التعلــيم الثــانوي العــاي التقــين أو العــام ( 30.2يف
املائة يف عام  )2011أمرا سائدا.
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 -36ويف املتوس ـ  ،فــنن امل ـرأة أفضــل تعليم ـ ا مــن الرج ـل ،وال ت ـزال الفجــوة تنمــو بينهمــا .ويف
عام  ،2002جتاوز عدد النساء اللوايت أاني التعليم العاي ألول مرة عدد الرجال (مبقـدار أكـم مـن
األلــف بقليــل) .ويف عــام  ،2011بلغــت نســبة الرجــال الــذين تلق ـوا تعليم ـا عالي ـا  15.3يف املائــة
وبلغت نسبة النسـاء اللـوايت تلقـني هـذا التعلـيم  19.6يف املائـة .وال تـزال نسـبة الرجـال احلاصـلني
على درجة املاجسـت ( )magisterijأو درجـة الـدكتوراه يف الوقـت الـراهن أكـم مـن نسـبة النسـاء،
ولكن هذا يعزى فق إىل الفارق الكب يف عدد احلاصلني على هاتني الدرجتني بني املسـنني مـن
الرجال واملسنات من النساء .وم ذل  ،فنن عـدد النسـاء مـن الف ـة العمريـة ( 41-25باسـتثناء
النســاء اللـوايت تبلـ أعمــارهن  32ســنة) واحلاصــالت علــى هــذه الــدرجات هــو أعلــى بالفعــل مــن
عدد من الرجال املنتمني إىل الف ة العمرية نفسها.
 -37ويف عام  ،2011كان مستوى الرعايا األجانب التعليمي ،يف املتوسـ  ،أدع بقليـل مـن
مستوى السلوفينيني .وقد أاـى  5.9يف املائـة مـنهم التعلـيم العـاي ،وأكمـل  50.2مـنهم التعلـيم
الثانوي العاي.
اجلدول 9
السكككان البالغككة أعمككار  15فمككا فككوق حسككب مسككتوت التعلككي ونككوع الجككنس ،سككلوفينيا،
تعدادا عامي  2011و2002
التعليم

المجموع

تعداد عام 2011
إنا
ذكور

المجموع

تعداد عام 2002
إنا
ذكور

859 583 804 286 1 663 869 894 475 864 861 1 759 336
المجموع
69 064 46 492 115 556 47 725 30 246
77 971
التعليم األساسي غ املكتمل
264 401 169 509 433 910 251 949 183 159 435 108
التعليم األساسي
التعليم املهين قص املدة والتعليم الثانوي 171 919 280 373 452 292 147 187 259 650 406 837
العاي
240 134 206 915 447 049 272 040 259 711 531 751
التعليم الثانوي العاي التقين والعام
47 961 36 083
84 044 47 080 37 141
84 221
التعليم العاي ذو الدورات القص ة
املرحلتان األوىل والثانية من التعليم العاي 59 560 55 070 114 630 118 571 82 689 201 260
6 544
9 844
16 388
9 923 12 265
22 188
املرحلة الثالثة من درجة املاجست
أو الدكتوراه
املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -38وأُدر أحـد مســا عـن لــو األميـة يف تعــداد عـام  0.46( 1991يف املائــة مـن األميــني)؛
ومـ ذلـ  ،فـنن هـذه الاـاهرة مل تعـد ،نتيجـة للتعلـيم األساسـي اإللزامـي ،امنوذجـا إحصـائيا ،حيـ إن
التعليم األساسي قد أصبا إلزاميا منذ عدة عقود.

 -9الهيكل اإلثني والديني واللغوي

ُ -39مجعــت أحــد البيانــات املتعلقــة باغيكــل اإلثــين والــديين واللغــوي للســكان والــيت تســتند
إىل تص ــرحيات األف ـراد يف إط ــار تع ــداد 2002؛ وكان ــت اإلجاب ــات املقدم ــة ع ــن االنتم ــاء اإلث ــين
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والديين اختيارية .ومبا أن سلوفينيا اعتمدت التعداد القائم على السجالت يف عـام  2011وناـرا
إىل أن املراجـ املســتخدمة يف تعــداد عـام  2011ال تتضــمن أيـة بيانــات عـن اغيكــل العرقــي أو الــديين
أو اللغوي ،فلم تعد هذه البيانات متاحة عن جمموع السكان.
 -40ووفقا للبيانات اليت مجعتها التعدادات ،فـنن السـلوفينيني يشـكلون أغلبيـة السـكان؛ ومـ
ذل  ،فما فت ت نسبتهم تتناقص باستمرار (مـن  95.65يف املائـة يف عـام  1961إىل 83.06
يف املائة يف عام  ،)2002وذل بسبب اغجرة وتزايـد عـدد الـذين يرفضـون اإلجابـة عـن األسـ لة
املتعلقة باجلنسية.
 -41وتضم سلوفينيا مجاعتني اثنتني من اجلماعات القومية املعرتف با مبوجب الدستور ،ومها
اجلماعــة القوميــة اغنغاريــة يف الشــمال الشــرقي واجلماعــة القوميــة اإليطاليـة يف جنــوب غــرب البلــد.
وهناف أيضا مجاعة الروما اليت منا غا وض خـاص .وقـد اخنفـ .عـدد اغنغـاريني الـذين يعيشـون
يف سلوفينيا الشرقية (منطقة بروموري) من  10 498نسـمة يف عـام  1961إىل  6 243نسـمة
يف عــام  ،2002واخنفــ .عــدد اإليطــاليني الــذين يعيشــون بــالقرب مــن احلــدود اإليطاليــة (منطقــة
كارست الساحلية) من 3 072نسمة يف عام  1961إىل  2 258يف عام  .2002ويف تعـداد
عام  ،2002صرم  3 246شخصـا بـخام مـن الرومـا ،يف حـني تفيـد بيانـات غـ رمسيـة بـخن عـددهم
يصل إىل  10 000نسمة تقريبا.
 -42ويرج ـ التنــوع اإلثــين للســكان يف معام ـ إىل هجــرة امل ـواطنني مــن منــاط يوغوســالفيا
سابقا (بصورة رئيسية يف سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي) وإعالن ذريتهم عن أصلهم اإلثـين.
ويف عـ ــام  ،2002شـ ــكل الصـ ــرب ( 38 964نسـ ــمة) والكـ ــروات ( 35 642نسـ ــمة) أكـ ــم هـ ــذه
اجلماعات ،غ أن عددهم اخنف .بشكل ملحوظ منذ تعداد عـام  .1981ومـن ناحيـة أخـرى،
فقــد ارتفع ــت نس ــبة أف ـراد اجلماع ــات اإلثني ــة األخ ــرى املنح ــدرة م ــن يوغوس ــالفيا س ــابقا املتع ــددة
اإلثنيات (معامهم من البوسنيني واملقدونيني واأللبان) أكثر من نسبة غ هم.
 -43ومل تعد التعـدادات منـذ عـام  2002تسـجل البيانـات املتعلقـة باالنتمـاء الـديين ،ولـذل
ال تتـوافر معلومــات لدثــة يف هــذا الشــخن .ووفقـا لتعــداد عــام  ،2002فــنن الغالبيــة العامــى مــن
الســكان هــم مــن الكاثولي ـ ( 58يف املائــة تقريب ـ ا) ،ويشــكل أتبــاع اإلســالم والكنيســتان األرثوذكســية
واللوثرية أكثر الطوائف الدينية متثيالا ( 6يف املائة يف اجملموع) .ووفق ا لقانون احلرية الدينية الصادر
عــام  ،2007والــذي يرمــي إىل تك ـريس شــكل قــانوين تنايمــي خــاص للمنامــات الدينيــة ،فقــد
تس ـ تســجيل  46كنيس ــة وطائفــة ديني ــة أخــرى يف عــام  ،2014مب ــا يف ذل ـ ع ــدد كب ـ م ــن
احلركات الدينية والروحية اجلديدة.
 -44ويعكس هيكل لغة السـكان بشـكل أساسـي تنـوعهم اإلثـين؛ وباإلضـافة إىل اللغـة السـلوفينية
الســائدة ( 87.7يف املائــة يف تعــداد  ،)2002فــنن اللغــات املنتشــرة يف منــاط يوغوســالفيا ســابق ا هــي
أكثر اللغات متثيالا.
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اجلدول 10
السكان حسب النتماء اإلثني ونوع السكن (النسبة الهيكلية) ،سلوفينيا ،تعداد عام 2002
نوع السكن

غ
المجموع سلوفينيون إيطاليون هنغاريون روما صرب كروات بوسنيون آخرون معروف

المجموع
حضري
غ حضري

8.9
10.3
7.5

83.1
77.0
89.3

100
100
100

0.1
0.2
0.1

0.3
0.2
0.5

1.1
1.9
0.3

1.8 2.0 0.2
2.8 3.4 0.2
0.8 0.5 0.1

2.5
4.1
0.9

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

اجلدول 11
السكان حسب الدين ونوع السكن (النسبة الهيكلية) ،سلوفينيا ،تعداد عام 2002
نوع السكن

المجموع

كاثولي

إجنيليون

أرثوذكس

المجموع
حضري
غ حضري

100
100
100

57.8
46.9
69.1

0.8
0.4
1.1

2.3
4.0
0.6

مسلمون ملحدون آخرون غ معروف
2.4
4.1
0.6

10.1
14.8
5.3

3.8
4.8
2.7

22.8
25.0
20.5

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

اجلدول 12
السكان حسب اللغة األم ونوع السكن (النسبة الهيكلية) ،سلوفينيا ،تعداد عام 2002
نوع السكن المجموع سلوفينية إيطالية هنغارية لغة الروما كرواتية بوسنية
المجموع 100
حضري 100
غ حضري 100

0.2 87.7
0.3 81.9
0.1 93.8

0.2 0.4
0.2 0.2
0.2 0.6

2.8
3.9
1.5

1.6
2.8
0.4

صـربية  -لغـ ـ ــات غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
بوسنية كرواتية أخرى معروف
1.9 1.6
3.1 2.8
0.6 0.4

2.7 1.0
3.4 1.5
1.9 0.4

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -10النشاط والبطالة
 -45تعكــس البيانــات املتعلقــة بعــدد األشــخاص العــاملني وامل ـواطنني العــاطلني عــن العمــل علــى
مــدى الســنوات الســت املاضــية الوض ـ القــائم يف ســوق العمــل والنــاجم عــن أزمــة اقتصــادية طويلــة
األجــل ،وهــو مــا أدى إىل ارتفــاع س ـري يف النســبة امل ويــة للعــاطلني عــن العمــل واخنفــاب يف عــدد
الوا ــائف .ويف الف ــرتة م ــا ب ــني ااي ــة ع ــام  2008وااي ــة ع ــام  ،2013اخنف ــ .ع ــدد األش ــخاص
العاملني بنحو  ،90 000وكان  65 000منهم من الرجـال و 25 000مـن النسـاء .وقـد ُسـجل
خ ــالل ه ــذه الف ــرتة أك ــم ع ــدد م ــن البطال ــة الزائ ــدة يف قط ــاعي البن ــاء ( 42يف املائ ــة) والص ــناعات
التحويلية ( 18يف املائة) ،يف حني ارتف عدد األشخاص الـذين ميارسـون نشـاط ا بـخجر أكـم ارتفـاع
يف القطاعات املهنية والعلمية والتقنية.
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اجلدول 13
السكان حسب النشاط ،2013-2008 ،سلوفينيا 31 ،كانون األول/ديسمبر
المجموع
السكان النشطون
األشخاص العاملون
األشخاص الذين ميارسون نشاط ا بخجر
األشخاص العاملون حلسابم اخلاص
العاطلون عن العمل املسجلون
الذكور
السكان النشطون
األشخاص العاملون
األشخاص الذين ميارسون نشاطا بخجر
األشخاص العاملون حلسابم اخلاص
العاطلون عن العمل املسجلون
اإلناث
السكان النشطون
النساء العامالت
النساء اللوايت ميارسن نشاط ا بخجر
العامالت حلسابن اخلاص
العاطالت عن العمل املسجالت

2008

2009

2010

928 996 941 327 946 491
818 975 844 655 880 252
730 522 752 444 790 231
88 453 92 211 90 021
110 021 96 672 66 239

2011

2012

2013

930 065
817 311
723 042
44 269
112 754

911 009
792 948
699 898
93 050
118 061

915 338
791 323
694 370
96 953
124 015

498 292 498 704 511 624 515 633 525 606 531 542
433 657 435 493 452 062 456 823 475 402 498 978
358 194 371 041 386 354 393 550 409 680 434 384
65 463 64 452 65 708 63 273 65 722 64 594
64 635 63 211 59 562 58 810 50 204 32 564
417 046 412 305 418 441 413 363 415 721 414 949
357 666 357 455 365 249 362 152 369 253 381 274
326 176 328 857 336 688 366 972 342 764 355 847
31 490 25 598 28 561 25 180 26 489 25 427
59 380 54 850 53 192 51 211 46 468 33 675

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -46ويف ع ــام  ،2013بل ـ ـ ع ــدد أف ـ ـراد الق ــوة العامل ــة (الس ــكان النش ــطون وفق ـ ـ ا ملس ــا الق ــوى
العاملة)  1 008 000شخص ( 546 000رجل و 462 000امـرأة) ،مـ  906 000شـخص
من العاملني ( 495 000رجل و 411 000امرأة) و 102 000شخص من العاطلني عـن العمـل
( 52 000رج ــل و 50 000ام ـرأة) .وبع ــد ع ــام  ،2000ك ــان الوض ـ يف س ــوق العم ــل أفض ــل يف
ع ــامي  2007و 2008نتيج ــة للنم ــو االقتص ــادي اغ ـ ـام ال ــذي ح ــد يف الس ــنوات السـ ــابقة .ويف
عام  ،2008وصل معدل البطالة إىل أدع مسـتوى بعـد االسـتقالل ،مـ تسـجيل معـدل بطالـة وصـل
إىل  6.7وبلغت النسبة امل وية ملعدل البطالة يف املسا  .4.4وقد تـدهور الوضـ يف سـوق العمـل منـذ
عــام  2008نتيجــة لألزمــة االقتصــادية؛ وارتف ـ معــدل البطالــة وف ـ مــا جــاء يف املســا إىل  10.1يف
املائة يف عام  ،2013وواصل ارتفاع يف عام .2014
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اجلدول 14
معدل البطالة ،2013-2008 ،سلوفينيا
2008
2009
2010
2011
2012
2013

معدل البطالة املسجلة (يف املائة)

6.7+
9.1+
10.7+
11.8+
12.0+
13.1+

مع ـ ــدل البطال ـ ــة وفق ـ ــاا ملس ـ ــا الق ـ ــوى العامل ـ ــة
(منامة العمل الدولية) (يف املائة)

4.4+
5.9+
7.3+
8.2+
8.9+
10.1+

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -47وارتف متوس األجر الشهري اإلمجاي من  1 391يورو يف عـام  2008إىل 1 525
يورو يف عام .2012
 -11إنفاق األسر المعيشية
 -48يف الفــرتة مــا بــني عــامي  2005و ،2010ارتفـ إمجــاي إنفــاق األســر املعيشــية بنســبة  3يف
املائــة ســنويا يف املتوس ـ  .ويف حــني أنفقــت األســر املعيشــية مبل ـ  14 956يــورو يف املتوس ـ علــى
الضـروريات األساســية ،فقــد ارتفـ هــذا املبلـ إىل  17 420يـورو يف عــام  .2010ويف عــام ،2012
اخنف .هذا املبل إىل  16 797يورو.
 -49ويف الفرتة املذكورة ،خصصت النسـبة األكـم مـن إنفـاق األسـر املعيشـية للنقـل ( 18يف املائـة
يف املتوسـ )؛ ويف الفـرتة مــا بـني عــامي  2005و ،2010اخنفضـت هـذه النســبة امل ويـة ،ولكنهــا
ارتفعــت مــرة أخــرى يف عــام  ،2012وبلغــت ذروهتــا عنــد  19.3يف املائــة .ويلــي ذل ـ اإلنفــاق
علــى األغذيــة واملشــروبات غ ـ الكحوليــة ،وال ـذي اخنفــ .مــن  16.6يف املائــة يف عــام 2005
إىل  16.1يف املائ ــة يف ع ــام  ،2009ولكن ـ ب ــدأ يف الزي ــادة م ــرة أخ ــرى يف ع ــام  2010ليص ــل
إىل  16.4يف املائ ــة يف ع ــام  .2012ويف املقاب ــل ،س ــجلت زي ــادة يف اإلنف ــاق عل ــى اإلس ــكان،
حي ارتفعت من  12.1يف املائة يف عام  2005إىل  15.6يف املائة يف عام .2012
 -50وخصصت نسبة صغ ة من إنفاق األسر املعيشية على التعلـيم والصـحة .ومل تُسـجل يف
الفرتة املذكورة أية تغيـ ات كبـ ة فيمـا يتعلـ باإلنفـاق علـى التعلـيم الـذي شـكل ،يف املتوسـ 1 ،
يف املائة من إمجاي إنفاق األسر املعيشـية .ويف املقابـل ،ارتفـ اإلنفـاق علـى الصـحة مـن  1.7يف
املائة يف عام  2005إىل  2.7يف املائة يف عام .2012
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اجلدول 15
يكل اإلنفاق األسري ،سلوفينيا2012-2004 ،
إنفاق األسر املعيشية (يورو)
األغذية واملشروبات غ الكحولية
املشروبات الكحولية والتب
املالبس واألحذية
األسرة املعيشية
األثـا واألدوات املنزلية
الصحة
النقل
االتصاالت
الرتفي والثقافة
التعليم
الفنادق واملقاهي واملطاعم
سل وخدمات متنوعة

2005

2006

2007

2009 2008

2010

*2012

16 797 17 420 17 142 17 482 15 908 15 332 14 956
16.4 16.3 16.1 16.4
16.5 16.6
16.6
2.1
2.2
2.1
2.4
2.5
2.5
2.4
6.7
7.5
7.8
8.3
8.1
8.0
8.0
15.6 13.8 13.6 13.0
12.8 12.4
12.1
5.4
7.3
7.9
7.8
7.8
7.6
7.3
2.7
2.6
2.5
2.2
1.9
1.8
1.7
19.3 16.1 17.1 17.2
18.1 18.7
19.2
5.7
5.2
5.3
5.2
5.3
5.2
5.0
10.0 11.3 10.9 10.9
10.6 10.7
10.9
1.1
1.0
0.9
1.0
1.0
1.1
1.0
3.6
4.5
4.2
4.2
4.1
4.1
4.7
11.5 11.6 11.6 11.4
11.4 11.4
11.0

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.
*

نارا لتغي أساليب البح يف عام  ،2011فنن البيانات املتعلقة بعام  2011ليست متاحة.

 -12الفقر واإلدماج الجتماعي
 -51يف عام  ،2012بل معدل خطر الوقوع يف الفقـر يف سـلوفينيا  13.5يف املائـة ،ووصـل
عـدد الــذين يعيشـون حتــت خـ الفقــر إىل  271 000شـخص ( 124 000رجــل و147 000
ام ـرأة) .وبل ـ الف ــارق يف مع ــدل خط ــر الوق ــوع يف الفق ــر ب ــني الرج ــال والنس ــاء  2.1نقط ــة م وي ــة
( 12.5للرجال و 14.6للنساء) ،م تنامي الفوارق بشكل كب بعد بلوا  60سنة من العمر.
وكــان حـواي ثلـ النســاء اللـوايت تبلـ أعمــارهن  75ســنة فمــا فــوق يعشــن حتــت خـ الفقــر ،يف
حني بلغت نسـبة الرجـال مـن نفـس الف ـة العمريـة والـذين يعيشـون حتـت خـ الفقـر  12يف املائـة
فق  .وحدد خ الفقر مببل  7 273يورو سنويا أو ما يعـادل  606يـورو شـهريا لكـل فـرد مـن
أفراد األسرة املعيشية البالغني.
اجلدول 16
خط الفقر ،سلوفينيا2012-2005 ،
خ الفقر السنوي (يورو)
خ الفقر الشهري (يورو)

2005

5 278
440

2006

2012 2011 2010 2009 2008 2007

7 273 7 199 7 042 7 118 5 536 5 944 5 590
606 600 587 593 545 495
466

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.
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 -52ويف عـ ــام  ،2005بـ ــدأ معـ ــدل خطـ ــر الوقـ ــوع يف الفقـ ــر يف االخنفـ ــاب ليصـ ــل إىل أدع
مســتوى قبــل بدايــة األزمــة االقتصــادية (وفقـ ا لبيانــات إحصــاءات الــدخل واألوضــاع املعيشــية منــذ
عام  2008مبا يف ذل ما ورد يف البح املتعل بعام  .)2009ومـ اسـتمرار األزمـة ،بـدأ هـذا
املع ــدل يف الزي ــادة م ــرة أخ ــرى ،وبل ـ ـ ذروت ـ ـ يف ع ــام ( 2011وفق ـ ـ ا لبيان ــات إحص ــاءات الـ ــدخل
واألوضاع املعيشية منذ عام  2009مبا يف ذلـ مـا ورد يف البحـ املتعلـ بعـام  .)2010وبسـبب
هــذه األزمــة ،ارتفـ أيض ـ ا حــد الفقــر .ويف الفــرتة مــا بــني عــام  2005والعــام الــذي ســب األزمــة،
واصل هذه املعدل ارتفاع واخنف .اخنفاضا طفيفا يف العام األول من األزمـة ،مث بـدأ يف االرتفـاع
مرة أخرى ،وبل ذروت يف عام .2012
 -53ويف عام  ،2012كان معدل خطر الوقوع يف الفقر يف اجلـزء الشـرقي مـن البلـد (16.1
يف املائة) أعلى من يف اجلزء الغريب ( 10.7يف املائـة) .ويف شـرق سـلوفينيا ،بلـ عـدد األشـخاص
الذين يعيشون يف أسر معيشية حتصل على دخل ينـدر حتـت خـ الفقـر  167 000شـخص،
يف حني وصـل عـدد أفـراد هـذه الف ـة يف اجلـزء الغـريب مـن سـلوفينيا إىل  104 000شـخص .ويف
الفرتة ما بني عامي  2008و ،2012ال معدل الفقـر يف شـرق سـلوفينيا أعلـى ممـا هـو عليـ يف
اجلزء الغريب من البلد؛ وم ذل  ،فنن الفجوة قد بدأت تضي  .ويف عام  ،2008بل الفارق 7
نقاط م وية وبل  5.4نقاط م وية يف عام .2012
اجلدول 17
معدل خطر الوقوع في الفقر قبل التحويالت الجتماعية وبعد ا ،سلوفينيا2012-2005 ،
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

معدل خطر الوقوع يف الفقر بعد التحويالت 13.5 13.6 12.7 11.3 12.3 11.5 11.6 12.2
االجتماعية (النسبة امل وية من األشخاص)
25.2 24.2 24.2
معدل خطر الوقوع يف الفقر قبل التحويالت 22 23.0 23.1 24.2 25.9
االجتماعية ،باستثناء املعاشات التقاعدية
(النسبة امل وية من األشخاص)
معدل خطر الوقوع يف الفقر قبل التحويالت 41.9 40.2 39.9 37.8 38.5 39.7 40.7 42.2
االجتماعية ،مبا يف ذل املعاشات التقاعدية
(يف املائة من األشخاص)
املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -54وتُعد التحويالت االجتماعية ،مبا يف ذل املعاشـات التقاعديـة ،ضـرورية للحـد مـن الفقـر.
وإذا مل تدر هذه التحويالت (اإلعانـات األسـرية واسـتحقاقات املسـاعدة االجتماعيـة) يف الـدخل،
فنن معدل خطر الوقوع يف الفقر سيصل إىل الضعف تقريب ا ،وهو يبلـ  25.2يف املائـة ( 30.0يف
املائة يف اجلزء الشرقي من البلد و 20.1يف املائة يف اجلزء الغريب) .وإذا مل يشـمل الـدخل املعاشـات
التقاعدية ،فنن هذا املعدل س تف إىل  41.9يف املائة.
 -55ويتسم التفاوت يف الدخل إىل حـد مـا باالخنفـاب واالسـتقرار .وكانـت قيمـة معامـل جيـين
يف عــام  2012مماثلــة لقيمت ـ يف عــام  23.7( 2006يف املائــة) ،يف حــني ســجلت أدع مســتوى
( 22.7يف املائة) قبل األزمة االقتصادية (وفقـ ا لبيانـات إحصـاءات الـدخل واألوضـاع املعيشـية منـذ
عام  2008مبا يف ذل ما ورد يف البح املتعل بعام .)2009
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معامل جيني ،سلوفينيا2012-2005 ،
معامل جيين

2005
23.8

2006
23.7

2010 2009 2008 2007
23.2

23.4

22.7

23.8

2011

23.8

2012
23.7

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -13التعلي
 -56التعليم قبل املدرسي هو جزء غ إلزامي من ناام التعلـيم يف سـلوفينيا .ومجيـ األطفـال يف
مرحلــة مــا قبــل املدرســة م هلــون بشــكل متســاو لاللتحــاق بـالتعليم قبــل املدرسـي .وتــوفر امل سســات
العامة واخلاصة التعليم قبل املدرسي لألطفال الـذين تـرتاوم أعمـارهم مـا بـني  11شـهرا و 6سـنوات
حينمـا يلتحقــون بـالتعليم اإللزامـي .ويسرتشــد التعلــيم قبـل املدرسـي بسياســة وطنيـة وبرنــام إطــاري،
وقد ينام مقدمو التعليم قبل املدرسي خدماهتم يف شكل أسر "للرعاية والتعليم" ،وهي إطـار اـري
فيـ تناــيم ريــاب األطفـال يف منــازل مقــدمي الرعايـة لألطفــال؛ وميكــنهم أيضـا تقــدم رعايــة متقطعــة
لألطفال يف منازغم.
 -57وضمان التعليم قبل املدرسي هو مس ولية أساسية تضـطل بـا البلـديات الـيت تنشـ ومتـول
م سسات التعليم قبل املدرسي.
 -58ويرتف ـ عــدد أطفــال مرحلــة مــا قبــل املدرســة يف ســلوفينيا بصــورة ســنوية ،فمنــذ  20ســنة
مضــت ،كــان نصــف األطفــال يف ســن مــا قبــل الدراســة ملتحقــني بــالتعليم قبــل املدرســي ،ووصــلت
نس ــبتهم إىل ثالث ــة أرب ــاع األطف ــال يف ع ــام  .2013ويف الس ــنة الدراس ــية  2014/2013أيض ـ ـا،
التحـ بــالتعليم قبــل املدرســي أكثــر مــن  90يف املائــة مــن األطفــال الــذين تبلـ أعمــارهم  4ســنوات
فما فوق ،ووفقـا إلطـار التعلـيم والتـدريب لعـام  ،2020فمـن املتوقـ أن تصـل هـذه النسـبة إىل 95
يف املائــة حبلــول عــام  .2020ويف الســنوات القليلــة املاضــية ،ســجلت أيضـ ا زيــادة يف عــدد األطفــال
األصــغر ســنا الــذين ت ـرتاوم أعمــارهم مــا بــني ســنة وســنتني وامللتحقــني بــالتعليم قبــل املدرســي .ويف
الســنة الدراســية  ،2014/2013التح ـ بــالتعليم املدرســي  42يف املائــة مــن مجي ـ األطفــال الــذين
تبلـ أعمــارهم ســنة واحــدة و 66يف املائــة مــن األطفــال الــذين تبلـ أعمـارهم ســنتني .وتتميــز شــبكة
م سسات التعليم العام قبل املدرسي يف سلوفينيا بتطورها اجليد حي إاـا تشـمل أكثـر مـن  95يف
املائـة مــن مجيـ أطفـال مرحلــة مــا قبـل املدرســة؛ وباإلضــافة إىل ذلـ  ،ســجلت يف الســنوات األخـ ة
زيادة يف عدد مقدمي التعليم قبـل املدرسـي اخلـاص ،والـذين تشـارف املـوارد املاليـة العامـة يف متـويلهم.
ويف السنة الدراسية  ،2014/2013التح  3.7يف املائة من مجيـ أطفـال مرحلـة مـا قبـل املدرسـة
يف ســلوفينيا بامل سســات قبــل املدرســية اخلاصــة .ويشــرف معلــم ومســاعد يف التعلــيم قبــل املدرســي
على حواي  8أطفال يف املتوس .
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اجلدول 19
األطفك ككال الملتحقك ككون بك ككالتعلي قبك ككل المدرسك ككي (فك ككي المائك ككة) حسك ككب العمك ككر ،سك ككلوفينيا،
2014/2013-2009/2008
السنة الدراسية

2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012
2014/2013

المجموع

70.2
71.9
74.0
75.9
75.6
75.0

سنة واحدة سنتان

38.5
39.2
41.4
41.7
42.4
42.1

60.4
64.7
65.8
69.8
68.2
66.1

 3سنوات
77.3
80.6
82.8
84.9
84.3
82.9

 4سنوات
85.6
87.0
88.9
89.4
89.0
88.7

 5سنوات
89.9
90.0
90.7
92.5
90.7
90.0

 6سنوات

4.3
5.1
6.3
5.8
5.0
5.3

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -59ويــنص دســتور مجهوريــة ســلوفينيا علــى أن التعلــيم األساســي إلزامــي وميـول مــن املـوارد املاليــة
العامة .وحي جلمي األطفـال املقيمـني يف مجهوريـة سـلوفينيا احلصـول علـى التعلـيم األساسـي يف اـل
اروف متكاف ة .ويلتح األطفال باملدارس االبتدائية يف سن السادسة ويتابعون مقررا دراسي ا وطنيـ ا
ملدة تس سنوات؛ ويف الصف التاس  ،يكون األطفال يف عمر 14سنة ،وينهـون املدرسـة االبتدائيـة
يف عمر 15سنة .ويف سلوفينيا ،تضطل املدارس االبتدائية العامة واخلاصة بتوف التعلـيم األساسـي؛
وال توجد سوى  3مدارس خاصة تشارف املوارد املالية العامة يف متويلها .وعلى الرغم من أن التعلـيم
األساســي إلزامــي ،فــنن معــدل االلتحــاق الصــايف باملدرســة االبتدائيــة (نســبة األطفــال الــذين ت ـرتاوم
أعمــارهم مــا بــني  6و 14ســنة يف هــذه الف ــة العمريــة) ال يصــل إىل  100يف املائــة لعــدة أســباب،
منهــا علــى ســبيل املثــال تخجيــل الدراســة اإللزاميــة ملــدة ســنة لألطفــال الــذين مل يبلغ ـوا درجــة النض ـ
الكافية اليت ت هلهم لبدء التعليم األساسي؛ وأيضا ،فنن هذه األرقـام ال تخخـذ يف احلسـبان األطفـال
الــذين يتــابعون دراســتهم يف املنــزل واألطفــال الــذين يعــانون مــن إعاقــة عقليــة بســيطة إىل متوســطة
والذين يعيشون يف مرافـ إيـواء أو يتلقـون تعليمـا خاصـا يف م سسـات تعليميـة تعـ باألطفـال ذوي
االحتياجات اخلاصة.
 -60ويف الســنوات اخلمــس األخ ـ ة ،تراوحــت نســبة األطفــال الــذين مل يتم ـوا الصــف األخ ـ مــن
املدرسة االبتدائية ضمن الجـال القانونيـة وأاـوا تعلـيمهم األساسـي دون احلصـول علـى شـهادة التعلـيم
االبتــدائي مــا بــني  1.1و 1.4يف املائــة يف املــدارس االبتدائيــة العاديــة؛ ويف الفــرتة نفســها ،كانــت هــذه
النسبة أعلى من ذل بكث يف صفوف ذوي االحتياجـات اخلاصـة الـذين تـابعوا بـرام تعلـيم خاصـة،
وق ــد تراوح ــت م ــا ب ــني  2.5و  6.9يف املائ ــة .ومـ ـ ذلـ ـ  ،فق ــد التحق ــت يف وق ــت الحـ ـ الغالبي ــة
العامى من الطالب الذين مل يكملوا التعليم األساسي بمام التعليم األساسي للبالغني وأمتتها.
 -61وتاهــر نســبة الطالب/املعلمــني العــدد اإلمجــاي لألطفــال يف املــدارس االبتدائيــة بالنســبة
إىل ع ــدد املعلم ــني (ي ــرد ه ــذان الرقم ــان باعتبارمهـ ـا يع ــادالن الطال ــب املتف ــرا للدراس ــة أو ع ــبء
الت ــدريس) .ويف الس ــنوات اخلم ــس املاض ــية ،أص ــبا املعل ــم مس ـ والا ع ــن  12طالبـ ـ ا يف املتوسـ ـ ،
أي  16طالبا يف املرحلتني األوىل والثانية و 8طالب يف املرحلة الثالثة.
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ع ك ككدد الط ك ككالب لك ك ككل معلك ك ك واح ك ككد ،التعل ك ككي األساس ك ككي ،س ك ككلوفينيا-2009/2008 ،
2013/2012
املدرسة االبتدائية ،اجملموع

السنة الدراسية

12.4
12.4
12.3
12.2
12.3
12.5

2008/2007
2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
2013/2012

املرحلتان األوىل والثانية

16.2
17.2
16.6
16.4
16.3
16.4

املرحلة الثالثة

9.2
8.1
8.2
8.1
8.2
8.4

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -62والتعليم الثانوي العاي يف سلوفينيا غـ إلزامـي ،ولكنـ جمـاين جلميـ الشـباب .وعلـى الـرغم
مــن الطــاب غـ اإللزامــي غــذا التعلــيم ،فــنن معاــم الشــباب الــذين ينهــون التعلــيم األساســي اإللزامــي
يلتحق ــون بـ ـالتعليم الث ــانوي .ويف الس ــنة الدراس ــية  ،2014/2013بلـ ـ مع ــدل االلتح ــاق ب ــالتعليم
الثانوي  92يف املائة يف أوساط مجي الشباب الذين ترتاوم أعمارهم ما بني  15و 18سنة.
 -63وقد التح معام التالميـذ ،أي  45يف املائـة ،يف الفـرتة  2014/2013بـمام التعلـيم
الثــانوي العــاي التقــين .وانتقــل  38يف املائــة مــن مجيـ الطــالب إىل التعلــيم الثــانوي العــاي العــام،
والتحـ  16يف املائــة بــالمام املهنيــة القصـ ة املــدة وبـرام التعلــيم الثـانوي العــاي املهــين .وهتــيمن
النســاء يف التعلــيم الثــانوي العــاي العــام ،ويهــيمن الرجــال يف التعلــيم املهــين القص ـ املــدة والتعلــيم
الثانوي العاي املهين.
 -64ويش ـ ـ املنقطعـ ــون عـ ــن الدراسـ ــة يف وقـ ــت مبكـ ــر إىل نسـ ــبة األشـ ــخاص الـ ــذين ت ـ ـرتاوم
أعمــارهم مــا بــني  18و 24ســنة والــذين حيــوزون فقـ علــى مســتوى التعلــيم األساســي ومل يتلقـوا
أي تعلــيم أو تــدريب يف األســابي األربعــة املاضــية .ويوجــد يف ســلوفينيا عــدد قليــل مــن املنقطعــني
عن الدراسة يف وقت مبكر ،وتصل نسبتهم إىل أقل من  5يف املائـة (اسـتنادا إىل حسـاب يسـتند
إىل البيانات اليت تس مجعها من خالل مسا القوى العاملة).
اجلدول 21
الش ك ك ككباب الملتحقك ك ك كون ب ك ك ككالتعلي الث ك ك ككانوي الع ك ك ككالي حس ك ك ككب ن ك ك ككوع التعل ك ك ككي  ،س ك ك ككلوفينيا،
2014/2013-2009/2008
نوع التعليم
السنة الدراسية

2009/2008
2010/2009
2011/2010
2012/2011
GE.15-01066

االلتحاق بالتعليم
الثانوي العاي

87.5
88.6
88.7
90.5

التعليم املهين
القص املدة

1.3
1.2
1.1
1.1

التعليم الثانوي
العاي املهين

15.0
14.5
14.5
14.7

التعليم الثانوي التعليم الثانوي
العاي التقين العاي العام

42.4
43.2
43.7
44.1

41.3
41.1
40.7
4.01
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نوع التعليم
السنة الدراسية

2013/2012
2014/2013

التعليم املهين
القص املدة

االلتحاق بالتعليم
الثانوي العاي

1.0
1.1

90.1
91.6

التعليم الثانوي
العاي املهين

14.9
15.2

التعليم الثانوي التعليم الثانوي
العاي التقين العاي العام
39.7
38.4

44.4
45.3

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -65ويف السنوات األخ ة ،التح عدد متزايد من الشباب الذين أكملوا التعلـيم الثـانوي العـاي
التقين أو العام بالتعليم العاي ذي الدورات القص ة والتعلـيم العـاي .وقـد ارتفـ عـدد طـالب التعلـيم
العــاي الــذين كــانوا ميثلــون  35يف املائــة مــن الف ــة العمريــة  24-19ســنة يف عــام  2000ارتفاع ـ ا
تدرايا ليصل إىل ما يقرب من  50يف املائة من أفراد هذه الف ة العمرية.
 -66ونتيجــة لــذل  ،فــنن عــدد خراــي التعلــيم العــاي يتزايــد ك ـل عــام ،وقــد ارتف ـ إىل أكثــر
مــن الضــعف يف الســنوات اخلمــس عشــرة املاضــية ،وهــو مــا ميثــل أكثــر مــن  20 000طالــب يف
عــامي  2011و 2012وح ـواي  19 000طالــب يف عــام  .2013ومــا فت ـ اغيكــل التعليمــي
للســكان يتحســن يف كــل عــام ،ففــي عــام  ،2013أكمــل  34.4يف املائــة مــن ســكان ســلوفينيا
الذين ترتاوم أعمارهم ما بني  30و 34سنة التعليم العاي (وصلت نسبتهم يف تعداد عـام 2002
إىل  20.8يف املائة) ،م هيمنة اإلنا اللوايت بلغت نسبتهن  45.6يف املائة يف حـني تراجعـت
نسبة الذكور إىل  24.4يف املائة.
اجلدول 22
طالب التعلي العالي والخريجون ،سلوفينيا2012-2002 ،
االلتحاق بالتعليم العاي،
الف ة العمرية  24-19سنة (يف املائة)
السنة الدراسية

2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013

عدد الطالب
91 494
114 391
114 873
107 134
104 003
97 706
90 622

المجموع

35.3
48.1
48.9
49.1
49.2
48.6
48.0

الذكور

اإلنا

28.8
38.0
38.9
36.5
40.3
40.3
39.9

42.2
59.1
59.9
62.7
58.7
57.4
56.6

اخلراون
المجموع

11 497
17 221
18 103
19 694
20 461
20 596
18 774

اإلنا
(يف املائة)
42.8
62.8
61.8
61.8
60.3
60.3
61.1

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

 -14الناتج المحلي اإلجمالي والدخل المحلي اإلجمالي
 -67ميثــل اقتصــاد ســلوفينيا اقتصــادا صــغ ا ومفتوحـ ا ،ويعتمــد اعتمــادا كبـ ا علــى الصــادرات.
وأدت األزمة االقتصادية واملالية اليت اتسمت باخنفاب هائل وسري يف التدفقات التجارية العاملية
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إىل خفــ .حجــم الصــادرات الســلوفينية يف عــام  2009بنســبة  16.1يف املائــة ،والنــات احمللــي
اإلمج ــاي بنس ــبة  7.9يف املائ ــة .وأعق ــب ه ــذا االخنف ــاب امن ــو اقتص ــادي متواض ـ ـ مل ــدة ع ــامني
(عـام 1.3 :2010يف املائــة؛ وعـام  0.7 :2011يف املائــة) ،يف حـني الــت الصـادرات تشــكل
العامــل الرئيســي لالنتعــاص االقتصــادي .وم ـ ذل ـ  ،فقــد بــدأت وت ـ ة الصــادرات يف التبــاط يف
عــام  .2011ويف عــام  ،2012ســجل النــات احمللــي اإلمجــاي يف ســلوفينيا مــرة أخــرى اخنفاض ـ ا
كب ا بنسبة  2.5يف املائة .وحد هـذا االخنفـاب بسـبب تـدهور الوضـ يف البي ـة الدوليـة وتواصـل
االخنفاب يف االستهالف واالستثمار والتداب املعتمـدة لتحقيـ االسـتقرار يف املاليـة العامـة ،وتسـبب
يف تقلــص االســتهالف النهــائي .وبعــد عــامني مــن النمــو الس ـري املقــرتن برتاج ـ النشــاط االقتصــادي
للش ــركاء التج ــاريني الرئيس ــيني يف منطق ــة الي ــورو ،ارتفع ــت الص ــادرات مبق ــدار  0.3يف املائ ــة فقـ ـ
وبلغت نسبتها  76.1يف املائة من النات احمللي اإلمجاي يف عام .2012
 -68وتباطخ النات احمللي اإلمجاي مرة أخرى يف عام  1.1-( 2013يف املائة) ،ليرتاجـ عـن
مســتوى مــا قبــل األزمــة بنحــو العشــر .والــت الصــادرات تشــكل العامــل الوحيــد الــذي ســاهم
بشكل إاايب يف النشاط االقتصادي ،وتعزز امنوها بالتزامن م االنتعاص االقتصادي الذي شهده
االحتاد األورويب ( 2.9يف املائة) .وقد لوح أيضـ ا امنـو الـواردات ،والـذي يرجـ إىل الرتاجـ البطـيء
يف االسـ ــتهالف احمللـ ــي .وكـ ــان اخنفـ ــاب إمجـ ــاي االسـ ــتثمار يف األصـ ــول الثابتـ ــة ( 2.5-يف املائـ ــة)
واخنفـاب االســتهالف اخلــاص ( 2.7-يف املائــة) أدع مــن االخنفــاب الــذي شــهده العــام الســاب ،
بينما سجل اإلنفاق احلكومي املزيد من االخنفاب ( 2.0-يف املائة).
 -69وبلغت نسبة الصادرات من السـل واخلـدمات يف النـات احمللـي اإلمجـاي أعلـى مسـتوى غـا
يف عــام  78.1( 2013يف املائــة مــن النــات احمللــي اإلمجــاي) ،يف حــني الــت نســبة ال ـواردات يف
النــات احمللــي اإلمجــاي يف مســتوى مماثــل ملســتوى العــامني الســابقني ( 71.5يف املائــة) .وقــد ســجل
ف ــائ .يف التج ــارة يف الس ــل واخل ــدمات مـ ـ البل ــدان األجنبي ــة للع ــام الثالـ ـ عل ــى التـ ـواي ،ليص ــل
مقدارها إىل  2 353مليون يورو ( 6.7يف املائة من النـات احمللـي اإلمجـاي) ،يف حـني بلـ الفـائ.
يف احلساب اجلاري  2 279مليون يورو ( 6.5يف املائة من النات احمللي اإلمجاي).
 -70ويف ع ــام  ،2013بلـ ـ الن ــات احملل ــي اإلمج ــاي لس ــلوفينيا باألس ــعار اجلاري ــة 35 275
ملي ـ ــون ي ـ ــورو ،أو  17 128ي ـ ــورو للف ـ ــرد الواح ـ ــد( ،)1وه ـ ــي قيم ـ ــة مماثل ـ ــة للقيم ـ ــة املس ـ ــجلة يف
عام  .2007وبل الدخل احمللي اإلمجاي هذا العـام  35 068مليـون يـورو ،أو  17 027يـورو
للفرد الواحد(.)2

__________

()1
()2

GE.15-01066

 22 748دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة للفرد الواحد (باألسعار اجلارية وباملعدالت احلالية).
 22 615دوالرا من دوالرات الواليات املتحدة للفرد الواحد (باألسعار اجلارية وباملعدالت احلالية).
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اجلدول 23
الناتج المحلي اإلجمالي والدخل المحلي اإلجمالي ،سلوفينيا2013-1995 ،
السنة

الن ــات احملل ــي اإلمج ــاي الن ــات احملل ــي اإلمج ــاي الن ــات احملل ــي اإلمج ــاي الــدخل احمللــي اإلمجــاي
معدل النمو يف املائة نصيب الفرد (يورو)* (مباليني اليورو)
(مباليني اليورو)
8 151

10 448

1995

10 357

8 488

12 031

1996

11 947

3.6

13 654

1997

13 608

5.0

9 100

1998

15 076

3.5

9 785

15 115

1999

16 922

5.3

10 558

16 976

2000

18 566

4.3

10 908

18 577

2001

20 765

2.9

11 502

20 809

2002

23 195

3.8

12 316

23 066

2003

25 195

2.9

12 942

25 002

2004

27 165

4.4

13 645

26 859

2005

28 722

4.0

14 356

28 500

2006

31 045

5.8

15 464

30 696

2007

34 594

7.0

17 135

33 876

2008

37 244

3.4

18 420

36 273

2009

35 420

7.9-

17 349

34 823

2010

35 485

1.3

17 320

35 028

2011

36 150

0.7

17 610

35 759

2012

35 319

2.5-

17 172

34 631

2013

35 275

1.1-

17 128

35 069

املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.
*

باألسعار اجلارية وباملعدالت احلالية.

 -15التجارة الخارجية والستثمار األجنبي المباشر
 -71ان ــتعش مع ــدل التع ــاون التج ــاري ال ــدوي لالقتص ــاد الس ــلوفيين بع ــد الرتاج ـ الكبـ ـ ال ــذي
شـهده يف عــام 2009؛ ويف عــام  ،2013بلـ متوسـ نسـبة التجــارة الدوليــة مقارنــة بالنــات احمللــي
اإلمجاي أعلـى مسـتوى يسـجل حـىت الن .ووفقـا للمعلومـات الـيت قـدمها املكتـب اإلحصـائي ،فقـد
وصــلت القيمــة اإلمجاليــة لصــادرات ســلوفينيا يف عــام  2013إىل  21.6مليــار يــورو ،وبلغــت قيمــة
ال ـ ـواردات  22.1مليـ ــار يـ ــورو .ويف عـ ــام  ،)3(2013صـ ــدرت سـ ــلوفينيا معاـ ــم السـ ــل إىل الـ ــدول

__________

()3
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األعض ــاء الثم ــاين والعشـ ـرين يف االحت ــاد األورويب ( 75.2يف املائ ــة م ــن إمج ــاي قيم ــة الص ــادرات)،
وال س ــيما إىل بل ــدان منطق ــة الي ــورو .وتض ــمنت قائم ــة الش ــركاء التج ــاريني الرئيس ــيني لس ــلوفينيا م ــن
حيـ الصــادرات أملانيــا ( 20.9يف املائــة) ،وإيطاليــا ( 11.5يف املائــة) ،والنمســا ( 8.5يف املائــة)،
وكرواتيـا ( 6.6يف املائــة) ،وفرنسـا ( 5.4يف املائــة) .وتوجـ أيضـ ا نسـبة مهمــة مـن الصــادرات خــار
االحتـ ــاد األورويب إىل بلـ ــدان يوغوسـ ــالفيا سـ ــابق ا ( 7.2يف املائـ ــة ،دون كرواتيـ ــا) وروسـ ــيا ( 4.6يف
املائة) .وتفيد البيانات بخن التوج اإلقليمي للصادرات السلوفينية يف السـل مل يشـهد سـوى تغـ ات
معتدلــة منــذ بدايــة األزمــة .وقــد اخنفضــت نســبة الصــادرات إىل االحتــاد األورويب ودول يوغوســالفيا
السابقة ،يف حني ارتف حجم الصادرات إىل بلدان أخرى.
 -72ويف عــام  ،2012شــهدت حصــة ســلوفينيا يف الســوق العامليــة للســل  ،والـيت أخــذت يف
الرتاج بشكل مطرد منذ عام  ،2008اخنفاض ا بنسـبة  22يف املائـة عمـا كانـت عليـ قبـل بدايـة
األزم ــة يف ع ــام  .2007وق ــد تعرض ــت احلص ــة األك ــم حجمـ ـ ا يف األسـ ـواق العاملي ــة للرتاجـ ـ يف
األس ـواق الواقعــة خــار االحتــاد األورويب ،يف حــني كــان االخنفــاب اإلمجــاي يف الــدول األعضــاء
الســب والعشـرين يف االحتــاد األورويب أقــل حيـ إنـ بلـ  6يف املائــة .ومل تتجــاوز هــذه احلصــة يف
أوساط الشركاء التجاريني الرئيسيني يف عام  2012مستوى ما قبل األزمـة إال يف أملانيـا وكرواتيـا.
وتفي ــد البيان ــات األوىل لع ــام  2013حب ــدو حت ــول إا ــايب ،حيـ ـ ارتفع ــت احلص ــة الس ــوقية يف
الســوق العامليــة يف األشــهر التســعة األوىل نتيجــة لتزايــد احلصــص الســوقية يف أوســاط أهــم الشــركاء
التجاريني يف االحتاد األورويب وخارج على حد سواء.
 -73ويف ااية عام  ،)4(2012بلغت االسـتثمارات األجنبيـة املباشـرة إىل الـداخل (االسـتثمار
األجنـ املباشــر إىل الـداخل)  11.7مليــار يـورو ،وهــو مــا ميثـل اخنفاضـا مقـداره  46مليــون يــورو
مقارنــة بالعــام الســاب ( .)5وينتمــي معاــم املســتثمرين األجانــب يف ســلوفينيا إىل االحتــاد األورويب
( 82.7يف املائـة مــن مجيـ االســتثمارات املباشــرة إىل الــداخل) ،وأغلــبهم مــن النمســا ( 47.8يف
املائــة) ،وسويس ـرا ( 8.7يف املائــة) ،وإيطاليــا ( 7.0يف املائــة) ،وأملانيــا ( 6.6يف املائــة) ،وفرنســا
( 5.3يف املائ ــة) .وواف ــت معا ــم االس ــتثمارات يف قط ــاع اخل ــدمات ،وبالدرج ــة األوىل يف جم ــال
اخلــدمات املاليــة ( 40.1يف املائــة مــن مجيـ االســتثمارات املباشــرة إىل الــداخل) ،وتلتهــا يف ذلـ
الصناعات التحويلية ( 24.4يف املائة من االستثمارات) .ووفقـ ا ألحـد البيانـات (عـن األشـهر
التســعة األوىل مــن عــام  ،)2013فقــد قُــدر أن تــدف االســتثمار األجن ـ املباشــر إىل الــداخل يف
سلوفينيا سينخف .للسنة الثانية على التواي .ونتيجة لذل  ،فـنن سـلوفينيا ال تـزال ضـمن الـدول
األعضـ ــاء يف االحتـ ــاد األورويب ذات املسـ ــتويات املنخفضـ ــة للغايـ ــة يف االسـ ــتثمارات إىل الـ ــداخل
مقارنة بالنات احمللي اإلمجاي ( 31.1يف املائـة مـن النـات احمللـي اإلمجـاي؛ و 33.2يف املائـة مـن
__________

()4
()5
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أحد البيانات عن العام بخكمل .
بلغ ـت الزيــادة الصــافية يف أســهم رأس املــال  329مليــون يــورو ،واألربــام الســلبية املعــاد اســتثمارها  322مليــون
يورو ،واالخنفاب الصايف يف رأس املال املقرتب  53مليون يورو.
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الن ــات احملل ــي اإلمج ــاي يف ااي ــة ع ــام  .)2012وعق ــب التص ــفية ال ــيت ج ــرت يف ع ــامي 2010
و ،2012أصبا التحول اإلاايب يف االسـتثمار األجنـ املباشـر إىل اخلـار يف عـام  2013جمـرد
عملي ــة رمزي ــة .ويف ااي ــة ع ــام  ،2012بلغ ــت االس ــتثمارات األجنبي ــة املباش ــرة إىل اخل ــار 5.6
مليارات يورو ،م ختصيص  70.3يف املائة من إمجاي األموال لبلدان يوغوسالفيا السابقة.
اجلدول 24
الميزان التجاري ،سلوفينيا2013-2000 ،
السنة

املي ـ ـ ـزان التج ـ ـ ــاري نسبة الواردات إىل الصادرات
الواردات
الصادرات
(مباليني اليوروات) (مباليني اليوروات) (مباليني اليوروات) (يف املائة)
8 132.4
9 379.0
10 352.0
11 008.1
12 744.7
14 396.7
16 754.3
19 405.9
19 808.2
16 269.3
18 3 639
20 999.3
21 060.7
21 602.7

9 407.7
10 282.3
10 929.6
11 938.5
14 100.5
15 804.3
18 338.2
21 507.6
23 045.7
17 275.9
20 100.6
22 555.1
22 077.7
22 143.7

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.

1 275.3903.3577.6930.41 355.91 407.61 583.92 101.73 237.81 006.61 461.21 555.81 017.0541.1-

86.4
91.2
94.7
92.2
90.4
91.1
91.4
90.2
86.0
94.2
92.7
93.1
95.4
97.6

 -16الدين الخارجي
 -74يف عام  ،2013بلـ الـدين اخلـارجي اإلمجـاي  39.9مليـون يـورو أو  110.9يف املائـة
مــن النــات احمللــي اإلمجــاي ،وهــو يقــل مبقــدار  1.3مليــارات يــورو ( 2.1نقطــة م ويــة) عمــا كــان
علي ـ يف  2012ويزي ــد مبق ــدار  0.7مليــارات ي ــورو عم ــا كــان علي ـ يف ع ــام  .)6(2008ويرج ـ
االخنف ــاب ال ــذي ح ــد يف الع ــام املاضـ ـي ،إىل ح ــد بعي ــد ،إىل زي ــادة تقل ــيص حج ــم مديوني ــة
املصارف التجارية ،واليت قلصت دينها اخلارجي اإلمجاي منذ بداية األزمـة (بـخكثر مـن  11مليـار

__________

()6
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فيما يتعل بالنات احمللي اإلمجاي ،وصلت الديون يف عام  2008إىل  103.4يف املائة؛ وكانت النسـبة يف عـام
 2013أعلى نتيجة الخنفاب النات احمللي اإلمجاي االمسي يف هذه الفرتة.
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ي ـ ــورو من ـ ــذ أيلول/س ـ ــبتمم  .)2008واخنفض ـ ــت نس ـ ــبتها يف جمم ـ ــوع ال ـ ــدين اخل ـ ــارجي اإلمج ـ ــاي
م ـ ـ ــن  45.6يف املائ ـ ـ ــة يف ع ـ ـ ــام  2008إىل اخلم ـ ـ ــس يف ع ـ ـ ــام  .2013وأدى ه ـ ـ ــذا أيضـ ـ ـ ـا إىل
اخنفـ ــاب جممـ ــوع الـ ــدين اخلـ ــارجي اإلمجـ ــاي غ ـ ـ املضـ ــمون ( 48.2 :2013يف املائـ ــة) .ومـ ــن
ناحي ــة أخ ــرى ،فق ــد أدت الزي ــادة الس ــنوية يف ال ــدين اخل ــارجي اإلمج ــاي للقط ــاع احلك ــومي الع ــام
( 11.6مليار يورو منذ أيلول/سبتمم  )2008إىل زيادة نسبت يف جمموع الـدين اخلـارجي اإلمجـاي
للفرتة  2013-2008من أقل من  10يف املائة إىل الثل تقريبا .وقد تسبب ذل أيضا يف زيادة
نسبة إمجاي الدين العام واملضمون رمسيا خالل هذه الفرتة من الرب إىل  51.8يف املائة.
اجلدول 25
الدين الخارجي اإلجمالي لسلوفينيا حتى  31كانون األول/ديسمبر 2013
القيمة (مباليني اليوروات)
الدين اخلارجي اإلمجاي
الديون الطويلة األجل
الديون القص ة األجل
الديون للشركات ذات الصلة
املصدر :مصرف سلوفينيا.

39 930
28 977
6 264
4 689

 -17معدل التضخ
 -75نتيجة للسياسات االقتصادية املنسقة ،متكنت سـلوفينيا بفضـل الزيـادة املسـتقرة لألسـعار
يف الفرتة  2006-2005من اعتماد اليورو يف بداية عـام  .2007وإىل جانـب التـداب املتخـذة
ملنـ زيــادة األســعار غـ املــمرة ،فقــد كــان العتمــاد اليــورو تــخث قليــل نســبي ا علــى التضــخم .ومـ
ذل ـ  ،فق ــد تس ــارع مع ــدل ه ــذا التض ــخم يف ع ــام  2007ويف النص ــف األول م ــن ع ــام 2008
بســبب عوامــل خارجيــة (زيــادة أســعار الــنف واملـواد اخلــام غـ الطاقويــة) .وبعــد أربـ ســنوات مــن
النم ــو اغ ــاد  ،ارتفـ ـ مع ــدل التض ــخم م ــرة أخ ــرى يف ع ــام  2012كنتيج ــة لت ــداب السياس ــات
االقتصادية (ضريبة االستهالف والعوامل النية) على وج التحديد .واخنفـ .هـذا املعـدل بشـكل
كبـ يف عــام  .2013وارتفعــت أســعار االســتهالف بنســبة  0.7يف املائــة فقـ  ،وهـي نســبة أقــل
بكث مما كانت علي يف عام  2.7( 2012يف املائة) ،على الرغم من املسامهة العالية نسبيا الـيت
تقــدمها التــداب الض ـريبية( .)7ويرج ـ ذل ـ علــى وج ـ التحديــد إىل تزايــد االخنفــاب يف النشــاط
االقتصــادي ،وتــدهور الوضـ يف ســوق العمــل .وكمــا هــو احلــال يف الســنوات األربـ املاضــية ،فــنن
التضــخم يرجـ يف معامـ إىل زيــادة أســعار الطاقــة واألغذيــة ( 0.7نقطــة م ويــة غمــا معـا)؛ ومـ
ذل  ،فقد تراجعت مسامهتهما إىل النصف ،ويعزى ذل حتديدا إىل اخنفاب أسـعار املـواد اخلـام
__________

()7
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وفق ـا ملعهــد حتليــل االقتصــاد الكلــي والتنميــة ،فــنن زيــادة معــدالت ض ـريبة القيمــة املضــافة وض ـرائب االســتهالف
والرسوم األخرى قد سامهت حبواي  0.8نقطة م وية يف معدل التضخم يف عام .2013
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يف األسـواق العامليـة مقارنـة بالعـام السـاب  .وبعـد االرتفـاع السـري يف أسـعار اخلـدمات يف العــامني
املاضيني بسبب عوامل آنية أساسا ،تباطخت هذه األسعار يف عام  2013وسامهت بنسبة 0.2
نقطـ ــة م ويـ ــة يف معـ ــدل التضـ ــخم الـ ــذي شـ ــهده العـ ــام املاضـ ــي .وأثـ ــر اسـ ــتمرار تراج ـ ـ النشـ ــاط
االقتص ــادي أيضـ ـ ا عل ــى االجت ــاه يف أس ــعار الس ــل األخ ــرى (ال س ــيما الس ــل ش ــب دائم ــة) ال ــيت
ســجلت اخنفاض ـ ا يف العــام املاضــي ( 0.2-نقطــة م ويــة) .وتاهــر املقارنــة علــى املســتوى الــدوي
استنادا إىل رقم قياسي منس ألسعار االستهالف أن معدل التضخم قـد اخنفـ .يف مجيـ الـدول
األعضـاء يف االحتـاد األورويب خــالل العـام املاضـي ،مـ تسـجيل أربعـة منهـا حلالـة انكمـاص .وبلـ
معدل التضخم يف العام املاضي على مستوى منطقة اليورو بخكملها  0.8يف املائة وكان أقل مـن
معدل التضخم الذي شهدت سلوفينيا ( 0.9يف املائة).
اجلدول 26
التضخ  ،سلوفينيا2013-2000 ،
السنة

التضخم ،يف املائة
(كانون األول/ديسمم-كانون األول/ديسمم)

التضخم ،يف املائة
(املتوس يف العام)

8.9
7.0
7.2
4.6
3.2
2.3
2.8
5.6
2.1
1.8
1.9
2.0
2.7
0.7

8.9
8.4
7.5
5.6
3.6
2.5
2.5
3.6
5.7
0.9
1.8
1.8
2.6
1.8

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
املصدر :املكتب اإلحصائي جلمهورية سلوفينيا.
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باء -دستور سلوفينيا و يكلها السياسي وتشريعاتها
 -1اإلطار الدستوري
 -76استنادا إىل احل يف تقرير املص  ،املعرتف ب ال يف العهد الدوي اخلاص باحلقوق املدنية
والسياس ــية فحس ــب ،ب ــل أيض ـ ا يف دس ــتور يوغوس ــالفيا الس ــابقة ،ق ــرر ش ــعب مجهوري ــة س ــلوفينيا
بخغلبية مطلقة ،يف االستفتاء الذي أجري يف  23كانون األول/ديسمم  ،1990إنشاء سلوفينيا
مســتقلة .وبعــد هــذا الق ـرار ،اعتمــدت مجعيــة مجهوريــة ســلوفينيا (المملــان) ،بوصــفها أعلــى ســلطة
منتخبــة ،يف  25حزيران/يوني ـ  ،1991امليثــاق الدس ــتوري األساســي املتعل ـ بســيادة واس ــتقالل
مجهورية سلوفينيا .وشن اجليش اليوغوساليف ،الذي مل حيرتم امليثاق أو القرار الذي اختذه الشعب
السلوفيين يف استفتاء عام  ،1991عـدوانا مسـلحا علـى سـلوفينيا يف  27حزيران/يونيـ .1991
وبعــد تــدخل مــن اجلماعــة األوروبيــة ،تسـ التوصــل إىل وقــف إطــالق النــار بعــد عشــرة أيــام ،ويف
تشرين األول/أكتوبر  ،1991انسحب اجليش اليوغوساليف من سلوفينيا ،بعد أن كان قد سيطر
يف وقت مبكر من النصف الثاين لعام  1991على مجي األراضي السلوفينية.
 -77ويف  23كـ ــانون األول/ديسـ ــمم  ،1991اعتمـ ــد المملـ ــان السـ ــلوفيين الدسـ ــتور اجلديـ ــد
جلمهوريــة ســلوفينيا( ،)8والــذي يــنص علــى أن ســلوفينيا مجهوريــة دميقراطيــة ودولــة حتكمهــا ســيادة
القانون ودولة اجتماعية ،وأن السلطة تولة للشعب يف سـلوفينيا .وميـارس املواطنـون هـذه السـلطة
مباشرة أو من خـالل االنتخابـات ،مبـا يتفـ مـ مبـدأ الفصـل بـني السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة
والقضائية.
 -78وتُع ــرف حق ــوق اإلنس ــان واحلري ــات األساس ــية يف املـ ـواد  65-14م ــن الفص ــل املتعلـ ـ
حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ وحيدد الدستور أيضـ ا احلقـوق األخـرى ،وعلـى سـبيل املثـال،
ففــي الفصــل الثال ـ املعنــون العالقــات االقتصــادية واالجتماعي ـة ،تــنص املــادة  72علــى احل ـ يف
بي ة معيشية صحية؛ وتضمن املادة  76حرية إنشاء النقابات وإدارهتـا واالنضـمام إليهـا ،وتضـمن
املادة  77للموافني احل يف اإلضراب.
 -79ويـنص الدســتور أيضـا علـى حقــوق اجلماعــات أو احلقــوق اجلماعيـة (علــى ســبيل املثــال،
ت ــنص امل ــادة  64عل ــى احلق ــوق اخلاص ــة للجم ــاعتني الق ــوميتني اإليطالي ــة واغنغاري ــة م ــن الس ــكان
األصليني يف سلوفينيا).
 -2الجمعية الوطنية واألحزاب السياسية
 -80يتــوىل المملــان ،أي اجلمعيــة الوطنيــة ،الســلطة التش ـريعية .ويُنتخــب ن ـواب المملــان ال ـ 90
باالقرتاع السري املباشر العام واملتكـاف ملـدة  4سـنوات اسـتنادا إىل مبـدأ التمثيـل النسـ  ،وبنسـبة
__________

()8
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اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة جلمهوريـ ــة سـ ــلوفينيا ،األعـ ــداد  ،I-1991/33و ،1997/42و ،2000/66و،2003/24
و ،2004/69و ،2006/68و.2013/47
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حدية مطلوبة تبل  4يف املائة .ووفق ا للدستور ،متثل اجلماعتان القوميتـان اإليطاليـة واغنغاريـة مـن
السكان األصليني متثيالا مباشرا يف اجلمعية الوطنية .ويُنتخب رئيس اجلمعية الوطنيـة بخغلبيـة مجيـ
الن ـواب .وميثــل الن ـواب مجي ـ أف ـراد الشــعب الســلوفيين ،وتعــين حصــانتهم المملانيــة عــدم املســاءلة
اجلنائية للنائب يف اجلمعية الوطنية عن أي رأي يبدي أو أي صوت يدي ب يف جلسات اجلمعيـة
الوطنية أو يف هي اهتا العاملة.
 -81وتُقـ ــر اجلمعي ـ ـة الوطنيـ ــة الق ـ ـوانني وتتخـ ــذ الق ـ ـرارات األخـ ــرى وت ـ ـمم املعاهـ ــدات بخغلبيـ ــة
األصوات اليت يدي با النواب احلاضرون ،إال إذا نص الدسـتور أو القـانون علـى نـوع تتلـف مـن
األغلبيــة .وميكــن اقـرتام القـوانني مــن جانــب احلكومــة أو أي نائــب وكــذل مــن جانــب 5 000
ناخــب علــى األقــل .واــوز للجمعيــة الوطنيــة أن تــدعو إىل إجـراء اســتفتاء بشــخن بــدء نفــاذ قــانون
معتم ــد إذا طل ــب ذلـ ـ  40 000ناخبـ ـ ا عل ــى األق ــل .ومـ ـ ذلـ ـ  ،ال جت ــوز ال ــدعوة إىل إجـ ـراء
استفتاء بشخن القوانني املتعلقة بالتداب العاجلة اليت ترمي إىل ضمان الدفاع عن الدولـة أو األمـن
أو إزالة آثار الكـوار الطبيعيـة ،والقـوانني املتعلقـة بالضـرائب والرسـوم اجلمركيـة والرسـوم اإلجباريـة
األخرى ،وبشخن القانون املعتمد لتنفيذ ميزانية الدولة والقوانني املتعلقة بالتصدي على املعاهـدات
أو الق ـوانني ،وإبطــال حالــة عــدم الدســتورية يف جمــال حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية أو أي ـة
ح ــاالت غـ ـ دس ــتورية أخ ــرى .ومت ــارس اجلمعي ــة الوطني ــة أيضـ ـ ا س ــلطة إع ــالن احل ــرب أو حال ــة
الطوار  ،ونشر قوات الدفاع.
 -3المجلس الوطني
 -82لــدى ســلوفينيا أيضـ ا جملــس وطــين يضــم  40عضـوا ويتــخلف مــن أربعــة ممثلــني ألصــحاب
العمل ،وأربعة ممثلني للموافني ،وأربعة ممثلني للمزارعني واملهن واحلرف واملهن احلرة ،وستة ممثلـني
للميــادين غ ـ التجاريــة ،واثنــني وعش ـرين ممــثالا للمصــاا احملليــة .وينتخــب املمثلــون املنتخبــون مــن
املنامات ذات املصاا اخلاصة واجملتمعات احمللية أعضاءَ اجمللس الوطين ملدة مخس سنوات .ومـن
بــني اختصاصــات اجمللــس األخــرى مشــاركت يف العمليــة التش ـريعية (يقــرتم التش ـريعات؛ واــوز ل ـ
ممارسة االعرتاب التوقيفي) ،وقد ينار إلي  ،إىل حد ما ،على أن الغرفة الثانية يف المملان.
 -4رئيس الجمهورية
 -83ميثـل رئـيس اجلمهوريــة مجهوريـة سـلوفينيا ،وهــو القائـد العـام لقـوات الـدفاع بـا .ويُنتخــب
الـرئيس يف انتخابــات مباشــرة عامــة بــاالقرتاع الســري لواليــة مــدهتا مخــس ســنوات ،واــوز انتخاب ـ
لواليتني متتاليتني كحد أقصى.
 -84ويدعو رئيس اجلمهورية إىل إجـراء انتخابـات اجلمعيـة الوطنيـة؛ ويصـدر القـوانني؛ ويقـرتم
عل ــى اجلمعي ــة الوطني ــة مرش ــحني لت ــوي منص ــب رئ ــيس ال ــوزراء؛ ويص ــدر ص ــكوف التص ــدي عل ــى
املعاهـ ـ ــدات؛ ويعـ ـ ــني ويسـ ـ ــتدعي سـ ـ ــفراء ومبعـ ـ ــوثي اجلمهوريـ ـ ــة؛ ويقبـ ـ ــل أوراق اعتمـ ـ ــاد املمثلـ ـ ــني
الدبلوماســيني األجانــب؛ ويعــني مسـ وي الدولــة حســبما يــنص القــانون؛ وميــنا األومســة واأللقــاب
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الفخرية؛ وي دي املهام األخرى اليت يقررها الدستور .واب على الرئيس أن يبدي رأي يف مسـخلة
بعينهــا إذا طلبــت من ـ اجلمعيــة الوطنيــة ذل ـ  .وإذا تعــذر علــى اجلمعيــة الوطنيــة االنعقــاد بســبب
وجــود حالــة ط ـوار أو حــرب ،فنن ـ اــوز ل ـرئيس اجلمهوريــة ،بنــاء علــى اق ـرتام مــن احلكومــة ،أن
يصدر مراسيم غا قوة القانون.
 -5الحكومة
 -85يقـرتم رئــيس اجلمهوريــة علـى اجلمعيــة الوطنيــة مرشـحا لتــوي منصــب رئـيس الــوزراء الــذي
يُنتخب بخغلبية أصوات مجي النواب .ويقسـم رئـيس الـوزراء ورئـيس اجلمهوريـة ومجيـ الـوزراء أمـام
اجلمعيـة الوطنيــة ،قبـل تقلــد مناصــبهم ،بـخام ســيحرتمون الدسـتور ،ويعملــون وفـ مـا متليـ علــيهم
ضــمائرهم ،ويبــذلون كــل مــا يف وســعهم خل ـ ســلوفينيا .ويضــطل رئــيس الــوزراء مبس ـ ولية ضــمان
وحــدة االجتــاه السياســي واإلداري للحكومــة وينسـ عمــل الــوزراء .وتُعــني اجلمعيــة الوطنيــة الــوزراء
وتعفيهم من مناصبهم بناءا على اقرتام رئيس الوزراء .وينفذ مكتب رئيس الوزراء ومكتـب األمـني
العام املهام التنسيقية والتقنية لرئيس الـوزراء .وميكـن للحكومـة أن تنشـ مكاتـب حكوميـة أخـرى
تكون مس ولة عن جماالت تقنية لددة
 -86وتضطل الوزارات مباشـرة مبهـام إدارة الدولـة .بيـد أنـ اـوز ،مبوجـب القـانون ،جملتمعـات
احلكــم الــذايت احمللــي والشــركات واملنامــات األخــرى واألف ـراد مــن أصــحاب الســلطة العامــة تــوي
مهام معينة يف إدارة الدولة.
 -6البلديات
 -87مي ــارس ش ــعب س ــلوفينيا ،عل ــى النح ــو املكف ــول يف الدس ــتور ،احلك ــم ال ــذايت احملل ــي يف
البلديات واجملتمعات احمللية األخرى .وتتخلف البلديـة ،باعتبارهـا الوحـدة األساسـية للحكـم الـذايت
احمللــي ،مــن مســتوطنة أو أكثــر جتمعهــا االحتياجــات واملصــاا املشــرتكة للســكان املقيمــني فيهــا.
وا ـوز تناــيم وحــدات أصــغر داخــل البلــديات ،وهــي جمتمعــات األحيــاء يف البلــديات احلض ـرية،
واجملتمعات احمللية أو القروية البلديات األخرى .وتُنشخ البلدية مبوجب القانون بعـد إجـراء اسـتفتاء
تتحدد من خالل إرادة السكان يف إقليم معني .ووفق ا للدستور ،فقد ميـارس احلكـم الـذايت احمللـي
أيضا على مستوى املناط اليت تُنشخ بقانون .وم ذل  ،فلم تُنشخ حىت الن أية منطقة من هـذه
املناط يف سلوفينيا.
 -88وتدير البلدية الشـ ون احملليـة للصـاا العـام مثلمـا حيـددها القـانون ،وتضـطل باملهـام الـيت
ا ـوز للبلديــة تنايمهــا بشــكل مســتقل .وُمتــول البلديــة مــن مواردهــا املاليــة اخلاصــة وم ـوارد ماليــة
مقســمة بــني البلــديات (ضـريبة الــدخل الشخصــي) .وتتلقــى البلديــة الــيت ال تســتطي تــوف أمـوال
ألداء املهــام الــيت حيــددها القــانون متــويالا تضــامني ا مــن البلــديات األخــرى ،وحتصــل ،إذا لــزم األمــر،
على متويل من امليزانية الوطنية.
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 -89وأعلــى هي ــة الختــاذ الق ـرارات يف البلديــة هــي اجمللــس البلــدي الــذي يُنتخــب أعضــاؤه يف
انتخاب ــات مباش ــرة .وميث ــل البلدي ــة وحيكمه ــا رئ ــيس البلدي ــة ،ال ــذي يُنتخ ــب أيضـ ـا يف انتخاب ــات
مباش ــرة .ورئ ــيس البلدي ــة هـ ـو املسـ ـ ول ع ــن إدارة البلدي ــة وتنفي ــذ القـ ـرارات ال ــيت يتخ ــذها اجملل ــس
البلدي.
 -90ويف نيسان/أبريل عام  ،2014كان يف سلوفينيا  212بلدية ،منها  11بلدية حضرية.
 -7القضاء
 -91ميثل القضاء الفرع الثال للسلطة .وميارس القضاة السلطة القضائية .ويكون القضاة يف
أدائه ــم مله ــامهم القض ــائية مس ــتقلني وغـ ـ ملت ــزمني إال بالدس ــتور والق ــانون .ومنص ــب القاض ــي
منصــب دائــم .وتعــني اجلمعيــة الوطنيــة القضــاة بنــاءا علــى اقـرتام جملــس القضــاء .وينتخــب القضــاة
من بني صفوفهم غالبية أعضاء جملس القضاء ،وتنتخب اجلمعية الوطنية من يتبقى مـن األعضـاء
بن ــاءا عل ــى اقـ ـرتام م ــن رئ ــيس اجلمهوري ــة م ــن ب ــني أس ــاتذة الق ــانون واحمل ــامني واخلـ ـماء الق ــانونيني
وحيدد القانون تنايم احملاكم واختصاصها .وال اوز يف سلوفينيا إنشاء لـاكم اسـتثنائية
الخرينُ .
كمـ ــا ال اـ ــوز إنشـ ــاء لـ ــاكم عسـ ــكرية يف أوقـ ــات السـ ــلم .واحملـ ــاكم العاديـ ــة هـ ــي لـ ــاكم ذات
اختصــاص قضــائي عــام .ويشــمل الناــام القضــائي الســلوفيين أيض ـ ا لــاكم ذات ســلطة قضــائية
متخصصة ،مثل لاكم العمل واحملاكم االجتماعية واحملكمة اإلدارية.
 -8المحكمة الدستورية
 -92احملكم ــة الدس ــتورية ه ــي أعلـ ــى س ــلطة دس ــتورية حلمايـ ــة الدس ــتورية والش ــرعية وحقـ ــوق
اإلنسان واحلريات األساسية.
 -93وعلى النحو املنصوص علي يف الدستور ،تبت احملكمة الدستورية فيما يلي:
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تطــاب الق ـوانني والل ـوائا األخــرى م ـ الدســتور ،واملعاهــدات املصــدق عليهــا ،واملبــاد
العامة للقانون الدوي؛



تطاب اللوائا التنفيذية ولوائا اجملتمعات احمللية م القانون؛



الشكاوى الدستورية الناش ة عن انتهاكات حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية بخفعـال
فردية؛



منازعــات االختصاصــات القضــائية بــني الدولــة واجملتمعــات احملليــة وفيمــا بــني اجملتمعــات
احمللي ــة ذاهت ــا ،وب ــني احمل ــاكم وس ــلطات الدول ــة األخ ــرى ،وب ــني اجلمعي ــة الوطني ــة ورئ ــيس
اجلمهورية واحلكومة؛



عدم دستورية أفعال األحزاب السياسية وأنشطتها؛



الطعون يف قرارات اجلمعية الوطنية اليت ت كد انتخاب أعضائ ؛
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عزل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.

 -94ويف إج ـراءات التصــدي علــى املعاهــدات ،تصــدر احملكمــة الدســتورية رأي ـ ا بشــخن تواف ـ
إحدى املعاهدات م الدستور.
 -95ومبوجب القانون ،فنن للمحكمة الدستورية سلطة البت يف الطعـون ضـد قـرارات اجمللـس
الـ ـ ــوطين بعـ ـ ــدم تخكيـ ـ ــد انتخـ ـ ــاب أعضـ ـ ــائ  ،ومراجعـ ـ ــة دسـ ـ ــتورية مسـ ـ ــخلة مـ ـ ــن املسـ ـ ــائل املتعلقـ ـ ــة
باالستفتاءات ،وحتديد ما إذا كـان قـرار اجلمعيـة الوطنيـة بعـدم الـدعوة إىل إجـراء اسـتفتاء مـدعوما
باألدلة.

 -96وتلغــي احملكمــة الدســتورية مجي ـ أو بعــ .الق ـوانني غ ـ الدســتورية وتلغــي أو تبطــل مــن
البدايــة وبــخثر رجعــي الل ـوائا التنفيذيــة ول ـوائا اجملتمعــات احملليــة غ ـ الدســتورية أو غ ـ القانونيــة.
واوز للمحكمة الدستورية أن ت جل ،إىل حني اختاذ قرار اائي ،تنفيذ اللوائا املطعون فيها.

 -97وبشــكل عــام ،فــنن احملكمــة الدســتورية تبــت يف الشــكاوى الدســتورية بعــد اســتنفاد مجيـ
سبل االنتصاف القانونيـة .واـوز غـا ،إذا اكتشـفت وجـود انتهـاف حلقـوق اإلنسـان ،أن تلغـي مـن
البداية أو تبطل األفعال الفردية وترد القضية إىل احملكمة املختصة أو هي ة أخرى إلصدار قـرار يف
ه ــذا الش ــخن .وإذا اس ــتوفيت مجيـ ـ الش ــروط ال ــيت ي ــنص عليه ــا الق ــانون ،فننـ ـ ا ــوز للمحكم ــة
الدستورية أن تبت يف موضوع احل أو احلرية مثار النزاع.

جي  -العضوية في التحاد األوروبي
 -98أص ــبحت س ــلوفينيا دول ــة عض ــوا يف االحت ــاد األورويب يف  1أيار/م ــايو  .2004ومتتلـ ـ
م سسات االحتاد األورويب (المملان واجمللس واملفوضـية) سـلطات تشـريعية واسـعة النطـاق .وتطبـ
اللوائا والتوجيهات مباشرة يف سلوفينيا أو تُدر يف قانواا الوطين .وتُلزم احملاكم السـلوفينية لـدى
اختاذ القرارات بقانون االحتاد األورويب ،واب عليهـا تفسـ التشـريعات الوطنيـة مبـا يتفـ مـ هـذا
القانون .وتسوي لكمة االحتاد األورويب املنازعـات الناشـ ة عـن تفسـ معاهـدات وقـانون االحتـاد
األورويب .وميكن أيض ا حملاكم مجهورية سلوفينيا التماس املشورة من لكمة العدل كلما وقـ شـ
يف تفس ـ ق ــانون االحت ــاد األورويب .وتنا ــر لكم ــة العــدل أيض ـا يف القض ــايا املرفوع ــة م ــن األف ـراد
والكيانات القانونية والكيانات األخرى يف سلوفينيا.

ثانياً -اإلطار القانوني العام إلعمال حقوق اإلنسان وحمايتها
ألف -اإلطار القانوني الوطني لحماية حقوق اإلنسان
 -99للهي ــات التاليــة ،يف ســلوفينيا ،اختص ــاص قضــائي يف اجملــاالت ال ــيت ت ـ ثر علــى حق ــوق
اإلنسان:
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مجي ـ اغي ــات القض ـائية ،أي مجي ـ احملــاكم ذات االختصــاص القضــائي العــام واحملــاكم
املتخصصة اليت تقرر بشخن حقوق وواجبات الفرد أو توج االهتامات ضد الفرد؛



اغي ــات األخ ــرى التابع ــة للقض ــاء ،مث ــل مكات ــب امل ــدعني الع ــامني ال ــيت تق ــرر مقاض ــاة
األفراد ،وامل سسات اإلصالحية؛



مجي ـ هي ــات إدارة الدولــة حــني تبــت يف احلقــوق وااللتزامــات واالســتحقاقات القانونيــة
لألفراد يف الش ون اإلدارية؛



اغي ات األخرى اليت متارس سلطة عامـة والـيت اـوز غـا ،حبكـم سـلطتها القانونيـة ،البـت
يف احلقــوق أو الواجبــات أو االســتحقاقات القانونيــة لألفـراد (مثــل م سســات املعاشــات
التقاعدية والتخمني ضـد العجـز ،وم سسـات التـخمني الصـحي ،ودوائـر التوايـف ،وغ هـا
من امل سسات)؛



الشــرطة الــيت تضــطل مبهامه ـا ومتــارس ســلطاهتا مــن أجــل ضــمان أمــن األف ـراد واجملتم ـ
احمللي ،واحرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية وتعزيز سيادة القانون(.)9

 -100واوز ألي شخص يدعي انتهاف ح من حقوق أن يطلب عرب قضيت على احملكمـة
للناـر فيهـا .ويف حالـة انتهـاف حقـوق أحــد األشـخاص يف إجـراءات احملكمـة ،أو مـن طـرف هي ــة
تابعــة للدولــة أو هي ــة ذات ســلطة عامــة ،يُكفــل ل ــهذا الشــخص احل ـ يف االســت ناف واحل ـ يف
املراجعــة القضــائية ،وهــذا حســب طبيعــة اإلج ـراءات املتخــذة س ـواء أكانــت جنائيــة أو مدنيــة أو
إداريـة أو غ هــا .واـوز للشــخص الـذي انتهكــت حقوقـ أن يطلـب محايــة قضـائية ضــد القـرارات
اإلداريــة (ن ـزاع إداري) بالشــروط وبالطريقــة الــيت حيــددها قــانون املنازعــات اإلداريــة ،ش ـريطة عــدم
توف أية محاية قضائية يف هذا الشخن مبوجب القانون .ويف حالة انتهاف ح من حقوق اإلنسان
أو حريــة مــن احلريــات األساســية مــن خــالل فعــل معــني ،اــوز للشــخص املتضــرر الــذي اســتنفد
(كقاعــدة عامــة) مجيـ ســبل االنتصــاف العاديــة أمــام احملكمــة املختصــة أن يرفـ شــكوى دســتورية
أمام احملكمة الدستورية.
 -101ويكفل الدستور ألي شـخص أديـن المـا بارتكـاب جرميـة أو سـلبت حريتـ دون سـبب
وجيـ ـ احلـ ـ يف إع ــادة التخهي ــل والتع ــوي .امل ــادي وغـ ـ امل ــادي عل ــى ح ــد سـ ـواء .وي ــنص ق ــانون
اإلج ـ ـراءات اجلنائي ـ ــة عل ـ ــى الش ـ ــروط واإلج ـ ـراءات ذات الص ـ ــلة .وا ـ ــب عل ـ ــى الدول ـ ــة أن تق ـ ــدم
تعويضات غ الء األشخاص .واوز لضحايا اجلرائم احلصول على تعويضات مـن مرتكـب اجلرميـة
من خالل إجراءات جنائية أو دعوى خاصة .وإذا كان الضرر قد تسبب فيـ مواـف رمسـي تـاب
إلحــدى هي ــات الدولــة أثنــاء أداء واجباتـ  ،فننـ اــوز للطــرف املتضــرر أن يطالــب الدولــة مباشــرة
بتعوي..
__________
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 -102وال ينص الدستور على حقوق اإلنسان واحلريات لألفراد فحسب ،بل ينص أيضـ ا علـى
الليات املتاحة غم من أجل محاية حقوقهم .وتشمل هذه الليات ما يلي:


احل يف احلماية القضائية :لكل شـخص احلـ يف أن يُتخـذ قـرار بشـخن مـن قبـل لكمـة
مس ــتقلة ولاي ــدة ومنش ــخة مبوج ــب الق ــانون دون ت ــخخ ال م ــمر ل ـ فيم ــا يتعل ـ حبقوق ـ
وواجبات وكذل بشخن أي اهتامات موجهة ضده (املادة )23؛



احل يف االنتصاف القانوين :يكفل لكل شخص احل يف االست ناف (املادة )25؛



احل يف التعوي .عن الضرر :لكل شخص احل يف احلصول على تعوي .عن األضرار
النامجة عن إجراءات غ قانونية فيمـا يتعلـ بـخداء أيـة وايفـة أو نشـاط آخـر مـن طـرف
شــخص أو س ـلطة تضــطل ب ـذه الوايفــة أو النشــاط ضــمن ســلطة حكوميــة أو ســلطة
حكم للي أو كمس ول يف سلطة عامة (املادة )26؛



احل يف رف شكوى دستورية أمام احملكمة الدستورية.

 -103وت ــرد ص ــكوف حق ــوق اإلنس ــان املنص ــوص عليه ــا يف الدس ــتور بالتفص ــيل يف ع ــدد م ــن
القوانني .وهناف ،يف املقام األول ،القوانني اإلجرائية مثل قانون اإلجراءات اجلنائية وقـانون اجلـرائم
البسيطة وقانون اإلجراءات املدنية وقانون اإلجراءات اإلدارية العامة وقانون اإلنفاذ املدين .وحتدد
هذه القوانني يف أي احلاالت وبخية طريقة وحتت أية شروط وبخي إجراءات اـوز للشـخص الـذي
انتهكت حقوق أن يسـتخدم كـل صـ مـن صـكوف حقـوق اإلنسـان .وفضـالا عـن هـذه القـوانني
اإلجرائية ،هناف قوانني أخرى عديدة تنام حقوق اإلنسان لألفراد ،ال سيما احلقوق االجتماعيـة
واالقتصادية وطرق التنفيذ والصكوف القانونية املتاحة لألفراد إلعمال حقوقهم.
 -104وينص الدستور على أن حقوق اإلنسان تُعمل مباشـرة علـى أسـاس دسـتوري ،واـوز أن
يُـنام القــانون طريقــة إعماغــا يف احلــاالت الــيت يــنص فيهــا الدســتور علــى ذلـ  ،أو حينمــا يكــون
ذلـ ضــروري ا حبكـم الطبيعــة احملـددة حلـ مـن احلقــوق أو حلريـة مــن احلريـات (الفقرتــان  1و 2مــن
املادة  .)15ومن مث ،فنن اوز أيضا تنفيذ صكوف حقوق اإلنسان املنصوص عليهـا يف الدسـتور
مباشرة باالستناد إىل الدستور نفس  .ويتعل ثل األحكـام الدسـتورية حبقـوق اإلنسـان واحلريـات
األساســية .ويُعــرف املبــدأ العــام للمســاواة ،واألحكــام الدســتورية اخلاصــة مبزيــد مــن التفاصــيل يف
فرادى القوانني ،وال سيما القانون املتعل بخمني املاـامل املعـين حبقـوق اإلنسـان( ،)10وقـانون تطبيـ
مب ــدأ املسـ ــاواة يف املعامل ـ ـة( ،)11وقـ ــانون تك ــاف الفـ ــرص ب ــني الرجـ ــل وامل ـ ـرأة( ،)12وقـ ــانون العنـ ــف
__________

( )10اجلريـ ـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ـ ــة جلمهوريـ ـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ـ ــلوفينيا ،األعـ ـ ـ ـ ــداد  - 1994/15( 1993/17مع ـ ـ ـ ـ ــدل) ،و،2002/56
و.2012/109
( )11اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2007/93
( )12اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العددان  2002/59و.2007/61
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األســري( ،)13وقــانون محايــة البيان ــات الشخصــية( ،)14مــن أجــل ض ــمان هــذه احلقــوق واحلري ــات
وإعماغـا علــى ــو فعــال .ويُـنص أيضـا علــى حقــوق اإلنســان أو تُنفـذ مــن خــالل أحكــام قانونيــة
معينــة يف تتلــف جمــاالت التناــيم القــانوين ،أي يف القـوانني املتعلقــة باحلمايــة والــيت تكفــل حقــوق
اإلنسان لألفراد من ذوي االحتياجات اخلاصـة أو أفـراد الف ـات االجتماعيـة الضـعيفة ،إضـافة إىل
عــدد مــن القـوانني األخــرى .ومــن أجــل تكــريس املســاواة احلقيقيــة ،يــنص الدســتور والقــانون العــام
الـذي حياـر التمييـز والقـانون املتعلـ باملسـاواة بــني اجلنسـني بشـكل صـريا علـى تـداب خاصــة أو
تـداب للتمييــز اإلاــايب عنــدما توجـد غايــات مشــروعة تــمر عـدم التقيــد مببــدأ املســاواة يف املعاملــة،
وتكون سبل حتقي هذا اغدف مناسبة وضرورية على حد سواء.
 -1أمين مظال المعني بحقوق اإلنسان
 -105تشــكل املــادة  159مــن الدســتور األســاس القــانوين الســتحدا منصــب أمــني املاــامل
املعــين حبقــوق اإلنســان يف ســلوفينيا ،وتــنص علــى وجــوب أن يُنشــخ مبوجــب القــانون مكتــب أمــني
املاــامل املعــين حبقــوق امل ـواطنني مــن أجــل محايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية فيمــا يتعل ـ
بالســلطات احلكوميــة وســلطات احلكــم الــذايت احمللــي واملسـ ولني يف الســلطة العامــة .وجتيــز الفقــرة
الثانيــة مــن هــذه املــادة إنشــاء مناصــب أمنــاء ماــامل خاصــني جملــاالت معينــة ،علــى الــرغم مــن أن
الص ــيغة الس ــائدة ح ــىت الن تتمث ــل يف تعي ــني أم ــني ما ــامل واح ــد فقـ ـ يتمتـ ـ بق ــدر واسـ ـ م ــن
الصالحيات.
 -106واعتُمــد قــانون أمــني املاــامل املعــين حبقــوق اإلنســان يف كــانون األول/ديســمم ،1993
وتســتند واجبــات واختصاصــات أمــني املاــامل إىل النمــوذ االســكندنايف التقليــدي .وحيــدد الناــام
الــداخلي ملكتــب أمــني ماــامل املعــين حبقــوق اإلنســان تناــيم وأســاليب عمــل مكتــب أمــني املاــامل
وجم ـ ــاالت العم ـ ــل واإلج ـ ـ ـراءات واألدوار .وم ـ ــن أج ـ ــل إج ـ ـ ـراء التحقيق ـ ــات واس ـ ــتدعاء الش ـ ــهود
الســتجوابم بتل ـ الصــفة ،فــنن أمــني املاــامل املعــين حبقــوق اإلنســان يتمت ـ أوالا وقبــل كــل شــيء
بالســلطة القانونيــة الــيت تتــيا لـ احلصــول مــن هي ــات الدولــة وغ هــا مــن اغي ــات اخلاضــعة للرقابــة
علــى أيــة بيانــات ،بغــ .الناــر عــن درجــة سـريتها .واــوز لـ أن اــري يف أي وقــت تفتيشـ ا أليــة
هي ــة أو م سســة حكوميــة تقي ــد احلريــة الشخصــية مثــل م سس ــات الطــب النفســي .ولــيس م ــن
صالحيات أمني املاامل مراقبة عمل القضاة واحملاكم إال يف حاالت تخخر اإلجراءات بال ممر أو
يف حالة إساءة استخدام السلطة بشكل واضا.
 -107واوز ألمني املاامل ،إىل جانب مقـدم االلتمـاس ،رفـ شـكاوى دسـتورية عـن انتهاكـات
حقــوق اإلنســان إىل احملكمــة الدســتورية (املــادة  50مــن قــانون احملكمــة الدســتورية) .واــوز ألمــني
املاــامل أيض ـ ا حتري ـ إج ـراءات ملراجعــة دســتورية الل ـوائا دون أن يبــدي أوالا مــا يــدل علــى وجــود
__________

( )13اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2008/17
( )14اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد  - 2007/94النص الرمسي املوحد .1
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مصــلحة ذات طــاب قــانوين ،كمــا هــو مطلــوب مــن اغي ــات األخــرى (املــادة  )1(23مــن قــانون
احملكمة الدستورية).
 -108ونص ــت أيضـ ـ ا عل ــى اختصاص ــات أم ــني املا ــامل املع ــين حبق ــوق اإلنس ــان قـ ـوانني تتلفـ ـة
أخــرى ،مثــل قــانون النزاهــة ومنـ الفســاد ،وقــانون حقــوق املرضــى ،وقــانون الــدفاع ،وقــانون محايــة
املســتهل  ،وقــانون محايــة البي ــة ،وقــانون محايــة البيانــات الشخصــية ،وقــانون اإلجـراءات اجلنائيــة،
قانون املدعي العام للدولة ،وقانون احملاكم ،وقانون مهنة القضاء ،وقـانون تكـاف الفـرص ،وقـانون
مهام وصالحيات الشرطة ،والقواعد املتعلقة باخلدمة يف اجليش السـلوفيين ،والقـانون املتعلـ مبهنـة
احملامــاة ،وقــانون إنفــاذ األحكــام اجلزائيــة ،وقــانون الرســوم اإلداريــة ،والقــانون املتعل ـ باملعلومــات
السرية ،وقانون عال عدم اخلصوبة وإجراءات التكاثر باملساعدة الطبية احليويـة ،وقـانون مـوافي
اخلدمة املدنية ،والقانون املتعل بناام الرواتب يف القطاع العام ،وقانون وثائ السفر.
 -109ويكــون تعامــل مقــدمي االلتمــاس مـ أمــني ماــامل حقــوق اإلنســان سـريا وجمانيـا .ويعلــم
أمني املاامل اجلمهور واجلمعية الوطنية بالنتائ والتداب املعتمـدة .ويـ دي أمـني املاـامل مهامـ مـن
خــالل معاجلــة االلتماســات الــيت قــد يرفعهــا أي شــخص يعتقــد بــخن حقــوق اإلنســان أو احلريــات
األساسية املكفولة لـ قـد انتهكـت بسـبب تصـرف أو إجـراء صـادر عـن سـلطة حكوميـة أو لليـة
أو عامة .واوز ألمني املاامل أيضا ،بعد احلصول على موافقة الطرف املتضرر ،أن يرف من تلقاء
ذات دعاوى يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان أو احلريات األساسية أو غ ها من
املخالفــات .ووفقـ ا للمــادة  9مــن قــانون أمــني املاــامل املعــين حبقــوق اإلنســان ،اــوز ألمــني املاــامل
أيض ـا معاجل ــة القض ــايا األعــم ذات الص ــلة حبماي ــة حق ــوق اإلنســان واحلري ــات األساس ــية واليق ــني
الق ــانوين للمـ ـواطنني .ووفق ـ ـا غ ــذا احلك ــم ،ا ــوز ألم ــني املا ــامل أيض ـ ـا معاجل ــة القض ــايا املنهجي ــة
واملواضيعية اليت قد ال يالحاها مقدمو االلتماسات.
 -110وينص القانون املتعلـ بالتصـدي علـى الموتوكـول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعـذيب
وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة على أن آلية الوقاية الوطنيـة
تتمثل يف أمني املاامل املعين حبقوق اإلنسان (انار أدناه للحصول على املزيد من التفاصيل).
 -111وتنتخب اجلمعية الوطنية ،بناءا على ترشيا من الـرئيس ،أمـني املاـامل بخغلبيـة ثلثـي مجيـ
األص ـوات .ووفق ـ ا للق ــانون ذي الص ــلة ،ف ــنن ف ــرتة والي ــة أم ــني املا ــامل ت ــدوم س ــت س ــنوات قابل ــة
للتجديــد مــرة واحــدة .وألمــني املاــامل نـواب ال يقــل عــددهم عــن نــائبني وال يزيــد عــن أربعــة نـواب
تعينهم اجلمعية الوطنية ،بناءا على ترشيا من أمني املاامل ،لفرتة والية مماثلة.

 -2وزارة العمل وشؤون األسرة والشؤون الجتماعية وتكافؤ الفرص

 -112عق ــب إع ــادة تنا ــيم إدارة الدول ــة يف  1نيس ــان/أبريل  ،2012اض ــطلعت وزارة العم ــل
األســرة والشـ ون االجتماعيــة باختصــاص مكتــب تكــاف الفــرص وتولــت اإلشـراف علــى موافيـ ،
وأعي ــدت تس ــميتها يف ع ــام  2013باس ــم وزارة العم ــل واألس ــرة والشـ ـ ون االجتماعي ــة وتك ــاف
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الفــرص .وهكــذا ،فقــد أصــبحت هــذه ال ـوزارة هــي الســلطة املعنيــة بصــياغة سياســة املســاواة بــني
اجلنسني وباتت تضطل باملهام احملددة يف قانون تكاف الفرص بني املرأة والرجل والقواعد املتعلقـة
ب ــالتنايم ال ــداخلي والتنا ــيم املنهج ــي للوا ــائف يف وزارة العم ــل واألس ــرة والشـ ـ ون االجتماعي ــة
وتك ــاف الف ــرص .وتتض ــمن مهامه ــا الرئيس ــية م ــا يل ــي ‘1‘ :متابع ــة وض ـ امل ـرأة وتنفي ــذ حقوقهـ ـا
املكفولــة يف الدســتور والقـوانني واالتفاقيــات الدوليــة؛ ‘ ‘2متحــيص اللـوائا والقـوانني والتــداب الــيت
اعتمدهتا احلكومة والوزارات من حيـ املسـاواة بـني اجلنسـني ،واملشـاركة يف صـياغة هـذه الوثـائ ،
وتق ــدم مقرتح ــات بالت ــداب املتعلق ــة باملس ــاواة ب ــني اجلنس ــني؛ ‘ ‘3إع ــداد التحل ــيالت والتق ــارير
والوثائ األخرى؛ ‘ ‘4النار يف املبادرات اليت تتخـذها املنامـات واجلماعـات واحلركـات النسـائية
املعنية باملساواة بني اجلنسني.
 -3المدافع عن مبدأ المساواة
 -113يف عــام  ،2005تطــور مكتــب املــداف عــن تكــاف الفــرص بــني املـرأة والرجــل (أُنشـ يف
عـام  2003وعهــدت إليـ مهمــة دراســة حــاالت ادعــاءات التمييــز بــني اجلنســني) ليصــبا املــداف
عــن مبــدأ املســاواة ،وباإلضــافة إىل احلــاالت املتعلقــة بــالنوع اجلنســاين ،فهــو يع ـ مبعاجلــة حــاالت
ادعــاءات التمييــز الــيت تســتند أيض ـا إىل اــروف شخصــية أخــرى (اجلنســية أو العــرق أو األصــل
اإلثين أو الدين أو املعتقد أو اإلعاقة أو السن أو امليل اجلنسي أو أي ارف شخصي آخر).
 -114ويتــوىل املــداف عــن مبــدأ املســاواة بعــ .الســلطات األخــرى وفقـا للقــانون املتعلـ بتنفيــذ
مبـدأ املسـاواة يف املعاملـة .ووفقـا للمـادة  ،16اـوز للمـداف  ،لـدى ناـره يف إحـدى احلـاالت ،أن
يخمر الكيان القانوين حينما يُدعى حدو التمييز بتطبي التداب املناسبة ومحايـة الشـخص الـذي
تعــرب للتمييــز ضــد اإليــذاء أو إزالــة آثــار التمييــز .ويتمثــل العنصــر املســتجد الخــر يف إمكانيــة
التخلــي عــن القضــية لتعاجلهــا دائــرة التفتــيش املختصــة (املادتــان  20و .)21ويعمــل املــداف عــن
مبــدأ املســاواة منــذ عــام  2012حتــت رعايــة وزارة العمــل واألســرة والش ـ ون االجتماعيــة وتكــاف
الفرص.
 -4منسق تكافؤ الفرص للمرأة والرجل
 -115أدخــل قــانون تكــاف الفــرص بــني امل ـرأة والرجــل آليــة جديــدة لــدم مبــدأ املســاواة بــني
اجلنســني يف السياســات احلكوميــة وتنفيــذها ورصــدها .وعينــت كــل وزارة منســقا لتكــاف الفــرص
للمرأة والرجل حبي يع بتنفيـذ املهـام الـيت حيـددها القـانون ويتعـاون مـ السـلطة املختصـة املعنيـة
بسياسة املساواة بـني اجلنسـني .وتعقـد وزارة العمـل واألسـرة والشـ ون االجتماعيـة وتكـاف الفـرص
اجتماع ــات منتام ــة مـ ـ املنس ــقني لع ــرب األعم ــال واخل ــمات واملش ــاكل املتعلق ــة باملس ــاواة ب ــني
اجلنسني.
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 -5مكتب الطوائف الدينية
 -116أصــبا مكتــب الطوائــف الدينيــة يعمــل يف إطــار وزارة الثقافــة ويضــطل مبهام ـ يف جمــال
احلريـة الدينيــة املنصـوص عليهــا يف قـانون احلريــة الدينيــة( .)15ويرصـد هــذا املكتـب حالــة اجملتمعــات
الدينيــة؛ ويقــدم املســاعدة املهنيــة؛ ويتمت ـ بصــالحية تنفيــذ إج ـراءات التســجيل ،وحيــتف بســجل
للطوائف الدينية؛ ويوفر أموال امليزانية لالشرتاف يف متويل مدفوعات الضمان االجتماعي للعاملني
يف اجملــال الــديين؛ ويــنام مناقشــات واجتماعــات مـ ممثلــي الطوائــف الدينيــة ،ويشــارف يف صــياغة
اللوائا والوثائ األخرى والتداب املتعلقة بالطوائف الدينية واليت تضعها السلطات األخرى.
 -6مكتب األقليات القومية
 -117يعمل مكتب األقليات القومية ضـمن اختصـاص مكتـب رئـيس الـوزراء .وحيـدد الدسـتور
األحكــام األساســية املتعلقــة حبمايــة اجلماعــات القوميــة ومجاعــة الرومــا ،يف حــني تــرد أحكــام أكثــر
تفصـيالا يف التشـريعات الــيت تـنام تتلــف اجملــاالت الـيت تتعلـ بشــكل أو بـ خر بوضـ اجلمــاعتني
القوميتني اإليطالية واغنغارية ومجاعة الروما .والوزارات املعنية هي اجلهات املس ولة عن تنفيذ هذه
األحكــام .وبــذا التقســيم للمس ـ وليات ،فــنن املهمــة الرئيســية ملكتــب األقليــات القوميــة تتمثــل يف
الرصد الشامل لتنفيذ األحكـام القانونيـة املتعلقـة حبمايـة اجلماعـات القوميـة ومجاعـة الرومـا والثـار
العملية غذه األحكام ،وتوجي االنتباه إىل أوجـ القصـور ،وتقـدم مقرتحـات ومبـادرات للحكومـة
والس ــلطات احلكومي ــة األخ ــرى ،وإع ــداد حتل ــيالت وتق ــارير بش ــخن قض ــايا أوسـ ـ تتعلـ ـ حبماي ــة
اجلماعات القومية ومجاعة الروما ،وذل باالشرتاف م الوزارات املختصة.
 -7مفوض اإلعالم
 -118أنشخ قـانون مفـوب اإلعـالم( )16الصـادر يف  31كـانون الثاين/ديسـمم  2005منصـب
مفــوب اإلعــالم كهي ــة حكوميــة مســتقلة تع ـ باحلصــول علــى املعلومــات العامــة ومحايــة البيانــات
الشخصــية .وتُعــني اجلمعيــة الوطنيــة املفــوب اإلعالمــي بنــاءا علــى اقـرتام مــن الـرئيس لواليــة مــدهتا
مخس سنوات.
 -119ويعتم احلـ يف احلصـول علـى املعلومـات العامـة واحلـ يف محايـة البيانـات الشخصـية مـن
حقوق اإلنسان األساسية املنصوص عليها يف املادتني  38و 39من الدستور.
 -120وينص قانون محاية البيانات الشخصية( )17على تداب ملن التعديات غ القانونية وغـ
املمرة على خصوصية البيانات الشخصية للفرد يف مجي اجملاالت ذات الصلة .وينص أيضـ ا علـى
أن محاية البيانات الشخصية مكفولة لكل فرد يف مجهورية سلوفينيا ،بغ .النار عـن جنسـيت أو

__________

( )15اجلري ـ ـ ــدة الرمسي ـ ـ ــة جلمهوري ـ ـ ــة س ـ ـ ــلوفينيا ،األع ـ ـ ــداد  ،2007/14و - 2010/46قـ ـ ـ ـرار احملكم ـ ـ ــة الدس ـ ـ ــتورية،
و ،2012/40و.2013/100
( )16اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2005/113
( )17اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العددان  ،2004/86و.2007/67
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وض إقامت  .وال ينحصر الغـرب مـن محايـة البيانـات الشخصـية يف محايـة البيانـات الشخصـية يف
حد ذاهتا ،بل يكمن يف محاية حقوق الشخص الذي تش إلي هذه البيانات.
 -121وال ميكن جتهيـز البيانـات الشخصـية إال إذا نـص القـانون علـى هـذا التجهيـز أو إذا كـان
املسـ ول عــن مراقبــة البيانــات قــد حصــل علــى موافقــة خطيــة مــن الشــخص املعــين .ومبوجــب هــذا
الق ــانون ،فننـ ـ ا ــوز لألش ــخاص الطبيعيـ ـني أو االعتب ــاريني ال ــذين يعمل ــون يف اخلدم ــة العام ــة أو
يزاولــون نشــاط ا وفق ـ ا للقــانون الــذي يــنام الشــركات ،جتهيــز البيانــات الشخصــية املتعلقــة ب ـاألفراد
الذين لديهم عالقات تعاقدية ،شـريطة أن يكـون جتهيـز البيانـات الشخصـية ضـروري ا للوفـاء بخحـد
العقود وإعمال احلقوق التعاقدية ،وذل يف حالة عدم وجود أساس قانوين واضا يف قـانون آخـر
ودون موافقــة خطيــة مــن األفـراد املعنيــني .ويكــون الوضـ تتلف ـا بالنســبة إىل الســلطات احلكوميــة
واحمللية واملس ولني يف السلطة العامـة ،حيـ اـوز غـم جتهيـز هـذه البيانـات الشخصـية فقـ علـى
النحو املنصوص علي يف القانون .واب أن يبل الشخص الذي ُجتهـز بياناتـ الشخصـية اسـتنادا
إىل موافقت اخلطية مسبقا وخطيا عن التجهيز املقصود للبيانات وعن استخدامها ومدة ختزينها.

 -122ووفق ـ ـ ا لق ــانون احلص ــول عل ــى املعلوم ــات العام ــة( ،)18ف ــنن املعلوم ــات العام ــة ه ــي أي ــة
معلومـ ــات تصـ ــدر يف إطـ ــار اختصـ ــاص اغي ـ ــات العامـ ــة ،بغـ ــ .الناـ ــر عـ ــن شـ ــكلها أو أصـ ــلها
(وبصــرف الناــر عمــا إذا كان ـت قــد أعــدهتا هي ــة عامــة أو جــرى احلصــول عليهــا مــن أشــخاص
آخرين) ،وال تشكل استثناء مبوجب هذا القانون (البيانات الشخصـية والبيانـات السـرية واألسـرار
التجاري ـ ــة واملعلوم ـ ــات ال ـ ــيت تسـ ـ ـ احلص ـ ــول عليه ـ ــا أو وض ـ ــعت ألغ ـ ـراب املالحق ـ ــة اجلنائي ـ ــة أو
اإلجراءات القضـائية ،ومـا إىل ذلـ ) .ومـن الضـروري إنشـاء جمموعـة كبـ ة مـن اغي ـات الـيت تعـ
بتــوف املعلومــات العامــة مبوجــب القــانون ،وتتمثــل هــذه اجملموعــة يف مجي ـ الســلطات احلكوميــة
واحملليــة ،واألشــخاص االعتبــاريني الــذين حيكمهــم القــانون العــام ،واملس ـ ولني يف الســلطة العامــة،
ومق ـ ــدمي اخل ـ ــدمات العام ـ ــة .ويُوس ـ ـ الق ـ ــانون املع ـ ــدل ال ـ ــذي دخ ـ ــل حي ـ ــز التنفي ـ ــذ يف نيس ـ ــان/
أبريــل  2014نطــاق هــذه اغي ــات ليشــمل مجي ـ الشــركات وكيانــات األعمــال التجاريــة األخــرى
اخلاضــعة للتــخث املهــيمن للدولــة أو البلــديات أو األشــخاص االعتبــاريني الخـرين الــذين حيكمهــم
القــانون العــام .ويهــدف هــذا القــانون إىل ضــمان أن يكــون عمــل الســلطات علنيـ ا ومفتوح ـ ا ،وأن
ُميكن األشـخاص الطبيعيـني واالعتبـاريني مـن إعمـال حقـوقهم يف احلصـول علـى املعلومـات العامـة
مــن أي ســلطة مس ـ ولة متتل ـ املعلومــات املتعلقــة باختصاصــها .ووفق ـا غــذا القــانون ،يتعــني علــى
الســلطات كــذل أن تســعى إىل أقصــى حــد ممكــن إىل إطــالع اجلمهــور علــى عملهــا .ويتمثــل
الغــرب الخــر م ــن هــذا القــانون يف حتس ــني الشــفافية وتعزيــز الس ــلوف املس ـ ول يف إدارة األم ـوال
العامة واملوارد املالية لكيانات األعمال التجارية اليت ختض للتخث املهيمن لألشخاص االعتبـاريني
الذين حيكمهم القانون العام.
 -123وتتمثل الصالحيات القانونية للمفوب اإلعالمي فيما يلي:

__________

( )18اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،األعداد  ،2006/51و ،2014/23و.2014/50
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البت يف الطعن املرفوع ضد قرار مـن القـرارات والـذي تـرف .مـن خاللـ إحـدى اغي ـات
أو تتجاه ــل التم ــاس مق ــدم الطل ــب للحص ــول عل ــى املعلوم ــات أو إع ــادة اس ــتخدامها
بطريقة أخرى أو تنته حق يف احلصول عليها ،واالضطالع أيضا ،يف إطـار إجـراءات
الطع ــن ،برص ــد تنفي ــذ الق ــانون ال ــذي ي ــنام احلص ــول عل ــى املعلوم ــات العام ــة واللـ ـوائا
املستمدة من هذا القانون؛



رصد تنفيذ القانون واللوائا األخرى اليت تنام محايـة البيانـات الشخصـية أو جتهيزهـا أو
نقل البيانات الشخصية من سلوفينيا؛



االضطالع باملهام األخرى اليت حتددها هذه اللوائا؛



البت يف طعن من الطعون حينما يرف .املس ول عن مراقبة البيانات طلـب أحـد األفـراد
املقدم للحصول على بيانات أو ملخص أو قائمة أو فحـص أو تخكيـد أو معلومـات أو
شرم أو تسجيل أو نسخة وفق ا ألحكام القانون اليت تنام محاية البيانات الشخصية؛



بالنار إىل كون سلطة معنية بفـرب الغرامـات ،فهـو يتمتـ بصـالحية رصـد تنفيـذ قـانون
املف ــوب اإلعالم ــي ،وق ــانون احلص ــول عل ــى املعلوم ــات العام ــة (فيم ــا يتعلـ ـ ب ــنجراءات
الطعن) ،وقانون محاية البيانات الشخصية.

باء -المعا دات
 -124تــنص املــادة  8مــن الدســتور علــى وجــوب أن متتثــل الق ـوانني وغ هــا مــن الل ـوائا ملبــاد
الق ــانون ال ــدوي ال ــيت حتا ــى ب ــالقبول الع ــام وللمعاه ــدات امللزم ــة لس ــلوفينيا .وتطبـ ـ املعاه ــدات
املصــدق عليهــا واملنشــورة بصــورة مباشــرة .وحتــرتم ســلوفينيا أهــداف ومبــاد ميثــاق األمــم املتحــدة
وااللتزامــات الدوليــة األخــرى ال ـيت تعهــدت بــا مبوجــب اخلالفــة أو بــنبرام صــكوف رئيســية دوليــة
وعامليــة وإقليميــة تــنام جمــال حقــوق اإلنســان .ويف إطــار االلتزامــات التعاقديــة الدوليــة املعتمــدة
حلمايــة حقــوق اإلنســان ،ختضـ ســلوفينيا لرقابــة اغي ــات ذات الصــلة املنشــخة مبوجــب املعاهــدات،
وتق ــدم إليه ــا بانتا ــام تق ــارير تتعلـ ـ حبال ــة حق ــوق اإلنس ــان ،وتق ــيم معه ــا حـ ـوارا مفتوحـ ـ ا وتنف ــذ
توص ــياهتا حبس ــن ني ــة .وتلت ــزم س ــلوفينيا أيضـ ـا ،بوص ــفها دول ــة عضـ ـوا يف جمل ــس أوروب ــا واالحت ــاد
األورويب ،باتفاقي ــات جمل ــس أوروب ــا وتش ـ ـريعات االحت ــاد األورويب والس ـ ـواب القض ــائية للمحكم ــة
األوروبية حلقوق اإلنسان ولكمة العدل التابعة لالحتاد األورويب.
 -125وقد انضمت سلوفينيا إىل املعاهدات العاملية التالية حلقوق اإلنسان أو صدقت عليها:
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العه ــد ال ــدوي اخل ــاص ب ــاحلقوق املدني ــة والسياس ــية ( 1متوز/يوليـ ـ  ،)1992والموتوك ــول
االختي ـ ــاري امللح ـ ـ ـ بالعه ـ ــد ال ـ ــدوي اخل ـ ــاص ب ـ ــاحلقوق املدني ـ ــة والسياس ـ ــية ( 18أي ـ ــار/
مايو  ،)1993والموتوكول االختياري الثاين امللح بالعهد الدوي اخلاص باحلقوق املدنيـة
والسياسية واغادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ( 17كانون األول/ديسمم )1993؛
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العهـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــدوي اخلـ ـ ـ ــاص بـ ـ ـ ــاحلقوق االقتصـ ـ ـ ــادية واالجتماعيـ ـ ـ ــة والثقافيـ ـ ـ ــة ( 1متـ ـ ـ ــوز/
يولي )1992؛



االتفاقيـة الدوليــة للقضــاء علــى مجيـ أشــكال التمييــز العنصــري ( 1متوز/يوليـ )1992؛
وأصدرت سلوفينيا أيضا إعالنا مبوجب املادة  14والذي يسما لألفراد بتقدم بالغات
إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري ( 21آب/أغسطس )2001؛



اتفاقي ـ ــة القض ـ ــاء عل ـ ــى مجي ـ ـ ـ أش ـ ــكال التميي ـ ــز ض ـ ــد امل ـ ـ ـرأة ( 1متوز/يولي ـ ـ ـ ،)1992
والموتوكول االختياري امللح با ( 21نيسان/أبريل )2004؛



اتفاقية مناهضة التعذيب وغ ه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو
املهين ــة ( 15نيس ــان/أبريل  ،)1993والموتوك ــول االختي ــاري امللحـ ـ ب ــا ( 29أيل ــول/
سبتمم )2006؛



اتفاقيــة حقــوق الطفــل ( 1متوز/يوليـ  ،)1992والموتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق
الطف ـ ــل بش ـ ــخن اش ـ ـ ـرتاف األطف ـ ــال يف املنازع ـ ــات املس ـ ــلحة ( 15متوز/يولي ـ ـ ـ ،)2004
والموتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشخن بي األطفال واستغالل األطفـال يف
البغاء ويف املواد اإلباحية ( 15متوز/يولي )2004؛



اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والموتوكول االختياري امللح بـا ( 16نيسـان/
أبريل .)2008

 -126وباإلض ــافة إىل ذلـ ـ  ،ص ــدقت س ــلوفينيا عل ــى املعاه ــدات العاملي ــة التالي ــة :نا ــام روم ــا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة ( 22تشـرين الثـاين/نوفمم  ،)2001واتفاقيـة األمـم املتحـدة
ملكافح ـ ــة اجلرمي ـ ــة املنام ـ ــة ع ـ ــم الوطني ـ ــة ( 2نيس ـ ــان/أبريل  ،)2004وبروتوك ـ ــول منـ ـ ـ االجت ـ ــار
باألشـ ــخاص ،وااصـ ــة النسـ ــاء واألطفـ ــال ،وقمع ـ ـ واملعاقبـ ــة علي ـ ـ وبروتوكـ ــول مكافحـ ــة هتريـ ــب
املهـاجرين عــن طريـ الــم والبحــر واجلـو ( 15نيســان/أبريل  .)2004ومــن خــالل التصــدي علــى
الموتوكــول اإلضــايف إىل اتفاقيــات جنيــف امل رخــة يف  12آب/أغســطس  1949بشــخن اعتمــاد
شــارة مميــزة إضــافية (الموتوكــول الثال ـ ) ،واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والموتوكــول
االختيــاري امللح ـ بــا ،والتوقي ـ علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجي ـ األشــخاص مــن االختفــاء
القســري ،فقــد وفــت ســلوفينيا بااللتزامــات املتعهــد بــا عنــد اإلعــالن عــن ترشــحها لعضــوية جملــس
حقوق اإلنسان يف الفرتة  .2010-2007وكانت سلوفينيا مـن بـني البلـدان األوائـل الـيت وقعـت
عل ــى الموتوك ــول االختي ــاري امللحـ ـ بالعه ــد ال ــدوي اخل ــاص ب ــاحلقوق االقتص ــادية واالجتماعي ــة
والثقافية يف أيلول/سبتمم .2009
 -127وص ــدق البلـ ـد عل ــى اتفاقي ــات منام ــة العم ــل الدولي ــة ال  77مب ــا فيه ــا مجيـ ـ اتفاقياهت ــا
األساسية الثماين ،وأصبا طرف ا فيها .ويف كانون األول/ديسـمم  ،2013ص اـدقت سـلوفينيا علـى
االتفاقيــة املتعلقــة باإلطــار الرتواــي للســالمة والصــحة املهنيتــني( ،اتفاقيــة منامــة العمــل الدوليــة
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رقـم  )187واالتفاقيـة املتعلقـة بالعمـل الليلـي (اتفاقيــة منامـة العمـل الدوليـة رقـم  ،)171واللتــني
ستدخالن حيز التنفيذ يف سلوفينيا يف شباط/فماير .2015
 -128وصــدقت ســلوفينيا أيضـ ا علــى عــدد مــن اتفاقيــات جملــس أوروبــا ،باإلضــافة إىل االتفاقيــة
األوروبيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية م ـ الموتوكــوالت الــيت تســما للم ـواطنني
السـ ــلوفينيني بتقـ ــدم الطلبـ ــات للمحكمـ ــة األوروبيـ ــة حلقـ ــوق اإلنسـ ــان ،مبـ ــا يف ذل ـ ـ الموتوكـ ــول
رقــم  )19(12بشــخن احلاــر العــام للتمييــز .وصــدقت يف عــام  2009علــى اتفاقيــة جملــس أوروبــا
بشخن مكافحة االجتار بالبشر.

جي  -تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها
 -1اإلعالم وتوعية الجمهور
 -129يف أواخ ــر مثانين ــات الق ــرن املاض ــي ،ش ــهدت س ــلوفينيا ،ال ــيت كان ــت آن ــذاف ج ــزءا م ــن
يوغوسالفيا ،جهودا متضافرة بذغا األفراد وتتلف املنامات غ احلكومية للتوعيـة بخمهيـة حقـوق
اإلنســان يف أوســاط اجلمه ــور العــام والس ــلطات احلكوميــة ذات الص ــلة؛ وم ـ التح ــول مــن دول ــة
احلزب الواحد إىل دميقراطية برملانية ودولة ذات تعددية سياسية بعد عـام  ،1990أصـبحت هـذه
اجلهود أكثر اتساع ا وأُضفي عليها الطاب امل سسي .وإىل جانب تتلف املنامات غ احلكومية
مثــل احتـاد هلســنكي الــدوي حلقــوق اإلنســان ومنامــة العفــو الدوليــة ،اتسـ نشــاط جملــس حقــوق
اإلنسان واحلريات األساسية يف هذه احلركات وساهم كث ا يف تعزيـز حقـوق اإلنسـان يف سـلوفينيا
حىت عام .1994
 -130ويف الوق ــت احلاض ــر ،تنش ـ ـ يف س ــلوفينيا العديـ ــد م ــن املنامـ ــات غ ـ ـ احلكوميـ ــة .ويف
عـام  ،2001أنشــخت  27منامــة غـ حكوميــة مركــز املعلومــات والتعــاون وتنميــة املنامــات غـ
احلكوميــة ( ،)CNVOSبــدف متكينهــا مــن أداء عمله ـا بنجــام أكــم ،ومتابعــة مهمته ـا باعتبارهــا
جـزءا هامـا مــن اجملتمـ املــدين الســلوفيين ،وإقامـة شـراكة وتعــاون علـى الصــعيدين الــوطين والــدوي،
واحلصــول علــى مكانــة أبــرز يف اجملتم ـ  ،وتوعيــة اجلمهــور بخمهيتهــا ،وتقــدم الــدعم ملشــاري تنميــة
املنامات غ احلكومية.
 -131ويعمل هذا املركز اليوم كرابطة للمنامات غ احلكومية ،ويضم أكثـر مـن  600مجعيـة
ومنامــة مــن شــىت امليــادين :احلمايــة االجتماعيــة ،والرياضــة ،والثقافــة ،والصــحة ،والعمــل اخل ـ ي،
والعمل التطوعي .وهو ميثل بفعالية مصاا القطاع غ احلكومي السلوفيين يف احلوار م احلكومة
واجلمعية الوطنية ودوائر األعمال.
 -132ويضــطل أمــني املاــامل املع ــين حبقــوق اإلنســان بــدور رئيس ــي يف إطــالع اجلمهــور عل ــى
انتهاكــات حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية يف ســلوفينيا .ويشــارف أمــني املاــامل يف املناقشــات

__________

( )19اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2010/46
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العامة ،ويرد على املسائل العاجلة ويوج االهتمام إىل االنتهاكات من خالل املقاالت اليت تنشر
يف وســائ اإلعــالم والتقــارير الســنوية والتقــارير اخلاصــة والنش ـرات اإلخباريــة وامل ـ مترات الصــحفية
وشبكة اإلنرتنت واملواد الرتوايـة ومـا إىل ذلـ  .ويف السـنوات األخـ ة ،ناـم مكتـب أمـني املاـامل
عدة محالت لتعزيز حقوق اإلنسان ،وال سيما حقوق الطفل .وباإلضـافة إىل ذلـ  ،أُعـد منشـور
يف شــكل رســالة إخباريــة جمانيــة بعن ـوان "أمــني املاــامل  -كيــف حتمــي حقوق ـ " .ويتمثــل اغــدف
األساســي غــذه الرســالة اإلخباريــة يف توعيــة النــاس حبقــوقهم وتع ـريفهم بطــرق التمــاس املســاعدة
وتصــحيا األخطــاء ومــن مث اإلســهام يف تقليــل االنتهاكــات .وصــدر العــدد األول يف  10كــانون
األول/ديســمم  2003مبناســبة يــوم حقــوق اإلنســان .وتتـوافر هــذه الرســالة اإلخباريــة الفصــلية يف
الوحــدات اإلداريــة واملستشــفيات والعيــادات واملكتبــات ودوائــر العمــل واملــدارس الداخليــة واملــدن
اجلامعية ودور املسـنني واملنامـات غـ احلكوميـة ومراكـز اخلـدمات االجتماعيـة والسـجون ومراكـز
الشرطة وغ ها.
 -133وختصص عدة منشورات أسبوعية وشهرية للمهـن واملمارسـة القانونيـة ،مبـا فيهـا
(احملامي) و( Pravna praksaاملمارسة القانونية) ،و Revija za Kriminalisitiko in Kriminologijo
(جملـ ـ ـ ــة التحقي ـ ـ ـ ـ اجلنـ ـ ـ ــائي وعلـ ـ ـ ــم اإلج ـ ـ ـ ـرام) و( Penološki biltenنشـ ـ ـ ــرة معاملـ ـ ـ ــة اجملـ ـ ـ ــرمني)،
و( Toriaja in praksaالنارية واملمارسة) و( Zbornik znanstvenih razpravاالستعراب العلمي)،
واليت تنشر فيها بانتاام مقاالت عن محاية حقوق اإلنسان.
Pravink

 -134ويُدر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف أهداف التعلم يف مجي مراحل التعليم ،وقد
أوليــت ل ـ مكانــة أبــرز يف املقــررات الدراســية الــيت جــرى جتديــدها للمــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة.
ويش ــكل التثقي ــف يف جم ــال حق ــوق اإلنس ــان ،باعتب ــاره موض ــوعا مش ــرتكا م ــن مواض ــي الت ــدريس
املقــررة ،جــزءا مــن منه ـا م ــرن ،وتكــرس أيــام وأســابي وأح ــدا حلقــوق اإلنســان .وهــو حيا ــى
باهتمــام أكــم يف تــدريب املعلمــني ويف النــداءات العامــة ملشــاري املــدارس ويف أنشــطة البحــو ؛
ويتلقى املزيد من التمويل من الصنادي اغيكلية األوروبية.
 -135وعلــى املســتوى الــدوي ،فــنن ســلوفينيا م يــدة للسياســات التدرايــة حلقــوق اإلنســان مــن
خالل الدعوة إىل وضـ معـاي جديـدة ،وتطبيـ وتنفيـذ املعـاي الدوليـة القائمـة حلقـوق اإلنسـان،
والتعاون م ممثلي اجملتم املدين وإطالع اجلمهور بانتاام على األنشطة اليت تضطل با.
 -136وتطل وزارة اخلارجية ،من خالل موقعها الشبكي ووسائ اإلعالم ،اجلمهـور السـلوفيين
بانتاام على وفاء سلوفينيا بااللتزامات الناش ة عن االتفاقيات الدولية ،وال سيما من خالل نشـر
مجي ـ التقــارير املقدمــة إىل آليــات املراقبــة ذات الصــلة لألمــم املتحــدة ذات الصــلة وجملــس أوروب ـا
وتوصيات هذه الليات.
 -137واتم ـ وزيــر اخلارجيــة مبمثلــي املنامــات غ ـ احلكوميــة ســنوي ا لتقــدم أنشــطة السياســة
اخلارجيــة الســلوفينية يف ميــدان حقــوق اإلنســان .وتُعقــد أيض ـ ا اجتماعــات منتامــة بشــخن حقــوق
اإلنسـان والتعــاون اإلامنـائي الــدوي علـى مســتوى العمـل .وتتعــاون وزارة اخلارجيـة أيضـا مـ اجملتمـ
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املـ ــدين علـ ــى مجي ـ ـ املسـ ــتويات مـ ــن أجـ ــل توعي ـ ـ اجلمهـ ــور السـ ــلوفيين بخمهيـ ــة التصـ ــدي بفعاليـ ــة
للتحديات العاملية ،مثل تغ املنا واملياه واغجرة والتنمية املستدامة.
 -138وجتتم سـنوي ا اللجنـة املشـرتكة بـني اإلدارات املعنيـة حبقـوق اإلنسـان ،والـيت تنسـ إعـداد
التقارير اليت تقدم إىل الليات الدولية ملراقبة حقوق اإلنسـان ،مـ ممثلـي منامـات اجملتمـ املـدين.
وميثل عضوان من أعضائها هذه املنامات.
 -2س ككيادة الق ككانونذ تنفي ككذ قك كرارات المحكم ككة الدس ككتورية ،والقض ككايا المتراكم ككة ف ككي المح ككاك
وإجراء محاكمات دون تأخير ل مبرر له
 -139احملكمة الدستورية هي السلطة العليا اليت توضا أحكـام الدسـتور الـذي يشـكل التشـري
القـ ــانوين امل سـ ــس للدول ـ ــة؛ واـ ــب أن حتـ ــرتم قرارات ـ ـ وتنفـ ــذها مجي ـ ـ اغي ـ ــات احلكوميـ ــة ومجي ـ ـ
األشـ ــخاص الطبيعيـ ــني والكيانـ ــات القانونيـ ــة .ويف اايـ ــة عـ ــام  ،2013الـ ــت ق ـ ـرارات احملكمـ ــة
الدســتورية التاليــة دون تنفيــذ :أربعــة قـرارات تتعل ـ بعــدم مطابقــة الق ـوانني ،وقـراران يتعلقــان بعــدم
مطابقة لوائا اجملتمعات احمللية م الدستور .واري حاليا تنفيذ بع .هذه القرارات.
 -140وتنص املادة  23من الدستور على أن لكـل فـرد احلـ يف أن يُتخـذ قـرار بشـخن مـن قبـل
لكم ــة مس ــتقلة ولا ي ــدة ومنش ــخة مبوج ــب الق ــانون دون ت ــخخ ال م ــمر لـ ـ فيم ــا يتعلـ ـ حبقوقـ ـ
وواجبات وكذل بشخن أي اهتامات موجهة ضده .واحلكم األخ الصادر عـن احملكمـة األوروبيـة
()20
وقـ ـرار احملكم ــة الدس ــتورية رق ــم U-I-65/05
حلق ــوق اإلنس ــان يف قض ــية لوكين ــدا ض ــد س ــلوفينيا
( )2005يُلزمــان الدولــة بتهي ــة الاــروف الــيت اــب أن يُعطــى فيهــا احل ـ يف لاكمــة دون تــخخ
ال مــمر لـ  .وغــذا الغــرب وضــعت وزارة العــدل يف عــام " 2005مشــروع لوكينــدا" الــذي يتــوخى
القضــاء علــى األســباب اغيكليــة لـرتاكم القضــايا يف ناــام حــدي  .وتضــمن املشــروع جمموعــة مــن
اإلج ـراءات ،بــدءا مــن بنــاء قــدرات امل ـوارد البش ـرية للمحــاكم إىل تس ـري عمليــة حوســبة القضــاء
وجعلها أكثـر دقـة .وشـكل بـدء نفـاذ القـانون املـنام حلمايـة احلـ يف لاكمـة دون تـخخ ال مـمر
ل ـ ( )21يف  1ك ــانون الثاين/ين ــاير  2007تط ــورا هام ـا ،حيـ ـ قض ــت احملكم ــة األوروبي ــة حلق ــوق
اإلنســان يف عــام  2007بــخن هــذا القــانون يتضــمن ســبل انتصــاف قانونيــة فعالــة حلمايــة احلـ يف
لاكمة دون تخخ ال ممر لـ مبـا يـتالءم مـ الفقـرة  1مـن املـادة  6وباإلشـارة إىل املـادة  13مـن
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان(.)22
 -141ويف  31كانون األول/ديسمم  ،2013بل العدد اإلمجاي للقضايا املرتاكمة يف لـاكم
االختصـ ــاص العـ ــام مـ ــن الـ ــدرجتني األوىل والثانيـ ــة  174 299قضـ ــية ،وهـ ــو مـ ــا ميثـ ــل اخنفاض ـ ـ ا

__________

( )20احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان رقم .2005 ،02/23032
( )21اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2006/49
( )22بتــت احملكمــة يف هــذه املســخلة يف قضــييت جرزينســي ضــد ســلوفينيا (حكــم احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان،
الطلــب رقــم  3 02/26867أيار/مــايو  )2007وكورينجــاف ضــد ســلوفينيا (حكــم احملكمــة األوروبيــة حلق ــوق
اإلنسان ،الطلب رقم  15 ،03/463أيار/مايو .)2007
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مقداره  46يف املائة مقارنة م الوض قبل بدء نفاذ هذا القانون ،علـى الـرغم مـن اعتمـاد معـاي
أشد صرامة يف مناسبتني اثنتني.
اجلدول 27
القضايا المتراكمة في محاك الختصاص العام من الدرجتين األولى والثانية
2006/12/31

2013/12/31

معدل االخنفاب
()2013/12/31-2006/12/31

احملاكم العليا

3 832

799

 79.15-يف املائة

لاكم املناط القضائية

13 785

19 210

 39.35+يف املائة

احملاكم احمللية

305 565

154 290

 49.51-يف املائة

المجموع

323 182

174 299

 46.07-في المائة

احملاكم

()23

 -142وينطب ـ مصــطلا "القضــايا املرتاكمــة يف احملــاكم" علــى القضــايا قيــد الفصــل يف احملــاكم
واليت ُرفعت إىل احملكمة منذ أكثـر مـن سـتة أشـهر .وال بـد مـن التشـديد علـى أنـ قـد تسـ  ،منـذ
عــام  ،2006اعتمــاد معــاي أشــد ص ـرامة بكث ـ يف قواعــد احمل ـاكم (يف عــام  2009وجمــددا يف
عــام  ،)2010ومــن مث ،فننـ ال ميكــن مقارنــة البيانــات الـواردة أعــاله مباشــرة .وإذا كانــت املعــاي
املعتمدة يف عام  2006لتحديد القضايا املرتاكمة ال تزال سارية حـىت الن ،فـنن االخنفـاب كـان
أكم؛ وكانت البيانات املتعلقة باخنفاب متوس الوقت املتـام أكثـر صـلة( .)24ويف عـام ،1998
بلـ هــذا الوقــت  14.1شــهرا ( 422يومـ ا) جلميـ القضــايا املعروضــة علــى احملــاكم ،يف حــني بلـ
يف عــام  2013يف املتوسـ  3.6أشــهر ( 110يومـا) أمــام مجيـ احملــاكم ،وهــو مــا ياهــر التقــدم
الكب الذي أحرزت سلوفينيا يف خف .مدة إجراءات احملكمة.

 -3الحق في الحياة وحظر التعذيب
 -143يــنص الدســتور علــى مــا يلــي :ال اــوز املســاس حبرمــة حيــاة اإلنســان ،وال وجــود لعقوبــة
اإلعدام يف سلوفينيا (املادة )17؛ وال اوز إخضاع أحد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسـية أو
ال إنســانية أو مهينــة (املــادة )18؛ واــب كفالــة احـرتام شخصــية اإلنســان وكرامتـ يف اإلجـراءات
اجلنائي ــة ومجي ـ اإلج ـراءات القانوني ــة األخ ــرى ،وك ــذل أثن ــاء احلرم ــان م ــن احلري ــة ،وأثن ــاء تطبي ـ
العقوب ــات اجلزائي ــة (الفق ــرة  1م ــن امل ــادة )21؛ وحيا ــر أي ش ــكل م ــن أش ــكال العن ــف ض ــد أي
__________

( )23تشــمل مجي ـ البيانــات عــدد القضــايا املرتاكمــة يف احملــاكم يف حــاالت اجل ـرائم البســيطة ،والــيت أدرجــت يف ناــام
احملــاكم العاديــة فق ـ يف عــام  ،2005يف حــني أاــا كانــت يف الســاب ضــمن اختصــاص ناــام مســتقل للقضــاة
املعنيني باجلرائم البسيطة.
( )24وفقـ ا للمنهجيــة املســتخدمة يف وزارة العــدل ،يُعــم عــن متوسـ الوقــت املتــام باألشــهر وحيســب باســتخدام صــيغة
م شــر كــالرف  -كــابيلييت ،والــيت قبلتهــا أيض ـا اللجنــة األوروبيــة لفعاليــة العدالــة ،وهــي( :عــدد القضــايا العالقــة يف
ااية الفرتة/عدد القضايا اليت ُسويت خالل الفرتة) × عدد األشهر يف هذه الفرتة.
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شــخص قُيــدت حريتـ  ،وكــذل حياــر اســتخدام أي وســيلة مــن وســائل اإلكـراه يف احلصــول علــى
االعرتافات واإلفادات (الفقرة  2من املادة .)21
()25

 -144واســتنادا إىل توصــيات جلنــة مناهضــة التعــذيب ،نــص قــانون العقوبــات لعــام 2008
علــى أن التعــذيب جرميــة جنائيــة مســتقلة (املــادة  ،265واملــادة 135أ املعــاد ترقيمهــا يف ق ــانون
العقوبات املعدل لعام  - )26()2011باإلضافة إىل جترم التعذيب الوارد فيما يتعل باجلرائم ضد
اإلنسانية (البند  6من املادة  )101وجرائم احلرب (الفقرة  ،1البنـد  2مـن املـادة  ،)102حيـ
املشرع يف االعتبار تعريف التعذيب الوارد يف املادة  1من اتفاقية مناهضة التعذيب.
أخذ ِّ
 -145وينص قانون التصدي على الموتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـ ه مـن
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسـانية أو املهينـة( )27علـى أن ميثـل أمـني ماـامل حقـوق
اإلنسان آلية الوقايـة الوطنيـة وميـارس مهـام وصـالحيات آليـة الوقايـة الوطنيـة إىل جانـب منامـات
غ حكومية ومنامات تتارة اكتسبت مركز املنامات اإلنسانية يف سلوفينيا .ويعزز هذا الرصـد
الــذي ينفــذ منــذ عــام  2007الفعاليــة والتك ـرار واالح ـرتاف يف كشــف ومن ـ التعــذيب وغ ـ ه مــن
ضروب املعاملة القاسية.

 -146ومن أجل متابعة حتقيقات مستقلة يف اجلرائم اجلنائية اليت يشتب ضـلوع مـوافي الشـرطة
فيها ،أُنش قسم خاص يف مكتب املدعي العام املتخصص للدولة وامل سس حديث ا ،والـذي اـل
ُ
يعمل بشكل تتلف منـذ  1تشـرين الثـاين/نوفمم  .2007ويضـطل هـذا القسـم حصـرا مبقاضـاة
اجلرائم اجلنائية اليت ارتكبها موافون يف الشرطة وسلطات اإلنفاذ احلكومية املماثلة.
وعــدل التشـري املتعلـ بالشــرطة يف عــام  .2013واســتبدل قــانون الشــرطة بقــانون مهــام
ُ -147
وصــالحيات الشــرطة وقــانون تناــيم وعمــل الشــرطة .ويقــدم القــانون األول علــى وج ـ التحديــد
حل ــوالا تتلف ــة لض ــمان احـ ـرتام أفض ــل حلق ــوق اإلنس ــان يف إجـ ـراءات الش ــرطة .وق ــد أُدر أح ــد
العناصـر اجلديــدة الـيت أدخلــت يف اللـوائا التنفيذيـة يف القواعــد املتعلقــة بسـلطات الشــرطة ،حيـ
يــنص قــانون مهــام وصــالحيات الشــرطة صـراحة علــى وجــوب أن تصــدر هــذه القواعــد عــن الـوزير
بعد احلصول على رأي أوي من أمني املاامل حلقوق اإلنسان.
 -4حرية التعبير
 -148وفق ـ ا لقــانون وســائ اإلعــالم( ،)28فــنن أنشــطة وســائ اإلعــالم يف ســلوفينيا تســتند إىل
حريــة التعب ـ  ،وحرمــة شخصــية اإلنســان وكرامت ـ ومحايتهمــا ،والتــدف احلــر للمعلومــات ،وانفتــام
__________

()25
()26
()27
()28
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اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العددان  ،2008/55و.2009/39
اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2011/91
اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2006/20
اجلريـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ــة جلمهوريـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــلوفينيا ،األعـ ـ ـ ــداد  - 2006/110الـ ـ ـ ــنص الرمسـ ـ ـ ــي املوحـ ـ ـ ــد ،و،2006/69
و ،2008/36و ،2010/77و ،2011/87و.2012/47
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وســائ اإلعــالم علــى الراء واملعتقــدات املختلفــة وعلــى التنــوع يف املضــمون ،واســتقالل احملــررين
والصــحافيني وغ ـ هم مــن الكتــاب يف وض ـ ال ـمام وفق ـا ملفــاهيم ال ـمام وقواعــد آداب املهنــة،
واملس ـ ولية الشخص ــية للص ــحافيني وغ ـ هم م ــن كت ــاب املق ــاالت وم ــوافي التحري ــر ع ــن عواق ــب
أعماغم .ووفق ا لقانون اإلعالم وقانون خدمات وسائ اإلعالم السمعية البصرية(ُ ،)29حيار نشر
المام اليت تشج عدم املساواة بـني القوميـات أو األعـراق أو األديـان أو القوميـة أو مـن الناحيـة
اجلنســية أو غ ه ــا م ــن أوج ـ ع ــدم املس ــاواة ،أو العن ــف واحل ــرب ،أو ال ــيت حت ــرب عل ــى الكراهي ــة
والتعصـب القـومي أو العرقـي أو الـديين أو اجلنسـي أو غـ ه مـن أنـواع الكراهيـة والتعصـب .وتشـ
أيض ا بع .مواد هذين القانونني إىل محاية حقوق اإلنسان.
 -149وي ــنص ق ــانون وس ــائ اإلع ــالم عل ــى أنـ ـ ال ا ــوز أن مت ــس اإلعالن ــات ب ــاحرتام كرام ــة
اإلنســان ،وال أن حتــرب علــى التمييــز علــى أســاس العــرق أو اجلــنس أو األصــل اإلثــين ،أو علــى
أس ــاس التعص ــب السياس ــي أو ال ــديين ،وال أن تش ــج عل ــى الس ــلوف املض ــر بالص ــحة العام ــة أو
السالمة أو حبماية البي ة والرتا الثقايف ،وال أن تنطوي على إهانة على أساس املعتقدات الدينية
أو السياسية ،أو أن تضر مبصاا املستهلكني .ومثة ح خاص مبوجـب هـذا القـانون هـو احلـ يف
ال ــرد أو التص ــحيا عل ــى أس ــاس أن ألي ش ــخص احلـ ـ يف أن ينش ــر احمل ــرر املسـ ـ ول دون رس ــوم
تصحيح ا ألي تقريـر منشـور ينتهـ حقـوق الشـخص أو يضـر مبصـاحل  ،أو أن ينشـر دون رسـوم
ردا ينفي في االدعـاءات املتعلقـة بالوقـائ واملعلومـات الـواردة يف التقريـر املنشـور مـ بيانـات ميكـن
التحق منها .ومثة أحكام ختص األطفال يف جمال اإلعـالن .فـال اـوز أن حتتـوي اإلعالنـات الـيت
تستهدف األطفال أو اليت ياهر فيها األطفال مشاهد عنف أو مـواد إباحيـة أو أي لتـوى آخـر
ميكــن أن يضــر بصــحتهم أو امنــوهم العقلــي واجلســدي أو أي شــيء آخــر ل ـ تــخث ســل علــيهم.
وال اوز أن يضر اإلعـالن باألطفـال أخالقيـا أو عقليـا ،وال اـوز أن يشـج األطفـال علـى شـراء
منتج ــات أو خ ــدمات م ــن خ ــالل اس ــتغالل ع ــدم خ ــمهتم أو س ــذاجتهم ،وال ا ــوز أن يش ــج
األطفال على إقناع آبائهم أو أي شخص آخر بشـراء منتجـات أو خـدمات ،وال اـوز أن يُاهـر
األطفال يف أوضاع خط ة دون ممر.
 -150وفيمــا يتعل ـ حبمايــة حقــوق اإلنســان ،حياــر قــانون خــدمات وســائ اإلعــالم الســمعية
البص ـرية ،وال ــذي ي ــنام ال ـمام التلفزيوني ــة وخ ــدمات وس ــائ اإلع ــالم الس ــمعية والبص ـرية (عن ــد
الطلب) ،حارا صرحيا اإلغراء بعدم املساواة والتعصب واملساس بـاحرتام كرامـة اإلنسـان .ويُكـرس
اهتمــام خــاص حلمايــة األطفــال وامل ـراهقني مــن احملتــوى الــذي ميكــن أن يضــر بنمــوهم البــدين أو
العقلي أو األخالقي وحبمـايتهم يف نشـر رسـائل مسعيـة بصـرية جتاريـة .واـب أال يتعـرب األطفـال
واملراهقني ،من خالل خدمات وسائ اإلعالم السمعية البصـرية ،لتـدخل تعسـفي أو غـ قـانوين
يف حياهتم اخلاصة أو أسرهم أو مساكنهم ،أو حلمالت غ قانونية متس شرفهم أو مسعتهم.
__________

( )29اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2011/87
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 -151ويتضــمن قــانون العقوبــات ،يف األحكــام املخصصــة للج ـرائم اجلنائيــة الــيت متــس الشــرف
والسمعة (املواد  ،)162-158أشكال اجلرائم اجلنائية املتفاقمة حينمـا ترتكـب هـذه اجلـرائم عـن
طري الصحافة واإلذاعة والتلفزيون أو وسائ أخرى للمعلومات العامة أو يف التجمعات العامة.
وحيــد قــانون العقوبــات املعــدل مس ـ ولية رئــيس التحريــر يف مثــل هــذه احلــاالت (ال يكــون احمل ـرر
مس والا إال إذا كـان امل لـف جمهـوالا ،وإذا جـرى نشـر املعلومـات دون موافقـة امل لـف أو إذا كانـت
هنــاف عقبــات ماديــة أو قانونيــة حت ـول دون مقاضــاة امل لــف) .وال يكــون رئــيس حتريــر مس ـ والا يف
حاالت الب املباشر لمنام مل يكن من املمكن من عرض  ،وعـن احملتـوى املنشـور علـى صـفحة
شبكية تسما بالتعليقات النية دون فحص مسب .
 -5حرية الوجدان
 -152تــنص املــادة  41مــن الدســتور علــى حريــة الوجــدان ،يف إشــارة إىل املعتقــدات الديني ـة،
وك ــذل إىل املعتق ــدات األخالقي ــة والفلس ــفية وغ ه ــا م ــن املعتق ــدات .وا ــوز ألي ف ــرد تب ــين أيـ ـة
قناعات دينية أو غ ها من القناعات ،واوز ل أن اهر حبرية مبعتقدات الدينية ،أو اوز لـ عـدم
تب ــين قناع ــات ديني ــة ،وا ــوز ل ـ أال يعل ــن ع ــن معتقدات ـ الديني ــة وه ــو غ ـ مل ــزم يف ه ــذا الص ــدد
بــاإلعالن عنهــا .ويشــكل أي إجبــار علــى اإلعــالن عنهــا انتهاك ـا لســالمة الفــرد وحرمان ـا ل ـ مــن
احلرية يف اإلعالن عن قناعات  .ونتيجة غذه احلرية ،لكل فرد احل يف عدم االنتماء إىل أي طائفة
دينية ،وال ينبغي أن تقيد حريت يف أن يصبا عضوا يف طائفة دينية أو يف تركها.
 -153وحيكم قانون احلرية الدينية ممارسة احلرية الدينية ويضمنها ،وينص علـى سـجل الكنـائس
وغ هــا م ــن الطوائــف الديني ــة ،وعل ــى املعــاي والش ــروط واإلج ـراءات الالزمــة لتس ــجيل الكن ــائس
وغ ها من الطوائف الدينية ،وعلى حقـوق الكنـائس والطوائـف الدينيـة األخـرى املسـجلة وحقـوق
أفرادها .ويعقد مكتب ش ون الطوائف الدينية ،الذي يعمل يف إطار وزارة الثقافة ،مشـاورات مـ
ممثلــي الكنــائس والطوائــف الدينيــة األخــرى بشــخن املواضــي الــيت هتــم الطوائــف الدينيــة ،ويــزودهم
باملعلومات املتعلقة بالتشريعات وحبقوقهم وكيفية إعماغا.
 -6الحق في المساواة في المعاملة
 -154تــنص املــادة  14مــن الدس ــتور علــى أن تُكفــل لكــل ش ــخص حقــوق إنســان وحري ــات
أساسية متساوية ،بصرف النار عن األصل القومي أو العرق أو نوع اجلنس أو اللغة أو الدين أو
املعتقــد السياســي أو غ ـ ه مــن املعتقــدات أو املولــد أو الثــروة أو التعلــيم أو احلالــة االجتماعيــة أو
اإلعاقة أو أي ارف شخصي آخر .وتنص الفقـرة  2مـن املـادة  14علـى أن كـل النـاس سواسـية
أمــام القــانون .ومبــدأ املســاواة يف محايــة احلقــوق الــذي حتكم ـ املــادة  22يــدخل أيض ـا يف نطــاق
املب ــدأ الع ــام للمس ــاواة (املس ــاواة يف محاي ــة احلق ــوق يف أي إجـ ـراء أم ــام احملكم ــة وأم ــام الس ــلطات
احلكومية األخرى).
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 -155واملساواة بني اجلنسني أيض ا منصـوص عليهـا يف بعـ .القـوانني ،مثـل قـانون تطبيـ مبـدأ
()30
املساواة يف املعاملة ،مبا يف ذل األحكام الفردية لقوانني تتلفـة (مثـل حكـم قـانون العقوبـات
ال ــذي ُا ــرم انته ــاف مب ــدأ املس ــاواة باعتب ــاره جرمي ــة جنائي ــة ،واحلك ــم ال ـ ـوارد يف ق ــانون عالقـ ــات
العم ــل( )31ال ــذي حيا ــر التميي ــز ،واألحك ــام ال ـ ـواردة يف الق ـ ـوانني اإلجرائي ــة ال ــيت تكف ــل مس ــاواة
األطراف يف اإلجراءات اجلنائية واملدنية واإلدارية والضريبية).
 -156ومبــدأ املســاواة الدســتوري منصــوص علي ـ يف أحكــام الق ـوانني املنامــة للعمالــة والعمــل،
والتعلــيم ،واحلمايــة االجتماعيــة ،ويف القــانون االنتخــايب ومــا إىل ذل ـ  .ويُعــرف تطبي ـ هــذا املبــدأ
مبزيد من التفاصيل يف قانون تطبي مبدأ املساواة يف املعاملة الذي يـنص علـى املسـاواة يف املعاملـة
بغ ــ .النا ــر ع ــن تتل ــف الا ــروف الشخص ــية .وحيا ــر الق ــانون التميي ــز املباش ــر وغـ ـ املباش ــر،
والتعليمــات الــيت قــد ت ـ دي إىل التمييــز ،والتــداب االنتقاميــة ،والتحــرص .ويتضــمن أيض ـ ا األســاس
القــانوين الختــاذ تــداب خاصــة م قتــة ترمــي إىل ضــمان املســاواة الفعليــة لألشــخاص الــذين هــم يف
وضـ ـ أق ــل م ــن غـ ـ هم بس ــبب ا ــرف شخص ــي أو أكث ــر .ويع ــا احمل ــامي املع ــين مبب ــدأ املس ــاواة
ادعــاءات انتهاك ــات حاــر التميي ــز .واــوز لك ــل ش ــخص يعتقــد أن ـ يتعــرب للتميي ــز أن يتص ــل
باحملــامي املعــين مببــدأ املســاواة إمــا خطي ـ ا أو شــفوي ا .ويقــدم احملــامي املعــين مببــدأ املســاواة تفس ـ ات
بشــخن مــا إذا كــان هنــاف فعــل لــدد أو أن عــدم القيــام بــذا الفعــل يشــكل انتهاك ـ ا ملبــدأ املســاواة
باالســتناد إىل الاــروف الشخصــية .ويقـدم أيضـا املســاعدة إىل أول ـ املعنيــني بــاألمر فيمــا يتعلـ
بتطبي احل يف املساواة يف املعاملة يف إجراءات أخرى .ويف احلالة اليت ال يسـتجيب فيهـا املـدعى
قيامـ ـ باالنته ــاف لطل ــب التفسـ ـ املق ــدم م ــن احمل ــامي أو ال ينف ــذ توص ــيات احمل ــامي أو ال خيط ــره
بالتداب املعتمدة يف املوعد املناسب ،فنن احملامي سيحيل القضية إىل دائرة التفتيش ذات الصلة.
 -157وا ــوز أيض ـ ـ ا للض ــحايا املزعـ ــومني االتص ــال ب ــدوائر التفتـ ــيش ذات الص ــلة وغ ه ــا مـ ــن
السلطات اإلدارية والقضائية اليت توفر احلماية مـن التمييـز؛ وميكـن للضـحايا أيضـ ا إعمـال حقهـم
يف التعوي ..وإذا أُث شـ يف وجـود انتهاكـات ،فـنن عـبء اإلثبـات يقـ علـى الشـخص الـذي
قام بذه االنتهاكات.
 -7الحق في العمل واألجر العادل والسالمة في العمل واإلجازة المدفوعة األجر
 -158تكف ــل امل ــادة  49م ــن الدس ــتور حري ــة العم ــل ،وت ــنص عل ــى أن لك ــل إنس ــان احلـ ـ يف
احلصول على أية وايفة يف ال اروف متكاف ة .وحيار العمل القسري.
 -159ويتضــمن قــانون عالقــات العمــل قاعــدة تتعل ـ ب ـنبرام عق ـود العمــل لفــرتة غ ـ لــددة مــن
الزمن .وميكن يف حـاالت اسـتثنائية فقـ إبـرام عقـود عمـل لـددة املـدة .وخـالل العمـل لـدد املـدة،
__________

( )30اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة جلمهوري ـ ــة س ـ ــلوفينيا ،الع ـ ــددان  – 2008/66( 2008/55مع ـ ــدل) ،و ،2008/89وقـ ـ ـرارا
احملكمة الدستورية رقم  U-I-25/2007-43و 5/2009و.U-I-88/2007-17
( )31اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2013/21
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تكــون لألط ـراف املتعاقــدة نفــس احلقــوق والواجبــات كمــا هــو الشــخن يف حــاالت عقــود العمــل غ ـ
احملددة املدة .وتتمثـل السـمات اخلاصـة املتعلقـة بخسـباب إاـاء عالقـة العمـل يف انقضـاء مـدة العقـد،
أو إجناز العمل املتف علي  ،أو انتفاء السبب الذي أُبرم العقد من أجل  .ومبـا أن العمـل احملـدد املـدة
هــو شــكل اســتثنائي مــن أشــكال التوايــف ،فــنن هــذا القــانون يشــدد علــى أمهيــة مــا يلــي :اــب
اإلعراب عن نية األطراف املتعاقدة يف إبرام عقد عمل لفرتة لددة من الزمن خطيـ ا؛ وإال فـنن ذلـ
يعــين أن عقــد العمــل مــمم لفــرتة غ ـ لــددة .وحيصــر القــانون إب ـرام العقــود لــددة املــدة يف احلــاالت
املنصــوص عليهــا يف القــانون واالتفاقــات اجلماعيــة ،ويُقيــد مــدة س ـريان هــذه العقــود .وإذا أُبــرم عقــد
العمل لدد املدة بصورة تالفة للقانون ،فسيُحول إىل عقد عمل لفرتة غ لددة من الزمن.

 -160ويف ســلوفينيا ،يــنام قــانون الصــحة والســالمة يف العمــل( ،)32والــذي دخــل حيــز التنفيــذ
يف  3كانون األول/ديسمم  ،2011جمال الصحة والسالمة يف العمـل .ويُكمـل اإلطـار القـانوين
بالعديــد مــن اللـوائا التنفيذيــة الــيت اعتمــدت اســتنادا إىل هــذا القــانون وإىل غـ ه مــن القـوانني الــيت
حتك ــم جم ــال الص ــحة والس ــالمة يف العم ــل فيم ــا يتعلـ ـ بتع ــرب امل ــوافني ملخ ــاطر ل ــددة (مث ــل
األسبيستوس ،أو مسببات السرطان ،أو العوامل الكيميائية ،أو الضجي أو العوامل البيولوجية)،
وتــوف اــروف عمــل آمنــة وصــحية لف ــات ضــعيفة لــددة مــن العمــال (مثــل العمــال الشــباب ،أو
احلوامــل ،أو املرضــعات ،أو األمهــات اللـوايت ولــدن حــديث ا) ،والعمــال الــذين يســتخدمون معــدات
خاصــة (مث ــل معــدات العم ــل ،أو معــدات الوقاي ــة ،أو معــدات الكش ــف) ،والعــاملني يف بي ــات
معينة (مثل سفن الصيد ،أو الغالف اجلوي املتفجر ،أو استغالل املـواد املعدنيـة) .وباإلضـافة إىل
ذلـ  ،تُكفــل الصــحة والســالمة يف العمــل مــن خــالل تنفيــذ الل ـوائا التنايميــة الــيت تــدعم تطبيـ
وإنفاذ القـانون (علـى سـبيل املثـال فيمـا يتعلـ باالمتحانـات املهنيـة يف جمـال الصـحة والسـالمة يف
العمل ،وإصدار تصاريا عمل أو تدريب للمنسقني).
 -161ويُنام جمـال الصـحة والسـالمة يف العمـل أيضـ ا بخحكـام عـدة قـوانني أخـرى ولـوائا ذات
صــلة ،وال ســيما تلـ الــيت حتكــم تناــيم الرعايــة الصــحية ،مبــا يف ذلـ الرعايــة الصــحية للعمــال.
وعــالوة علــى ذل ـ  ،يــرد موضــوع الســالمة يف مجي ـ أحكــام قــانون عالقــات العمــل الــيت تغطــي
اروف العمل ،مثل وقت العمل والعمل الليلي وأوقات العطل والراحة ،واألحكام املتعلقة حبمايـة
ف ات لددة من العمال (محاية العمال يف حـاالت احلمـل واألبـوة ،والعمـال الـذين تقـل أعمـارهم
عــن الثامنــة عشــرة ،والعم ـال ذوي اإلعاقــة واملســنني) .ويــنص قــانون الصــحة والســالمة يف العمــل
عل ــى وج ــوب أن يس ــما أرب ــاب العم ــال للعم ــال باملش ــاركة يف تن ــاول املس ــائل املتعلق ــة بالص ــحة
والس ــالمة يف العم ــل؛ وم ـ ذل ـ  ،فه ــو يش ـ إىل ق ــانون مش ــاركة العم ــال يف اإلدارة فيم ــا يتعل ـ
بي ات العمال املشاركة( ،)33وكيفية انتخابا ،وتوف احلماية القانونية للعمال من خالل املشاركة.

__________

( )32اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2011/43
( )33اجلري ـ ــدة الرمسي ـ ــة جلمهوري ـ ــة س ـ ــلوفينيا ،األع ـ ــداد  ،1993/42و ،2001/56و ،2007/26و- 2007/42
النص الرمسي املوحد.
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ويــنص قــانون تفتــيش العمــل( )34علــى رصــد تنفيــذ اللـوائا الــيت حتكــم جمــال الصــحة والســالمة يف
العمل واملس وليات والتداب ذات الصلة.
 -162ويتع ــرب الش ــباب يف س ــلوفينيا أكث ــر م ــن أفـ ـراد أيـ ـة ف ــة عمري ــة أخ ــرى للبطال ــة امل قت ــة
والقص ة األجل ،األمر الـذي يقلـل مـن مسـتوى الضـمان االجتمـاعي الـذي يسـتفيدون منـ  .ويف
عـام  ،2013بلـ عـدد الشــباب الـذين عملـوا بعقـود م قتــة يف سـوق العمــل  73.9يف املائـة (مبــا
يف ذل ـ وا ــائف الط ــالب) ،يف ح ــني بلغ ــت نس ــبة الش ــباب الع ــاملني م ــن ب ــني جمم ــل الس ــكان
العــاملني  16.6يف املائــة .وهتــدف بـرام سياســة العمالــة النشــطة لـوزارة العمــل واألســرة والشـ ون
االجتماعية وتكاف الفـرص إىل تـوف فـرص عمـل مسـتقرة بخسـرع وقـت ممكـن ،بـل وهتـدف أيضـا
إىل احلــد مــن االخــتالالت بــني العــرب والطلــب يف ســوق العمــل .ومــن مث ،فــنن الــوزارة تعمــل،
بالتع ــاون م ـ ـ دائ ــرة التواي ــف يف س ــلوفينيا والص ــندوق الس ــلوفيين لتنمي ــة امل ـ ـوارد البش ـ ـرية وامل ــنا
الدراسـية ،علـى معاجلـة البطالـة بــني الشـباب مـن خـالل سياســة عمالـة نشـطة .ويف هـذا الســياق،
تقــدم الــوزارة ب ـرام تســتهدف الشــباب الــذين انقطع ـوا عــن التعلــيم والشــباب الــذين يرغبــون يف
احلصــول علــى تــدريب إضــايف لتحســني قــابليتهم للتوايــف (التعلــيم والتــدريب اإلضــافيان ،ودعــم
التوايف).
()35

 -163ويف عام  ،2013نص قانون تداب الطـوار يف جمـال سـوق العمـل واحلمايـة األبويـة
على تطبي حافز يرمي إىل تعزيـز عقـود العمـل غـ لـددة املـدة لألشـخاص الـذين تقـل أعمـارهم
عــن  30ســنة .وينطبـ هــذا احلــافز علــى أربــاب العمــل الــذين أبرمـوا ،يف الفــرتة مــا بــني  1تشـرين
الثــاين/نوفمم  2013و 31كــانون األول/ديســمم  ،2014عقــود عمــل لفـرتات غـ لــددة مـ
أشخاص بلغوا هذا السن وجرى تسجيلهم مسبقا كبطالني ملـدة ثالثـة أشـهر علـى األقـل .ويُعفـى
أربــاب العمــل ه ـ الء خــالل فــرتة ال  24شــهرا األوىل مــن ســداد اش ـرتاكات الضــمان االجتمــاعي
اإلجبارية.
 -8الحق في الضمان الجتماعي
 -164منــذ عــام  ،2008أثــرت األزمــة االقتصــادية أيض ـا يف حقــوق اجتماعيــة تتلفــة .ونا ـرا
الرتفاع معدالت البطالة واخنفاب الدخل ،ازداد خطـر الوقـوع يف الفقـر يف أوسـاط مجيـ الف ـات
االجتماعية ومجي أنواع األسر املعيشية ،وأكثـر الف ـات عرضـة للخطـر هـي تلـ الـيت لـيس لـديها
أف ـراد عــاملون واألســر ذات العائ ــل الواحــد .وقــد ازداد أيض ـا خط ــر الوقــوع يف الفقــر يف أوس ــاط
األشخاص الذين جتاوزت أعمارهم  65سنة ( 19.6يف املائة يف عام  ،)2012وخاصـة النسـاء
املســنات الل ـوايت يعيشــن وحــدهن .وتصــاعد خطــر الوقــوع يف الفقــر يف أوســاط األطفــال (الــذين
تص ـ ــل أعم ـ ــارهم إىل  17س ـ ــنة) م ـ ــن  11.2يف املائ ـ ــة يف ع ـ ــام  2009إىل  13.5يف املائ ـ ــة يف
__________

( )34اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2014/19
( )35اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2013/63
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عام  .2012وبلغت نسبة األشخاص الـذين يعـانون مـن احلرمـان املـادي الشـديد (حسـب مـا ال
يقــل عــن  4م شـرات مــن أصــل  9م شـرات للحرمــان)  6.1يف املائــة يف عــام  2009و 6.6يف
املائــة يف عــام  .2012وتالح ـ املنامــات غ ـ احلكوميــة ارتفــاع عــدد األشــخاص احملــرومني مــن
تخمني صحي مناسب.
 -165وبسبب األوضاع االجتماعية القاسية ،وعلى الرغم من اعتمـاد تـداب تقشـف مـن أجـل
دعــم امليزانيــة ،فــنن احلكومــة تســعى إىل محايــة حقــوق وأوضــاع أشــد الف ــات الســكانية الضــعيفة
ُعرض ـ ــة لألخط ـ ــار ،أي الف ـ ــات الض ـ ــعيفة اجتماعيـ ـ ـ ا وماليـ ـ ـ ا .وتعت ـ ــزم س ـ ــلوفينيا ،وفقـ ـ ـ ا لوثائقه ـ ــا
االسـرتاتيجية ،تقليــل عــدد األشــخاص املعرضــني خلطــر الوقــوع يف الفقــر أو االســتبعاد االجتمــاعي
مبقــدار  40 000شــخص قبــل عــام ( 2020مقارنــة بعــام  .)2008وعلــى الــرغم مــن الوض ـ
االجتم ــاعي اخلطـ ـ  ،ف ــنن نا ــام التح ــويالت االجتماعي ــة ال يـ ـزال ناامـ ـ ا فع ــاالا للغاي ــة يف جم ــال
التخفيــف مــن حــدة الفقــر .وقــد بلغــت نس ـبة أثــر التحــويالت االجتماعيــة (باســتثناء املعاشــات
التقاعدية) يف التقليـل مـن تـاطر الفقـر يف عـام  2012مقـدار  46.4يف املائـة ،ممـا جعـل ترتيـب
ســلوفينيا يف عــداد الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب الــيت لــديها أكثــر التحــويالت االجتماعيــة
(باس ــتثناء املعاش ــات التقاعدي ــة) ت ــخث ا يف مع ــدالت ت ــاطر الفق ــر (يف ع ــام  ،2012بل ـ مع ــدل
الدول األعضاء الثماين والعشرين يف االحتاد األورويب  34.4يف املائة) .وال تزال سلوفينيا من بني
البلدان ذات التفاوتات الصغ ة نسبيا يف توزي الدخل.
 -166ويف نيس ــان/أبريل  ،2013اعتم ــدت اجلمعي ــة الوطني ــة القـ ـرار املتعلـ ـ بالمن ــام ال ــوطين
للمساعدة االجتماعية للفرتة  ،2020-2013والذي يشكل الوثيقة األساسية اليت حتدد تطـوير
الضــمان االجتمــاعي خــالل هــذه الفــرتة .ويهــدف هــذا القـرار بشــكل رئيســي إىل كفالــة الضــمان
االجتم ــاعي واالن ــدما االجتم ــاعي للمـ ـواطنني وغـ ـ املـ ـواطنني يف س ــلوفينيا .وتتمث ــل األه ــداف
الرئيسية املشار إليها يف القرار فيما يلي:


احلد من تاطر الفقر وحتسني االندما االجتماعي للف ات املعرضة للخطر مـن الناحيـة
االجتماعية والف ات الضعيفة؛



حتسني توافر اخلدمات والمام وتنوعها وضمان إمكانية احلصول عليها؛



حتسـ ــني نوعيـ ــة اخلـ ــدمات وال ـ ـمام وغ هـ ــا مـ ــن أشـ ــكال املسـ ــاعدة مـ ــن خـ ــالل تعزيـ ــز
االســتقاللية ،وحتس ــني إدارة اجلــودة ،وزي ــادة تــخث املس ــتخدمني علــى ختط ــي اخل ــدمات
وتقدميها.

 -167واستنادا إىل هذا القرار ،سوف تصـاا خطـ التنفيـذ لفـرتات لـددة ،مـ وضـ تعـاريف
مفصلة ملهام الضمان االجتماعي الرئيسية يف كل فرتة ذات صلة.
 -168ويف عام  ،2010اعتمدت اجلمعية الوطنية جمموعة مـن التشـريعات االجتماعيـة يف شـكل
قــانون ممارســة احلقــوق يف األم ـوال العامــة وقــانون املســاعدة االجتماعيــة املاليــة ،واللــذين دخــال حيــز
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التنفيــذ يف عــام  .2012وختتلــف هــذه اجملموعــة اختالف ـ ا جــذري ا عــن التش ـريعات الســابقة املتعلقــة
بالتحويالت واإلعانات االجتماعية واألسرية ،وتعمل إىل حد بعيـد علـى تغيـ ناـام االسـتحقاقات
املمولة من األموال العامة .وتتمثل األهداف الرئيسية للتعديالت النامية فيما يلي:


حتسني شفافية املخصصات االجتماعية؛



تعزيز الكفاءة واستهداف املخصصات االجتماعية؛



إنشــاء ناــام مبسـ وشــفاف وأنســب يف جمــال االســتحقاقات ،واختــاذ القـرارات بشــكل
أسرع وأكثر فعالية من حي التكلفة يف هذا الشخن.

 -169وقُـيم ــت التشـ ـريعات االجتماعي ــة اجلدي ــدة بع ــد مض ــي س ــنة عل ــى تنفي ــذها ،واعتم ــدت
اجلمعي ـ ـ ــة الوطني ـ ـ ــة اس ـ ـ ــتنادا إىل ذل ـ ـ ـ ع ـ ـ ــدة تع ـ ـ ــديالت غ ـ ـ ــذه التش ـ ـ ـريعات يف تش ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــاين/
نـوفمم  .2013وبـدأ نفـاذ بعـ .التعـديالت يف  1كــانون الثاين/ينـاير ،ودخـل البـاقي منهـا حيــز
التنفيــذ يف  1أيلول/ســبتمم  .2014وتتعل ـ هــذه التغي ـ ات أساس ـا بتــوف محايــة إضــافية ألشــد
الف ات ضـعف ا (املسـنون واألسـر وحيـدة العائـل واألسـر الكبـ ة) وإدخـال حتسـينات إضـافية تتعلـ
بالدعم اإلداري.
 -170وتشمل التداب األخرى الرامية إىل مكافحة الفقر دعـم اإلاـار ،والرعايـة قبـل املدرسـية،
والنقــل املدرســي ،وصــنادي الكتــب املدرســية ،واملــنا الدراســية؛ وب ـرام سياســة العمالــة النشــطة،
وال ـ ـمام التجريبيـ ــة يف إطـ ــار مبـ ــادرة املسـ ــاواة يف فـ ــرص العمـ ــل للف ـ ــات الضـ ــعيفة (ذوو اإلعاقـ ــة
واملهاجرون والروما)؛ واملساعدة القانونية اجملانية؛ واإلعفاء من ضريبة الـدخل الشخصـي واإلعفـاء
من ضرائب أخرى معينة؛ واإلعفاء من دف رسوم التخمني الصحي اإلجباري.
 -171وحي ــدد ق ــانون تنا ــيم س ــوق العم ــل ،والـ ـذي دخ ــل حي ــز التنفي ــذ يف  1ك ــانون الث ــاين/
يناير  ،2011ما يلي:
اإلجـراءات احلكوميــة يف ســوق العمــل والــيت هتــدف إىل تــوف اخلــدمات العامــة
(أ)
يف جمال التوايف ،وتداب سياسة العمالة النشطة ،وعمل ناام التخمني ضد البطالة؛
(ب)
( )
عليها القانون؛

مقدمي التداب ؛
ش ــروط وإج ـراءات إعم ــال بع ــ .احلق ــوق وت ــوف بع ــ .اخل ــدمات ال ــيت ي ــنص

(د)

متويل التداب  ،ورصد تنفيذها وتقييم واإلشراف علي ؛

(ه)

توجي العمال إىل مستخدمني آخرين.

 -172ودخلــت األحكــام الـيت تــنام سياســة العمالــة النشــطة حيــز التنفيــذ يف  1كــانون الثــاين/
يناير  ،2012وهي تنص على ما يلي:
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التدريب والتثقيف؛



االستعاضة عن العمال وتقاسم الواائف؛



حوافز التوايف؛



استحدا فرص عمل جديدة؛



تشجي العمل احلر.

 -173ويعتــم هــذا القــانون أيضـ ا املبــاد التوجيهيــة املتعلقــة بتنفيــذ تــداب سياســة عمالــة نشــطة
وثيقة االسرتاتيجية اجلديـدة الـيت ستسـتخدم كخسـاس لتنفيـذ هـذه التـداب يف فـرتة السـنوات األربـ
املقبلة.
 -9الحق في التعلي
 -174يكفـل الدســتور احلقـوق األساســية املتعلقــة بـالتعليم .ويــنص علــى حريـة التعلــيم .والتعلــيم
االبتــدائي إلزامــي وميــول مــن امل ـوارد املاليــة العامــة .وتــوفر الدولــة للم ـواطنني فــرص احلصــول علــى
التعليم املناسب.
 -175ووفق ـ ا للدســتور ،فــنن لألطفــال املعــوقني بــدني ا أو عقلي ـ ا واألشــخاص املصــابني بنعاقــات
حادة أخرى احل يف التعليم والتدريب من أجل أن حييوا حياة نشطة يف اجملتم .
 -176وينص قانون تنايم ومتويل التعليم( )36على أن ناام التعليم يهدف إىل حتقي ما يلي:


ضــمان التنميــة املثلــى لألف ـراد ،بغــ .الناــر عــن نــوع جنســهم ،وخلفيــتهم االجتماعيــة
والثقافية ،ودينهم ،وعرقهم ،وأصلهم اإلثين ،وجنسيتهم ،وتكوينهم البدين أو العقلي أو
إعاقتهم؛



التعليم من أجل حتقي التساما املتبادل ،وتنمية الـوعي باملسـاواة يف احلقـوق بـني الرجـل
واملرأة ،واحرتام التنوع البشري والتعاون املتبادل ،واحرتام حقوق الطفل وحقـوق اإلنسـان
واحلريات األساسية ،وتعزيز تكـاف الفـرص بـني اجلنسـني يف جمـال التعلـيم ،ومـن مث تعزيـز
القدرة على العيش يف جمتم دميقراطي؛



تطوير الكفاءات واملهارات اللغوية والتوعية مبكانة السلوفينية كلغة لسلوفينيا؛



تعزيز الوعي بسالمة كل فرد؛



تعزيز الوعي باملواطنة واغوية القومية ومعرفة تاريخ سلوفينيا وثقافتها؛



تيس املشاركة يف عمليات التكامل األوروبية؛

__________

( )36اجلريـ ـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ـ ــة جلمهوريـ ـ ـ ــة سـ ـ ـ ــلوفينيا ،األعـ ـ ـ ــداد  -2007/16الـ ـ ـ ــنص الرمسـ ـ ـ ــي املوحـ ـ ـ ــد  ،5و،2008/36
و.2009/58
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توف فرص تعليميـة متكاف ـة يف املنـاط ذات املشـاكل التنمويـة اخلاصـة ،وفـرص تعليميـة
متساوية لألطفال احملرومني اجتماعيا؛



ض ــمان تك ــاف الف ــرص التعليمي ــة لألطف ــال والش ــباب والكب ــار م ــن ذوي االحتياج ــات
اخلاصة؛



التعليم من أجل التنمية املستدامة واملشـاركة النشـطة يف اجملتمـ الـدميقراطي ،مبـا يف ذلـ
حتقي ـ فهــم الفــرد بشــكل أعم ـ لذات ـ  ،وتبــين مواقــف مس ـ ولة جتــاه نفس ـ  ،وص ــحت ،
واألشـ ــخاص الخـ ــرين ،وثقافت ـ ـ والثقاف ـ ــات األخـ ــرى ،والبي ـ ــة الطبيعيـ ــة واالجتماعي ـ ــة،
واألجيال القادمة ،وما إىل ذل .

 -177وتتن ــاول قـ ـوانني أخ ــرى( )37أيضـ ـا حق ــوق اجلماع ــات القومي ــة ،وحق ــوق مجاع ــة الروم ــا،
والرعايــا األجانــب ،واألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة .وتنشــر وزارة التعلــيم والعلــوم والرياضــة
بانتاام دعـوات لتقـدم طلبـات بشـخن مشـاري البحـو املتعلقـة بالكفـاءات االجتماعيـة واملدنيـة،
من قبيل منـ العنـف واحلـوار بـني الثقافـات ،واملشـاري الـيت تنفـذها امل سسـات التعليميـة (التعـرف
علــى العنــف ومنعـ  ،والتعلــيم مــن أجــل حتقيـ املســاواة بــني اجلنســني) ،وتــدريب املهنيــني املـ هلني
(تشــجي التســاما وقبــول التنــوع والتعــاون بــني الثقافــات والــتعلم ،وتعزيــز احل ـوار بــني الثقافــات،
وتك ــاف الف ــرص ،والتع ــرف عل ــى العن ــف ومنع ـ ) .وا ــري حالي ـ ا تنفي ــذ ع ــدة مش ــاري ترك ــز عل ــى
التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان.
 -178وترمـ ــي أيض ـ ـ ا كـ ــل مـ ــن املواضـ ــي اإلجباريـ ــة واالختياريـ ــة املدرجـ ــة يف األنشـ ــطة العاديـ ــة
واألنشطة اخلارجة عن نطاق املناه الدراسية إىل تعزيز احلوار بني الثقافات.
 -179وحتدد اللوائا الف ات التالية من األطفال والتالميـذ والطـالب الـذين حيتـاجون ،ألسـباب
شخصية أو اجتماعية واقتصادية أو ثقافية ،إمـا مسـاعدة خاصـة أو تـداب إضـافية يف م سسـات
التعليم قبل املدرسي واملدارس:


التالميــذ والطــالب املوهوبــون :تُكيــف املــدارس تنفيــذ املقــرر الدراســي للتالميــذ/الطالب
ال ــذين تزي ــد ق ــدراهتم الفكري ــة بش ــكل كبـ ـ ع ــن املتوسـ ـ أو ال ــذين يتمتع ــون مبواه ــب
استثنائية يف جماالت لددة أو يف الفنون أو يف الرياضات؛



التالميذ الذين يعانون من صـعوبات يف الـتعلم :تُكيـف املـدارس أسـاليب وأنشـطة املقـرر
الدراســي وفق ـ ا لــذل وتــوفر صــفوف التقويــة وغ هــا مــن أشــكال املســاعدة الفرديــة أو
اجلماعية؛



األطفال املرضـى :اـوز تقـدم التعلـيم قبـل املدرسـي والتعلـيم األساسـي يف املستشـفيات؛
ويض ـ ــطل املوافـ ـ ـون الرتبويـ ـ ـون يف املستش ـ ــفيات مب ـ ــا يل ـ ــي )1( :التع ـ ــاون مـ ـ ـ األطب ـ ــاء

__________

( )37اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العددان  -2006/81النص الرمسي املوحد  ،3و.2007/102
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واملوافني الطبيني الخرين ووالدي األطفـال واملـدارس/م سسـات التعلـيم قبـل املدرسـي،
( )2تق ــدم تقري ــر ع ــن العم ــل الرتب ــوي إىل مدرس ــة التلمي ــذ )3( ،تق ــدم املش ــورة بش ــخن
املتابعة الرتبوية بعد اخلرو من املستشفى؛

GE.15-01066



أفراد مجاعة الروما :تتميز املعاي املتعلقة مب سسات التعليم قبل املدرسـي واملـدارس والـيت
تشــمل أطفال/تالميــذ الرومــا بخاــا أفضــل (حجــم الفصــول ونســبة األطفــال لكــل معلــم)
مــن املع ــاي املتعلقــة بالص ــفوف العادي ــة؛ وميكــن للم ــدارس االبتدائيــة تواي ــف معل ــم أو
مستش ــار إض ــايف يض ــطل بتق ــدم املس ــاعدة الرتبوي ــة وأنـ ـواع املس ــاعدة األخ ــرى لتالمي ــذ
الرومــا؛ واــوز للمدرســة ،إذا كانــت تضــم أكثــر مــن  45تلميــذا مــن تالميــذ الرومــا ،أن
تواــف مســاعدين تربــويني إضــافيني؛ ويف إطــار أحــد املشــاري اخلاصــة ،يواــف مســاعد
تربوي من الروما يف م سسات التعليم قبل املدرسي واملدارس ملساعدة األطفال/التالميذ
على التغلب على احلواجز العاطفية أو اللغوية ويكون حلقة وصل بني كـل م سسـة مـن
م سسات التعليم قبل املدرسي/مدرسة ومجاعة الروما؛



أفـراد اجلمــاعتني القــوميتني اإليطاليــة واغنغاريــة :يــنص الدســتور علــى أن ـ حي ـ غــم تلقــي
التعليم بلغتهم يف املناط اليت يعيشون فيها؛ ويوجد يف م سسـات التعلـيم قبـل املدرسـي
معلمـان اثنـان ملـدة  6ســاعات يوميـا؛ وفيمـا يتعلـ بتشـكيل الصـفوف/اجملموعات ،فــنن
املعـاي املتعلقـة باملــدارس االبتدائيـة والثانويــة هـي أفضــل مـن املعــاي السـائدة يف املــدارس
اليت تلتح با غالبية السكان.



الرعايــا األجانــب :اعتمــدت يف ع ــام " 2007اس ـرتاتيجية إدمــا أطفــال امله ــاجرين يف
ناــام التعلــيم"؛ واســتنادا إىل هــذه االس ـرتاتيجية ،اعتمــدت "املبــاد التوجيهيــة املتعلقــة
بتعل ــيم األطف ــال األجان ــب يف ري ــاب األطف ــال وامل ــدارس" يف ع ــام  2009و ُع ــدلت يف
ع ــام 2011؛ وحت ــدد ه ــذه املب ــاد التوجيهي ــة التع ــديالت ذات الص ــلة وتس ــاعد أيضـ ـا
م سس ـ ــات التعل ـ ــيم قب ـ ــل املدرس ـ ــي وامل ـ ــدارس يف وضـ ـ ـ األنش ـ ــطة التعليمي ـ ــة لألطف ـ ــال
األجانـب؛ وفيمـا يتعلـ بـالتعليم قبــل املدرسـي والتعلــيم االبتـدائي والثــانوي والعـاي ،فــنن
الالج ـني يتمتع ــون حبق ــوق مماثل ــة لتلـ ـ ال ــيت يتمتـ ـ ب ــا املواطنـ ـون الس ــلوفينيون .ووفقـ ـا
للمقــرر الدراســي ،يــنام املعلمـون يف امل سســات قبــل املدرسـية أنشــطة هتــدف إىل تنميــة
مهارات التخاطب بالسلوفينية لدى األطفال الذين ال تشـكل السـلوفينية لغـتهم األوىل؛
وتقــدم املــدارس دروس اللغــة الســلوفينية لغ ـ النــاطقني بالســلوفينية والتالميــذ املهــاجرين
ل ــدى التح ــاقهم ب ــا؛ وميك ــن للتالمي ــذ امله ــاجرين أن يس ــتفيدوا ،يف إط ــار االتف ــاق مـ ـ
والديهم ،من تعديل إجراءات االمتحانات واملواعيد النهائية؛ وحيصل التالميذ والطالب
مــن ملتمســي اللجــوء علــى وجبــات جمانيــة ،وميكــن غــم اســتعارة الكتــب املدرســية جمانـ ا؛
وتــدعم الــوزارة املسـ ولة عــن التعلــيم منــذ عــدة ســنوات ،وبالتعــاون مـ البلــدان األصــلية،
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صفوف ا إضافية للغة األم والصفوف الثقافية لتالميذ املدارس االبتدائية الذين يعيشـون يف
سلوفينيا وال تشكل السلوفينية لغتهم األوىل.


األطفال القادمون من بي ات لرومة اجتماعي ا واقتصادي ا :مينا هـ الء األطفـال ،اسـتنادا
إىل شــهادة اخلدمــة االجتماعيــة الــيت تثبــت أن أســرهم عرضــة خلطــر الفقــر ،األولويــة يف
القبــول يف م سســات التعلــيم قبــل املدرســي؛ وتتعــاون م سســات التعلــيم قبــل املدرســي
واملدارس علـى ـو وثيـ مـ اخلـدمات االجتماعيـة املسـ ولة؛ وتسـاعد خـدمات املشـورة
يف م سسـات التعلـيم قبـل املدرسـي أو املـدارس األسـر الـيت لـديها أطفـال أو التالميــذ أو
الطــالب يف البح ـ عــن األوج ـ املمكنــة للحصــول علــى ال ـدعم واملســاعدة (مثــل املــنا
الدراسية ،وحل املشاكل املالية ،وتوف حيز للتعلم يف املدرسـة ،وتقـدم الكتـب املدرسـية
واملواد املدرسية)؛ وميكن للمدارس أن تقدم للتالميذ املساعدة الفردية أو اجلماعية.

 -10الحق في الحصول على أفضل صحة بدنية وعقلية ممكنة
 -180تنص التشريعات الصحية على ضمان املساواة يف تقدم الرعاية الصحية املناسبة والعالية
اجل ــودة والمن ــة .ويتمتـ ـ الس ــكان مبس ــاواة يف احلق ــوق الناشـ ـ ة ع ــن الت ــخمني الص ــحي اإلجب ــاري
والتخمني الصحي االختياري.
 -181وينص قانون حقوق املرضـى( )38علـى حقـوق املرضـى بوصـفهم مسـتفيدين مـن خـدمات
الرعاي ــة الص ــحية يف عالق ــاهتم مـ ـ مق ــدمي الرعاي ــة الص ــحية واإلجـ ـراءات الالزم ــة إلعم ــال ه ــذه
احلقوق.
 -182وأولت وزارة الصحة محاية حقوق الف ات الضعيفة مـن السـكان األولويـة يف جمـال محايـة
الص ــحة وحق ــوق اإلنس ــان .وا ــري الرتكي ــز بوج ـ ـ خ ــاص عل ــى األش ــخاص ال ــذين يع ــانون م ــن
اضــطرابات عقليــة وأمـراب مزمنــة خطـ ة وعلــى املســنني ،وعلــى احلقــوق املتصــلة بالتقــدم يف جمــال
الطــب احليــوي ،واألنشــطة الــيت تركــز علــى تعزيــز الصــحة اجليــدة والوقايــة مــن اإلدمــان واألم ـراب
األخرى ،فضالا عن الرعاية الصحية الشاملة ومكافحة االستبعاد.
 -183وي ــنص ق ــانون الص ــحة العقلي ــة( )39عل ــى محاي ــة حق ــوق األش ــخاص ال ــذين يع ــانون م ــن
اضــطرابات عقلي ـة ويتلقــون مجي ـ أن ـواع العــال يف عنــابر ختض ـ إلش ـراف دقي ـ يف مستشــفيات
األمـراب النفســية ،وعلــى عــال ُمراقــب يف العنــابر املغلقــة مل سســات الرعايــة االجتماعيــة ،وحيــدد
القانون إجراءات االستشفاء غ الطوعي أمام احملكمة.
 -184ونارا للحاجة املتزايدة باستمرار إىل اخلـدمات املقدمـة للمسـنني ،تضـطل وزارة الصـحة،
بالتعاون م الوزارات املعنية األخرى ،بوض األسس القانونية للحصول على رعاية صـحية طويلـة
األمد ومبس ولية توف الرعاية الصحية الشاملة للمسنني ،وااصة املصابني باضطرابات إدراكية.

__________

( )38اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2008/15
( )39اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2008/77
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 -185ووفق ـ ـ ـ ا للبيان ـ ـ ــات األولي ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن الف ـ ـ ــرتة  ،2011-2009فق ـ ـ ــد بل ـ ـ ـ مع ـ ـ ــدل وفي ـ ـ ــات
األمومــة  1.5لكــل  100 000مولــود حــي ،يف حــني بلـ آخــر معــدل لوفيــات األمومــة 13.7
لكــل  100 000مولــود حــي .وتق ـ مس ـ ولية حتليــل وفيــات األمومــة علــى عــات الفري ـ العام ـل
الــوطين املعــين بتجهيــز البيانــات املتعلقــة بوفيــات األمومــة والــذي يشــكل جــزءا مــن معهــد الصــحة
العامة .واري التعامـل مـ كـل حالـة مـن حـاالت وفيـات األمومـة وفقـ ا لموتوكـول موحـد .وينشـر
الفري  ،استنادا إىل االستنتاجات اليت توصل إليها ،تقريرا شامالا كل ثـال سـنوات ،مبـا يف ذلـ
تقـدم توصـيات بشــخن تـداب الطــب السـريري والصــحة العامـة فيمــا يتعلـ بالصــحة اإلجنابيـة ،مـ
الرتكي ــز عل ــى أمهي ــة العوام ــل االجتماعي ــة واالقتص ــادية ،وكش ــف ومعاجل ــة االض ــطرابات العقلي ــة،
وضرورة التثقيف والتوعية يف أوساط اجلمهور العام واملهنيـني الطبيـني .ومنـذ عـام  ،2000مل تعـد
صــعوبة احلصــول عل ــى الرعايــة الص ــحية تشــكل الس ــبب الرئيســي لوفي ــات األمومــة يف س ــلوفينيا،
حي أصبحت إمكانية حصول النساء يف سن اإلجناب علـى الرعايـة الصـحية متاحـة لـيس علـى
الصعيد الرمسي فحسب ،بل أصبحت متاحة بالفعل للجمي .
 -186وتشارف الوزارة يف متويل برام بشـخن الصـحة واحلقـوق اإلجنابيـة علـى املسـتويات الـوطين
واإلقليمي واحمللي .وقد انصب الرتكيز بوج خـاص علـى النسـاء اللـوايت ال يسـتفدن مـن خـدمات
الرعاية الصحية اإلجنابية بسبب انعدام الوعي واالستبعاد االجتماعي؛ ومن مث ،فقد وضعت غذه
الف ـ ــة ب ـ ـرام خاصـ ــة لتعزيـ ــز الصـ ــحة اإلجنابيـ ــة ومحايتهـ ــا .وبـ ــالنار إىل أن االضـ ــطرابات العقليـ ــة
وحــاالت االنتحــار يف فــرتة مــا بعــد الــوالدة هــي مــن ضــمن األســباب الرئيســية لوفيــات األمومــة يف
ســلوفينيا ،فقــد نشــر معهــد الصــحة العامــة يف ســلوفينيا ،يف عــام  ،2013مشــروع برنــام لعــال
املش ـ ــاكل واالض ـ ــطرابات العقلي ـ ــة يف الف ـ ــرتة احمليط ـ ــة ب ـ ــالوالدة ،وس ـ ــوف يش ـ ــكل ه ـ ــذا المن ـ ــام
أساساا لالضطالع بخنشطة مقررة أخرى.
 -187وقد شـاركت الـوزارة يف متويـل بـرام تعـ بتقـدم املسـاعدة واملشـورة والرعايـة لألشـخاص
الــذين لــيس ل ــديهم تــخمني ص ــحي إجبــاري يف الفــرتة  .2014-2013وفيم ــا يتعل ـ باملش ــردين
واملســتبعدين اجتماعيـا ،انصــب الرتكيــز الرئيســي علــى تــوف املعلومــات غـ الء األشــخاص وتيسـ
وصــوغم إىل شــبكة الصــحة العامــة والتــخمني الصــحي اإلجبــاري وإدمــاجهم فيهمــا .ويســتلزم ذلـ
عم ـالا مي ــداني ا ،وأنش ــطة تض ــطل ب ــا مراك ــز ااري ــة لص ــاا املش ــردين ،وتعاون ـ ا م ـ "الف ــات غ ـ
الاــاهرة مــن الســكان" والــيت اســتبعدت مــن ناــام الرعايــة الصــحية العــام .و لــت هــذه األنشــطة،
يف الفــرتة مــن أيار/مــايو  2013إىل تشـرين الثــاين/نوفمم  ،2014تناــيم وضـ األشــخاص غ ـ
امل ـ من علــيهم؛ وتــوف املعلومــات وتقــدم املشــورة فيمــا يتعل ـ بــنجراءات التــخمني الصــحي ونطــاق
حقـ ــوق التمت ـ ـ باخلـ ــدمات الصـ ــحية؛ ومرافقـ ــة األشـ ــخاص غ ـ ـ امل ـ ـ من علـ ــيهم يف الوصـ ــول إىل
امل سسات ذات الصلة؛ وتقدم املساعدة يف البح عـن أطبـاء غـم؛ ودعـم األشـخاص املشـردين
الذين يعاجلون يف املستشفيات (زيارات املستشفيات ،واملساعدة بنجنـاز اإلجـراءات اإلداريـة أثنـاء
العال يف املستشفيات) .وسوف تقدم الوزارة النتائ عند إغالق العطاء.
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 -11الحق في السكن المالئ
 -188تكف ــل س ــلوفينيا املزي ــد م ــن ف ــرص احلص ــول عل ــى الس ــكن املالئ ــم (مب ــا يف ذل ـ الش ــق
املدعومــة) مــن خــالل ناــام الــدعم املــاي لنســكان جلــزء مــن ســوق اإلاــارات لفائــدة األشــخاص
الذي حي غم احلصـول علـى شـق اإلاـار غـ الرحبـي .وإذا مل تـتمكن البلـديات مـن تـوف عـدد
كاف من شق اإلاار غ الرحبي من خـالل اإلسـكان املـدعوم ،فننـ اـوز لألشـخاص املـ هلني
است جار شقة مالئمة يف السوق ،وسـتتوىل الدولـة والبلـديات تغطيـة جـزء مـن الفـارق بـني اإلاـار
غـ الرحبـي واإلاـار الســائد يف السـوق .وحيـ لألسـر املعيشــية احلصـول علـى دعـم يصــل إىل 80
يف املائ ــة م ــن اإلا ــار غ ـ الرحب ــي .وق ــد تزاي ــدت امل ــدفوعات من ــذ ع ــام  2008حينم ــا ق ــدم ه ــذا
املخط  ،وال سيما يف السنوات األخ ة .ويف عام  ،2013بلغت الزيادة  17يف املائة.
 -189ومبوجـ ــب تش ـ ـريعات اإلسـ ــكان ،تتـ ــوىل البلـ ــديات مس ـ ـ ولية تـ ــوف الوحـ ــدات السـ ــكنية
للمشردين .وال يش هذا املصطلا إىل الشق السكنية ،بـل يشـ إىل وحـدات يف مبـاين شـيدت
ألغـراب خاصــة ،وهتــدف إىل تقــدم حلــول إســكانية م قتــة .وال داعــي إىل تقــدم طلبــات أو إىل
أي إجراء مماثل لتوزي الوحدات السكنية ،ألن من غ املمكن توق الوض االجتمـاعي مسـبق ا،
واب أن تال قائمة األشخاص امل هلني مفتوحة ملساعدة احملتـاجني واملشـردين وضـحايا العنـف.
وبذه الطريقة ،ميكن حل األزمات االجتماعية واإلسكانية لفرادى األسر على و سري .
 -190ويف عــام  ،2012كــان لــدى البلــديات ح ـواي  500وحــدة مــن هــذه الوحــدات .ووفق ـا
لتقـ ــديرات هـ ــذه اجلهـ ــات ،فهنـ ــاف حاجـ ــة إىل تـ ــوف املزيـ ــد مـ ــن هـ ــذه الوحـ ــدات ،وال سـ ــيما يف
املســتوطنات احلض ـرية .وم ـ ذل ـ  ،فــنن البلــديات مل تســتخدم بالكامــل مبل ـ  10مليــون يــورو
الذي خصص صندوق اإلسكان غذا الغرب؛ ومـن مث ،فننـ اـري حاليـ ا الناـر يف كيفيـة معاجلـة
هذه املسخلة يف إطار التعاون بني الدولة واجملتمعات احمللية.
 -191ومتــول وزارة العمــل واألســرة والش ـ ون االجتماعيــة وتكــاف الفــرص عــدة بـرام ترمــي إىل
معاجلــة مشــكلة املشــردين معاجلــة شــاملة ،مبــا يف ذل ـ تــوف الســكن والغــذاء غ ـ الء األشــخاص؛
وقــد تس ـ يف عــام  2013متويــل  237مرفق ـا إســكانيا يف هــذه ال ـمام ؛ وبل ـ عــدد املســتفيدين
منهــا 1 900شــخص .ويف عــام ُ ،2013رصــد مبل ـ  850 500يــورو تقريب ـ ا غــذا الغــرب ،يف
حني ُخصص للغرب نفس مبل  1مليون يورو تقريب ا يف عام .2014
 -192وتـوي الدولــة اهتمامـ ا خاصـ ا ملشــاكل اإلســكان الــيت تعــاين منهــا الف ــات الضــعيفة ،مثــل
الش ــباب واألس ــر الش ــابة ،واألس ــر الكب ـ ة وذوي اإلعاق ــة ،واألس ــر ال ــيت يع ــاين أح ــد أفراده ــا م ــن
اإلعاق ــة ،وامل ـواطنني ال ــذين ل ــديهم خ ــمة طويل ــة يف العم ــل لك ــنهم يفتق ــرون إىل الس ــكن املالئ ــم،
واألف ـ ـراد ال ــذين ميارس ــون أنش ــطة ذات أمهي ــة خاص ــة للمجتم ـ ـ احملل ــي .وب ــدف ت ــوف الس ــكن
للمتقاعدين ،أنش صـندوق عقـاري للمعاشـات التقاعديـة وللتـخمني ضـد العجـز ،وُوضـعت حتـت
تصرف أكثر من  3 000شقة لناار يتعني استخدامها حلل مشاكل إسكان املتقاعدين.
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 -193وسلوفينيا غنية أيض ا باملوارد املائية ،ومن مث ،فقد تسـ نسـبي ا تناـيم احلصـول علـى ميـاه
الشــرب املخمونــة تنايم ـا جيــدا .ومتثــل البلــديات اجلهــة املس ـ ولة عــن تــوف امليــاه الصــاحلة للشــرب
وكذل لبناء اغياكل األساسية الضرورية .وحتدد احلكومة املعاي الـدنيا الـيت اـب علـى البلـديات
االلتـزام بــا .وعليـ  ،فننـ اــب أن تتــوفر منــاط االســتيطان الــيت تضــم  50مقيمـ ا دائمـ ا أو أكثــر
(الكثافة السكانية :أكثر من  5أشخاص لكل هكتار) على موارد مياه عمومية.
 -194ويف األمــاكن الــيت ال تضــمن فيهــا مـوارد ميــاه عموميــة ،فــنن بنمكــان املقيمــني (أصــحاب
املباين) توف اإلمدادات املائية اخلاصة بم ،وهو ما مينا اجلمي احل يف احلصـول علـى إمـدادات
املياه .ووفقا لتحليالت أجريت يف عام  ،2014يرتب  88.6يف املائـة مـن السـكان يف سـلوفينيا
بالناام العـام لنمـداد بامليـاه ،والـذين يتعـني أيضـا تزويـدهم بامليـاه يف املنـاط الـيت تضـم مـا يقـرب
من  7يف املائة من السكان.
 -12العنف المنزلي
 -195دخــل قــانون من ـ العنــف األســري( )40حيــز التنفيــذ يف آذار/مــارس  ،2008وهــو قــانون
يعرف العنف البدين واجلنسي والنفسي واالقتصادي ،فضالا عن مسخلة عدم توف الرعاية الواجبـة
ألفراد األسرة .ويتمت األطفال واملسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة حبماية خاصة من العنف .وإذا
وق طفل ضحية للعنف ،فسيكون لزام ا على أي شخص علم بـاألمر أن يبلـ علـى الفـور مراكـز
اخلــدمات االجتماعيــة أو الشــرطة أو مكتــب املــدعي العــام للدولــة .ويتمثــل العنصــر اجلديــد الــذي
أدخل ـ الق ــانون يف ح ـ الض ــحية يف أن يك ــون لـ ـ مس ــاعدا يرافقـ ـ يف مجي ـ اإلجـ ـراءات املتعلق ــة
بــالعنف األســري ،وأن يســاعده يف إاــاد احللــول .وحي ـ أيض ـ ا للضــحية االســتعانة مبمثــل قــانوين
يــداف عــن مصــاحل يف إطــار الــدعوى املرفوعــة .ويضــطل فري ـ متعــدد االختصاص ـات بنش ـراف
اخلدمات االجتماعية بوض خطة ملساعدة الضحية بالتعاون م السـلطات واملنامـات األخـرى.
وينص القانون على توف املساعدة القانونية اجملانية يف إجراءات احملكمـة لضـحايا العنـف .وميكـن
أن تفرب احملكمـة بعـ .القيـود يف حالـة حـدو أفعـال عنـف ،والـيت متنـ مرتكـب هـذه األفعـال
مــن دخــول أمــاكن اإلقامــة الــيت تعــيش فيهــا الضــحية؛ ومــن االق ـرتاب مبســافة لــددة عــن مكــان
اإلقامـة الـذي تعـيش فيـ الضـحية؛ واالقـرتاب مــن األمـاكن الـيت ترتادهــا الضـحية بصـورة منتامــة؛
واالتصال بالضحية بخي شكل كان .وبناءا على طلب مـن الضـحية ،ميكـن للمحكمـة أن تطلـب
إىل الشــخص ال ــذي ارتك ــب أفعــال العن ــف أن خيل ــي املس ــكن املشــرتف حبي ـ يك ــون اس ــتخدام
لصــورا علــى الضــحية .ويف حالــة الطــالق ،اــوز للشـري الضــحية أن يطلــب إىل الشـري الخــر
(مرتكب أفعال العنف ضد الضحية أو ضد أطفالـ ) تركـ يسـتخدم حصـريا مكـان اإلقامـة الـذي
يعــيش فيـ كــال الشـريكني .ومــن أجــل محايــة األطفــال ،متــنا احملكمــة مكــان اإلقامــة للــزو الــذي
يعــيش م ـ األطفــال .وتطب ـ مجي ـ القيــود والتــداب املــذكورة أعــاله ملــدة أقصــاها ســتة أشــهر م ـ
إمكانيــة متديــدها لســتة أشــهر إضــافية .واســتنادا إىل هــذا القــانون ،فقــد اعتمــدت مجيـ الســلطات

__________

( )40اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2008/16
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املختصــة (الشــرطة وم سســات التعلــيم وامل سســات الصــحية واالجتماعيــة) القواعــد اخلاصــة بــا
فيما يتعلـ بكيفيـة االسـتجابة يف حـال حـدو عنـف منـزي ،وقـدمت التـدريب الكـايف للمهنيـني
امل هلني(.)41
 -196ويف ع ــام  ،2013ع ــدل ه ــذا الق ــانون س ــلطة الش ــرطة ليت ــيا غ ــا إص ــدار أوام ــر تقييدي ــة
وذل بنضافة إمكانية وض مرتكب أفعال العنف الذي خيالف هذا األمر قيد االحتجاز.
 -197وتضــم اخلــدمات االجتماعيــة  12منســقا مكلفــني مبنـ العنــف األســري ،ويعملــون علــى
املس ــتوى اإلقليم ــي .وتش ــمل مه ــامهم تق ــدم ال ــدعم املتخص ــص ل ــزمالئهم ال ــذين يتع ــاملون مـ ـ
حــاالت العنــف ،واملســاعدة يف وض ـ وتناــيم فري ـ عــام إلدارة األزمــات علــى املســتوى احمللــي.
ويشارف ه الء املنسقون ،باعتبارهم خماء خارجيني ،يف أعمال هذه الف ات وينامون ويقـودون،
إذا لــزم األمــر ،عمليــات الفري ـ املشــرتف بــني امل سســات ملســاعدة ضــحايا العنــف مــن البــالغني؛
ويق ــودون وينس ــقون أيضـ ـا العم ــل ال ــذي تض ــطل بـ ـ خ ــدمات الت ــدخل إذا صـ ـدر أم ــر تقيي ــدي
فيما يتعل مبكان أو شخص .ويساعد املنسقون أيض ا يف تناـيم وتعهـد شـبكة مقـدمي املسـاعدة
االجتماعيــة وب ـرام هــذه املســاعدة ملن ـ العنــف ومكافحــة انتشــاره ،ويضــطلعون بتناــيم وختطــي
التــدريب املتخصــص للمهنيــني امل ـ هلني ،وتوعيــة اخل ـماء واجلمهــور العــام ب ـ رائهم عــن األش ــكال
املختلف ــة م ــن العن ــف وع ــن م ــداه (تنا ــيم موائ ــد مس ــتديرة ،والعم ــل مـ ـ ف ــات مس ــتهدفة ،مث ــل
األطفــال واملســنني) .وتتضــمن مهــامهم أيضـ ا حتليــل الوضـ يف منــاطقهم ،وتنســي وتقيــيم الـمام
التنمويــة (املبتكــرة) ملـرتك العنــف وضــحاياه ،وإعــداد وترتيــب مرافـ اإليـواء علــى املــدى القصـ .
وباإلضــافة إىل ذل ـ  ،اــب علــى املنســقني املشــاركة يف تقــدم التــدريب املنــتام وإدخــال أشــكال
جديدة وأكثر فعالية لتقدم املساعدة إىل األسر واألفراد على حد سواء.
 -198وحتاــر مــادة خاصــة مــن قــانون العقوبــات اجلديــد العنــف املنــزي ،والـذي ميكــن أن يتخــذ
أشكاالا تتلفـة ،ويكـون موجهـا ضـد الشـخص الـذي يعـيش أو عـاص معـ مرتكـب أفعـال العنـف
__________

( )41دخلت القواعد املتعلقة بتعاون السلطات وعمـل اخلـدمات االجتماعيـة والفـرق املتعـددة التخصصـات واخلـدمات
اإلقليمية يف التعامل م العنـف األسـري حيـز التنفيـذ يف نيسـان/أبريل  .2009ودخلـت القواعـد املتعلقـة مبعاجلـة
العنـ ــف املنـ ــزي للم سسـ ــات التعليميـ ــة حيـ ــز التنفيـ ــذ يف اايـ ــة عـ ــام  .2009ووضـ ــعت وزارة الصـ ــحة القواع ـ ــد
واإلجراءات املتعلقة بالتعامل م العنف املنزي يف تقدم خدمات الرعاية الصحية ،وأنشخت فريقـا عـامالا لصـياغة
املبــاد التوجيهيــة للعالجــات السـريرية ووضــعت برناجمـا تثقيفيـا للعــاملني يف جمــال الرعايــة الصــحية بشــخن معاجلــة
العنف املنزي لدى تقدم خدمات الرعاية الصحية .ونفذت وزارة التعلـيم والعلـوم والرياضـة أيضـ ا تـدريب ا للمهنيـني
امل ـ هلني .ودخلــت القواعــد املتعلقــة بالتعــاون بــني الشــرطة والســلطات األخــرى يف الكشــف عــن العنــف املنــزي
ومنع (اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العـدد  )10/25حيـز التنفيـذ يف عـام  ،2010ويف عـام  ،2013أبـرم
ترتيــب خــاص بــني وزارة العمــل واألس ــرة والش ـ ون االجتماعيــة وتكــاف الف ــرص ووزارة التعلــيم والعل ــوم والرياض ــة
ووزارة الداخلية  -الشرطة بشخن املهام املتعلقة حبماية األطفال واملنصـوص عليهـا يف قـانون منـ العنـف األسـري.
ودخلــت القواعــد اجلديــدة الــيت تقيــد إمكانيــة الوصــول إىل بعــ .األشــخاص أو األمــاكن أو املنــاط حيــز التنفيــذ
يف  15متوز/يولي ـ ( 2014اجلريــدة الرمسيــة جلمهوريــة ســلوفينيا ،العــدد  ،)14/49وهــي تــنام بالتفصــيل بعــ.
املستجدات بشخن من العنف املنزي ،على النحو املنصوص علي يف قانون مهام وصالحيات الشرطة.
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وحيدد قانون العقوبات الساب أشكال العنـف وآثـاره
يف عالقة أسرية أو إطار مشرتف دائم آخرُ .
يف األسرة يف مواد تتلفة.
 -199واعتمـ ـ ــدت اجلمعيـ ـ ــة الوطنيـ ـ ــة ق ـ ـ ـرارا يتعل ـ ـ ـ بالمنـ ـ ــام الـ ـ ــوطين ملن ـ ـ ـ العنـ ـ ــف األُسـ ـ ــري
للف ــرتة  .2014-2009ويش ــكل ه ــذا القـ ـرار وثيق ــة اسـ ـرتاتيجية( ،)42حت ــدد األه ــداف والت ــداب
وامل سســات الرئيســية للحــد مــن العنــف املنــزي ومنعـ  .ويف أيار/مــايو  ،2010اعتمــدت احلكومــة
خطة عمل ملن العنف املنزي للفرتة .2011-2010
 -200وقــد ازدادت القــدرات االســتيعابية اخلاصــة بالســكن املتــام للنســاء مــن ضــحايا العنــف.
ويف عــام  ،2014شــاركت وزارة العمــل واألســرة والش ـ ون االجتماعيــة وتكــاف الفــرص يف متويــل
مخســة وعش ـرين مســكن ا آمن ـ ا ومركــز إي ـواء يف حــاالت الط ـوار ودار أمومــة تتس ـ حل ـواي 445
س ـريرا .وقــد ُكيــف أيض ـا مســكن واحــد مــن املســاكن المنــة لتلبيــة احتياجــات األشــخاص ذوي
اإلعاقـة .وُكيـف مركـز واحـد مـن مراكـز حـاالت األزمـات لتلبيـة احتياجـات األشـخاص املسـنني.
ُووس نطاق شبكة مراكـز ومـ وى حـاالت األزمـات ليشـمل املنـاط الـيت مل تكـن هـذه اخلـدمات
متاحة فيها سابق ا ،واري حالي ا توف مراف إيواء لضحايا العنف.
 -201وتــنام دورات تدريبيــة تتلفــة ،وال ســيما للعــاملني يف ســل القضــاء ،مــن أجــل حتســني
كفــاءة املهنيــني امل ـ هلني الــذين يضــطلعون مبس ـ ولية من ـ العنــف وزيــادة وعــيهم ،مبــا يف ذل ـ يف
جمال التعامل م النساء ضحايا العنف ومرتك أفعال العنف .وباإلضافة إىل ذل  ،تُـنام بـرام
تــدريب مل ـوافي الشــرطة ،بالتعــاون م ـ م سســات ومنامــات غ ـ حكوميــة أخــرى ،مبــا يف ذل ـ
خماء من االحتـاد األورويب .وسـوف يتواصـل إدرا قضـايا مـن قبيـل منـ العنـف ضـد املـرأة وتعزيـز
وتس ــوية النزاع ــات بط ــرق سـ ــلمية يف دورات تدريبي ــة وتثقيفي ــة ملهنيـ ــي الت ــدريس .وتش ــكل هـ ــذه
األنشطة جزءا من التداب املنصوص عليها يف القرار املتعلـ بالمنـام الـوطين لتكـاف الفـرص بـني
الرجل واملرأة للفرتة .2013-2005
 -202ويف  8أيلول/سبتمم  ،2011وقعت مجهوريـة سـلوفينيا اتفاقيـة جملـس أوروبـا بشـخن منـ
ومكافحــة العنــف ضــد امل ـرأة والعنــف املنــزي .وبــدأت عمليــة التصــدي يف عــام  ،2012والــذي
جرى خالل النار يف تخث أحكام االتفاقية على التشريعات واملمارسات احمللية أيض ا.
 -13التجار بالبشر
 -203ترد التـداب املتعلقـة باالجتـار بالبشـر يف سـلوفينيا يف خطـ العمـل املتعلقـة مبكافحـة هـذا
االجتــار ،والــيت يضــطل الفريـ العامــل املشــرتف بــني اإلدارات املعــين مبكافحــة االجتــار بالبشــر ،منــذ
عـام  ،2004بنعــدادها مــرة كــل ســنتني .ويضــم هـذا الفريـ ممثلــني عــن الــوزارات املعنيــة ،والـدوائر
احلكوميــة ومكتــب مــدعي الدولــة األعلــى واجلمعيــة الوطني ـة ،واملنامــات غ ـ احلكوميــة .وُحت ـدد
__________

( )42اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2009/41
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خط ـ العم ــل األنش ــطة األساس ــية ملن ـ ومكافح ــة االجت ــار؛ وتش ــمل ه ــذه األنش ــطة التشـ ـريعات
املتعلقــة ا ـرائم االجتــار ،والكشــف عــن هــذه اجل ـرائم ،والتحقي ـ فيهــا ومقاضــاة مرتكبيهــا؛ ومن ـ
حــدوثها مــن خــالل اإلعــالم والتوعيــة والبحــو ؛ وتقــدم املســاعدة والرعايــة للضــحايا؛ والتــدريب
والتثقيف والتعاون الدوي.
 -204وقدمت خطة العمل أساسا إلدخال تعديالت على قانون العقوبات فيما يتعل بالبغـاء
واالجت ــار بالبش ــر يف ع ــام  ،2004وأص ــبا االجت ــار بالبش ــر عل ــى وجـ ـ التحدي ــد جرمي ــة جنائي ــة
(املــادة (387أ)) ،يف حــني اســتُعي .عــن اجل ـرميتني اجلنــائيتني املتمثلتــني يف الق ـوادة والتوس ـ يف
جمـ ـ ــال البغـ ـ ــاء (املادتـ ـ ــان  185و )186باجلرميـ ـ ــة اجلديـ ـ ــدة املتمثلـ ـ ــة يف االسـ ـ ــتغالل عـ ـ ــن طري ـ ـ ـ
البغــاء (املــادة  .)175وجــرت صــياغة قــانون عقوبــات جديــد يف عــام  ،2008بتعــديل األحكــام
املتعلقة باالجتار بالبشر (املـادة اجلديـدة  .)113ويف عـام  ،2011وسـ قـانون العقوبـات املعـدل
( )KZ-1Bنطاق اجلرمية اجلنائية املدرجة حتت املادة ( 192إمهـال الطفـل وسـوء معاملتـ ) ،وعـدل
علـى النحـو الواجـب املـادة املتعلقـة باالجتـار بالبشـر عمـالا بتوجيـ االحتــاد األورويب ،36/2011/EU
وال ســيما فيمــا يتعلـ بــالتحكم يف الضــحايا ومســخلة مـوافقتهم علــى االجتــار بــم .وأُضــيفت فقــرة
ثالثــة جديــدة إىل املــادة  199مــن هــذا القــانون (التوايــف يف عمــل غـ ُمعلــن عنـ ) ،وهــي تشـ
صـراحة إىل اســتغالل ضــحايا االجتــار بالبشــر .واعتمــد قــانون محايــة الشــهود( )43يف عــام .2005
وينطب هذا القانون أيضا على محاية الشهود الذين وقعوا ضحايا لالجتـار .واعتُمـد أيضـا القـانون
املعدِّل لقانون اإلجراءات اجلنائية والذي ينص على أن للطرف القاصر املتضرر من جرمية االجتـار
بالبشر احل يف أن يُعني ل ممثـل تـول يتـوىل إعمـال حقوقـ  .و ُعـدل قـانون األجانـب الـذي يـنص
يف مادة خاصة من مـواده واسـتنادا إىل التوجيـ  2004/81/ECعلـى اإلجـراءات املتعلقـة باألجانـب
وعــدل هــذا القــانون يف أيار/مــايو  ،2014واعتــمت الفقــرة  1مــن
مــن ضــحايا االجتــار بالبشــرُ .
املــادة  56مــن هــذا القــانون أن كــل ســبب جــدي يـ دي إىل االعتقــاد بــخن الشــخص األجنـ قــد
يق ضحية لالجتار بالبشر خالل فرتة إقامت يف سلوفينيا يشكل سـبب ا لـرف .إصـدار أول تصـريا
إقامة ل .
 -205وبالتص ــدي عل ــى اتفاقي ــة جمل ــس أوروب ــا املتعلق ــة مبكافح ــة االجت ــار بالبش ــر( ،)44تتحم ــل
ســلوفينيا االلتزامــات املنبثقــة عــن هــذا الص ـ اإلقليمــي .وقــد أجريــت اجلولــة األوىل لليــة الرصــد
التابع ــة غ ــذه االتفاقي ــة فيم ــا يتعلـ ـ بس ــلوفينيا (فري ـ اخلـ ـماء املع ــين مبكافح ــة االجت ــار بالبش ــر) يف
عـام  ،2012يف حـني اعتمــدت جلنـة األطـراف التقريـر والتوصـيات بشــخن سـلوفينيا يف  7شــباط/
فماير .2014
__________

( )43اجلريـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ــة جلمهوريـ ـ ــة سـ ـ ــلوفينيا ،األعـ ـ ــداد  ،2005/113و - 2006/81الـ ـ ــنص الرمسـ ـ ــي املوحـ ـ ــد ،1
و.2007/110
( )44اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد .2009/62
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 -206وتتــخلف األنشــطة الوقائيــة مــن التوعيــة العامــة ،وإعــداد إعالنــات فيــديو وقائيــة ،وإعــادة
طباعــة املـواد وتوزيعهــا ،وتوعيــة الســكان املســتهدفني عــن طريـ مشــاري املنامــات غـ احلكوميــة
الــيت تشــرتف يف متويلهــا ف ـرادى الــوزارات ،ومــن خــالل تثقيــف مجهــور اخل ـماء ،وال ســيما ســلطات
إنفـاذ القــانون ،وذلـ بالتعــاون مـ املنامــات غـ احلكوميــة ،وتـوف التــدريب الـداخلي والتثقيــف
للمنامات غ احلكومية .ويتزايد عدد األحكام النهائية الصادرة فيما يتعل باالجتار بالبشـر كـل
عام ،وهو نتيجة لتكريس االهتمام لتوف املعلومات للموافني القضائيني وتدريبهم.
 -207ويُنفــذ مشــروع تــوف الرعايــة لضــحايا االجتــار منــذ عــام  2007عــن طري ـ املناقصــات
العامــة وبتمويــل مــن وزارة الداخليــة (املــخوى المــن) ووزارة العمــل واألســرة والش ـ ون االجتماعيــة
وتك ــاف الف ــرص (اإليـ ـواء أثن ــاء األزم ــات) .وق ــدرت قيم ــة ه ــذا املش ــروع حبـ ـواي  85 000ي ــورو
سنوي ا.
 -208ويف الفــرتة مــا بــني عــامي  2011و ،2013كشــفت ســلطات إنفــاذ القــانون (الشــرطة
ومكتب املـدعي العـام للدولـة) وعاجلـت عـدة أشـكال مـن ِّ
االجتـار بالبشـر؛ وأجريـت مخـس عشـرة
لاكم ــة جنائي ــة يف ع ــام  ،2011وس ــب وعش ــرون لاكم ــة يف ع ــام  ،2012ومخ ــس عش ــرة يف
عــام  .2013و لــت معاــم احلــاالت االســتغالل يف البغــاء وأشــكال االعتــداء اجلنســي األخــرى.
وُكشــف أيض ـا عــن حــاالت العمــل القســري ،مثــل حــاالت اإلك ـراه علــى التســول واإلك ـراه علــى
ارتكــاب ج ـرائم جنائيــة (مثــل الســرقة) .وارتف ـ أيض ـ ا عــدد األحكــام الصــادرة يف ج ـرائم االجتــار
بالبشر؛ وبلغت ستة يف عام  ،2011ومثانية يف عام  ،2012واثنان فق يف عام .2013

دال -إعداد التقارير على الصعيد الوطني
 -209متثل اللجنة املشرتكة بني اإلدارات حلقوق اإلنسان اغي ة املركزية اليت تضطل يف سلوفينيا
بتنســي تقــدم التقــارير إىل الليــات الدوليــة لرصــد حقــوق اإلنســان .ويف الفــرتة ،2012-1993
كانت هذه اغي ة تسمى اللجنة العاملة املعنية حبقوق اإلنسان املشرتكة بني الوزارات.
 -210وقــد أنشــخت احلكومــة هــذه اللجنــة يف نيســان/أبريل  2013لتوجيـ عمليــة اإلبــالا عــن
احلالــة الوطنيــة إىل هي ــات املعاهــدات يف األمــم املتحــدة واالســتعراب الــدوري الشــامل واملنامــات
اإلقليمية ،واإلشراف على تنفيذ التوصيات.
 -211واوز للجنة التعاون م ممثلي امل سسات األخرى واجملتم املدين.
 -212وتضــم اللجنــة يف عضــويتها ممثلــني عــن مكتــب رئــيس الــوزراء ومجي ـ الــوزارات واملكتــب
اإلحصائي .ويف نيسان/أبريل  ،2014وسعت احلكومـة نطـاق العضـوية ليشـمل ممثلـني اثنـني مـن
األوس ــاط األكادميي ــة وممثل ــني اثن ــني آخ ـرين م ــن منام ــات اجملتم ـ امل ــدين .ويُع ــني م ـ متر العم ــداء
السلوفينيني ممثلي األوساط األكادميية ،يف حني يُعني مركز اخلدمات اإلعالمية والتعاون فيمـا بـني
املنامات غ احلكومية وتطويرها ممثلي منامات اجملتم املدين.
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 -213وُكلفــت إدارة متلـ الســلطات ذات الصــلة بصــياغة التقــارير اســتنادا إىل صــكوف قانونيــة
دولية فردية .وتدير هذه اإلدارة أيضا عملية صياغة التقـارير بالتعـاون مـ هي ـات مشـاركة أخـرى،
وه ـي مس ـ ولة ع ــن إع ــالم اجلمه ــور امله ــتم وإش ـراك  .وقب ــل تق ــدم التقري ــر إىل احلكوم ــة لدراس ــت
واملوافق ــة عليـ ـ  ،ا ــب عل ــى ه ــذه ال ــدائرة (املنسـ ـ ) عرضـ ـ عل ــى اللجن ــة املعني ــة حبق ــوق اإلنس ــان
املشرتكة بني الوزارات إلقراره.

ثالثاً -معلومات عن عدم التمييز وسبل النتصاف القانونية الفعالة
ألف -المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز القائ على نوع الجنس
 -214املساواة بني اجلنسني يف سـلوفينيا هـي حـ وهـدف ومبـدأ أفقـي يسـري يف مجيـ منـاحي
حيــاة الرجــال والنســاء علــى الس ـواء يف مجي ـ مراحــل حيــاهتم .ويــنص قــانون تكــاف الفــرص بــني
النساء والرجال على املباد األساسية العتمـاد تـداب خاصـة م قتـة لتحسـني وضـ املـرأة وإتاحـة
فــرص متكاف ــة بنزالــة العقبــات الــيت تعــرتب إرســاء املســاواة بــني اجلنســني عــن طري ـ من ـ اــاهرة
املعاملة غ املتساوية لألشخاص على أساس نـوع جنسـهم كشـكل مـن أشـكال التمييـز والقضـاء
عل ــى ه ــذه الا ــاهرة ،وهتي ــة الا ــروف الالزم ــة لتك ـريس املس ــاواة يف متثي ــل امل ـرأة والرج ــل يف مجي ـ
جم ــاالت احلي ــاة االجتماعي ــة .وي ــنص الق ــانون عل ــى الت ــداب واالسـ ـرتاتيجيات الالزم ــة لتعزي ــز دور
ووضـ املـرأة ،وضــمان املســاواة بــني اجلنســني؛ وتلتــزم ســلوفينيا باملعاهــدات وااللتزامــات السياســية
الرامية إىل حتقي هذه األهداف .وقد شـهد عـام  2005اعتمـاد المنـام الـوطين لتكـاف الفـرص
بــني املـرأة والرجــل للفــرتة  ،2013-2005وهــو برنــام تنفــذه الــوزارات واملكاتــب احلكوميــة عــن
طري خط دورية لفرتة سنتني؛ واستنادا إىل ناام إعداد التقارير ،تعكـف احلكومـة بانتاـام علـى
دراسة مدى مالءمة وفعالية األنشطة املضطل با ،وتقوم عند االقتضاء ،بتغي هذه األنشـطة أو
تكييفها أو حتسينها .وتقـدم احلكومـة كـل سـنتني تقريـرا إىل اجلمعيـة الوطنيـة بشـخن تنفيـذ المنـام
الـوطين .وقـد قُــيم المنـام الــوطين األول لتكـاف الفــرص بـني املـرأة والرجـل بعــد انتهـاء صــالحيت .
وقد قيم تقريـر التقيـيم تنفيـذ األهـداف ،فضـالا عـن النتـائ والثـار املرتتبـة علـى التـداب واألنشـطة
املضـ ـ ــطل بـ ـ ــا .ويـ ـ ــوفر هـ ـ ــذا التقيـ ـ ــيم أيض ـ ـ ـ ا األسـ ـ ــاس الـ ـ ــالزم لصـ ـ ــياغة برنـ ـ ــام وطـ ـ ــين جديـ ـ ــد
للفرتة  ،2021-2014وهي العملية اليت بدأت بالفعل.
 -215وقد أُحرز تقدم ملحوظ يف سياسـات احلكومـة املتعلقـة بتعزيـز دور ووضـ املـرأة وضـمان
املســاواة بــني اجلنســني يف جمــاالت التعلــيم ،والعمالــة ،واملســاواة يف األجــر مقابــل العمــل املتســاوي
القيمـة ،والعنـف ضـد املـرأة ،واالجتـار يف النسـاء والفتيـات .وقـد تيسـر هـذا التقـدم بفضـل التشـري
اجلديــد والمنــام الــوطين وخط ـ العمــل الوطنيــة لتكــاف الفــرص ،وكــذل بفضــل تنفيــذ خط ـ
عمل وبرام خاصة ،وهي خط العمل املتعلقة مبكافحة االجتـار باألشـخاص؛ والمنـام الـوطين
املتعلـ مبنـ العنــف األســري للفــرتة 2014-2009؛ وتــوف املعلومــات بانتاــام للنســاء واجلهــات
صاحبة املصلحة املعنيـة؛ وإذكـاء الـوعي بصـورة منهجيـة يف أوسـاط اجلمهـور والف ـات املسـتهدفة؛
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والتعليم ،والتدريب والتعاون م املنامات غ احلكوميـة ،ونقابـات العمـال ،وامل سسـات البحثيـة
والتعليمية؛ وتشجي وسائ اإلعالم على أداء دور إاايب يف ضمان املساواة بني اجلنسني ،وضم
الرجال إىل املساعي الرامية إىل حتقي املساواة بني اجلنسني.
 -216وقــد اختــذت احلكومــة عــددا مــن التــداب الراميــة إىل تعزيــز التمثيــل املت ـوازن للجنســني يف
عمليـة صــن القـرار ،وهـو مــا يســر مشــاركة النسـاء والرجــال علــى قـدم املســاواة يف قـوائم املرشــحني
النتخاب ــات الممل ــان األورويب واجلمعي ــة الوطني ــة واجمل ــالس البلدي ــة ،فضـ ـالا ع ــن الت ــداب ال ـيت تع ــزز
التمثيل املتوازن للمرأة والرجل يف اللجان العامة واغي ات األخـرى .وشـكلت االنتخابـات المملانيـة
الــيت جــرت يف  4كــانون األول/ديســمم  2011معلم ـا هام ـا حي ـ ارتفعــت نســبة النائبــات يف
اجلمعيـة الوطنيــة إىل الثلـ  .ويف  27شــباط/فماير  ،2013انتخبـت أول رئيســة وزراء لســلوفينيا،
وبذل احتلت امرأة أعلى منصب يف السلطة التنفيذيـة للمـرة األوىل يف تـاريخ سـلوفينيا املسـتقلة.
ويف االنتخابــات المملانيــة املبكــرة الــيت جــرت يف  13متوز/يولي ـ  ،2014ارتفعــت نســبة النائبــات
إىل  35.6يف املائة.
 -217وينص قانون عالقات العمل على املساواة يف األجر مقابـل العمـل املتسـاوي القيمـة ،مبـا
يف ذل التوصيات ذات الصلة الصادرة عن منامة العمل الدولية .ومل تنفـذ احلكومـة أيـة أنشـطة
إضافية لتضيي الفجـوة يف األجـور بـني اجلنسـني ،حيـ تفيـد البيانـات املتعلقـة بعـام  2012بـخن
هذه الفجوة عدمية األمهية يف سلوفينيا ( 2.5نقطة م وية).
 -218وتواص ــل احلكوم ــة أيضـ ـا تنفي ــذ ُاـ ـ تتلف ــة لتحدي ــد الص ــور النمطي ــة والقض ــاء عليه ــا،
وال س ــيما م ــن خ ــالل تنا ــيم مش ــاورات ودورات تدريبي ــة وحلق ــات دراس ــية ،وبنع ــداد حتل ــيالت
ودراسـ ــات بشـ ــخن توزي ـ ـ الصـ ــالحيات بـ ــني امل ـ ـرأة والرجـ ــل يف تتلـ ــف اجملـ ــاالت .وباإلضـ ــافة إىل
األنشــطة الراميــة إىل تعزيــز التثقيــف ،فــنن جهودهــا هتــدف أيض ـا إىل تشــجي تقاســم الواجبــات
املنزليـة بالتسـاوي بـني املـرأة والرجــل ،مبـا يف ذلـ مسـ ولية الشـراكة واملهـام الوالديـة .وتشـمل هــذه
املســاعي علــى وجـ التحديــد تعزيــز املسـ وليات املشــرتكة وتقاســم الواجبــات بشــكل أكثــر مســاواة
ب ــني الرج ــل وامل ــرأة يف جم ــال رعاي ــة األطف ــال واملس ــنني وغ ـ ـ هم م ــن أف ـ ـراد األس ــرة احملت ــاجني إىل
املساعدة.
 -219وحيصل موافو وزارة الدفاع وأفراد اجليش السـلوفيين علـى تـدريب منـتام بشـخن املسـاواة
بــني اجلنســني وتكــاف الفــرص ومحايــة كرامــة اإلنســان .وتتضــمن بـرام التثقيــف والتــدريب املقدمــة
العسـكريني يف مجيـ املســتويات ،وأيضـا للمرشــحني ملنصـب خبـ مــدين ،حقــوق اإلنســان ومحايــة
كرامــة اإلنســان والــدور األساســي الــذي تضــطل ب ـ امل ـرأة يف حف ـ وبنــاء الســالم علــى املســتوى
احمللـي ومــن مث علــى املســتوى العــاملي أيضـ ا .وتُســتكمل الـمام التدريبيــة بــاالطالع علــى مضــمون
قـراري جملــس األمــن التــاب لألمــم املتحــدة  1325و ،1820مبــا يف ذلـ القضــايا املتعلقــة حباــر
أي متييز وفقا لقانون تطبي مبدأ املساواة يف املعاملة.
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 -220وحياــر قــانون عالقــات العمــل التحــرص اجلنســي واملضــايقات يف العمــل .ويــنص قــانون
الصــحة والســالمة يف العمــل علــى أن رب العمــل ملــزم ،يف أمــاكن العمــل الــيت تــزداد فيهــا تــاطر
التعرب للعنف من جانب طرف ثال  ،بضمان أن تصـميم مكـان العمـل ونسـ معداتـ يقلـالن
مــن تــاطر العنــف ويتيحــان اجملــال لتقــدم املســاعدة .واــب علــى رب العمــل أن يضـ إج ـراءات
تتخــذ يف حالــة ارتكــاب أفعــال عنــف ،ويبلغهــا للمــوافني .واــب علــى رب العمــل أيض ـ ا اختــاذ
التـداب الالزمــة ملنـ حــاالت العنــف أو املضـايقات أو التحرشــات أو غ هــا مـن أشــكال املخــاطر
النفســية واالجتماعيــة يف العمــل الــيت تضــر بصــحة العــاملني أو القضــاء عليهــا أو احتوائهــا .ويف
عــام  ،2009اعتمــدت احلكومــة املرســوم املتعل ـ حبمايــة كرامــة األشــخاص العــاملني يف هي ــات
اإلدارة احلكوميـ ــة بـ ــدف ضـ ــمان بي ـ ــة عمـ ــل مناسـ ــبة ،وخاليـ ــة مـ ــن التحـ ــرص اجلنسـ ــي أو غ ـ ـ ه
أو املض ــايقات .وي ــنص املرس ــوم عل ــى ت ــداب ملنـ ـ التح ــرص اجلنس ــي أو غـ ـ ه م ــن أنـ ـواع احل ــرص
أو املض ــايقات ،مب ــا يف ذل ـ الت ــداب املتعلق ــة حب ــاالت التح ــرص اجلنس ــي أو غ ه ــا م ــن ح ــاالت
التحــرص واملضــايقات الــيت حــدثت بالفعــل .وينبغــي كــل ســلطة مــن الســلطان أن تعــني مستشــارا
خاص ا بـا لتقـدم املسـاعدة واملعلومـات؛ وقبـل ذلـ  ،اـب علـى املستشـار أن يشـارف يف تـدريب
يف هذا الشخن.

باء -القضاء على التمييز القائ على أساس الميل الجنسي
 -221يضــب الناــام القــانوين املطب ـ حالي ـا املعاشــرة بــني ش ـريكني مــن اجلــنس نفس ـ يف قــانون
تسـجيل الشـراكة املدنيـة( .)45وحيصـل الشـريكان ،باالسـتناد إىل تسـجيل شـراكتهما ،علـى حقــوق
معين ــة وترتت ــب عليـ ـ بع ــ .االلتزام ــات ،ال س ــيما فيم ــا يتعلـ ـ بامللكي ــة (احلـ ـ يف النفق ــة وجراي ــة
الطالق ،للحصول على امللكية املشرتكة وتنايم عالقات مالية يف إطار الشراكة ،واحلـ يف محايـة
السكن ،واحل يف وراثة حصة من امللكية املشـرتكة بعـد وفـاة أحـد الشـريكني ،واحلـ يف االطـالع
على احلالة الصحية للشري املري .وزيارة الشري يف م سسة الرعاية الصحية).
 -222ويف إجـ ـراءين اثن ــني م ــن اإلجـ ـراءات ال ــيت تُق ــيم الدس ــتورية ،أك ــدت احملكم ــة الدس ــتورية
لســلوفينيا ع ــدم مطابقــة التنا ــيم القــانوين للم ـ ا للدســتور ،وال ــذي يتعل ـ ب ــامل ا يف معاش ــرة
مسجلة بني فردين من اجلنس نفس أو الزوا العريف.
 -223ويف القـرار رقــم  U-I-425/06-10امل ـ ر  2متوز/يولي ـ  ،)46(2009أكــدت احملكمــة عــدم
مطابقة املادة  22من القانون للدستور ،وقضت بوجوب أن تضطل اجلمعية الوطنية مبعاجلة هذا
األ مــر يف غضــون ســتة أشــهر مــن نشــر الق ـرار يف اجلريــدة الرمسيــة .وإىل حــني معاجلــة أوج ـ عــدم
__________

()45
()46
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املطابقة احملددة ،فنن القواعد نفسها املطبقة على امل ا بني األزوا وفق ا لقانون امل ا ( )47هـي
الـيت تُطبـ فيمـا يتعلـ بــامل ا بـني الشــركاء يف معاشــرة مسـجلة بــني شـريكني مـن اجلــنس نفسـ .
ويف البيان املتعل بخسباب القرار املـذكور أعـاله ،حـددت احملكمـة الدسـتورية أن املعاشـرة املسـجلة
تشــكل عالقــة مماثلــة للــزوا أو الــزوا العــريف .وتتميــز هــذه الش ـراكة أيض ـ ا باالرتبــاط املســتقر بــني
شخصـني اثنـني قـريبني مـن بعضــهما الـبع ،.ويسـاعد ويـدعم كــل مـنهم الخـر .وتنطبـ القواعــد
الفعلية والقانونية نفسها على املعاشرة املسجلة بني شريكني من اجلنس نفس وعلـى الشـراكة بـني
رجــل وام ـرأة؛ ومــن مث ،فــنن تناــيم امل ـ ا علــى النحــو املنصــوص علي ـ يف املــادة  22مــن قــانون
تسجيل الشراكة املدنية ال يستند إىل اروف ملموسة أو موضوعية ،بل يستند إىل امليل اجلنسي.
وعلــى الــرغم مــن عــدم ذكــر الاــرف األخ ـ بشــكل ص ـريا ،إال أن ـ يُعــد بالتخكيــد أحــد الاــروف
الشخصية وفقا للمادة  14من الدستور.
 -224ول ـ ــدى مراجع ـ ــة دس ـ ــتورية ق ـ ــانون املـ ـ ـ ا  ،أق ـ ــرت احملكم ـ ــة الدس ـ ــتورية مبوج ـ ــب القـ ـ ـرار
رقم  U-I-212/10-15امل ر آذار/مارس  )48(2013عـدم مطابقـة هـذا القـانون للدسـتور .وقضـت
أيضا أن  ،وإىل حني معاجلة حالة عدم املطابقـة هـذه ،فـنن القواعـد نفسـها تطبـ علـى املـ ا يف
حالة الشركاء من اجلنس نفس الذين يعيشون يف رفقة دائمة ،ولكـنهم مل يسـجلوا شـراكتهم وفقـ ا
لقــانون تســجيل الشـراكة املدنيــة ،وحالــة القرنــاء العــرفيني ،شـريطة أال يكــون هنــاف أي ســبب مــن
ش ــخن أن يبط ــل الش ـراكة القائم ــة بي ــنهم .وقض ــت احملكم ــة ك ــذل بوج ــوب أن تض ــطل اجلمعي ــة
الوطنيــة مبعاجلــة هــذا األمــر يف غضــون ســتة أشــهر مــن نشــر الق ـرار يف اجلريــدة الرمسيــة .ويف بيــان
األســباب ،بينــت احملكمــة أن الفــرق الوحيــد بــني الش ـراكة غ ـ املســجلة واملعاشــرة املتعاقــد عليهــا
قانوني ا بني شريكني من اجلنس نفس يتمثل يف عدم وجود زوا رمسـي يُعقـد أمـام اغي ـة احلكوميـة
املعني ــة (مثلم ــا خيتل ــف ال ــزوا الع ــريف ع ــن ال ــزوا ) .وم ـ ذل ـ  ،ف ــنن الوض ـ الفعل ــي م ــن حي ـ
املضمون هو نفس يف كال الشكلني املتعلقني باملعاشرة بـني شـريكني مـن اجلـنس نفسـ  .ويتقاسـم
الشركاء يف الشراكات غ املسجلة نفس رواب القرب الشخصية اليت يتقامسها القرناء العرفيون.
 -225واسـ ــتنادا إىل النتـ ــائ الـ ــيت خلصـ ــت فيهـ ــا احملكمـ ــة الدسـ ــتورية إىل أن األسـ ــس الفعليـ ــة
والقانونية غذه الشراكات هي يف األصل شراكات متماثلة (املعاشرة بني شريكني من اجلنس نفس
والشـراكة بــني رجــل وامـرأة) ،فــنن التمــايز القــائم يف التناــيم القــانوين بــني الشـراكتني ،مبــا يف ذلـ
التبعات القانونية املرتتبة عليهما ،ال يستند إىل اروف ملموسة أو موضوعية ،بل يستند إىل امليـل
اجلنسـي ،وتعكـف وزارة العمــل واألسـرة والشـ ون االجتماعيـة وتكــاف الفـرص حاليـا علـى صــياغة
__________

()47

()48
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ق ــانون الش ـراكة املدني ــة .ويُع ــرف مش ــروع الق ــانون الش ـراكة املدني ــة عل ــى أا ــا عالق ــة ب ــني امـ ـرأتني
أو رجلني ،وينام تسجيلها والتبعات القانونية املرتتبة عليها وإااءها .وترتتـب علـى هـذه الشـراكة
تبعات قانونية مماثلة لتل املرتتبة على الزوا يف مجي جماالت القـانون ،مـا مل يـنص القـانون علـى
خالف ذل  .ويُعرف مشروع القانون أيض ا الشراكة املدنية غ املسجلة على أاا رفقة دائمة بني
امرأتني أو رجلني مل يسجال شـراكة مدنيـة ،ولـيس هنـاف أي سـبب يبطـل الشـراكة املدنيـة القائمـة
بينهما .ووفقا ملشروع هذا القانون ،فنن غذه الشراكة تبعـات قانونيـة علـى الشـركاء متاثـل التبعـات
املرتتبــة علــى الش ـراكة املدنيــة املســجلة .ويف جمــاالت أخــرى ،تنطــوي هــذه الش ـراكة علــى تبعــات
قانونية مماثلة لتل اليت ترتتب على الزوا العريف ،ما مل يـنص القـانون علـى خـالف ذلـ  .وآخـر
أجل العتماد اجلمعية الوطنية لقانون الشراكة املدنية هو يوم  30تشرين الثاين/نوفمم .2014

جي  -حماية حقوق الجماعات القومية والجماعات اإلثنية األخرت
 -226ي ــنص الدس ــتور عل ــى احلق ــوق الفردي ــة ال ــيت هت ــدف إىل احلف ــاظ عل ــى الس ــمات اإلثني ــة
واللغويــة والثقافيــة ألف ـراد كــل اجلماعــات اإلثنيــة .وتــرد هــذه احلقــوق يف املــادة ( 14املســاواة أمــام
الق ــانون) وامل ــادة ( 61التعبـ ـ ع ــن االنتم ــاء الق ــومي) وامل ــادة ( 62احلـ ـ يف اس ــتخدام احلـ ـ يف
استخدام لغة الفرد اخلاصة والكتابة با).
 -227وتُنفـذ وزارة الثقافـة جمموعـة واسـعة مـن التــداب املتعلقـة بـخفراد تتلـف اجلماعـات القوميــة
واإلثنية بشـكل منهجـي ،وحتـدد ،بالتعـاون مـ أفـراد هـذه اجلماعـات ،احتياجـاهتم يف جمـال محايـة
الســمات الثقافيــة وتضـ التــداب الالزمــة إلدماجهــا .ويُضــمن احلفــاظ علــى احلقــوق الثقافيــة غــذه
اجلماعـات مـن خـالل تــداب ماليـة (متويـل مشـاري ) وتنايميــة (مسـاعدة اخلـماء ،وتقـدم املشــورة،
وحلق ــات العم ــل ،والوس ــاطة) ومعياري ــة (أحك ــام خاص ــة يف الق ــانون األساس ــي املتعل ـ بالثقاف ــة؛
واملشــاركة النشــطة غــذه اجلماعــات يف صــياغة اللـوائا) .واــري تنفيــذ ثالثــة بـرام  ،وهــي :برنــام
خاص ،وهو ما يعين ممارسة التمييز اإلاايب وفقا لنعراب عن احتياجات ثقافية لددة؛ وبرنام
إدمــا ميكــن وضـ تــداب ذات جــودة عاليــة يف إطــاره إلدمــا أفـراد اجلماعــات العرقيــة يف احليــاة
الثقافية؛ وبرنام يرمي إىل تنمية مواردها البشرية ،وميول الصندوق االجتماعي األورويب .وتضمن
ال ــوزارة أيضـ ـ ا حيوي ــة ثقاف ــات ه ــذه اجلماع ــات وتطويره ــا م ــن خ ــالل إقام ــة حـ ـوار مـ ـ الفن ــانني
املشاركني يف جماالت نشاط اجلماعات العرقية واإلثنية؛ وتشمل أيضا الرتتيبات املممـة بـني الـدول
محايــة هــذه اجلماعــات ،كلمــا أمكــن ذلـ  .وإذا لــزم األمــر ،تكلــف الــوزارة أيضـا بــنجراء دراســات
حبثية من أجل فهم حالة اجلماعات القومية واإلثنية الفردية فهم ا أعم .
 -228ويـنص القـرار املتعلـ بالمنـام الــوطين للسياسـة اللغويـة للفـرتة  ،2018-2014والــذي
وافق ــت عليـ ـ اجلمعي ــة الوطني ــة يف ع ــام  ،2013وال ــذي يُق ــيم الوضـ ـ وحي ــدد السياس ــة املتعلق ــة
باللغات ،التـداب التاليـة للنـاطقني بلغـات األقليـات (أي كـل اجلماعـات اللغويـة) :تـوف التـدريب
اللغوي ملوافي اخلدمـة املدنيـة أو مـوافي االتصـاالت بلغـات األقليـات؛ وتعلـيم مرتمجـني حتريـريني
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ومرتمجني فوريني اللغات لسد النقص احملتمل فيها؛ وتشجي األقليات اللغوية يف جماالت التعليم،
واالتصــاالت ووســائ اإلعــالم ،واألنشــطة الثقافيــة ،والبحـ العلمــي؛ وضــمان مســاحة كافيــة يف
الـمام اإلعالميــة العامــة بلغــات الســكان الــذين ال متثــل الســلوفينية لغــتهم األوىل ،والــذين يرغبــون
يف استخدامها يف وسائ اإلعالم.
 -229ولقــد اســتقرت أيض ـا علــى األراضــي الوطنيــة لســلوفينيا تقليــديا وتارخيي ـا مجاعــات قوميــة
إيطالية وهنغارية (من السكان األصليني) ومجاعة الروما.
وحتــدد املادتــان  64و 11مــن الدســتور حالــة اجلمــاعتني القــوميتني اإليطاليــة واغنغاريــة
ُ -230
وتكفـ ــالن حقوقهمـ ــا اخلاصـ ــة بغـ ــ .الناـ ــر عـ ــن عـ ــدد أف ـ ـراد هـ ــاتني اجلمـ ــاعتني .ويـ ــنص قـ ــانون
اجلماع ــات اإلثني ــة الذاتي ــة احلك ــم( )49عل ــى تنا ــيم ه ــاتني اجلم ــاعتني الق ــوميتني وعل ــى حقوقهم ــا
وحت ــدد حالتهم ــا أيضـ ـا يف حـ ـواي  90قانونـ ـا وأنام ــة أخ ــرى ومراس ــيم ويف األنام ــة
األساس ــية؛ ُ
الداخليـ ــة للبلـ ــديات الواقعـ ــة يف املنـ ــاط املختلطـ ــة إثني ـ ـا ،وكـ ــذل املعاهـ ــدات الثنائيـ ــة واملتعـ ــددة
األط ـراف .وتُعتمــد مجي ـ األنامــة املتعلقــة حص ـرا بنعمــال حقــوق اجلمــاعتني القــوميتني اإليطاليــة
واغنغاريــة وحالتهمــا باالتفــاق مـ ممثلــي هــاتني اجلمــاعتني .ومتثــل اجلماعتــان القوميتــان مباشــرة يف
اغي ــات التمثيليــة للحكــم الــذايت احمللــي ،ويف اجلمعيــة الوطنيــة الســلوفينية علــى أســاس ممثــل واحــد
لكل منهما.
 -231وق ــد وض ــعت س ــلوفينيا امن ــوذجني تتلف ــني لتعل ــيم أفـ ـراد اجلم ــاعتني الق ــوميتني اإليطالي ــة
واغنغاريــة ،ومهــا يشــرتكان يف نفــس األهــداف ،وهــي ثنائيــة اللغــة وتعــايش القــوميتني والثقــافتني مـ
أغلبية السكان .وإلعمال حقوق أفراد اجلماعة القومية اإليطالية يف مراحل التعليم قبـل املدرسـي،
واالبتدائي ،والثانوي العام ،والتعليم املهـين الثـانوي ،فـنن التعلـيم يُقـدم باللغـة اإليطاليـة يف املنـاط
احملددة بوصفها مناط تتلطة إثنيا .وتدرس اللغة السلوفينية كمادة إلزاميـة يف هـذه املـدارس .ويف
امل سسات التعليمية القائمة يف املناط املختلطة إثنيا واليت تقدم التعلـيم باللغـة السـلوفينية ،يكـون
تعلــم لغــة إحــدى اجلماعــات القوميــة إلزامي ـ ا .ويف املنــاط املختلطــة إثني ـ ا واملخهولــة بــخفراد اجلماعــة
القومي ــة اغنغاري ــة ،ف ــنن التعلـ ــيم يق ــدم بلغت ــني ،مه ــا اللغـ ــة الس ــلوفينية واللغ ــة اغنغاري ــة .ويلتح ـ ـ
مب سســات التعلــيم قبــل املدرســي واملــدارس أطفــال القــوميتني الســلوفينية واغنغاريــة ،وهــو مــا ميكــن
التالميــذ مــن تعلــم لغــة ثانيــة ومــن االطــالع علــى ثقافــة القوميــة األخــرى .وتُتــام األنشــطة الرتبويــة
باللغتني مع ا .وعند تعلم اللغة األم واللغة الثانية يُقسم التالميذ إىل جمموعتني مما يسـاعدهم علـى
تعلم لغتهم األم على مستوى متقدم.
 -232وتنام حالة أفراد مجاعة الروما وحقوقهم مبوجب املـادة  65مـن الدسـتور وقـانون مجاعـة
الروما( )50وقوانني أخرى خاصة بقطاعات لددة .وباإلضافة إىل ذل  ،تنام حالـة مجاعـة الرومـا
__________
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بصورة شاملة يف قانون خاص ينص على وجوب أن تضمن السلطات احلكومية وهي ـات اجملتمـ
احمللــي الــذايت احلكــم إعمــال احلقــوق اخلاصــة جلماعــة الرومــا؛ ويضــب هــذا القــانون تناــيم مجاعــة
الروما على املستويني الوطين واحمللي ،مبا يف ذل التمويل.
 -233واعتم ــدت احلكوم ــة يف آذار/م ــارس  2010المن ــام ال ــوطين للت ــداب املتعلقـ ــة اماع ــة
الروما للفرتة  2015-2010لضمان تفعيل هذا القانون .ويُنفذ هذا المنام الوطين مـن خـالل
ب ـرام خاصــة بقطاعــات لــددة وتــداب (خط ـ العمــل يف قطاعــات فرديــة) تتخــذها الســلطات
احلكومية املعنية وهي ات اجملتم احمللـي الـذايت احلكـم .ويشـكل هـذا المنـام الوثيقـة االسـرتاتيجية
الرئيســية بشــخن هــذه املســخلة ،مبــا يف ذل ـ التــداب الراميــة إىل حتســني اــروف ســكن أفـراد مجاعــة
الروم ــا ،ورفـ ـ مس ــتواهم التعليم ــي ،وزي ــادة ف ــرص العم ــل املتاح ــة غ ــم ،وحتس ــني الرعاي ــة الص ــحية
جلماع ــة الروم ــا ،واحلف ــاظ عل ــى لغته ــا وثقافته ــا ،وك ــذل الت ــداب الرامي ــة إىل مكافح ــة التميي ــز
وتش ــجي التس ــاما يف اجملتم ـ  .وترص ــد تنفي ـ َذ المن ــام اللجن ـةُ احلكومي ــة حلماي ــة مجاع ــة الروم ــا؛
وباإلضافة إىل ذل  ،ينص قانون مجاعة الروما على أن يتعني على احلكومة أن تقدم إىل اجلمعيـة
الوطنية تقريرا سنويا عن تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف هذا القانون.
 -234وا ــب عل ــى ال ــوزارات وال ــدوائر احلكومي ــة أن ت ــوي ،يف ح ــدود اختصاص ــاهتا ،اهتمامـ ـا
خاصا لقضـايا الرومـا وأن تـدرجها يف الـمام الوطنيـة الـيت تـدخل يف جمـال عملهـا .ويف سـلوفينيا،
تُعتمد القوانني املتعلقة اماعة الروما بعد التشاور مـ هـذه اجلماعـة .وأُنشـ جملـس مجاعـة الرومـا
يف مجهورية سلوفينيا لتمثيل مصاا مجاعـة الرومـا يف سـلوفينيا أمـام السـلطات احلكوميـة .واسـتنادا
إىل قانون احلكـم الـذايت احمللـي( ،)51ميثـل طائفـة الرومـا ممثلهـا اخلـاص املنتخـب يف جمـالس بلـديات
تضــم  20جمتمعـا لليـا .وقــد أنشـ ت يف هــذه البلــديات هي ــات عاملــة بلديــة لرصــد حالــة مجاعــة
الروما.
 -235وتتضمن اسرتاتيجية عام  2004املتعلقة بتعليم الروما يف مجهوريـة سـلوفينيا ،واملعدلـة يف
عــام  ،2011عــددا مــن التــداب الــيت تتمثــل يف إدمــا أطفــال الرومــا يف م سســات التعلــيم قبــل
املدرسي ملدة عامني على األقـل قبـل التحـاقهم باملدرسـة االبتدائيـة؛ وإدمـا مسـاعدين مـن الرومـا
يف أعمال امل سسات الرتبوية ليكونوا صلة وصل بـني م سسـات التعلـيم قبـل املدرسـي أو املدرسـة
مــن جهــة ومجاعــة الرومــا مــن جهــة أخــرى؛ وإدخــال لغــة الرومــا كمــادة اختياريــة؛ وتــدريس اللغــة
السـ ــلوفينية؛ وإدرا ثقافـ ــة الرومـ ــا وتـ ــارخيهم وهـ ــويتهم يف الـ ــدروس؛ ومن ـ ـ الصـ ــفوف املتجانسـ ــة
(الفصل) اليت تضـم أطفـال الرومـا؛ واسـتحدا أشـكال التمييـز الفرديـة والداخليـة واملرنـة وتتلـف
أشــكال املســاعدة علــى الــتعلم ،وبنــاء الثقــة يف املــدارس والقضــاء علــى التحيــز؛ والتــدريب أثنــاء
اخلدمــة للمهني ــني الرتبــويني .وق ــد شــارف احت ــاد الروم ــا لســلوفينيا يف عملي ــة صــياغة ه ــذه الوثيق ــة،
ف ـ ـرئيس االحتـ ــاد هـ ــو أيض ـ ـ ا رئـ ــيس الفري ـ ـ العامـ ــل املعـ ــين بصـ ــياغة خط ـ ـ عمـ ــل سـ ــنوية لتنفيـ ــذ

__________
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االسرتاتيجية اليت ترمـي إىل تـوف التـدريب للرومـا حبيـ ميكـنهم املسـامهة يف إدمـا سـكان الرومـا
يف تتلف أشكال التعليم إدماجا فعاالا.
 -236وقــد نُفــذت األنشــطة التاليــة يف جمــال التعلــيم :إنشــاء شــبكة مــن املــدارس تضــم تالميــذ
الروما ،وتتيا للمعلمني تبادل اخلمات واملمارسات اجليدة ،وتوفر غم التـدريب اإلضـايف؛ ونفـذت
املدارس مشاري وأنشطة أخرى تتعل باحلوار فيما بني الثقافات؛ وقدمت مقرتحـات لتوحيـد لغـة
ووضــعت معــاي مهنيــة مــن أجــل املســاعدين مــن مجاعــة الرومــا؛ ونُفــذ
الرومــا ألغـراب التــدريس؛ ُ
مش ــروع لتط ــوير األس ــاليب (واملـ ـواد) الالزم ــة لت ــدريس الس ــلوفينية كلغ ــة أجنبي ــة؛ وج ــرت ص ــياغة
واعتماد املنه الدراسي املتعل بتقدم دورة يف جمال ثقافـة الرومـا؛ ونُفـذت بـرام للتـدريب املهـين
للمهنيــني الرتبــويني للعمــل بنجــام مـ التالميــذ مــن الرومــا؛ وتسـ تــدريب مســاعدين مــن الرومــا؛
ونُفــذ مشــروع يرمــي إىل ضــم مســاعدين مــن الرومــا وتثقــيفهم بــدعم مــن الصــندوق االجتمــاعي
األورويب؛ وتسـ  ،مــن خــالل مشــروع هــذا الصــندوق ،إيــالء اهتمــام خــاص لوضـ وتنفيــذ امنــاذ
ومفاهيم تتلفة للتعليم قبل املدرسي ،وتعليم األطفـال والوالـدين ،مـ الرتكيـز بشـكل خـاص علـى
ل ــو أمي ــة األس ــر ،والتنمي ــة املهني ــة والشخص ــية للمهنيـ ـني املـ ـ هلني ،وتق ــدم أش ــكال تتلف ــة م ــن
املس ــاعدة التعليمي ــة للتالمي ــذ والط ــالب م ــن مجاع ــة روم ــا ،وتعزي ــز أنش ــطة وبـ ـرام للتع ــاون ب ــني
الوالــدين واألطفــال مــن مجاعــة الرومــا ،مب ـا يف ذل ـ تعــاوام م ـ بــاقي الســكان مــن غ ـ الرومــا.
وتشــارف وزارة التعلــيم والعلــوم والرياضــة يف متويــل تعلــيم متويــل تعلــيم الكبــار مــن الرومــا؛ وقــد دعــم
الصــندوق االجتمــاعي األورويب املشــروع املتعل ـ بضــم مســاعدين مــن الرومــا وتثقــيفهم؛ ويســعى
املثقفون الشباب من الروما إىل إذكاء وعي أفـراد مجاعـة الرومـا بخمهيـة املعـارف والتعلـيم عـن طريـ
النــادي األكــادميي للرومــا؛ واســتحدثت لاضــن تعليميــة للرومــا ،وهــي هتــدف إىل تقــدم أنشــطة
خار املقرر والتعليم للمسنني من الروما واألنشطة الرتفيهية.
 -237ويف عـام  ،2011أقـرت اجلمعيـةُ الوطنيــة اإلعـالن املتعلـ بوضـ اجلماعـات القوميـة مــن
أفراد أمم مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة االشـرتاكية السـابقة يف مجهوريـة سـلوفينيا ،والـذي أعربـت
في ـ ع ــن آرائه ــا بش ــخن قض ــايا اجلماع ــات القومي ــة يف مجهوري ــة يوغوس ــالفيا االحتادي ــة االشـ ـرتاكية
السابقة ،م الرتكيز بوج خاص على حقها يف اإلعالن عن انتمائها اإلثين ،ويف التناـيم الـذايت،
ويف تنميــة ثقافتهــا ،وتطــوير لغاهتــا وكتاباهتــا ،واحلفــاظ علــى تارخيهــا وحضــورها املــنام يف اجملــال
العام.

دال -حماية حقوق الطفل
ُ -238وض المنام األول املعـين باألطفـال والشـباب للفـرتة  2016-2006يف عـام 2006
امتثاالا لتوصية جلنة األمم املتحدة حلقوق الطفل .ويتضمن المنام مجي اجملاالت اغامة يف حيـاة
األطفــال ،وال ســيما تل ـ الــيت يُكشــف فيهــا عــن مشــاكل عالقــة أو مشــاكل جديــدة يواجههــا
األطفــال والشــباب يف اجملتم ـ احلــدي  .ويتضــمن المنــام أيض ـا أهــدافا نوعيــة وكميــة تكميليــة،
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وكذل مباد توجيهية وأنشطة إامنائية أساسية لتنفيذ جمموعة األهداف .وتتناول فرادى الفصول
املســتويات املعياريــة واإلداريــة والنااميــة والمناجميــة ،فضـالا عــن اإلعمــال احملــدد حلقــوق الطفــل مــن
الناحي ــة العملي ــة .وتتمث ــل إح ــدى األولوي ــات يف الرتكي ــز عل ــى املب ــاد التوجيهي ــة واألنش ــطة ال ــيت
تســتحد تغيـ ات أو تعــديالت أو حلــوالا جديــدة يف إطــار األنشــطة احملــددة الــيت تنفــذها دوائــر
وطنيــة أو غ هــا مــن الــدوائر املعنيــة برعايــة الطفــل .وســينفذ المنــام املعــين باألطفــال والشــباب
بفضل األموال املخصصة ألداء كل نشاط أو مهمة متوخاة من الناحية املالية.
 -239وتــوي احلكومــة اهتمام ـ ا خاص ـ ا لتحســني حالــة الطفــل .ويف ضــوء التغ ـ ات االجتماعيــة
واالقتصــادية السـريعة الــيت يشــهدها البلــد ،والــيت تـ ثر علــى احلالــة االجتماعيــة واالقتصــادية لألســر
وأطفاغــا ،اعتمــدت احلكومــة للفــرتة  2016-2013المنــام املعــدل املعــين باألطفــال والشــباب
للفــرتة  2016-2006يف  10تشـرين األول/أكتـوبر  ،2013والــذي يخخــذ يف االعتبــار الوضـ
الصـ ــعب لـ ــبع .األسـ ــر الـ ــيت أصـ ــبحت مجيعهـ ــا أكثـ ــر عرضـ ــة خلطـ ــر الوقـ ــوع الفقـ ــر واالسـ ــتبعاد
االجتماعي بسبب األزمة العامة.
 -240وأُطلـ مشــروع امنـوذجي بعنـوان "الــدفاع عـن الطفــل  -صـوت الطفــل" يف عــام .2006
ويرمــي هــذا املشــروع إىل إعــداد برنــام امنــوذجي للــدفاع عــن الطفــل؛ وبفضــل األســاس اجلــوهري
والتنايمــي غــذا املشــروع ســتتام إمكانيــة إدراج ـ يف الناــام الرمســي ،وبالتــاي ضــمان تنفيــذه علــى
املســتوى الــوطين .ووفق ـ ا التفاقيــة حقــوق الطفــل ،ســيُمكن هــذا النمــوذ األطفــال مــن املشــاركة
بنشاط يف عمليات صن القرار.
 -241وقبل التصدي على الموتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشخن اشرتاف األطفال
يف املنازعــات املســلحةُ ،عــدل قــانون اخلدمــة يف القـوات املســلحة الســلوفينية()52؛ وتــنص املــادة 7
من الن على أن اخلدمة العسكرية أو الواائف األخرى يف اجليش ال ميكـن أن ي ديهـا أشـخاص
دون سن الثامنة عشرة.
 -242وحــددت وزارة العمــل واألســرة والش ـ ون االجتماعيــة وتكــاف الفــرص ،يف قرارهــا املتعل ـ
بالمنــام الــوطين للمســاعدة االجتماعيــة  ،)53(2010-2006شــبكة مــن دور األمومــة ومراكــز
اإليواء واإلرشاد للنساء واألطفال ضحايا العنف ،وهي تستوعب حالي ا حـواي  400شخصـ ا يف
عدة أماكن يف مجيـ أ ـاء سـلوفينيا .وتركـز شـبكة املسـاعدة املعنيـة مبنـ العنـف علـى تـوف مـخوى
آمن لألمهات وأطفاغن وتقدم الدعم النفسي واالجتماعي غم .واب أن تصدر مبادرة إطـالق
هـذه الـمام عــن اجملتمعــات احملليــة أو فـرادى املنامــات داخـل كــل منهــا .وقــد جــرى التحقـ مــن
معام المام اليت تشكل جزءا من هذه الشبكة ،ومن مث فقد حصلت على وض المام العامة
للحماية االجتماعية.
__________

()52
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اء -حقوق المرضى
 -243م اعتماد قانون حقوق املرضى ،أُنش ناام شامل يتعل حبقوق املرضـى ،ويهـدف إىل
تــوف املســاواة يف تقــدم الرعايــة الصــحية املناســبة والعاليــة اجلــودة والمنــة .ويســتند قــانون حقــوق
املرضى إىل الثقة واالحرتام القائمني بني املري .والطبيب أو أخصائي آخـر مـن أخصـائيي الرعايـة
الصحية ،وينام  14حق ا من احلقوق.
 -244وتشــمل هــذه احلقــوق أيض ـا احل ـ يف احلصــول علــى الرعايــة الصــحية وتــوف اخلــدمات
الكافيـة يف جمــال الرعايـة الصــحية الوقائيـة ،وفقـ ا للمبـاد الطبيــة احلاليـة .وميثــل احلـ يف املســاعدة
الطبيــة العاجلــة ،حبكــم طبيعت ـ  ،حق ـ ا مطل ـ وال اــوز أن يكــون مشــروط ا ،وال ســيما فيمــا يتعل ـ
بالدف أو اإلحالة.
 -245ويتمتـ املرضــى بــاحل يف تكــاف فــرص احلصــول علــى الرعايــة الصــحية والعــال  ،بغــ.
الناـر عـن أي اــرف مـن الاـروف الشخصــية (مثـل السـن أو الــدين أو املعتقـد أو نـوع اجلــنس أو
اجلنسية أو الاروف مالية).
 -246وتشمل احلقوق األخرى :حرية اختيار الطبيب ومقـدم خدمـة الرعايـة الصـحية ،والرعايـة
الص ــحية املناس ــبة والعالي ــة اجل ــودة والمن ــة ،واح ـ ـرتام وق ــت املرض ــى ،واحلص ــول عل ــى املعلوم ــات
واملشاركة يف العال الط واختاذ القرارات املستقلة بشخن  ،م مراعاة الرغبة املعرب عنها ،ووقـف
الالم وختفيفه ـ ــا ،واحلص ـ ــول عل ـ ــى رأي ث ـ ــان ،وإمكاني ـ ــة الوص ـ ــول إىل امللف ـ ــات الطبي ـ ــة ،ومحاي ـ ــة
اخلصوصــية والبيانــات الشخصــية ،وإنصــاف املرضــى الــذين انتهكــت حقــوقهم ،وتقــدم املســاعدة
اجملانية يف إعمال حقوق املرضى.
 -247ويضــمن احل ـ يف معاجلــة انتهاكــات حقــوق املرضــى اختــاذ إج ـراء مالئــم علــى مــرحلتني.
وتُنفـذ املرحلـة األوىل أمـام الشـخص املسـ ول عــن مقـدم الرعايـة الصـحية .وميكـن للمـري ،.إذا مل
يتســن حــل النـزاع يف هــذه املرحلــة ،أن يطلــب احلمايــة أثنــاء املرحلــة الثانيــة يف دعــوى تعــرب علــى
اللجنة املعنية حبماية حقوق املرضى.
 -248وبالنار إىل ح املرضى يف احلصول على مساعدة جمانية يف إعمال حقوقهم ،فنن اوز
غــم اللجــوء يف أي وقــت إىل جهــة مــن اجلهــات الــيت متثــل حقــوق املرضــى ،وتقــدم غــم املشــورة
أو املساعدة ،أو احلجة ،حىت وإن كانت متثل املرضى يف إعمال حقوقهم مبوجب القانون املذكور
أعاله.

واو -حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 -249لضــمان متت ـ األشــخاص ذوي اإلعاقــة حبقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية علــى قــدم
املســاواة مـ غ ـ هم ،اعتمــد عــدد مــن األنامــة يف جمــاالت التعلــيم ،والعمالــة ،والرعايــة الصــحية،
وإزال ــة عقب ــات االتص ــال واحل ـ ـواجز البي ي ــة ،والتنا ــيم ال ــذايت لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة ،وت ــوف
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املس ــاعدة املالي ــة ال ــيت تلـ ـ احتياج ــاهتم .وتتض ــمن أه ــم الـ ـمام واألنام ــة والت ــداب املعتم ــدة يف
السنوات األخ ة ما يلي:






برنام عمل حكومي معين باألشـخاص ذوي اإلعاقـة للفـرتة  :2013-2007اسـتنادا
إىل مباد ضمان تكاف الفرص ،وحار التمييز على أسـاس اإلعاقـة ،وضـمان إمكانيـة
الوصول كشرط أساسي إلعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وإدماجهم اجتماعيـا.
ويتضــمن المنــام اثــين عشــر هــدف ا أساســي ا م ـ تــداب تنفيــذ لــددة .وتلتــزم الــوزارات
املعني ــة بنع ــداد تقري ــر يتعلـ ـ بالتنفي ــذ لتقدميـ ـ إىل احلكوم ــة ك ــل ع ــام .وأح ــد األه ــداف
الرئيسية للمنام هو توف فرص حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على العمـل والعمالـة
عل ــى أس ــاس غـ ـ متيي ــزي يف بي ــة عم ــل مفتوح ــة وش ــاملة ومتاح ــة م ــن حيـ ـ إمكاني ــة
الوصول إليها؛
قــانون تخهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مهنيـا وتــوايفهم( :)54وهــو قــانون يــنام احلـ يف
التخهيل والعمالة املدعومة واحلـوافز مـن أجـل العمـل يف سـوق عمـل مفتوحـة ،والعمـل يف
أماكن عمل لمية ومراكـز للتوايـف ،وحيـدد ناـام احلصـص ومـا إىل ذلـ  .وقـد حسـن
القانون حتسينا كب ا وض األشخاص ذوي اإلعاقة يف سوق العمل؛
يش ــكل ق ــانون تك ــاف الف ــرص لألش ــخاص ذوي اإلعاق ــة( )55خط ــوة إض ــافية هام ــة ــو
القضــاء علــى التمييــز ضــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة .ويــنام هــذا القــانون محايــة ه ـ الء
األشخاص ،وال سيما حار التمييز على أساس اإلعاقة والتداب الالزمة لضمان تكاف
الفرص لألشخاص ذوي اإلعاقة؛



ت ــنص امل ــادة  28م ــن ه ــذا الق ــانون إنش ــاء اجملل ــس احلك ــومي املع ــين باألش ــخاص ذوي
اإلعاقـة كهي ـة ثالثيـة مســتقلة ،مبـا يف ذلـ ممثلـو املنامــات الرئيسـية املعنيـة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة وم سســات اخل ـماء واحلكومــة .ويعمــل اجمللــس كمنتــدى استشــاري إلزامــي
بشخن القضايا املتعلقة بالسياسات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة؛



ُخصصــت إي ـرادات مــن ألعــاب القمــار لعمــل املنامــات املتخصصــة يف قضــايا اإلعاقــة
واملنامات اإلنسانية؛



أدرجــت احلقــوق الفرديــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف عــدد مــن األنامــة املطبقــة علــى
الرعاية الصحية والتخمني ضد العجز والرعاية األبوية والتعليم والتدريب والضرائب؛



كانــت ســلوفينيا أحــد البلــدان األوىل الــيت وقعــت علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقة ،وبروتوكوغا االختياري الذي صدقت علي يف عام 2008؛

__________
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صياغة سلوفينيا للقرار املتعل بوض األشخاص ذوي اإلعاقة يف االحتاد األورويب ،أثنـاء
رئاســتها جمللــس االحتــاد األورويب ،وتنايمهــا مل ـ متر رئاســي مـ اجتمــاع وزاري غ ـ رمســي
يتعل بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف الدول األعضاء.

 -250وباإلضــافة إىل الــوزارات ،فقــد أثــرت امل سســات املهنيــة واملنامــات املعنيــة باألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،والــيت ميكــن أن تشــارف بنشــاط يف تشــكيل السياســات ذات الصــلة ،تــخث ا كبـ ا يف
تطوير جمال محاية األشخاص ذوي اإلعاقة يف سلوفينيا.
 -251ويُشـج مشـروع "بلديـة مالئمـة الحتياجـات األشـخاص ذوي اإلعاقـة" ،والـذي تنفــذه
منـ ــذ عـ ــام  2003الرابطـ ــة السـ ــلوفينية للعمـ ــال ذوي اإلعاقـ ــة ،البلـ ــديات علـ ــى أن تل ـ ـ بفعاليـ ــة
احتياجات املواطنني ذوي اإلعاقة .وحبلول ااية عام ُ ،2013منا هذا االمتياز لـ  17بلدية ،يف
حــني جــرى ترشــيا بلــديتني إضــافيتني يف عــام  .2014وكــان علــى البلــديات الــيت مــنا غــا هــذا
اللقــب أن حتلــل الوضـ  ،جنبـا إىل جنــب مـ املنامــات احملليــة املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وأن تعتمد برام عمل .واب على البلديات اليت حصلت على هذا اللقب أن تقدم إىل الرابطـة
تقارير سنوية عن تنفيذ برنام العمل.

زاي -عدم التمييز وحقوق المسنين
 -252ت ـ ـ ثر التغ ـ ـ ات الدميوغرافي ـ ــة يف س ـ ــلوفينيا( )56بش ـ ــكل متزاي ـ ــد عل ـ ــى احلي ـ ــاة االقتص ـ ــادية
واالجتماعيــة ،وال ســيما تــخث اجليــل الــذي ُولــد أثنــاء الطفــرة الدميغرافيــة الــيت تلــت احل ـرب العامليــة
الثانية ،والذي بدأ الن يف احلصول على التقاعد.
 -253وتواج ـ ســلوفينيا آثــار التغ ـ ات الدميوغرافيــة بعــدد مــن الطــرق ،وتعتمــد يف ذل ـ عل ــى
وثــائ وأحــدا دوليــة ولليــة مثــل اجلمعيــة العامليــة الثانيــة للشــيخوخة يف مدريــد يف عــام ،2002
وخطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة ،وامل متر الوزاري للجنة االقتصادية ألوروبا الـوزاري
املعــين بالشــيخوخة يف بـرلني يف عــام  ،2002والكتــاب األخضــر الصــادر عــن املفوضــية األوروبيــة
واملعنــون واجهــة التغ ـ الــدميوغرايف :تضــامن جديــد بــني األجيــال ،ووثيقــة صــادرة عــن املفوضــية
األوروبية بعنوان املستقبل الدميوغرايف يف أوروبا  -حتويل التحديات إىل فرص ،واستنتاجات امل متر
الوزاري املعين بالشيخوخة ،واملعقود يف فيينا يف عام  ،2012وما إىل ذل .
 -254وبغية االستعداد بشكل كاف للتغي ات الدميقراطيـة الـيت تطـرأ الن أو يف املسـتقبل علـى
ح ــد س ـواء م ــن خ ــالل اتب ــاع ا ـ ش ــامل مش ـرتف ب ــني ال ــوزارات عل ــى امل ــدى الطوي ــل ،اعتم ــدت
احلكومة يف عام  2006اسرتاتيجية تتعلـ حبمايـة املسـنني؛ والتضـامن والتعـايش وجـودة احليـاة يف
الشيخوخة لدى السكان .وعلى هذا األساس ،أنش جملس حكومـة مجهوريـة سـلوفينيا للتضـامن
__________
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والتعــايش بــني األجيــال وجــودة احليــاة يف الشــيخوخة يف عــام  2007لتنفيــذ هــذه االس ـرتاتيجية
وضــمان التعــاون املســتمر واملنس ـ بــني الدولــة واخل ـماء واجملتم ـ املــدين يف كــل مــن جمــاي ختطــي
وتنفيــذ السياس ــات الــيت حتك ــم ه ــذا اجملــال .وجت ــري الن ص ــياغة اس ـرتاتيجية جدي ــدة هت ــدف إىل
حتسني جودة احلياة يف الشـيخوخة ،والتضـامن بـني األجيـال ،مبـا يف ذلـ اجلوانـب األوسـ نطاقـ ا
للشيخوخة املفعمة بالنشاط والصحة.
 -255واعتم ــد الق ـ ـرار املتعل ـ ـ بالمن ــام ال ــوطين للمس ــاعدة االجتماعيـ ــة  2020-2013يف
عام  .2013وقد أكدت التطورات الدميغرافية اجلديدة بقوة قضية املسنني يف هذا المنـام  ،وقـد
ُرمس ــت األه ــداف لتلبي ــة االحتياجـ ــات النامج ــة ع ــن اشـ ــتداد الض ــائقة االجتماعي ــة والدميوغرافيـ ــة
للســكان .وتشــمل هــذه األهــداف أيض ـا زيــادة الرعايــة اجملتمعيــة للمســنني علــى حســاب الرعايــة
امل سسية اليت كانت تشكل النموذ الرئيسي للرعاية يف املاضي.
 -256وقــد أدت الوثــائ والتش ـريعات املعتمــدة بشــخن الضــمان االجتمــاعي ،والــيت ت ـ ثر علــى
نوعيــة حيــاة املســنني ،إىل وضـ جمموعــة أوسـ مــن اخلــدمات وال ـمام املتعلقــة باملســنني ،وتطــوير
مف ــاهيم جدي ــدة للعم ــل مـ ـ املس ــتخدمني (وال س ــيما األش ــخاص ال ــذين يع ــانون م ــن اخل ــرف)،
وتدريب املهنيني امل هلني للعمل م املسنني وزيادة الوعي فيما بني أفـراد األسـرة واحملـي  .ونفـذت
الدولــة عــددا مــن األنشــطة الراميــة إىل من ـ العنــف ضــد املســنني والتغلــب علــى الصــورة النمطيــة
القائمة على العمر.
 -257وشهد املعاص التقاعدي والتخمني ضد العجز تغي ات جوهرية يف عـام  ،2013مـ بـدء
نفــاذ القــانون املتعلـ باملعاشــات التقاعديــة والتــخمني ضــد العجــز .وكيــف إصــالم ناــام املعاشــات
التقاعدية لعـام  2012الشـروط الالزمـة للحصـول علـى حـ املعـاص التقاعـدي للمسـنني واملعـاص
املبك ــر حس ــب التغـ ـ ات الدميوغرافي ــة ومتوسـ ـ العم ــر املتوقـ ـ  .والش ــرط األساس ــي للتقاع ــد ه ــو
بلــوا  65ســنة مــن العمــر وتســديد اشـرتاف ملــدة  15عامـا؛ واعتمــد خيــار وقــائي للمســنني الــذي
قضوا فرتة طويلة يف العمل.
 -258وقد كان لتقـدم سـن السـكان تـخث قـوي علـى سـوق العمـل .ووفقـا لتحلـيالت أجريـت،
فــنن االجتاهــات الدميوغرافيــة تش ـ إىل أن حجــم القــوة العاملــة النشــطة ســينخف .يف املســتقبل.
ومــن املهــم أن تتــام للجمي ـ  ،وال ســيما املســنون ،إمكانيــة العمــل أو العــودة إىل ســوق العمــل.
وهتــدف التــداب املتخــذة لتحفيــز املســنني علــى العمــل ،علــى وج ـ التحديــد ،إىل وض ـ سياســة
نش ــطة لزي ــادة ق ــابليتهم للتواي ــف وق ــدرهتم التنافس ــية ،واالس ــتثمار األكث ــر كثاف ــة يف رأس امل ــال
البشــري للمســنني ،وحتســني بي ــة العمــل ،الــيت يتعــني تكييفهــا لتتناســب م ـ قــوة عمــل آخــذة يف
الشــيخوخة ،وتشــجي وجــود املســنني يف ســوق العمــل والتوعيــة بخمهيــة ذل ـ  .ويتطلــب توايــف
املسنني على و متزايـد تـدخل الدولـة مـن خـالل بـرام سياسـة العمالـة النشـطة .ويتضـمن ذلـ
بشــكل رئيســي التــدريب أثنــاء اخلدمــة ،وب ـرام دعــم العمالــة للزبــائن الــذين يصــعب تــوايفهم،
وإعط ــاء األولوي ــة لندم ــا يف بـ ـرام األش ــغال العام ــة ،ووضـ ـ بـ ـرام تثقي ــف وت ــدريب تتلف ــة.
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وباإلضــافة إىل ذل ـ  ،ومــن أجــل زيــادة قابليــة املســنني للتوايــف ،تتحمــل الدولــة ســداد تكــاليف
الضمان االجتماعي لألشخاص الـذين تزيـد أعمـارهم عـن  50سـنة ،ومتـنا إعانـة ألربـاب العمـل
الذين يوافون أشخاصـا تزيـد أعمـارهم عـن  55سـنة .ويُـدر أيضـا الكبـار العـاطلون عـن العمـل
يف املشروع الثاين لتشجي تنايم املشاري االجتماعية.
 -259ووفق ـ ـا لقـ ــانون تناـ ــيم سـ ــوق العمـ ــل املعـ ــدل ،فقـ ــد أصـ ــبا مجي ـ ـ أصـ ــحاب املعاشـ ــات
التقاعدي ــة (باس ــتثناء أول ـ ال ــذين حيص ــلون عل ــى مع ــاص الش ــيخوخة اجلزئ ــي أو مع ــاص التقاع ــد
املبكـ ــر ،والـ ــذين ال يزالـ ــون يعملـ ــون بـ ــدوام جزئـ ــي) م ـ ـ هلني ،منـ ــذ  1متوز/يولي ـ ـ  ،2013ألداء
األعم ــال امل قت ــة أو العرض ــية .وستس ــاعد ه ــذه األعم ــال املس ــنني عل ــى الع ــودة إىل س ــوق العم ــل
وجتديد النشاط.
 -260وتضــمن ســلوفينيا محايــة واســعة النطــاق ضــد التمييــز علــى أســاس الســن أو أي اــرف
شخصي آخر .ووفقا للدستور واملعاهدات املصدق عليها ،فنن هذا التمييـز يشـ إىل اإلجـراءات
والقرارات الصادرة عن السلطات العامة واليت ميكن أن تتعدى على أي ح من حقوق اإلنسـان
أو على احلرية أو أي ح آخر منصوص علي يف التشريعات الوطنيـة .ويـنص أيضـ ا قـانون تطبيـ
مب ــدأ املس ــاواة يف املعامل ــة عل ــى ه ــذه احلماي ــة يف اإلجـ ـراءات املتعلق ــة امي ـ املس ــائل يف القط ــاع
اخلاص ،مثل إمكانية احلصول على السل واخلدمات املخصصة للجمهور ،مبا يف ذلـ السـكن،
واإلدرا يف اجلمعيــات مبوجــب القــانون املــدين ،وإمكانيــة احلصــول علــى الســل الثقافيــة ،وممارســة
الرياضة ،والرتفي  ،وما إىل ذل  .ويتمت كل شخص باحل يف احلماية من التمييـز ،ويشـمل ذلـ
حىت الكيانات القانونية (مثل املنامات غ احلكومية املعنية باملسنني).

حاء -حقوق األجانب وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين
 -261ينام قانون األجانب( )57مسخلة الـدخول إىل سـلوفينيا واإلقامـة فيهـا .ويكفـل متشـيا مـ
التش ـريعات األوروبيــة معاملــة منصــفة لألجانــب الــذين يقيمــون يف البلــد بصــورة قانونيــة .ويتمت ـ
األجانب ،بقدر اإلمكان ،حبقوق مماثلة للحقوق اليت يتمت بـا املواطنـون السـلوفينيون .وأدخلـت
س ــلوفينيا باعتماده ــا مرس ــوم إدم ــا األجان ــب يف ع ــام  2008ت ــداب فعال ــة لسياس ــة اإلدم ــا ،
واختــذت بشــكل منــتام منــذ عــام  2009تــداب إدمــا أساســية هتــدف إىل وضـ سياســة إدمــا
كاملــة وفعالــة علــى أســاس احل ـوار بــني الثقافــات (تــوف املعلومــات ،وتقــدم دورات تتعل ـ بتعلــيم
اللغة السلوفينية وثقافة سلوفينيا وتارخيها وناام احلكم فيهـا ،وتناـيم بـرام للحـوار بـني الثقافـات
وبرام لف ات مستهدفة خاصة ،وما إىل ذل ) ،وتتضمن عناصر التوعية العامة.
 -262وفيمــا يتعل ـ بسياســة اللجــوء ،تــنص املــادة  48مــن الدســتور علــى أن الرعايــا األجانــب
وعــدميي اجلنســية الــذين يتعرضــون لالضــطهاد بســبب التـزامهم بــاحرتام حقــوق اإلنســان واحلريــات
__________
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األساس ــية يتمتع ــون ،يف ح ــدود الق ــانون ،حبـ ـ اللج ــوء .ويف ع ــام  ،2007اس ــتعي .ع ــن ق ــانون
اللجوء بقانون احلماية الدولية( )58بوصف قانونا شامالا جديدا ينام بصورة منهجية جمال احلمايـة
الدولية يف سلوفينيا .وينقل هذا القانون إىل التشـريعات السـلوفينية مجيـ توجيهـات جملـس االحتـاد
األورويب ،اليت توفر إىل جانب الئحتني من لوائا جملـس االحتـاد األورويب األسـاس القـانوين لناـام
اللجوء األورويب املشرتف .وباإلضافة إىل ذل  ،فنن هذا القـانون يـنص علـى اسـتحدا إجـراءات
جلــوء فعالــة وس ـريعة ،ويــوفر مل ـواطين البلــدان الثالثــة احلمايــة الالزمــة ،وييســر انــدماجهم يف اجملتم ـ
السلوفيين؛ ويف حالة صدور قـرار سـل  ،يـنص القـانون علـى العـودة الفوريـة لألجانـب إىل بلـداام
األصلية .ويُوىل اهتمام خاص للف ات الضعيفة (مقدمو الطلبات ،والالج ون ،واألشخاص الذين
منحـوا محايــة ثانويــة) مــن خــالل أحكــام تــنص علــى تكـريس التمييــز اإلاــايب فيمــا يتعلـ بشــروط
القب ــول املادي ــة ،والرعاي ــة الص ــحية ،وتق ــدم املش ــورة والرعاي ــة النفس ــيتني .ويراع ــى مب ــدأ مج ـ ــل
األسرة بالنسبة لألشخاص الذين يتمتعون باحلماية الدولية وفقـا للمـادة  8مـن االتفاقيـة األوروبيـة
حلقــوق اإلنســان .وُمتــنا احلمايــة الدوليــة لكــل مقــدم طلــب يســتويف الشــروط املنصــوص عليهــا يف
هذا القانون .ويوقف هذا اإلجراء إذا غادر مقدم الطلب سلوفينيا .وأوقف و  65يف املائـة مـن
اإلجراءات يف عام .2013
 -263ويتلقــى املوافــون املعنيــون بــنجراءات احلمايــة الدوليــة بانتاــام التــدريب الــالزم ويطلعــون
علــى الس ـواب القضــائية الدوليــة ذات الصــلة .وتقــدم مجي ـ التعــديالت املقرتحــة علــى التش ـريعات
ذات الصـلة بشــخن احلمايـة الدوليــة إىل مفوضـية األمــم املتحـدة الســامية لشـ ون الالج ــني التماسـا
للمالحاات والتعليقات األولية .وتشارف املنامات غـ احلكوميـة بنشـاط يف تنفيـذ هـذا القـانون
وتضطل بدور هام يف توف املسـاعدة النفسـية واالجتماعيـة والتعليميـة ،وتُنفـذ أنشـطة إبداعيـة يف
جمــال الرتفيـ  ،وتقــدم كــذل املســاعدة يف جمــال االنــدما يف البي ــة .وتضــطل أيضـا بــدور هــام يف
منـ ـ العن ــف اجلنس ــي ويف اخت ــاذ اإلجـ ـراءات املناس ــبة يف ح ــاالت حدوث ـ ـ ويف مكافح ــة االجت ــار
بالبشر .وقد تس توقي اتفاق بني احلكومة واملنامـات غـ احلكوميـة يف حزيران/يونيـ ،2008
وهو يتيا كشف حـاالت العنـف اجلنسـي ومنعهـا علـى ـو أسـرع ،فضـالا عـن اختـاذ إجـراءات يف
هذا الصدد فيما يتعل مبلتمسي اللجوء والالج ني.
 -264وي ــنام ق ــانون تش ــغيل وعم ــل األجان ــب( )59وق ــانون األجان ــب( )60اغج ــرة االقتص ــادية
وهجــرة اليــد العاملــة يف ســلوفينيا .كمــا أن الق ـوانني اخلاصــة بقطاعــات لــددة مهمــة أيض ـا ،فهــي
تــنام الوض ـ االجتمــاعي واالقتصــادي للرعايــا األجانــب يف ســلوفينيا وغ ـ ذل ـ مــن احلقــوق.
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اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة جلمهوريـ ــة سـ ــلوفينيا ،العـ ــددان  - 2011/11الـ ــنص الرمسـ ــي املوحـ ــد  ،2و ،2011/26وق ـ ـرارات
احملكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتورية ،Up-456/10-22 :و ،U-I-89/10-16و ،98/11و ،U-I-292/09-9و،Up-1427/09-16
و.83/2012
اجلريــدة الرمسي ــة جلمهوريــة س ــلوفينيا ،العــددان  - 2007/76ال ــنص الرمســي املوح ــد  ،2و - 2011/26ق ــانون
تشغيل وعمل األجانب رقم .1
اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد  - 2011/57( 2011/50معدل).
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ويســرت التعــديالت األخـ ة الــيت أدخلــت علــى قــانون تشــغيل وعمــل األجانــب لعــام 2007
شروط توايف رعايا البلدان الثالثة (إزالة حواجز إدارية معينة كانت تعي احلصـول علـى تصـاريا
عمل) ،ونقلت تشريعات االحتاد األورويب املتعلقة باغجرة القانونية إىل الناام القانوين السـلوفيين.
واعتم ــدت اس ـرتاتيجية إلدم ــا أطف ــال امله ــاجرين وط ــالب امل ــدارس االبتدائي ــة والثانوي ــة يف نا ـام
التعلــيم يف مجهوريــة ســلوفينيا ،واعتمــدت املبــاد التوجيهيــة املتعلقــة بتعلــيم األطفــال األجانــب يف
ريــاب األطفــال واملــدارس يف عــام  .2007واــري حالي ـا تنفيــذ االس ـرتاتيجية الراميــة إىل إدمــا
املهاجرين يف تعليم الكبار من خالل اعتماد إجراءات يف اجلمعية الوطنية.
 -265ومل تصدق سلوفينيا على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـ العمـال املهـاجرين وأفـراد
أســرهم؛ وقــد أدرجــت معاــم احلقــوق ال ـواردة يف االتفاقيــة بالفعــل يف الناــام القــانوين الســلوفيين،
ونُام نطاق ومحاية العمال املهاجرين علـى ـو واف علـى الصـعيد الـوطين .وتُعـد سـلوفينيا طـرف
يف العه ــدين ال ــدوليني اخلاص ــني حبق ــوق اإلنس ــان ،ويف اتف ــاقييت منام ــة العم ــل الدولي ــة رق ــم 97
ورقم  ،143ويف امليثاق االجتماعي األورويب ،وهي الصكوف اليت حتتـوي كلهـا علـى طيـف واسـ
يتناول محاية حقوق العمال املهاجرين.

طاء -األشكخاص االمشكطوبة أسكما" ا (والككذين نقلكوا مكن سككجل اإلقامكة الدائمكة إلككى
سجل األجانب بعد استقالل سلوفينيا)
 -266يعــرف قــانون األجانــب ،الــذي كــان واحــدا مــن قـوانني االســتقالل يف ســلوفينيا ،األجنـ
وي ــنص عل ــى أن نف ــاذ أحكامـ ـ املتعلق ــة مبـ ـواطين اجلمهوري ــات األخ ــرى يف يوغوس ــالفيا االحتادي ــة
االش ـرتاكية الســابقة الــذين مل يتقــدموا بطلبــات للحصــول علــى اجلنســية الســلوفينية يبــدأ يف 26
شـباط/فماير  .1992وقـد أصـبا هـ الء األشـخاص ،منــذ هـذا التـاريخ ،أجانـب ويشـرتط علــيهم
احلصــول علــى رخصــة إقامــة حــىت تســتمر إقــامتهم يف ســلوفينيا .وقــد ُشــطبت مــن ســجل اإلقامــة
الدائم ــة أمس ــاء املقيم ــني ال ــدائمني م ــن م ـ ـواطين اجلمهوري ــات األخ ـ ـرى يف يوغوس ــالفيا االحتادي ــة
االشرتاكية السابقة ،الذين ال حيملون اجلنسية السلوفينية .ومن أجـل تناـيم وضـعهم ،نـص قـانون
عــام  1999املــنام للوض ـ القــانوين مل ـواطين مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة االش ـرتاكية الســابقة
الـذين يعيشــون يف مجهوريــة ســلوفينيا( )62علــى احلصــول علــى تصــاريا إقامــة دائمــة بشــروط أفضــل
مــن تل ـ املنصــوص عليهــا يف قــانون األجانــب .ويتمثــل الشــرط الوحيــد للحصــول علــى تص ـريا
إقامــة دائمــة يف إثبــات اإلقامــة الفعليــة يف ســلوفينيا منــذ  23كــانون األول/ديســمم  ،1990أو
منذ  25حزيران/يوني .1991
 -267وقض ـ ـ ـ ــت احملكم ـ ـ ـ ــة الدس ـ ـ ـ ــتورية يف قراره ـ ـ ـ ــا رق ـ ـ ـ ــم  UI-246/02-28املـ ـ ـ ـ ـ ر  3نيس ـ ـ ـ ــان/
أبريل  ،2003بخن أحكـام القـانون املـنام للوضـ القـانوين ملـواطين مجهوريـة يوغوسـالفيا االحتاديـة
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االشرتاكية السابقة الذين يعيشون يف مجهورية سلوفينيا ،والـيت تـنص علـى مهلـة زمنيـة مـدهتا ثالثـة
أشــهر لتقــدم طلــب احلصــول علــى تصـريا إقامــة دائمــة ،اــب أن تُعتــم الغيــة ،وأن هــذا القــانون
غ مطاب للدستور لألسباب التالية :مل يعرتف باإلقامة الدائمة ملواطين اجلمهوريات األخـرى يف
يوغوســالفيا االحتاديــة االش ـرتاكية الســابقة ،الــذين ُشــطبت أمســاؤهم مــن ســجل اإلقامــة الدائمــة
اعتبارا من يـوم  26شـباط/فماير 1992؛ ومل يـنام حصـول مـواطين الـدول الـيت خلفـت مجهوريـة
يوغوس ــالفيا االحتادي ــة االشـ ـرتاكية الس ــابقة وال ــذين فُــرب عل ــيهم إجـ ـراء اإلبع ــاد القس ــري ،عل ــى
تص ـريا اإلقام ــة الدائم ــة؛ ومل يتض ــمن أي ــة مع ــاي لتكـ ـريس املفه ــوم الق ــانوين املتمث ــل يف "اإلقام ــة
الفعليــة" .ووفق ـ ا للبنــد  8مــن هــذا الق ـرار ،فــنن اإلقامــة الدائمــة مل ـواطين اجلمهوريــات األخــرى يف
يوغوســالفيا االحتاديــة االشـرتاكية الســابقة ُمتــنا مــن  26شــباط/فماير عــام  1992فصــاعدا علــى
أس ــاس تص ـريا اإلقام ــة الدائم ــة الص ــادر وفق ـا للق ــانون امل ــنام للوض ـ الق ــانوين مل ـواطين مجهوري ــة
يوغوسالفيا االحتادية االشـرتاكية السـابقة الـذين يعيشـون يف مجهوريـة سـلوفينيا أو قـانون األجانـب
عــام  ،1991بصــيغت املعدلــة يف عــام  ،1999إذا شــطبت أمســاء ه ـ الء األشــخاص مــن ســجل
املقيم ـ ــني ال ـ ــدائمني يف ذل ـ ـ الت ـ ــاريخ .وطلب ـ ــت احملكم ـ ــة إىل وزارة الداخلي ـ ــة أن تص ـ ــدر ،حبك ـ ــم
وايفتهــا ،قـرارات تكميليــة تكــرس اإلقامــة الدائمــة غـ الء األشــخاص يف ســلوفينيا اعتبــارا مــن 26
شباط/فماير  .1992ويف البند  23من بيان أسباب القرار رقم  U-II-3/03-15امل ر  22كـانون
األول/ديســمم  ،2003أوضــحت احملكمــة الدســتورية طريقــة تنفيــذ البنــد  8مــن الق ـرار رقــم UI-
 ،246/02-28أي أن ق ـ ـرار احملكم ـ ــة الدس ـ ــتورية ي ـ ــوفر األس ـ ــاس الق ـ ــانوين إلص ـ ــدار وزارة الداخلي ـ ــة
لقـرارات تكميليــة .وأوضــا البنــد  24مــن بيــان األســباب أن الــوزارة ملزمــة مبراعــاة هــذا اجلــزء مــن
القرار الذي ينام طريقة التنفيذ ،حىت يصدر املشرع نصا االف ذلـ أو حـىت يـنام هـذا اجملـال
بطريق ــة تتلف ــة ،وفقـ ـ ا للدس ــتور .وفيم ــا يتعلـ ـ مب ــا ورد أع ــاله ،ب ــدأت ال ــوزارة يف إص ــدار قـ ـرارات
تكميلية يف  23شباط/فماير  .2009واألشخاص الذين حي غم استصـدار حكـم تكميلـي هـم
األشخاص الذين ُشطبت أمسـاؤهم مـن سـجالت اإلقامـة الدائمـة يف سـلوفينيا واألشـخاص الـذين
حصلوا بالفعل على تصريا إقامـة دائمـة يف سـلوفينيا .وتعكـف وزارة الداخليـة أيضـا علـى صـياغة
مشــروع قــانون ملعاجلــة أوج ـ عــدم التطــاب األخــرى القائمــة بــني القــانون املــنام للوض ـ القــانوين
مل ـواطين مجهوريــة يوغوســالفيا االحتاديــة االش ـرتاكية الســابقة الــذين يعيشــون يف مجهوريــة ســلوفينيا
والدستور.
 -268ومــن أجــل إاــاد حــل ملســخلة األشــخاص الــذين شــطبت أمســاؤهم مــن ســجل أصــحاب
اإلقام ــة الدائم ــة ،اعتم ــدت مجهوري ــة س ــلوفينيا الق ــانون امل ــنام للوضـ ـ الق ــانوين ملـ ـواطين مجهوري ــة
يوغوسالفيا السـابقة الـذين يعيشـون يف مجهوريـة سـلوفينيا يف عـام  ،)63(2010والـذي دخـل حيـز
التنفي ــذ يف  24متوز/يولي ـ  .2010واعتم ــدت اجلمعي ــة الوطني ــة ه ــذا الق ــانون م ــن أج ــل التنا ـيم
النهائي للوض القانوين لألشخاص الذين شـطبت أمسـاؤهم مـن سـجل املقيمـني الـدائمني .وحيـدد
__________
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القانون املعدِّل أيض ا الشروط اليت اب أن ستوفيها أي شخص من الرعايا األجانب كان مواطنـ ا
يف مجهوري ــة أخ ــرى م ــن مجهوري ــات يوغوس ــالفيا االحتادي ــة االشـ ـرتاكية الس ــابقة يف  25حزيـ ـران/
يوني  ،1991ومل حيصـل بع ُـد علـى تصـريا إقامـة دائمـة يف مجهوريـة سـلوفينيا ،لكـي حيصـل علـى
هذا التصريا ،بصـرف الناـر عـن أحكـام قـانون األجانـب .ويسـرد القـانون املعـدِّل أيضـ ا احلـاالت
اليت يُعتـم فيهـا أن مـواطين مجهوريـات أخـرى مـن يوغوسـالفيا السـابقة ،ممـن شـطبت أمسـاؤهم مـن
ســجل املقيمــني الــدائمني ،لــديهم تصــاريا إقام ــة دائمــة وإقامــة دائمــة مســجلة ،مبفعــول رجع ــي
أيض ـا ،أي اعتبــارا مــن تــاريخ إاــاء تســجيل اإلقامــة الدائمــة فصــاعدا (واصــوص ذل ـ يص ــدر
بشخام قرار خاص).
 -269وباإلضافة إىل هذا القانون املعدِّل الذي يُنام وض األشخاص الـذين شـطبت أمسـاؤهم
مــن ســجل املقيمــني الــدائمني يف ســلوفينيا ،ويكفــل لألشــخاص الــذين غــادروا ســلوفينيا إمكانيــة
احلصول على تصاريا إقامة دائمة ،مبفعول رجعي أيض ا ،اعتمدت سلوفينيا تط تعوي .خاص
يف عام  ،2013وقانونا ينص على جم األضرار اليت حلقت ب الء األشخاص .وقد نُشر القانون
املتعلـ بالتعويضــات لألشــخاص املشــطوبة أمســاؤهم مــن ســجل املقيمــني الــدائمني ،والــذي دخــل
حيــز التنفيــذ يف  18كــانون األول/ديســمم  2013وبــدأ نفــاذه يف 18حزيران/يوني ـ  ،2014يف
اجلريدة الرمسية جلمهورية سلوفينيا ،العدد  99امل ر  3كانون األول/ديسمم .2013
 -270ويــنص هــذا القــانون علــى مــنا تعويضــات عــن األضـرار الــيت حلقــت باألشــخاص الــذين
شــطبت أمســاؤهم مــن ســجل املقيمــني الــدائمني بعــد اســتقالل يوغوســالفيا ،وعلــى ُســبل إنصــاف
حلاالت انتهاف حقوق اإلنسان واحلريات األساسية؛ كما ينص على تنفيذ األحكام الصادرة عن
ال ــدائرة الك ــمى للمحكم ــة األوروبي ــة حلق ــوق اإلنس ــان يف  26حزيران/يونيـ ـ  ،2012يف قض ــية
كوريتش وآخرون ضد سلوفينيا .وينص الناام القانوين السلوفيين على و منهجي على اإلرضـاء
الع ــادل يف ه ــذا اخلص ــوص ،أي عل ــى م ــنا تعويض ــات ع ــن األضـ ـرار ال ــيت حلق ــت باألش ــخاص
املشــطوبة أمســاؤهم مــن ســجل املقيمــني الــدائمني .وباإلضــافة إىل التعـوي .النقــدي ،يــنص قــانون
التعويضات على أشكال أخرى من اإلرضـاء العـادل ،فيـوفر أو ييسـر ُسـبل احلصـول علـى حقـوق
يف جمــاالت تتلفــة أخــرى ،يُعتــم اصوصــها أن تل ـ االســتحقاقات ميكــن أن تكــون مفيــدة أو
ضــرورية .ووفقـ ا لقــانون التعويضــات ،حيـ لألشــخاص املســتحقني دفـ ُ اشـرتاكات للحصــول علــى
ـار حــاالهتم مشــمولة ب ـمام املســاعدة االجتماعيــة علــى ســبيل
التــخمني الصــحي اإللزامــي ،واعتبـ ُ
ـول علـى مـنا دراسـية مـن الدولـة،
األولوية ،وتيسـ ُ إعمـال حقـوقهم يف األمـوال العموميـة ،واحلص ُ
وسبل الدخول يف
واملساواةُ يف املعاملة م املواطنني السلوفينيني يف إااد احللول ملشاكل السكنُ ،
الناام التعليمي ،واملشاركة يف برام اإلدما أو احلصول على معاملة ذات أولوية.
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