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الــردود الــيت قدمتــها مجهوريــة ســلوفينيا علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بــالنظر يف    
 )CEDAW/C/SVN/4(التقرير الدوري الرابع 

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي
ة يرجى تقدمي معلومات حول التدابري املتخذة للتعريف على نطاق واسـع باالتفاقيـ             - ١

، ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٢٣وبروتوكوهلــا االختيــاري الــذي صــّدقت عليــه ســلوفينيا يف   
 .ألعضاء اهليئة القضائية وأصحاب املهىن القانونيةوبالتوصيات العامة للجنة، وخصوصاً 

 فيهـا باالتفاقيـة   االحتجـاج ويرجى أيضاً تقـدمي معلومـات عـن القـضايا الـيت جـرى               
 .أمام احملاكم الوطنية

ت العامـة   صـيا والتب و يف على نطاق واسع باالتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـار        التعري 
 للجنة

 علـى  يُتتخذ حاليا تدابري للتعريف علـى نطـاق واسـع باالتفاقيـة وبربوتوكوهلـا االختيـار         
 فعلــــــــــــى العنــــــــــــوان الــــــــــــشبكي :أصــــــــــــعدة كــــــــــــثرية وبطــــــــــــرق كــــــــــــثرية

(http:/www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/clovekove_pravice/najpomenmejsi_mednarodn

opravni__dokumenti_s_clove kovih_pravico(  نــــشرت وزارة الــــشؤون اخلارجيــــة مجيــــع
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة واملتعلقة حبقوق اإلنسان، واليت تعتـرب مجهوريـة سـلوفينيا               

تمييـز ضـد املـرأة      طرفاً متعاقداً فيها، وضمن أمور أخـرى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال ال                 
والربوتوكول االختياري، وأحدث تقرير دوري عن تنفيذ أحكام االتفاقيـة وآخـر مـا توصـلت               

وُيتــاح لعامــة اجلمهــور  .إليــه مــن اســتنتاجات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  
تنفيـذ  االطالع على نص االتفاقيـة، والربوتوكـول االختيـاري، وتقريـر مجهوريـة سـلوفينيا عـن                  

وآراء وتوصــيات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، عــن طريــق موقــع . االتفاقيــة
ــافؤ الفـــــــــــرص   ــة ســـــــــــلوفينيا املعـــــــــــين بتكـــــــــ : املكتـــــــــــب احلكـــــــــــومي جلمهوريـــــــــ
http://www.uem.gov.si/si/zakonodaja_in_dokokumenti/enake_moznosti_zensk_in_moskih/. 

وقد طُبعـت مجيـع التقـارير الـيت قدمتـها مجهوريـة سـلوفينيا إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء                       
تكــافؤ مكتــب علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن أجــل استعراضــها يف منــشورات خاصــة أصــدرها   

وكاالت احلكومية، وأُرِسل بعـضها أيـضاً إىل منظمـات غـري            الفرص وأُرسلت إىل الوزارات وال    
 نـّص االتفاقيـة يف   ١٩٩٧ يف سـنة  إضافة إىل ذلك، نشر مكتب تكافؤ الفـرص أيـضاً       . حكومية

 ُنـشر أيـضاً     ٢٠٠٧، ويف سـنة     “بني املـرأة والرجـل    تكافؤ الفرص   ”اجمللد اخلامس من اجملموعة     
الــذي يتــضّمن املبــادئ التوجيهيــة والوثــائق  “ نيالطريــق إىل املــساواة بــني اجلنــس ”يف الكتيِّــب 

املتعلقة بتنفيذ سياسات املساواة بني اجلنسني، والذي يتضّمن مقتطفات مـن الوثـائق التـشريعية               

http://www.uem.gov.si/si/zakonodaja_in_dokokumenti/enake_moznosti_zensk_in_moskih/
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ومثة منـشورات أخـرى تتـضّمن       .  نّص االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    مبا يف ذلك  ،  والسياسية
 -ي، مبا يف ذلك نـص االتفاقيـة والربوتوكـول           معلومات حول االتفاقية والربوتوكول االختيار    

 حقـوق اإلنـسان  ”وهذا مثال واحد يتجّسد يف الكتّيب األساسـي بـشأن حقـوق املـرأة بعنـوان           
 . جلنة العفو الدولية يف سلوفينيا ومعهد السالم٢٠٠٤ يف سنة  نشرتهالذي“ للمرأة

نونيـة الدوليـة الـيت      معلومات عن التـشريعات الـسلوفينية والـصكوك القا        ويتعلّم القضاة    
ُتعَترب مجهورية سلوفينيا طرفاً فيها، مبا يف ذلك اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                     
املــرأة، يف املــدارس املعنيــة بالقــضاة واحللقــات الدراســية واألشــكال األخــرى مــن التــدريب         

ون معلومــات عــن وباإلضــافة إىل هــذا، يــتعلّم القــضاة واملمارســون القــانوني. املؤســسي العــادي
التوصيات العامة للجنة والقوانني السلوفينية اليت حتكـم        عن  االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، و   

املوضــوع واجملــال اللــذين تغطيهمــا االتفاقيــة وذلــك مببــادرة مــن هــؤالء، نظــراً ألن هــذه هــي     
 .األهلية املهنيةالطريقة املستقرة لضمان 

 ل املختــصة الــيت حتظــر التمييــز ضــد املــرأة وتعــّزز وتكفــونظــراً ألن االتفاقيــة والقــوانني 
، قـرارات يف أحكـام القـضاء   املساواة بـني اجلنـسني مل ُتطَّبـق كأسـاس قـانوين مـن أجـل إصـدار               

 القـضاة بـشأن حظـر التمييـز بـني اجلنـسني وكفالـة               بتوعيـة التزمت حكومـة مجهوريـة سـلوفينيا        
ــة    ،٢٠٠٨مــايو / أيــار٨ويف . املــساواة بــني اجلنــسني  أصــدرت احلكومــة اخلطــة الدوريــة الثاني

ضاها تكفل تنفيذ القرار بشأن الربنامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص    ت، ومبق٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لسنيت  
  أن مكتـب   ،أخـرى وُتعلـن اخلطـة، ضـمن أمـور         . ٢٠١٣-٢٠٠٥ يف الفتـرة     املرأة والرجل  بني

 املـساواة، بالتعـاون مـع        ومبـدأ  املـرأة والرجـل    بتكافؤ الفـرص أمـام       وحمامية معنية تكافؤ الفرص   
وســوف . وزارة العــدل، ســوف ينظّمــون حماضــرات يف إطــار املــدارس املعنيــة بربنــامج القــضاة 

ــاري        ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــشر معلومــات حــول االتفاقي ــضاً ن ــات احملاضــرات أي ــشمل حمتوي ت
 .والتوصيات العامة للجنة

 اإلحالة إىل االتفاقية يف إجراءات احملكمة
حلــصول علــى معلومــات بــشأن إجــراءات احملكمــة، وهــو الطلــب الــذي  وفقــاً لطلــب ا 

احملــاكم (أشــارت فيــه احملــاكم إىل االتفاقيــة، وّجــه مكتــب تكــافؤ الفــرص التماســاً إىل احملــاكم   
لتقــدمي هــذه ) ، حمكمــة العمــل والــشؤون االجتماعيــة واحملكمــة اإلداريــةاجلزئيــةالعليــا، احملــاكم 

اكم، وتشري هذه الردود إىل أن االتفاقية خـالل الفتـرة مـن             وقد استجابت مجيع احمل   . املعلومات
، باستثناء إجراء واحد يف إجراءات احملـاكم،        ٢٠٠٨أبريل  / نيسان -  إىل ٢٠٠٥يونيه  /حزيران

ــِشر         ــة ومل ُي ــة القانوني ــانوين يف موضــوع النظــر مــن الناحي ــشكل مباشــر كأســاس ق ــق ب مل ُتطَّب
 باالتفاقيـة   حيـتج  لطـرف كـان       فقـط  لت قـضية واحـدة    وُسـجِّ . األطراف إليها أمام هـذه احملـاكم      
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أمام احملكمة، يف قضية تنطوي على منح مركز الالجئ داخل مجهورية سلوفينيا، يف إجراء مـن                
، )وزارة الداخليـة  (إجراءات احملكمة اإلدارية يف مجهورية سـلوفينيا، عنـدما أشـار املـّدعي عليـه                

فيـذ االتفاقيـة يف إجـراء إداري كـان موضـوع            إىل تقرير وطـين مـن البوسـنة واهلرسـك بـشأن تن            
وعلى أساس هذا التقرير الـوطين، أقـّر املـّدعي أنـه مل حيـدث متييـز ضـد النـساء يف البلـد                . الرتاع

ويف اإلجــراءات القــضائية اإلداريــة بــشأن  . املــذكور ســابقاً يف جمــال الرعايــة الــصحية والتعلــيم 
املـزاعم الـواردة يف التقريـر الـوطين للبوسـنة           طلب املـّدعي مبنحـه مركـز الالجـئ، أنكـر املـّدعي              

 . اإلجراءات القضائية سريواهلرسك، بيد أنه مل ترد إشارة إىل االتفاقية يف قضيتها أو أثناء
 تـشري األطـراف     ال وتشري احملـاكم يف تقـديراهتا إىل أن القـضايا املطروحـة أمـام احملـاكم                

الدسـتور  (رت العديـد مـن القـوانني التـشريعية          إىل االتفاقية ألن مجهورية سلوفينيا قد أصد       فيها
تعــرض أساســاً واضــحاً ميــارس فوقــه األطــراف   لتنفيــذ االتفاقيــة، الــيت  ) والقــوانني ذات الــصلة

وعلــى . احلمايــة القانونيــة الــيت تكفلــها االتفاقيــة) باإلضــافة إىل األحكــام الدســتورية(واحملــاكم 
لوفينيا خـالل الفتـرة سـالفة الـذكر يف عـدد      سبيل املثال، نظرت احملكمـة اإلداريـة جلمهوريـة سـ     

وهـذه  . من الرتاعات اإلدارية اليت تندرج يف اجملال الذي تشمله االتفاقية وفقاً للموضوع املعـين          
ــة      ــات احمللي ــهاك لقــانون االنتخاب ــّدعي حــدوث انت ــضّمنت نزاعــات ت  ،OJ RS No 72/93(ت

ــدنيا ) OJ RS No. 45/2008والتعــديل األخــري   للنــساء والرجــال يف قــوائم  بــشأن احلــصص ال
وكانـت هنـاك تـسع قـضايا مـن هـذا النـوع        . املرّشحني فيمـا يتعلـق بانتخابـات اجملـالس البلديـة          

 مــن هــذه الرتاعــات ســلّمت  ة ويف مخــٍس.٢٠٠٦تتــصل باالنتخابــات احملليــة الــيت جــرت ســنة  
 .موضع الرتاع متفقة مع القانوناحملكمة بصحة الشكاوى وجعلت قوائم املرشحني 

يرجى تقدمي معلومات عن التقدُّم احملرز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة األوىل من              - ٢
 . بشأن وقت اجتماع اللجنة٢٠املادة 

 تـشرين   ١٠قدَّم املمثّل الدائم جلمهورية سلوفينيا لـدى األمـم املتحـدة يف نيويـورك يف                 
 اعتمـاد تعـديل الفقـرة األوىل    وثيقـة بـشأن  لألمم املتحـدة    إىل األمني العام     ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

 . من االتفاقية بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٠من املادة 
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التقــّدم احملــرز صــوب حتقيــق خمتلــف أهــداف سياســة    - ٣

 مـا يفيـد  وهـذه املعلومـات ينبغـي أن تـشمل         .  الطرف املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني      الدولة
 وتنفيـذ اخلطـط الدوريـة       ،٢٠٠٤املساواة يف املعاملة املعتمد يف سنة       فيذ مبدأ قانون    عن تن 

-٢٠٠٥يف الفتـرة     (املرأة والرجل  بنياملوضوعة يف إطار الربنامج الوطين لتكافؤ الفرص        
ــات ر)٢٠١٣ ــساواة بــني اجلنــسني     صــد، وآلي ــهوض بامل ــسياسة يف الن ــأثري ال ــسياسة وت  ال

 ).١٨ و ١٧ و ١١الفقرات (
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 مبدأ قانون املساواة يف املعاملةارسة تنفيذ مم
يف سـنة  ) OJ RS No 93/2007-UPB1(سـاهم تنفيـذ مبـدأ قـانون املـساواة يف املعاملـة        
علـى سـبيل    (ذات الـصلة  يف التقدُّم احملـرز يف إدراج مبـدأ حظـر التمييـز يف التـشريعات               ٢٠٠٤
 .OJ RS No(ن طائفــة الرومــا ، وقــانو)OJ RS No. 14/2007(قــانون احلريــة الدينيــة  املثــال

، وقـانون التـأمني   )OJ RS No. 103/2007(، وقانون تعديل العالقات يف جمـال العمـل   )33/2007
)OJ RS No. 13/2000( والتعديل األخري ،)OJ. RS No. 102/2007(( .    وقـد ازداد الـوعي حبظـر

شاهدته يف التمييز على أساس اجلنس أو على أساس أي ظرف شخصي آخر، وهو ما ميكـن مـ      
. االهتمام املتزايد الذي تكّرسه وسـائل اإلعـالم للموضـوعات الـيت تنطـوي علـى حظـر التمييـز             

تكــافؤ ب املعــين الفــرص دوراً هامــاً، وكــذلك احملــامي تكــافؤويف هــذا اخلــصوص، أّدى مكتــب 
امي احملـ ”باسـم أشـري إليـه فيمـا بعـد     ( املـساواة  املعـين مببـدأ   النساء والرجال واحملـامي     بنيالفرص  
املشار إليـه فيمـا بعـد باسـم         (واجمللس احلكومي املعين بتنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة         ) “الداعية

ويعَترب اجمللس هيئة رئيـسية تعمـل كوسـيط إلجـراء حـوار بـني الدولـة واملنظمـات                   ). “اجمللس”
ة اجلاريـة   يتيح الفرصة لتبادل املعلومات بشأن املشاريع وغريها من األنشط        هو  غري احلكومية، و  

 .يف جمال مكافحة التمييز أو تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة
بــدأ مل الداعيــةوفيمــا يتعلــق مبكافحــة التمييــز، يتعــاون مكتــب تكــافؤ الفــرص واحملــامي   

وهؤالء اجلهات تـسدي املـشورة هليئـات التفتـيش بـشأن            . املساواة مع هيئات التفتيش املختصة    
 ارتكـاب انتـهاكات مزعومـة   ع التمييـز والزيـادة احملتملـة يف    تنفيذ إشـراف متناسـق وصـحيح ملنـ      

 .ملبدأ حظر التمييز بني اجلنسني يف جماالت فردية
وهبــدف إذكــاء الــوعي بــشأن كفالــة تكــافؤ الفــرص بالنــسبة للجنــسني، نظّــم مكتــب    

أكتـوبر  /تكافؤ الفرص ومركز التدريب ملمارسي القـوانني لقـاًء جيمـع اخلـرباء يف تـشرين األول                
 خلدمـة   موجهـاً هذا االجتمـاع    كان  و.  فيما يتعلق بتنسيب األطفال يف حاالت الطالق       ٢٠٠٧

ــاعيني       ــشهود اخلــرباء واألخــصائيني االجتم ــضاة وخــرباء احملــاكم وال ومــن بــني املواضــيع   . الق
األخــرى الــيت نوقــشت، ُعرضــت نتــائج الدراســات يف االجتمــاع، وهــي حتتــوي علــى حتليــل      

ــسيب األ   ــرارات تن ــشأن    لألســس وراء ق ــرارات ب ــن األم أو األب، والق ــة أيٍ م ــال يف رعاي طف
وقد اعتمـدت يف االجتمـاع توصـيات حتـث مجيـع            . االتصاالت بني األطفال واآلباء واألمهات    
 إيــالء اهتمــام خــاص إىل املــساواة يف املعاملــة بــني  علــىاملعنــيني يف هــذا النــوع مــن اإلجــراءات

يب األطفـال يف رعايـة الوالـدين ويف ترتيـب           ويف إجـراء البـت خبـصوص تنـس        . اآلباء واألمهات 
 األمهـات، مـع األخـذ يف       مـع االتصاالت مع األطفال، ينبغي معاملـة اآلبـاء علـى قـدم املـساواة               
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ومن املعَتـزم ختطـيط     . االعتبار الدور املتغيِّر لآلباء يف الرعاية وتنشئة األطفال والتزامات األسرة         
 .لمزيد من هذه احللقات الدراسية يف املستقب

ومثة نتيجة أخـرى لـسياسة ناشـطة يف جمـال منـع التمييـز والقـضاء عليـه وهـو مـشروع                     
ــوان  ــز   ”: حبــث بعن ــة علــى التميي ــار املترتب ــشباب يف   يف اآلث ــسياسي لل اإلدمــاج االجتمــاعي وال

وقد بـدأ املـشروع يف      . “حتليل حسب نوع اجلنس، والتوّجه اجلنسي والطابع العرقي       : سلوفينيا
والغـرض  . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣٠ ومن املقرر أن ينتهي يف       ٢٠٠٦توبر  أك/ تشرين األول  ١

منه هـو إصـدار توصـيات مـن أجـل إنـشاء وحتـسني سياسـات يف املـستقبل مناهـضة للتمييـز يف                      
جماالت احلماية االجتماعية واحلد مـن االسـتبعاد االجتمـاعي واملخـاطر االجتماعيـة، واحلرمـان                

واملـشروع الـذي   . الظروف الشخصية املدرجة يف التحليـل  إىل  االجتماعي ومنع التمييز استناداً     
 يورو ممّول من مكتب تكافؤ الفرص، واملكتب احلكـومي          ٣٣ ٣٨٣,٤١تبلغ تكلفته اإلمجالية    

 .لوبليانا جامعة  للبحوث،وتنفذ املشروع السلوفينيةوالوكالةلنمو املعين با
 النـساء  بـني لتكافؤ الفرص تنفيذ اخلطط الدورية املعتمدة لتنفيذ الربنامج الوطين      

 ٢٠١٣-٢٠٠٥والرجال، الفترة 
 مــن أجــل تنفيــذ   ٢٠٠٧-٢٠٠٦اعتمــدت احلكومــة اخلطــة الدوريــة األوىل للفتــرة      

وقـد أعـدت اخلطـة فرقـة     . ٢٠٠٦ النساء والرجـال يف سـنة    بنيكافؤ الفرص   لتالربنامج الوطين   
ورفــع تقريــر عــن تنفيــذ  تنفيــذها صــدعمــل مــشتركة بــني اإلدارات ُعّينــت إلعــداد اخلطــة، ور 

 .األنشطة يف جماالت انفرادية من الربنامج الوطين
وحّددت اخلطة الدورية املهام واألنشطة ذات األولوية إلجناز أهداف الربنامج الـوطين             

وهذه تتضّمن تفاصيل طريقة تنفيذ األنشطة االنفراديـة، ومعـىن هـذا أهنـا              . لفترة السنتني األوىل  
التغـيريات املتوقّعـة يف اإلدارات كـلٍ علـى          / باألنشطة وُتحـّدد النتـائج     لقيامل معيننيعاملني  حتّدد  
حــوايل (وُتَحــّدد اخلطــة الدوريــة أيــضاً األصــول املاليــة الالزمــة لتنفيــذ املهــام واألنــشطة  . حــدة
 .واإلطار الزمين الالزم لتنفيذها)  يورو٢ ٨٤٥ ٠٠٠

يـذ الربنـامج الـوطين لتكـافؤ        وقد استعرضت حكومة مجهورية سلوفينيا التقرير عـن تنف         
، وأرسـلتها إىل اجلمعيـة      ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٨ النساء والرجال للفتـرة واعتَمـدهتا يف         بنيالفرص  
تكــافؤ الفــرص علــى أســاس تقــارير أعــدهتا الــوزارات       مكتــب وقــد أعــّد التقريــر   . الوطنيــة

 .والوكاالت احلكومية
تقّدم احملرز صـوب املـساواة الفعليـة    ويؤكّد التقرير أن األنشطة املنفّذة قد سامهت يف ال         

بني اجلنسني، وخصوصاً فيما يتعلق بعمالة املرأة، واحلد من الثغـرة يف أجـور اجلنـسني، وزيـادة               
عدد الرجال الذين يأخذون إجـازة أو أبـوة وحتقيـق املـشاركة الـسياسية للمـرأة علـى املـستوى                     
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ــي ــد . احملل ــضاً حتــسن   وق ــدرات املؤســسية  حــدث أي ــيم املن  يف إدارة الق ــق بتعم ــا يتعل ــفيم ور ظ
اجلنساين، وخصوصاً يف شكل حلقات دراسية تعليمية للموظفني العموميني واملوظفني املعيـنني            
ــني        ــة للمــساواة ب ــادئ توجيهي ــذايت، ويف شــكل إعــداد مب ــة ذات احلكــم ال يف اجملتمعــات احمللي

زيـز التعـاون والتنـسيق بـني     وقد عملت األنشطة املنفّذة أيضاً علـى تع      .  احمللية التنميةاجلنسني يف   
وليـست هـذه اآلثـار    .  النـساء والرجـال  بـني احلكومة واملنّسقني احملليني املعنـيني بتكـافؤ الفـرص      

منظورة بعد بشكل كامل، بيد أن بعض آثار اجلهود املنهجيـة يف سـبيل زيـادة القـدرات ميكـن               
 .مشاهدهتا فعالً من الناحية العملية

الـدفاع، الـيت مل تكـن يف حـد ذاهتـا مـن اجلهـات القائمـة         وعلى سبيل املثال فإن وزارة   
ــة األوىل، نفّــذت عــدد   ــة مــن أجــل   اًباألنــشطة احملــّددة يف اخلطــة الدوري  مــن أنــشطة ذات دالل

وقـد وقّـع أفـراد مـن القـوات املـسلحة الـسلوفينية إعالنـاً بـشأن                 . تشجيع املساواة بـني اجلنـسني     
 العامة أمـراً يفـرض      القيادةحرش اجلنسي، وأصدرت    سياسة عدم التهاون مطلقاً فيما يتعلق بالت      

تنفيـذي  وإضـافة إىل هـذا ُشـرع يف تنفيـذ إجـراء      . االلتزام بالتصرف وفقاً لإلعـالن املوقّـع عليـه        
زيـادة علـى   .  القـوات املـسلحة الـسلوفينية   ل املزعـوم داخـ     املـستهجن   يف حاالت السلوك   موحد

سلحة الـسلوفينية، وهـو يتـضّمن نـصوص         ذلك، صـدر القـانون اخلـاص باخلدمـة يف القـوات املـ             
أحكام بشأن موضـوع املـساواة بـني اجلنـسني هبـدف كفالـة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بـأفراد                        
القــوات املــسلحة الــسلوفينية مــن اجلنــسني، كمــا ُعــدلت أيــضاً وفقــاً لــذلك القواعــد اخلاصــة     

 . يف القوات املسلحة السلوفينيةاخلدمات العسكريةب
دوريــة، ُوضــعت عــدة أنــشطة أخــرى بغيــة تيــسري عمليــة التوفيــق بــني ووفقــاً للخطــة ال 

 نوية منتظمـة بـشأن األسـرة واملؤسـسات         جـوائز سـ    مـنح العمل واحليـاة األسـرية، وهـذا يـشمل          
 تكرميـاً للـشركات     ٢٠٠٧مـايو   /وُمنحـت الـشهادات األوىل يف أيـار       . املراعية لظـروف األسـرة    

 إىل ١٠الرابطــات الــيت يعمــل يف إطارهــا مــن واملؤســسات العامــة واملنظمــات غــري احلكوميــة و
خدام شـهادة   تويعتـرب اسـ   .  من املوظفني املسجلني والذين مقرهم يف مجهورية سلوفينيا        ٣ ٠٠٠

ــة لظــروف األســرة  املؤســسة -األســرة ” ــى إســداء    “ املراعي ــنص عل ــة وهــو ي إجــراًء للمراجع
ها بغيــة إدارة املــوارد املــشورة إىل أصــحاب العمــل فيمــا خيــص األدوات الــيت يتعــّين اســتخدام   

البـــشرية بطريقـــة أجنـــع يف ســـياق التوفيـــق بـــني األســـرة واحليـــاة العمليـــة للمـــوظفني، وتقيـــيم  
 .االستخدام الناجع هلذه األدوات

 يف سـوق العمـل وخللـق وظـائف جديـدة لفئـات        للمـرأة وبغية زيـادة القـدرة التنافـسية         
رع يف تنفيـذ مـشروع جتـرييب، يقـّدم          يصعب من الناحية اهليكلية توظيفهـا يف سـوق العمـل، شُـ            

، ودراســتان جتريبيتــان ُنفــذتا بــشأن األســر )مــع مهــام مرتليــة ورعايــة أطفــال(املــساعدة املرتليــة 
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 مـع مـستويات متدنيـة       العـاطالت  ذات األطفال الصغار وفيما بني النساء غري املـسّنات           املعيشية
 يف  واملـشمولة ديهن أطفـال صـغار      وأظهرت الدراستان أن معظم األمهات الالئي ل      . من التعليم 

ــسبة   جــالدراســة يف حا ــة وأن ن ــساعدات مرتلي ــسّنات غــري    ٦٠ة إىل م ــساء امل ــن الن ــة م  يف املائ
ــة مقابــل أجــر مناســب، إذا مــا       املوظفــات علــى اســتعداد للمــشاركة يف نظــام املــساعدة املرتلي

 .من الوكاالتاتيحت الفرصة لتقدمي خدماهتن من خالل وكالة 
اً أنشطة لبلـوغ األهـداف يف جمـاالت أخـرى، مـن بينـها تعزيـز دور املـرأة           ت أيض ذّوُنف 

يف العلم والثقافة، واحلد من الفروق بني اجلنسني يف سياق الربامج واملشاريع الرامية إىل حفـظ                 
وحتسني الصحة واملساواة بني اجلنسني يف تنمية اجملاالت الزراعيـة والريفيـة، ومنـع العنـف ضـد                  

 .هبا واالستغالل اجلنسي واالجتار املرأة
ــدء عمــل احملاميــ   - ٤ ــر إىل ب ــشري التقري ــة ةوي ــساواة  مل الداعي ــدأ امل ــصة ب ــيت تعتــرب خمت  ال

ولدى سـلوفينيا حمـامٍ     . ٢٠٠٥يناير  / إىل حاالت التمييز املزعومة يف كانون الثاين       بالسماع
. خاص معـين باملـساواة بـني اجلنـسني ويعمـل كموظـف عمـومي يف مكتـب تكـافؤ الفـرص                     

 .)١٣ و   ١٢الفقرتـان   (يرجى تقدمي معلومات عن الفروق يف وظائف هـاتني املؤسـستني            و
ــدِّمت لــدى هــاتني        ــد مــن املعلومــات عــن عــدد احلــاالت الــيت قُ ــضاً تقــدمي مزي ويرجــى أي

 . تبعاً لذلكاملؤسستني من النساء الالئي واجهن متييزاً، ونتيجة هذه احلاالت واالمتثال
 بـني  بتكـافؤ الفـرص   حماميـة معنيـة  كـافؤ الفـرص بتعـيني       ت مكتب، قام   ٢٠٠٣سنة  منذ   

وهنـاك هـدف آخـر      . وهي خمّولة بفحص حاالت التمييـز املزعـوم بـني اجلنـسني           . املرأة والرجل 
 النـساء والرجـال، وهـو اإلسـهام يف زيـادة الـوعي              بـني تكـافؤ الفـرص     ة املعنيـة ب   من تعيني احملامي  

 .واملعرفة بشأن حقوق اجلنسني يف املساواة
ويتمثــل . بــدأ املــساواة أيــضاً مهــام منــصبهاالداعيــة مل، تولّــت احملاميــة ٢٠٠٥يف ســنة و 

اجلنـسية، األصـل العنـصري      (دورها يف فحص حاالت التمييز املزعوم بسبب ظروف شخـصية           
أو العرقي، املعتقد الديين أو غريه، حالة العجز، السن، التوّجه اجلنـسي أو أي ظـرف شخـصي            

؛ OJ RS No. 93/2007-UPB1(بـدأ الـوارد يف قـانون املـساواة يف املعاملـة      تنفيـذ امل ميـنح  و. )آخر
بـدأ املـساواة بعـض االختـصاصات     احملاميـة الداعيـة مل    ) “ZUNEO” املشار إليـه فيمـا بعـد باسـم        

للمحاميـة، حـىت قبـل       من املبدأ املعين باملساواة يف املعاملة يتيح         ١٦ ومن مث فإن املادة      .اإلضافية
طلب كتابةً أن تتخذ اجلهـة أو اهليئـة الـيت حـدث هبـا االنتـهاك املزعـوم                   يف أن ت  استعراض احلالة   

خطـوات حلمايــة الــشخص الــذي تعــرض للتمييــز مـن اإليــذاء، أو القــضاء علــى النتــائج املترتبــة   
بـدأ املـساواة يف املعاملـة وهـو القـدرة           الداعيـة مل   ةُمنح للمحامي ومثة اختصاص جديد آخر     . عليه

ــضية   ــة الق ــى إحال ــصة  عل ــيش املخت ــة التفت ــان (إىل هيئ ــساواة يف  ٢١ و ٢٠املادت ــانون امل  مــن ق
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رسـل الـرأي إىل سـلطات التفتـيش يف حالـة عـدم التعـاون مـع           أن ت  ة احملامي ه وعلى هذ  .)املعاملة
اهليئة املشتبه يف ارتكاهبا االنتهاك، وإذا مل تقـم بإزالـة املخالفـات املوجـودة وفقـاً لتوصـياهتا، أو                    

واملفتـشة مطالبـة باسـتعراض      . بالغهـا بالتـدابري املتخـذة يف اإلطـار الـزمين احملـّدد            إذا فشلت يف إ   
أو وجـدت أن مجيـع الـدالئل         -والتحرك من أجل بدء إجراءات اجلنحة إذا وجد         ة  رأي احملامي 

 .تشري إىل وجود متييز
، عنـدما   ٢٠٠٥ها املـرأة بعـد سـنة        تـ قدمالنسبة املئوية من الـشكاوى الـيت        وقد نقصت    

 - ٢٠٠٤ ، يف املائـة   ٦٣,٤ - ٢٠٠٣( يف   ابـدأ املـساواة يتـوىل منـصبه       مل الداعيـة  ة احملامي تبدأ
ــة٣٤,٧- ٢٠٠٥ ،٦٦,٧ ــة٤٦,٥ - ٢٠٠٦ ، يف املائـ ــة٣١,٤ - ٢٠٠٧ ، يف املائـ  ، يف املائـ

 ).٢٠  و١٥بني (يف حني بقي عددهم املطلق متشاهبا 
تتـضّمن عالقـات يف      ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦ النساء يف سـنيت      قدمتهاومعظم الشكاوى اليت     

بـدأ املـساواة سـبعة      احملاميـة الداعيـة مل     تويف هذا التقرير أصـدر    . العمل ومسائل خاصة بالعمالة   
ويف ثالث قضايا تأكـد التحـرش اجلنـسي يف مكـان         . آراء تؤكّد وجود متييز جنساين ضد املرأة      

وقـضية ثابتـة    العمل، وكانت هناك قضيتان مؤكدتان ثابتتان خبصوص التمييز يف جمـال العمـل،              
للتمييــز يف جمــال الترقيــة وقــضية ثابتــة للتمييــز يف مــنح جــوائز للرجــال والنــساء يف املــسابقات     

 أمراً على املنتهكني بأن يعملوا فـوراً علـى القـضاء            ة احملامي تويف مجيع القضايا، فرض   . الرياضية
ويف .  املـستقبل على االنتهاكات واختاذ اخلطوات الضرورية لضمان عـدم التمييـز ضـد املـرأة يف     

، ممـا نـتج عـن إحالـة     ةقضية من قـضايا التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل، أُغفلـت آراء احملاميـ         
 مما أسـفر عـن إحالـة املوضـوع إىل هيئـة التفتـيش العماليـة مـن                    العمالية املسألة إىل هيئة التفتيش   
 .أجل مزيد من النظر فيها

اء والرجـال يتـيح أساسـاً قانونيـاً      النـس بـني يذكر التقريـر أن قـانون تكـافؤ الفـرص         - ٥
). ٢٢الفقــرة ( مــن االتفاقيــة ٤ مــن املــادة ١العتمــاد تــدابري خاصــة مؤقتــة، وفقــاً للفقــرة 

ويرجى تقدمي معلومات عن أية تدابري خاصة مؤقتة اضطُِلع هبا أو متوخاة يف إطار القـانون                
 .احية الفعلية وتأثري ذلكمن تعزيز إعمال املساواة بني اجلنسني من الناحية القانونية والن

، بـدأ تنفيـذ القـانون املعـّدل اخلـاص بتنفيـذ مبـدأ املـساواة يف                  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٥يف   
 طريقـة اعتمـاد التـدابري    وعمل، ضمن أمـور أخـرى علـى إبطـال    ) OJ RS No. 61/2007(املعاملة 

 ٩ و   ٨ املـادتني     النساء والرجال على النحو املنصوص عليه يف       بنياخلاصة بإنشاء تكافؤ الفرص     
أ  - ١٠ووفقـاً للمـادة   ). OJ RS No. 59/2002(من قانون تكافؤ الفرص أمـام النـساء والرجـال    

اجلديدة من قانون مبدأ املـساواة يف املعاملـة، كانـت التـدابري اخلاصـة هتـدف إىل كفالـة املـساواة                 
ات التعليميـة   الفعلية بني اجلنسني لكي تتخذها السلطات احلكوميـة وأصـحاب العمـل واملؤسـس             
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وجيب على الكيانـات املـذكورة      . واألحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املدين وسائر الكيانات      
تنفّـذ هـذه    قـوانني ذات صـلة      آنفاً أن حتدِّد الغرض واألسـس الالزمـة العتمـاد تـدابري خاصـة يف                

 .التدابري اخلاصة
د خطة عمـل واقتراحهـا   ومع الالئحة اجلديدة، ليست الكيانات مطالبة بعد اآلن بإعدا   

وقـد أظهـرت املمارسـة العمليـة أن طريقـة       . إىل مكتب تكافؤ الفـرص مـن أجـل املوافقـة عليهـا            
مل تكـن    النـساء والرجـال      بـني اختاذ تـدابري خاصـة علـى النحـو احملـّدد يف قـانون تكـافؤ الفـرص                   

افقـة عليهـا    ص من أجل املو   ، نظراً ألن التدابري اخلاصة اقُترحت على مكتب تكافؤ الفر         مشجعة
وحنـن نتوقـع أن الطريقـة اجلديـدة األيـسر يف اختـاذ تـدابري           . ار القانون ساري املفعول   منذ أن ص  

 املــساواة بــني حتقيــقخاصــة مؤقتــة ســوف تــشجع علــى اســتعمال هــذه التــدابري أيــضاً يف جمــال  
 .اجلنسني

 املشاركة السياسية وصنع القرار
ــذكر التقريــر  - ٦  بــشأن الوطنيــة قــانون اجلمعيــة   أن وضــع مــشروع قــانون ُيعــّدل   ي

ــاً    ــات جيــري حالي ــزم أن يعتمــد يف ســنة   وكــاناالنتخاب ــن املعَت ــدمي يرجــىو. ٢٠٠٦ م  تق
 مـن   يقـدمها /سـيقدمها  وأن التدابري اليت     اعتمدمعلومات عّما إذا كان مشروع القانون قد        

 أيـضاً   ويرجـى .  فيما يتعلق باالنتخاب   ة الرجال والنساء قائم   بنيأجل تعزيز تكافؤ الفرص     
بـشأن  ) ٢٠٠٥(تقدمي معلومات عن أثر القانون اجلديد املعدِّل لقانون االنتخابـات احملليـة             

 ).٧الفقرة  (٢٠٠٦دية يف االنتخابات احمللية املعقودة يف سنة ل البس يف اجملالمتثيل املرأة
ــات يف     ــوائم املرّشــحني فيمــا يتعلــق باالنتخاب ــساء والرجــال يف ق ــد التمثيــل األدىن للن  حتدي

 اجلمعية الوطنية
 الوطنيـة اعتمدت اجلمعية الوطنية جلمهوريـة سـلوفينيا القـانون املعـّدل لقـانون اجلمعيـة               

 ويــشترط نــص احلكــم .)OJ RS No. 78/2006 (٢٠٠٦ يوليــه/اخلــاص باالنتخابــات يف متــوز
ة مـن   الفقرتـان الـسادسة والـسابع     (الذي يطلب متثيالً متوازناً للجنسني معاً يف قوائم املرشـحني           

، ال  قل أربعـة مرشـحني     قائمة املرشحني اليت حتتوي على األ       أياً من اجلنسني على    ، أن ٤٣املادة  
 يف املائــة مــن إمجــايل العــدد ٣٥بــد أن حيــصل أي مــن اجلنــسني علــى نــسبة متثيــل ال تقــل عــن  

 قوائم املرشحني ثالثة مرشـحني       تتضمن ويف حالة أن  . الفعلي للمرشحني املوجودين يف القائمة    
 .نسنيقط فال بد وأن يدخل يف ذلك ممثل على األقل من أي من اجلف

جلنــة االنتخابــات قــوائم   مــن القــانون اجلديــد كــذلك أن تــرفض   ٥٦ املــادة وتــشترط 
 OJ RS( القانون املعّدل لقانون االنتخابـات احملليـة   وعلى غرار. متتثل للقانون املرشحني اليت ال

No. 72/2005( نـّصاً يـذكر أن   الوطنيـة  بـشأن االنتخابـات يف اجلمعيـة    ، يتضّمن القانون اجلديـد 
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االنتخابات األوىل للجمعية الوطنية واملتعّين القيام هبا بعد سـّن القـانون قـد تكـون هلـا حـصص                 
 . يف املائة كحٍد أدىن للجنسني٢٥ بنسبة  متثيلمتدنية من اجلنسني، أي

بشأن متثيل ) OJ RS No. 72/2005(تأثري القانون املعدِّل لقانون االنتخابات احمللية 
 ٢٠٠٦املرأة يف اجملالس البلدية بعد االنتخابات احمللية سنة 

يت تـشترط أن كـل واحـد مـن اجلنـسني            تعديل القانون بشأن االنتخابات احمللية ال     عمل   
 يف املائـة مـن مواقـع املرشـحني علـى      ٢٠ مـا ال يقـل عـن نـسبة      احلـصول علـى  جييـز لـه القـانون   
 وباملقارنــة مــع .٢٠٠٦رشــحات يف قــوائم املرشــحني لالنتخابــات احملليــة ســنة  حتــسني متثيــل امل

، ازدادت حــصة املــرأة يف قــوائم املرّشــحني بنــسبة ٢٠٠٢االنتخابــات احملليــة الــيت جــرت ســنة 
وجتــاوز متثيــل املــرأة يف  ).  يف املائــة٣٢,٨ يف املائــة إىل ٢١,٢مــن نــسبة  (نقطــة مئويــة ١١,٦

ــوائم املرشــحني    ــسبةمعظــم ق ــتثنائية يف     ٣٠ ن ــيت مل حتــدث ســوى يف حــاالت اس ــة، ال  يف املائ
ساهم نصيب املرّشحات بشكل أكرب يف نـصيب األعـضاء املنتخبـات يف اجمللـس،     كما  . املاضي

 يف املائـة بعـد انتخابـات سـنة          ٢١,٥ إىل   ٢٠٠٢ يف املائة يف سـنة       ١٣,١نسبة  حيث ازداد من    
٢٠٠٦. 

م املعايري املتعلقة بتنفيذ مبدأ التمثيـل املتـوازن         يرجى توضيح أثر املرسوم الذي ينظّ      - ٧
ويرجـى  . ل يف تكـوين اهليئـات العاملـة ويف تعـيني وترشـيح ممـثلني حكـوميني                للمرأة والرجـ  

أيضاً تقدمي معلومات عن االستثناءات اليت تـسمح باالنتقـاص مـن مبـدأ التمثيـل املتـوازن،                  
لتقـسيم جزئيـاً بـني ميـادين العمـل الـيت        بقاء اللتقرير نتج عن استعماله حقيقةوالذي وفقاً  

 ).٧٩ و ١٦الفقرتان  (.ها الذكور وتلك اليت تسود فيها اإلناثفييسود 
ومــن خــالل تنفيــذ املرســوم الــذي يــنظم املعــايري لتنفيــذ مبــدأ التمثيــل املتــوازن للمــرأة     

 .OJ - RS No(ثلني حكــوميني  ويف تعــيني وترشــيح ممــ العاملــةوالرجــل يف تكــوين اهليئــات  

أمــا متوســط متثيــل املــرأة يف اهليئــات . متثيــل املــرأة يف اهليئــات العامــةأخــذ يــزداد ، و)103/2004
 يف  ٤١ يبلـغ     فإنـه  ٢٠٠٨سـنة   يف  ) ة واجملالس احلكومية  لفرق العمل، واهليئات العام   (احلكومية  

دة يف  املـرأة بـني ممثلـي احلكومـة العتبـة احملـد      حصةويف املؤسسات العامة يتجاوز متوسط      . املائة
 يف ٤٩تبلـغ   عتبة التوازن اجلنساين، حيث أن هناك نسبة متثيـل    االتشريعات السلوفينية باعتباره  

 يف املائـة علـى األقـل يف       ٤٠ ومـع ذلـك، فـإن هـدف الوصـول إىل نـسبة               .٢٠٠٨املائة يف سنة    
وكـاالت  ل متثيل النساء يف ممثلـي احلكومـة يف ا         متثيل املرأة والرجل ال تزال دون بلوغها يف إدارة        

ــة مــن النــساء ميثلــون احلكومــة يف الوكــاالت   ٣١والــصناديق، حيــث ال يوجــد ســوى    يف املائ
 . يف املائة يف الصناديق٣٧ونسبة 
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 يف املائـة يف تكـوين اهليئـات         ٤٠أما مناصرو االبتعاد عـن حـصة متثيـل اجلنـسني بنـسبة               
 حيكمهـا القـانون العـام،       احلكومية وفرق العمل واجملالس احلكومية وممثلي احلكومة يف كيانـات         

 ال يتـوفر هلـم مـا        م يف غالب األحيان يؤيدون موقفهم بأسباب موضوعية مثـل حقيقـة أهنـ             مفإهن
. يكفي من األشخاص من جنس معّين حبيث يستوفون املعايري الفنية واملعايري األخـرى املطلوبـة              

 مبـدأ التمثيـل    عـن تكـون االحنرافـات    ، الوظيفـة  بعامـل ويف هيئات حيث تتحـدد فيهـا العـضوية          
 . الدولةومناصب أمناء كاٍف من املرأة يف الوظائف الوزارية نتيجة عدم وجود عدداملتوازن 

يرجــى تقــدمي معلومــات، تتــساير مــع طلــب اللجنــة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقة،   - ٨
بشأن حالـة النـساء املـسّنات، خـصوصاً يف املنـاطق الريفيـة، وحالـة األقليـات مـن النـساء،                      

صوصاً نساء طائفة الروما، مبا يف ذلك ما يتعلق بالعمالة والضمان االجتماعي والتعليم          وخ
 ويرجـى   )١().٢٢٣، الفقـرة    A/58/38(والصحة وبشأن التدابري املتخذة يف هذا اخلـصوص         

“  القيـام بـذلك    يـستطعن نـساء الرومـا     ” تنفيـذ املـشروع اإلقليمـي        نإعطاء تفاصيل ع  أيضاً  
 مــن التقريــر، وتــأثري ذلــك علــى مــشاركة نــساء طائفــة الرومــا يف ٩٥املــذكورة يف الفقــرة 

 .احلياة العامة والسياسية
 نساء طائفة الروما

تكّونت فـروق كـبرية بـني أفـراد طائفـة الرومـا يف سـلوفينيا بـسبب الظـروف التارخييـة                  
ن، وغريهـا مــن الظــروف اســتناداً إىل التقاليــد وطريقــة معّينــة للحيــاة ختتلــف عــن غالبيــة الــسكا 

كما أن الظروف اليت يعيش فيهـا ممثلـو طائفـة الرومـا             . ومستوى االندماج يف البيئة االجتماعية    
 أكــرب الفــروق بــني طائفــة الرومــا املــستقرة   مالحظــةوميكــن . ختتلــف وفقــاً للمنطقــة اجلغرافيــة 

ــوب شــرق ســلوفينيا وبركمــوري وســكان       ــيت تعــيش يف جن ــدياً وال ــذين   تقلي ــا ال ــة الروم طائف
ومعظــم األشــخاص املهــاجرين مــن  .  مــن كوســوفو ومقــدونيا أساســاًراً قــادمنيهــاجروا مــؤخ

ويف . وعلـى دور املـرأة داخـل األسـرة         وهـذا يـؤثر علـى تقاليـدهم          ،طائفة الروما هـم مـسلمون     
 لبيانـات مركـز   ن وفقـاً  معظم سكان طائفة الروما املهاجرية ماريبور حيث يعيش   اضرمنطقة ح 

ــة، تنقــسم طائفــ اخلــدمات االجتماع ــا إىل معــشرين ي ــهم يعــيش يف مــساكن   . ة الروم فكــثري من
ــة وهــم يــشغلون وظــائف   أمــا األطفــال يف ســن الدراســة هــم مــشتتون يف   . الرعايــة االجتماعي

بـني  أما معرفـة القـراءة والكتابـة        . مدارس خمتلفة وهم حيضرون يف املدرسة بشكل منتظم تقريباً        
 غالبـاً مـا يعـانون مـن سـوء فهـم           ميـة، وهـ   السكان املسّنني، وخصوصاً النساء، فهي متدنية للغا      

 امرأة يف برنامج حمو األمية، وذلك بالتعاون مـع مركـز       ٤٠وقد التحق حوايل    . اللغة السلوفينية 

__________ 
 .٢٢٣ الفقرة ٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 



CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1  
 

08-43962 13 
 

عـدد  أيـضاً    للكبـار ويتزايـد      االبتـدائي التعلـيم     مرحلـة  تعليم الكبار يف ماريبور، وقد أجنز هؤالء      
 .ةالكبار املشاركني يف الربامج التعليمية القصري

 معظـم أجـزاء أوروبـا مـا زلـن           مثلما يف وحنن نقّدر أن نساء طائفة الروما يف سلوفينيا،          
اليـد هـذه الـيت يـسيطر فيهـا الـذكور، ال             ونتيجـة للتق  . بزعامة الرجال يعشن يف وحدات أسرية     

 معظــم القــرارات األساســية يف  تــستلزمالنــساء بكامــل حريــة االختيــار يف املــسائل الــيت   تتمتــع 
وتتعـرض  . التايل فإهنن حمرومات من التمتع بشكل كامـل حبقـوق اإلنـسان األساسـية             حياهتن وب 

 . على أساس اخللفية العرقية وعلى أساس نوع جنسهن-نساء طائفة الروما إىل متييز مزدوج 
 األســس القانونيــة الــيت تــنظّم وضــع ممثلــي )٢( مــن دســتور ســلوفينيا٦٥وتــرد يف املــادة  

ــا١٣ًكمــا ينظمهــا  طائفــة الرومــا يف ســلوفينيا   علــى مــستوى )٣( مــن قــوانني املقاطعــات  قانون
ومثـة وثيقـة هامـة    ). OJ RS No. 33/2007(املقاطعات وقانون شـامل، أي قـانون طائفـة الرومـا     

املعتمـدة يف سـنة     “ برنـامج التـدابري ملـساعدة سـكان الرومـا         ”وهي مـا تـزال ذات أمهيـة         أخرى  
ئفــة الرومــا يف اجملــاالت األساســية، مثــل قــضايا   والــيت تعتمــد تــدابري لتحــسني حالــة طا ١٩٩٥

اإلقامــة والقــضايا التعليميــة وقــضايا التوظيــف والرعايــة لألســرة واملــسائل االجتماعيــة والرعايــة 
وينبغــي أن نوضــح . تنظــيم طائفــة الرومــا والــصحية والتنميــة الثقافيــة لطائفــة الرومــا، وإعــالم   

لــى أن تكــّرس الــوزارات والوكــاالت    ارات الــيت أصــدرهتا احلكومــة، وتــنص ع   قــرخمتلــف ال
وإشـراك هـؤالء يف   اختـصاصاهتا    بقـضايا طائفـة الرومـا داخـل حـدود     احلكومية اهتمامـاً خاصـاً   

 . يف جمال نشاطهاالربامج الوطنية
وتعَتَبر حالة نساء طائفة الروما يف عملية التعليم حالة خصوصية، حيث تبـيِّن البيانـات                

وحيـدث يف   . ا هن بوجه عام أقل تعليمـاً مـن نظـرائهم الـذكور            اإلحصائية أن نساء طائفة الروم    
 االبتـدائي كثري من األحيان أن تتسرب الفتيات مـن املدرسـة يف الـسنوات األخـرية مـن التعلـيم                   

يونيـه  / حزيـران  -مـايو   /ويف ميدان التعليم اعتمدت جمالس اخلرباء املختصني يف أيـار         . ويتزوجن
ــيم ســكان طائفــ  ” ٢٠٠٤ ــة ســلوفينيا اســتراتيجية لتعل ــا يف مجهوري وتــصلح الوثيقــة  . “ة الروم

وهـي تـشمل حتلـيالً للحالـة الراهنـة          . أساساً لتدابري يف املستقبل يف ميـدان تعلـيم سـكان الرومـا            
__________ 

 من دستور سلوفينيا تنص على أن الوضع واحلقوق اخلاصـة لطائفـة الرومـا الـيت تعـيش يف سـلوفينيا             ٦٥املادة   )٢( 
 .ونينظمها القان

قانون احلكم الذايت احمللي، قانون االنتخابات احمللية، قانون تسجيل حقـوق التـصويت، قـانون تنظـيم ومتويـل                  )٣( 
التعليم، قانون رياض األطفـال، قـانون املـدارس االبتدائيـة، قـانون وسـائط اإلعـالم، قـانون املكتبـات، قـانون                    

يـز التنميـة اإلقليميـة املتوازنـة، قـانون راديـو وتليفزيـون        بشأن تنفيذ الصاحل العام يف ميـدان الثقافـة، قـانون تعز       
سلوفينيا، قانون متويل البلديات؛ و قـانون محايـة التـراث الثقـايف اجلديـد أصـدرته اجلمعيـة الوطنيـة جلمهوريـة               

 .٢٠٠٨فرباير / شباط١سلوفينيا يف 
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والتدابري اليت اختذهتا الوزارة املختـصة، وتـشمل استعراضـاً عامـاً للحـاالت املستعـصية الرئيـسية                  
 قيـد أطفـال طائفـة الرومـا يف ريـاض األطفـال،            ،لعلـى سـبيل املثـا     (وتوصيات من أجـل حلـها       

واستمرار التعليم الفين للمعلّمني، وطرح املوضوع االختيـاري ثقافـة طائفـة الرومـا يف املـدارس                 
ويف صــياغة هــذه الوثيقــة، شــارك احتــاد طائفــة الرومــا يف ســلوفينيا وال يــزال    .).  إخلاالبتدائيــة

 . ه الوثيقة يف تنفيذ هذ، عن طريق ممثليه،يشارك بنشاط
 نظّم منتدى املرأة داخل احتاد طائفة الروما يف سـلوفينيا مـؤمتراً           ،وعلى املستوى الوطين   

 ٧يدور حول طرق حتسني حالة املرأة يف طائفة الرومـا يف سـلوفينيا، وقـد ُعِقـد هـذا املـؤمتر يف          
 .٢٠٠٨يونيه /حزيران

 “يستطعن القيام بذلكنساء طائفة الروما ”مشروع 
أنشطة فرقة العمل املعنية باملساواة بني اجلنسني مع ميثـاق االسـتقرار، جـرى              يف نطاق    

وكـان  . ٢٠٠٣يونيـه   /يف حزيـران  “ يستطعن القيـام بـذلك    نساء طائفة الروما    ”تنفيذ مشروع   
الغرض من املشروع هو متكـني نـساء طائفـة الرومـا وتـشجيعهن علـى أن يـصبحن مـشاركات                     

وقــد ُنفِّــذ املــشروع يف مخــس مــدن يف  . نــشطة الــسياسيةبدرجــة أكــرب يف األنــشطة العامــة واأل
وركّـزت احللقـات    . سلوفينيا، ويف املراكز اإلقليميـة حيـث تعـيش غالبيـة سـكان طائفـة الرومـا                

 االتصاالت االجتماعية بني نـساء طائفـة الرومـا، وتبـادل اخلـربات، وإجيـاد                إقامةالدراسية على   
وهـذا املـشروع كـان      .  خالل التعـاون املتبـادل     تحقيق األهداف املتفق عليها من    لحلول وطرق   

يعـين خطـوة لألمـام يف افتتــاح حـوار بـني الـذكور واإلنــاث يف شـعب الرومـا واملمـثلني لغالبيــة          
السكان حول إجياد الطرق ملكافحة التحيُّز وحـل املـشاكل معـاً وبنـاء الثقـة املتبادلـة واالحتـرام                    

 .واملساواة
تــشجيع نــساء طائفــة الرومــا علــى :  فيمــا يلــيوتتمثــل األهــداف األساســية للمــشروع 
لصفوف ودخول اجملال العام واجملال السياسي مبزيد من الثقـة، وتغـيري الـصورة الـسلبية                توحيد ا 

 وإنشاء تعاون بـني نـشطاء طائفـة الرومـا       أعني اجلماهري، لسكان الروما ونساء طائفة الروما يف       
ــة   والنــشطاء مــن غــري هــذه الطائفــة، وإقامــة حــوار بــني     نــساء طائفــة الرومــا والــسلطات احمللي

وأرسـى املـشروع أيـضاً خطـة        .  امرأة مـن طائفـة الرومـا       ٨٥وقد شارك يف املشروع     . والوطنية
 جهــود التعــاونإمكانيــة  توضــيح أهنــا فتحــت اجملــال أمــام  ومــن األمهيــة لــذلكطويلــة األجــل، 

طون يف إدارة محايـة حقـوق       ومثة إجناز ملموس آخر وهو أن امليـسِّرين ناشـ         . واملقارنات الدولية 
ــذ أعمــاهلم      ــسبة يف املــشروع يف تنفي ــة املكت . نــساء طائفــة الرومــا، وأهنــم قــد اســتخدموا املعرف

وتشغل إحداهن منصب أمينة اجمللس احمللي لطائفة الرومـا يف سـلوفينيا وأخـرى تـشغل منـصب             
 . احتاد طائفة الروماةرئيس



CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1  
 

08-43962 15 
 

يـستطعن  نـساء طائفـة الرومـا       ”ع  وقد ُنـشرت االسـتنتاجات الـيت توصـل إليهـا مـشرو             
يف نــشرة مطبوعــة ويف الــصحف العلميــة وُعرضــت يف أمــاكن يــسكنها شــعب  “ القيــام بــذلك

وقد ساهم هذا يف زيادة مشاركة نساء طائفة الروما الالئي لـديهن اآلن حـضور أكـرب                 . الروما
اء طائفـة الرومـا     نـس (يف احلياة العامـة داخـل اجملتمـع احمللـي لطائفـة الرومـا ويف سـكان األغلبيـة                    

يعملــن يف خمتلــف املناصــب مثــل رئيــسة حتريــر برنــامج إذاعــي أســبوعي لــسكان الرومــا علــى     
 مجعيـة مـن اجلمعيـات الـسياحية، وضـابطة شـرطة يف وحـدة               ةاإلذاعة الوطنيـة، ومنـصب رئيـس      

املناديـات بالتقـدُّم يف إدراج نـساء طائفـة          ومـن بـني     ). إدارية حملية حيـث يعـيش سـكان الرومـا         
  جمــالس يفانتخاهبمــاومــا يف احليــاة الــسياسية عــضوان مــن النــساء يف اجملــالس البلديــة جــرى  الر

البلديات يف إطار قانون احلكـم الـذايت احمللـي ليتمـتعن بـاحلق يف متثيـل طائفـة الرومـا يف اجمللـس                        
 ).املناطق اليت يعيش فيها السكان األصليون لطائفة الروما(البلدي 

 املرأة الريفية
مقارنــة البيانــات اإلحــصائية الــيت قــدمها املكتــب اإلحــصائي جلمهوريــة ســلوفينيا تبــيِّن  

 أن املرأة الريفية الـسلوفينية      ٢٠٠٧ وسنة   ٢٠٠٥واليت جرى مجعها يف النصف األول من سنة         
 ازداد عمرها مبقدار أربع سـنوات عّمـا كـان عليـه اإلحـصاء يف سـنة                  )٤(٢٠٠٧العادية يف سنة    

، كمــا أهنــا هــي وأفــراد أســرهتا  االبتــدائيوقــد اســتكَملت التعلــيم ، ) ســنة٥٤العمــر  (٢٠٠٥
 ، منـذ سـنتني    هـو احلـال   كمـا   )  فـداناً  ١٥,٥٧( تقريباً يف نفس مـساحة األرض الزراعيـة          يعملن
وقــد ) مــن احليوانــات ٥,٥ (٢٠٠٥ يف كــان عليــه احلــال بتربيــة ماشــية أقــل ممــا  املــرأةوقامــت

، وهـو  ) سـاعة ٤٠ (٢٠٠٥ام بالعمـل مقارنـة بـسنة    إىل ساعتني أقل للقيـ   يف املتوسط   احتاجت  
 .ُيعتَبر ساعة أكثر تقريباً من النساء الالئي يعملن يف سلوفينيا يف املتوسط ما

 أن ٢٠٠٧ويذكر ما يزيد علـى الثلـثني مـن النـساء الالئـي يعملـن يف الزراعـة يف سـنة                
 .نتظمـاً عـن أعمـاهلن   وضعهن يشبه وضع فـرد يـساعد األسـرة، مبعـىن أهنـن ال يتقاضـني أجـراً م                

يعملن يف الزراعة وهن يعملن علـى       )  سنة أو أقل   ٤٥(وهناك اخلمسان من النساء األصغر سّناً       
حييط به، وهنـاك مخـس النـساء غـري عـامالت، ومخـس               أساس التفرُّغ أو يعملن يف املسكن وما      

ــسا     ــوت، ومخــس الن ــات بي ــساء هــن رّب ــات   ء الن ــة أو يف الكلي ــدارس ثانوي ــات يف م . هــن طالب
وتتضافر األحوال املذكورة سابقاً إىل درجة كـبرية حيـث يـساعد كـثري مـن النـساء العـاطالت                    

وحــوايل ثالثــة . يف أعمــال مــسكن األســرة ومــا حيــيط بــه ويف الوقــت نفــسه يبحــثن عــن عمــل 

__________ 
أكتـوبر  / تـشرين األول ١٤وفينيا، املكتـب اإلحـصائي جلمهوريـة سـلوفينيا، النـساء الريفيـات يف سـل          : املصادر )٤( 

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٢ و ٢٠٠٥
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ربات بيـوت أو متقاعـدات عـن         سنة هن    ٤٥أرباع النساء الريفيات الاليت تزيد أعمارهن عن        
 .العمل

اء األصــغر ســناً العــامالت يف الزراعــة رغبــة يف تلقــي التعلــيم، حيــث أن   وتبــدي النــس 
مخــس هــؤالء مقّيــدات يف تعلــيم نظــامي، ومــا يزيــد علــى نــصف النــساء األصــغر ســّناً أكملــن   

وال يزال املستوى التعليمي للنساء الريفيات املـسّنات متـدنياً          . ٢٠٠٧التعليم الثانوي حىت سنة     
 .٢٠٠٥ملقارنة مع بيانات سنة نسبياً مع ذلك وقد تناقص با

الربنامج الوطين لتعمـيم املنظـور      ” اعتمدت حكومة مجهورية سلوفينيا      ٢٠٠٦يف سنة    
وهــذه الوثيقــة االســتراتيجية تــضع . “اجلنــساين يف الزراعــة وتنميــة املنــاطق الريفيــة يف ســلوفينيا

ــسِّرين     ــشطة األساســية واملي ــدابري واألن ــة واألهــداف والت ــادئ التوجيهي ــضمان  املب ــسياسات ل  لل
 من املناطق الريفيـة      االجتماعية  وخمتلف الفئات  رالنساء والرجال يف خمتلف األعما    فرص  تكافؤ  

واهلدف األساسـي مـن الربنـامج الـوطين هـو املـساعدة علـى               . وتنفيذ األنشطة الواردة يف اخلطة    
لريفيــات يف  والتنميــة املــستدامة للمنــاطق الريفيــة، وخــصوصاً باشــراك اســالمة األغذيــةضــمان 

 .برامج وأنشطة التنمية
برنـامج التنميـة    ”وجيري تنفيـذ اإلجـراءات اخلاصـة بالـسياسات الزراعيـة علـى أسـاس                 

بـني املـرأة    وُيربز الربنامج على وجه التحديـد تكـافؤ الفـرص           . “٢٠١٣-٢٠٠٧الريفية للفترة   
 دور وحالـة الريفيـات   ومن بني التدابري الرامية إىل حتسني.  باعتبار ذلك كنقطة ارتكاز    والرجل

 ملعاونــة الــشابات القائمــات بالرعايــة يف  الالئــي يتقــدمن بطلبــاتوجــود فائــدة خاصــة للنــساء  
 دعمـاً ماليـاً    يأخـذن  عدد أكرب مـن النقـاط وبالتـايل    والالئي حيصلن على   على مزارع،    احلصول

ر إىل وجـود نـساء   وهذا احلافز يهدف إىل القضاء علـى االفتقـا  . أعلى استناداً إىل تقييم طلباهتن    
ويتوخى برنامج التنمية الريفية أيضاً املزيد من املشاركة الناشـطة          .  طلباً للمساعدة املالية   يقدمن

لرابطات املزارعات يف الربامج، وكذلك إشـراك رابطـة الريفيـات باعتبـارهن شـريكاً اجتماعيـاً                 
 .يف عملية اعتماد القرارات اهلامة اليت ختص التنمية الريفية

 قُـدِّمت   ٢٠٠٧ويف سـنة    .  مجعية نسائية ريفية عاملة يف سـلوفينيا       ١٥٠د حوايل   ويوج 
ــشاط حــوايل نــصف       ــة يف ن ــة للمعاون ــة مــن وزارة الزراعــة واحلراجــة واألغذي مــساعدات مالي

 اآلثــار اهلامــة وأحــد. اجلمعيــات الــيت هتــدف إىل حتــسني األحــوال العمليــة واملعيــشية للريفيــات 
ــات والري   ــذه اجلمعي ــات إلشــراك ه ــوفي ــاعي إل حتــسني اه ــاج االجتم ــشطة  . دم ــار األن ويف إط

، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ يف   بـني املـرأة والرجـل     املضطلع هبا لتنفيـذ الربنـامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص             
وهلــذا الغــرض، . كُــّرس اهتمــام خــاص إلذكــاء الــوعي بــشأن محايــة وحتــسني صــحة الريفيــات 

 مناقـشات بعـض املوائـد املـستديرة         راء متويـل إجـ    شاركت وزارة الزراعة واحلراجة واألغذية يف     
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، بــشأن موضــوع محايــة وحتــسني صــحة الريفيــات، وهــي املوائــد الــيت نظمتــها  ٢٠٠٧يف ســنة 
رابطة النساء الريفيات بالتعاون مع مجعيات الريفيات وخدمات االستشارة الزراعية العاملـة يف             

ف املنــشورات الــيت ُتعــىن وتلقــت النــساء املــشاركات أيــضاً خمتلــ . خمتلــف اخلــرباءمــع امليــدان و
 .بصحة املرأة

 العنف ضد املرأة
 مــشروع ٢٠٠٥ديــسمرب /كــانون األوليــذكر التقريــر أن احلكومــة اعتمــدت يف  - ٩

 باجلرائم املخلة بالنظام العام والسالم وُحدِّدت فيـه         املعيناالقتراح اخلاص بالقانون اجلديد     
بِّقَـت عليهـا أحكـام أشـد مـن األحكـام            اجلرائم املتعلقة بالعنف العائلي بصورة منفـصلة وطُ       

 ويرجـى  ، مـا إذا كـان القـانون قـد دخـل حيِّـز التنفيـذ       بيـان ويرجى  ) ٤٤الفقرة  . (السابقة
تقدمي مزيد من املعلومات عن أحكامه ذات الصلة بـالعنف العـائلي، واإلجـراءات اجلنائيـة                

 .اليت بدأت يف إطار هذا القانون
ضـع التنفيــذ القـانون اجلديـد حلمايــة النظـام العــام      ُوِضــع مو٢٠٠٦يوليـه  / متـوز ٢١يف  

)OJ RS No 70/2006 .(   مـن القـانون أي عمـل عنيـف أو متـهوِّر ضـد أفـراد        ٦وتـصنِّف املـادة 
ومنـذ  . وهـذا النـوع مـن االنتـهاك يـستلزم عقوبـة أشـد مـن ُجـَنح أخـرى                   . األسرة مبثابة جنحـة   

 ٢ ٥٧٠، ورد يف التقـــارير ٢٠٠٦ديـــسمرب / كـــانون األول٣١اعتبـــاراً مـــن ســـريان القـــانون 
 .وهذا النوع من اجلنحة يستلزم دفع غرامة. ٢٠٠٧ جنحة يف سنة ٥ ١٨٨جنحة، و 
  حالـة ٢ ٨٥١ تعاملت الشرطة أيضاً مـع أفعـال إجراميـة خملـة بلغـت      ٢٠٠٧ويف سنة   

ــال العنــف العــائلي املقَتــَرف ضــد      .  ســنة١٨ امــرأة ممــن تزيــد أعمــارهن عــن     ١ ٩٧٤يف جم
ويف .  يف املائـة ١٥,٦، ازداد عدد النساء ضـحايا هـذا العنـف بنـسبة             ٢٠٠٦ع سنة   وباملقارنة م 

ــدان يف      ــة ضــد األرواح واألب ــة املقترف ــة اإلجرامي ــان يكــون ضــحايا األفعــال املخلّ أغلــب األحي
، يف حـني أن اجلنـاة مـرتكيب هـذه األفعـال معظمهـم             )مبا يف ذلـك األطفـال     (األسرة من اإلناث    

  يف املائة من األشـخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم أفعـاالً        ٨٢ط كانت نسبة    ويف املتوس . من الذكور 
 . من الذكوراملاضيةالقليلة  يف األسرة يف السنوات إجرامية
 تـشريعات   ية الـسابقة بالدولـة الطـرف بـأن تعتمـد          أهابت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتام     - ١٠

 وبـأن يعاقـب هـؤالء   أة  مقتـريف العنـف ضـد املـر      وبـأن تكفـل حماكمـة     بشأن العنـف العـائلي      
 ويـشري التقريـر إىل   )٥().٢٠٧، الفقـرة  A/58/38(بشدة مع مـا يلـزم مـن اجلّديـة والـسرعة           

، ومــن نتيجتــه “املبــادئ التوجيهيــة املتقدمــة يف القــانون اجلنــائي األساســي ”مــشروع حبثــي 
__________ 

 .٢٠٧، الفقرة ٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والثالثون، امللحق رقم  )٥( 
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ميـة   السلوفيين أن حيـدد جر     اجلنائيقانون  لسوف يتكّون األساس لتقرير ما إذا كان ينبغي ل        
 الــسلوفيين أن اجلنــائيقــانون للتقريــر مــا إذا كــان ينبغــي ل.عنــف العــائلي كفعــل إجرامــيال

 تقــدمي معلومــات عــن حالــة ويرجــى ).٤٥الفقــرة (ُيحــّدد العنــف العــائلي كجرميــة حمــّددة 
 .القانون اجلنائيونتيجة هذا املشروع، وتوضيح ما إذا كانت هناك أية خطط إلصالح 

 .OJ RS No، التعـديل األخـري   OJ RS No. 63/1994( احلـايل  يالقـانون اجلنـائ  يعـاجل   

ــائلي  ) 55/2008 ــساءضــد (العنــف الع ــة خاصــة   )  واألطفــال والرجــال الن يف إطــار أحكــام عام
وهــذا القــانون يفــرض علــى أي شــخص يهــني  . ٢٩٩باألفعــال العنيفــة املــشار إليهــا يف املــادة  

منـه للخطـر، وبالتـايل يـثري الـسخط        شخصاً آخر أو يعامله بـشكل سـيء أو عنيـف أو يعـّرض أ              
لـسخط أو الـذعر داخـل األسـر أن ُيحكـم عليـه              لبسبب تعريض اجلمهور للخطر أو الـذعر أو         

 .بالسجن ملدة ال تزيد عن سنتني
، وهــو )OJ RS No. 55/2008( جديــد جنــائي اعُتمــد قــانون ٢٠٠٨مــايو /ويف أيــار 

 وهــو يقــدِّم تــصنيفاً مــستقالً  ٢٠٠٨نــوفمرب /ســوف يــدخل حيِّــز النفــاذ يف أول تــشرين الثــاين 
لتايل الفعـل اإلجرامـي املـستقل        اجلديد با  القانون اجلنائي  من   ١٩١وحتدِّد املادة   . للعنف العائلي 

وحتـدد املـادة سـالفة الـذكر حكمـاً بالـسجن يـصل إىل مخـس سـنوات                . “العنف العـائلي  ” هلذا
 اتفـاق طويـل األجـل بـني         بيئة أسرية أو يف   يف  ) بغض النظر عن نوع جنسه    (ألي شخص كان    

العــشري والعــشري الــذي يــسيء معاملــة الــشخص اآلخــر وميــارس الــضرب أو يوقــع األمل علــى     
 حتـت  املـشترك  دارمهـا شخص آخر أو خيضع شخصاً آخر لإلذالل أو حياول طرد شـخص مـن         

هتديد هجوم مباشر على األرواح أو اجلوارح، أو مطاردة شخص آخر أو إجباره علـى العمـل                 
 أو حماولـة فـرض تقييـد عنيـف علـى احلقـوق املتـساوية لـشخص آخـر، أو                  ،عدم العمل أو على   

 .التابعالضغط على شخص آخر ليكون يف وضع 
 اجلـدول الـزمين العتمـاد القـانون بـشأن منـع العنـف العـائلي، وتقـدمي                   بيـان يرجى   - ١١

 ،ماية املرأةمعلومات عن تعريف العنف العائلي يف إطار القانون واألحكام اليت يتضمنها حل
ويرجـى أيـضاً تقـدمي معلومـات عـن التـدابري            . مبا يف ذلك أوامر احلماية والتـدابري األخـرى        

املتوخاة لتنفيذ القانون بغية وضع نظام شامل للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة يف األسـرة ويف                   
 ).٥١الفقرة (اجملتمع 
ــباط١ويف   ــر / شـ ــلوفيني   ٢٠٠٨فربايـ ــة سـ ــة جلمهوريـ ــة الوطنيـ ــرياً  قامـــت اجلمعيـ ا أخـ

ويعَتَبر قانون منع العنـف  ). OJ RS No. 16/2008(بالتصديق واعتماد قانون منع العنف العائلي 
 ٣فاملـادة  .  حيّدد بوضوح األشـكال املختلفـة للعنـف العـائلي    ئلي هو أول قانون يف سلوفينيا    العا

ــساين         ــسي أو نف ــدين أو جن ــف ب ــه اســتخدام أي عن ــائلي بأن ــف الع ــانون حتــّدد العن ــن الق  أو م
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 إليـه يف املـادة الـسابقة، بغـض          مـشار اقتصادي، أو إمهال الرعاية الواجبة لفرد من أفراد األسرة          
وحيــّدد القــانون دور ومــسؤوليات هيئــات الدولــة املختلفــة  . النظــر عــن العمــر أو نــوع اجلــنس 

 يف معاجلــة العنــف العــائلي، ويــضع التــدابري   وشــبكتها ومــشاركتهاواملنظمــات غــري احلكوميــة 
إلبـالغ عـن أي عنـف       ا القـانون أيـضاً واجـب        ويفـرض . اية ضـحايا العنـف العـائلي      احة حلم املت

 أن السلطات واملنظمـات العامـة واملنظمـات غـري           ٦وتذكر الفقرة األوىل من املادة      . ميكن تبينه 
أن هناك عنفـاً عائليـاً ُيرَتكَـب،        احلكومية اليت تصبح أثناء عملها على دراية بالظروف اليت تبيِّن           

ض  فيما عدا إذا كانت الضحية تعـار       ،لَزمة حبكم القانون أن ُتبلغ مركز اخلدمات االجتماعية       ُم
 وحيثما ال ُتبيِّن احلادثة املعنيـة عالمـات تـشري إىل وقـوع جرميـة ختـضع                سري اإلجراءات صراحة  

زيادة على ذلك، حيّدد القانون الواجب العام بـشأن اإلبـالغ عـن             . الوظيفة مبقتضىللمحاكمة  
مــن الواجــب علــى أي شــخص،    إذ االت حيــث يــشتبه يف وقــوع عنــف ضــد األطفــال      احلــ

ــة         ــوظفني يف رعاي ــصحية أو امل ــة ال ــيني بالرعاي ــيني املعن ــوظفني الفن ــن امل وخــصوصاً إذا كــان م
 دون إبطاء، مركز اخلـدمات االجتماعيـة أو الـشرطة أو            ،أن يبلغ األطفال واملؤسسات التربوية    

الفقرة الثانية مـن    (ك هؤالء بأن هناك طفالً وقع ضحية للعنف         ، عندما يش  املدعي العام مكتب  
ولكل ضحية احلق من اآلن فصاعداً يف أن يـصحبه مرافـق يقـدِّم لـه الـدعم العـاطفي            ). ٦املادة  

ويـذكر القـانون أيـضاً أن مراكـز اخلـدمات االجتماعيـة سـوف               . واحلق يف معونة قانونية جمانيـة     
وهـذه الـسجالت ال حيـافظ عليهـا حـىت اآلن            . العـائلي  سجالت بشأن العنـف      يلزمها أن حتفظ  
وحيــث أن مراكــز اخلــدمات االجتماعيــة لــيس لــديها ُســبل وصــول هلــذه         . ســوى الــشرطة 

املعلومات، فإهنا كانت غـري قـادرة علـى تقـدمي عـون ومحايـة بـشكل كـاٍف هلـؤالء األشـخاص                       
هـؤالء العـاملني مـع مـسألة العنـف         ميـع   جلويتوخى القانون أيضاً تدريباً فنِّيـاً منتظمـاً         . احملتاجني
 .دد هنجاً متعدد التخصصات للعمل مع الضحيةوهو حي

جـزءاً هامـاً    ) ٢٤ إىل املـادة     ١٨املـادة   (وتشكّل التدابري الرامية لضمان سالمة الضحية        
 تشبه أمراً تقييـدياً     ١٩فاحملظورات اليت جيوز للمحاكم فرضها مبوجب املادة        . من القانون أيضاً  

 ١٩واملـادة   . قانون الشرطة ومبوجبه يستطيع ضابط الشرطة أن يفرضها حبكـم منـصبه           يف إطار   
متكِّن الضحية من أن يقترح على احملكمة حظراً كافياً سواء بسبب أمر التقييد الذي مل تفرضـه                

ــد   ــشرطة بع ــشروط (ال ــشرطة رأت أن ال ــستوفا ألن ال ــة مل  وألن ة غــري م ــشرك ضــحية اجلرمي  ي
.  هـذا فرضـته الـشرطة وقـد انقـضى وقتـه بالفعـل         األمـر التقييـدي    ألن   ، أو )الشرطة يف التـدخل   

.  محايـة شـاملة لـضحايا العنـف العـائلي          ١٩ احلظـر مبوجـب املـادة        ومن املأمول أن حيقق فـرض     
امللكيـة أو   وتسمح اللوائح احلالية يف قانون االلتزامـات لـضحايا العنـف بطلـب تعويـضات عـن                  

 مـن قـانون االلتزامـات    ١٧٩ انظـر املـادة   ة والعاطفية واخلوف؛  مقابل املعاناة البدني  (غري امللكية   
)OJ RS No. 97/2007-UPB1 (حايا أن  ويف الوقت نفسه جيـوز للـض  .يف شكل تعويضات مالية
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مبـا يف ذلـك احلـق       (الشخـصية    م انتـهاك حقـوقه    الفعل املخل أن يتوقف عن    يطلبوا من مقترف    
 OJ - من قانون االلتزامـات  ١٣٤انظر املادة يف حياة خاصة وحياة أسرية واحلق يف الكرامة؛ 

RS No. 97/2007-UPB1(.    وقد أظهرت التجارب من سلوفينيا وبلدان أخرى أنـه مـن الناحيـة 
)  وقـف انتـهاك احلقـوق الشخـصية        مـن أجـل رّد املمتلكـات أو       (العملية ال تعَتَبر هـذه املطالـب        

وكقاعـدة، يريـد الـضحية قبـل        . ستخَدممـن مث نـادراً مـا تُـ        والعنف املـرتيل،    بـ  مناسبة فيما يتعلق  
 وهــذا ال ميكــن أن .كــل شــيء مــن مقتــرف اجلرميــة أن يتوقــف عــن ارتكــاب األفعــال العنيفــة  

حـدود خـصوصية    يتحقق إال إذا مسحنا للمحاكم بفرض تدابري ُتَبلِّغ مقَتـرف الفعـل اإلجرامـي               
 .لشخص اليت ال ينبغي التعّدي عليهاا

ي شـكوى يف إطـار هـذه املـادة أن يقـّدمها أي شـخص                ومن الناحية العملية، ميكـن أل      
أصيب بالضرر البدين من اجلاين، أو أي شخص عاىن من الناحية الصحية أو ناحية الكرامـة أو                 

 التهديـدات    األعمـال غـري املـشروعة مثـل        وتقدِّم. احلقوق الشخصية األخرى نتيجة هلذا العنف     
وتعَتَبـر التـدابري املفروضـة      . يف هذا اجملال  التحرش أسساً كافية    والتجاوز وغري ذلك من أشكال      

ستة أشهر وجيوز للضحية أن يقترح هذه التـدابري لكـي يـتم              زمنياً حبٍد أقصى     مقيدةحملاكم  من ا 
 .متديدها لفترة أقصاها ستة أشهر أخرى

 اليت كانت ضحية أفعال ختل بالقـانون العـام      النسبة املئوية للمرأة  يذكر التقرير أن     - ١٢
ويـذكر التقريـر أيـضاً أنـه أثنـاء          . ٢٠٠٤ و   ٢٠٠١ الفترة ما بـني      يفد تناقصت   والنظام ق 

 الـيت يـدخل فيهـا العنـف العـائلي بـشكل كـبري مـن نـسبة          اجلـرائم نفس الفتـرة ازداد عـدد       
.  يف املائة من جمموع اجلرائم املرتكبة ضد القانون العام والنظام٢٦,٧ يف املائة إىل ١٥,٥

ــة احلــاالت كانــت   ألن ونظــراً ). ٤٩الفقــرة ( مــن قبيــل العنــف العــائلي   سألةمــويف غالبي
 يرجى تقدمي بيانات عن النسبة املئويـة للنـساء          ،البيانات املقدمة ليست ختص نوعي اجلنس     

ويرجـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات       . باملقارنة مع الرجال الذين هم ضحايا العنف العـائلي        
ف علـى أسـاس خطـة العمـل النـصفية فيمـا             عن التدابري املتخذة حلماية النساء ضـحايا العنـ        

 . من التقرير وأثر ذلك٤٦املشار إليها يف الفقرة ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(يتعلق بالشرطة 
 حالــة مــن حــاالت العنــف العــائلي     ٢ ٥٦٦ تعاملــت الــشرطة مــع    ٢٠٠١يف ســنة  

وبلغـت النـسبة املئويـة للنـساء الالئـي كـن       . وكانت املرأة هي ضـحية العنـف يف هـذه احلـاالت           
 ٨٤,٥ يف املائة وكان نـصيب األطفـال والرجـال النـسبة الباقيـة وقـدرها                 ١٥,٥ا العنف   ضحاي

 بلغت النسبة املئوية للنـساء الالئـي كـن ضـحايا العنـف              ٢٠٠٤ويف سنة   . يف املائة من احلاالت   
. ضـحية العنـف   فيهـا   كانـت املـرأة     حالـة    ٤ ٤٤٣ يف املائة وهذا يعين أنـه كانـت هنـاك            ٢٦,٧

 . يف املائة من احلاالت٧٣,٣جال ضحايا يف نسبة وكان األطفال والر
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 ميـسِّراً مـديراً إلدخـال    ٤٠وقامت الشرطة واملؤسسات واملنظمات األخـرى بتـدريب         
 ٢٠٠٦ويف سـنة   . املعرفة يف جماالت اإلدراك والوقاية والتحقيـق يف حـاالت العنـف يف األسـرة              

وحبلـول  .  يف إدارات الـشرطة    بدأت هذه اهليئات تنظيم دورات تدريبية جلميـع ضـباط الـشرطة           
 الربنــامج التمهيــدي، وحنــن حاليــاً اجتــازوا ضــباط الــشرطة قــد  مجيــع، كــان٢٠٠٧هنايــة ســنة 

هذا الربنامج لضباط الشرطة معلومـات حـول منـع          يقدم  و. خنطط لعقد دورات تدريبية أخرى    
ركيـز علـى    ويكـون الت  .  أفـراد األسـرة    وسـائر العنف والتحقيق يف حاالته ضـد املـرأة واألطفـال           

 .فهم املشكلة وإدراكها وتوفري الدعم واملساعدة لضحايا العنف
يرجى تقدمي معلومات عن إنشاء آلية جلمـع البيانـات بـشكل منـهجي عـن العنـف                   - ١٣

 ويرجى أيضاً تقدمي بيانـات إحـصائية عـن          . من التقرير  ٤٥ضد املرأة املشار إليه يف الفقرة       
 الـشركاء احلميمـون أو األزواج الـسابقون خـالل           عدد النساء الالئي قتلـهن أزواجهـن أو       

 .السنوات األربع املاضية
وينظّم مجع البيانات من مجيـع  ) OJ RS No. 16/2008(قانون منع العنف املرتيل يوصي  

 اخلدمـة ويوصي القانون مراكز    .  العائلي والعنف ضد املرأة     تتصدى للعنف  سلطات الدولة اليت  
 النــساءفظ بقواعــد بيانــات تتعلــق بــالعنف العــائلي والعنــف ضــد  اإلقليميــة بــأن حتــتاالجتماعيــة

وإضافة إىل البيانات العامة فتشمل هذه الـسجالت        . واألطفال باعتبارهم أكثر الضحايا تكراراً    
 .بيانات عن التدخالت الرمسية يف األسر واإلجراءات اليت تنطوي على حاالت عنف

 حالـة مـن حـاالت النـساء         ٢٥ مع    تعاملت الشرطة  ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٣ويف الفترة من     
وميكن مـشاهدة البيانـات الدقيقـة يف        . الالئي قتلهن األزواج أو الشركاء أو الشركاء السابقون       

 .اجلدول الوارد أدناه
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة

 ٧ ٣ ٣ ٧ ٥ القتيالتعدد النساء 
 الـيت ال تبتغـي    سكنية  يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن نظام إجيار الوحـدات الـ            - ١٤

والـذين يـستفيدون مـن      الربح، مبا يف ذلك عدد النـساء واألطفـال ضـحايا العنـف العـائلي                
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة ). ٤٧الفقــرة (هــذه اإلمكانيــة 

سهل  بأعـداد كافيـة يـ      مـالذات لتنفيذ توصية اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة، لتـوفري            
 .)٦()٢٠٧، الفقرة A/58/38(وصول النساء ضحايا العنف إليها 

__________ 
 .٢٠٧املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
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، شـاركت وزارة العمـل واألسـرة والـشؤون االجتماعيـة يف             ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦يف سنة    
 وغـري   ومـالذات لألمهـات   متويل الربامج اليت تـشمل تـوفري املنـازل اآلمنـة واملالجـئ واملـالذات                

 مــن ٣٠٥ر هــذه الــربامج مــا جمموعــه تقريبــاً وتــوفِّ. ذلــك مــن الــربامج الــيت تتــصل مبنــع العنــف
 ٢٠١٠-٢٠٠٦الوطين للـضمان االجتمـاعي للفتـرة         بالربنامجويتوخى القرار اخلاص    . األسرَّة

 . سريرا٣٥٠ًاملناطق اإلحصائية إىل حوايل مجيع توسعاً يف الشبكة يف 
رامج  وسـائط اإلعـالم وبـ      للتوعية عـن طريـق    يرجى تقدمي معلومات عن أية تدابري        - ١٥

التربية العامة الـيت ُيـضطَلع هبـا أو املتوخـاة جلعـل العنـف ضـد املـرأة غـري مقبـول اجتماعيـاً                   
 .، على النحو الذي اقترحته اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقةأخالقياًو

عمــل يف ميــدان العنــف ضــد ، نــشرت املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت ت٢٠٠٧يف ســنة  
مــاذا ! العنــف”: بعنــوان)  نــسخة١٢٠ ٠٠٠التوزيــع (ة يوميــة قــاً خاصــاً جبريــد  املــرأة ملح

ويتنـاول هـذا امللحـق    .  مكتب تكافؤ الفـرص ، وشارك يف متويل إصداره“باستطاعيت أن أفعل؟ 
العنف ضـد املـرأة يف األسـرة ويعـرض تطـّور العالقـات العنيفـة، ويـصف مـا يـستطيع الـضحايا                        

علومـات عـن التحـّرش اجلنـسي يف مكـان العمـل             القيام به ويفسِّر التزامات املؤسسات ويقدِّم م      
وقد ُنـشر أثنـاء     .  اآلمنة واملنازل قائمة باملنظمات غري احلكومية       امللحق ، ويعطي بالبشرواالجتار  

 .االحتفال باأليام الدولية لإلجراءات املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة
ــن    ــرة م ــاين ٢٥ويف الفت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــنة  ٢٠٠٦ن ، جــرى ٢٠٠٨ إىل صــيف س

االضطالع باألنشطة التالية اليت قام بتمويلها كلياً أو جزئياً الـوزارات ومكتـب تكـافؤ الفـرص                 
 العنـف ضـد املـرأة مبـا يف          بـشأن يف سلوفينيا، اليت انضمت إىل احلملة اليت يشنها جملـس أوروبـا             

 :ذلك العنف العائلي
  باللغة السلوفينية؛نشر ملصق يتضمن محلة دعائية - 
العنـف ضـد املـرأة كـان        (ع تتعلق بالعنف ضد املـرأة وجـرى متويلـها باملـشاركة             مشاري - 

املوضـــوع ذو األولويـــة يف دعـــوة مكتـــب تكـــافؤ الفـــرص مـــن أجـــل تقـــدمي طلبـــات  
ــنة       ــة يف س ــري احلكومي ــات غ ــشاريع املنظم ــل م ــشاركة يف متوي وشــارك  ؛)٢٠٠٧للم

، إذكـاء   اسـتقطاب الـدعم   ،   بدنياً املعاقةالعنف ضد املرأة    :  مشاريع ٨املكتب يف متويل    
املعلومـــات (الـــوعي، العمـــل مـــع وســـائط اإلعـــالم، خـــط اســـتعالمات للـــضحايا        

 .ومشروع يركّز على مكاتب طب األمراض النسائية) واالستشارات القانونية
 اسـتراتيجية   -العنـف ضـد املـرأة       ”نظمـت بعنـوان     مستديرة   مائدة    يف اجتماع  مناقشة - 

املائـدة   اجتمـاع     ويف .“ملمارسـة العمليـة إىل القـانون      من ا . موحدة ألعمال املؤسسات  
ــّسق اإلقليمــي  الــذي حــضره املــستديرة،  ــالعنف  املن ــل للــشرطة،  املعــين ب  العــائلي، وممث
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ورئـيس الفريـق العامــل حملاربـة العنــف يف الرعايـة الـصحية، ومستــشار مدرسـي وممثــل       
ا منظمـاهتم عنـد      ناقش هؤالء املـشاكل الـيت تواجههـ        ،إلحدى املنظمات غري احلكومية   

لعمل بطريقـة   ا ليتسىن للمؤسسات  وحبث هؤالء عن طرق      ،التصدي للعنف ضد املرأة   
ويف النــصف الثــاين، قــام خــبري  . لــضحايا واجلنــاةالتعامــل مــع اموّحــدة ومنــّسقة عنــد  

ــة واملنظمــات غــري      ــشؤون االجتماعي ــانوين، وممثلــون مــن وزارة العمــل واألســرة وال ق
قـشة العناصـر األساسـية الـيت يتعـّين إدراجهـا يف قـانون مـنح                 احلكومية ومّدعي عام مبنا   

العنــف العــائلي بغيــة تــوفري أعلــى مــستوى مــن احلمايــة للــضحايا والتــصدي للمــسائل   
 بدقة؛

 ؛)انظر أعاله( يف متويله مشاركةملحق عن العنف ضد املرأة جرت  - 
وهـي   (“UTrip”ب  يـ  جملـة يوتر   يف) مقتطفات من امللحق سـالف الـذكر       (نشر كتيب  - 

والــيت اشــتملت علــى ) اجمللــة الــيت تــصدرها رابطــة املمرضــات والقــابالت يف ســلوفينيا 
 علـى مراكـز      الكتيبـات   املرأة ضحية للعنف، وقد ُوزِّعـت      تاختبار لتحديد ما إذا كان    

 الرعاية الصحية، واملنظمات غري احلكومية ورابطة الريفيات يف سلوفينيا؛
الحتفـال باأليـام الدوليـة للحمـالت ملكافحـة العنـف            وبغية إذكاء الـوعي كجـزء مـن ا         - 

 قمـصان تائيـة حتمـل الـنص الـذي ينـادي بوقـف                عبـارات علـى    ضد املرأة، جرى طبـع    
وكـان قـانون منـع العنـف العـائلي ميـر       (العنف ضد املرأة وُوزعت على أعضاء الربملـان     

ــة يف ذلــك الوقــت    ــة الوطني ــشة واالعتمــاد يف اجلمعي ــإجراءات املناق ــوزراء وعلــى ) ب ال
وعلــى منــّسقي تكــافؤ الفــرص علــى املــستوى احلكــومي واملــستوى احمللــي، وعلــى          

ــوم       ــد ي ــؤمتر ُعِق ــشاركني يف م ــشرطة وامل ــة وال ــارس / آذار٧املنظمــات غــري احلكومي م
ــة االلتماســات      ٢٠٠٨ ــة وجلن ــاون بــني املنظمــات غــري احلكومي  وجــرى تنظيمــه بالتع

 .ة الوطنية يف مجهورية سلوفينياوحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص التابعة للجمعي
املعتَزم أن يبدأ هذا العام تنفيذ الربنامج الوطين األول للبحوث بشأن العنف ضـد              ومن   

الـشرطة  /املرأة، وسوف ُيضطَلع به مببادرة من مكتب تكافؤ الفـرص ووزارة الـشؤون الداخليـة       
-٢٠٠٦  يف الفتــرةاالقــدرة التنافــسية جلمهوريــة ســلوفيني ”يف إطــار برنــامج توجيــه البحــوث  

أمــا متويــل هــذا الربنــامج مــن أجــل تنفيــذه فــسوف تــوفره الوكالــة العامــة ألنــشطة    . “٢٠١٣
ــة    ــة ســلوفينيا ومكتــب تكــافؤ الفــرص ووزارة الــشؤون الداخلي  .الــشرطة/البحــوث يف مجهوري

 يف اجملـال اخلـاص      تـواتره حتليل نظام منع العنف واملعاجلة ومدى       ”وُوضع مشروع حبثي بعنوان     
وهو يهدف إىل تقدمي حتليل دقيق لنظام كفاءة عمليـات املنظمـات املعنيـة              “ القات الشراكة وع

، وتقــدمي )مــع التركيــز علــى العنــف يف عالقــات الــشراكة ( العنــف يف اجملــال اخلــاص مبوضــوع
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 بيانـات عـن مـدى تـواتر العنـف           وإصـدار اقتراح من أجل حتسني نظام تشغيل هذه املنظمـات،          
 .ليل احتياجات ضحايا العنفيف اجملال اخلاص وحت

 االجتار باملرأة واستغالل البغاء
 اجلديـدة مـن القـانون اجلنـائي         ١٨٥للمادة  ) باللغة اإلنكليزية (يرجى تقدمي النص     - ١٦

.  مــن التقريــر٦٥والــيت حتــّدد الفعــل اإلجرامــي بــشأن امتــهان البغــاء، املــذكور يف الفقــرة  
اإلجراءات اجلنائية اليت اسُتهلت يف إطار هذه       يرجى أيضاً تقدمي مزيد من املعلومات عن        و

 . واألحكام املفروضة،املادة، ونتيجة هذه اإلجراءات
 :على ما يلي )٧( من القانون اجلنائي١٨٥وتنص الترمجة اإلنكليزية للمادة  

  االستغالل عن طريق البغاء‐ ١٨٥املادة ”
يـــأمره أو أي شـــخص يـــشارك ألغـــراض اســـتغاللية يف دعـــارة شـــخص آخـــر أو   )١(

شّجعه للمشاركة يف البغاء بـالقوة أو التهديـد أو احليلـة يـستحق عقوبـة      ييستحوذ عليه أو   
 . ثالثة أشهر ومخس سنواتبنيالسجن لفترة تتراوح 

 مــن األفعــال املــذكورة يف الفقــرة الــسابقة ضــد شــخص  إجرامــيإذا ارُتِكــب فعــل )٢(
جرامية، يستحق اجلاين عقوبـة   إتنظيم مجاعةقاصر، أو ضد أكثر من شخص أو كجزء من         

 .“بالسجن مدة ما بني سنة وعشر سنوات
 عـن    أفعال إجرامية من إسـاءة اسـتغالل       ة عشر لقمع الشرطة   تتصّد ٢٠٠٥ويف سنة    
 مــن القــانون اجلنــائي، وأصــدرت أربعــة تقــارير إىل مكاتــب   ١٨٥ البغــاء عمــالً باملــادة  طريــق

وصــدر تقريــر أيــضاً عــن فعــل . ال اإلجراميــةاملــّدعي العــام فيمــا خيــص هــذه األنــواع مــن األفعــ
 مــن القــانون اجلنــائي، نتيجــة للتعــديل علــى      ١٨٦إجرامــي الســتغالل البغــاء عمــالً باملــادة     

وقُّدمت املعلومـات ضـد   . ٢٠٠٤املعلومات اجلنائية الواردة قبل تعديل القانون اجلنائي يف سنة        
 عقابــاً علــى أحكــام ٢٠٠٥نة  يف ســومل تــصدر.  ضــحايا٨ تبــّين ومت  بــه شخــصاً مــشتبها١٣ً

 .األفعال اإلجرامية اخلاصة باستغالل البغاء
 فعـالً إجراميـاً خاصـاً باسـتغالل البغـاء عمـالً باملـادة               ١٨ تعاملت الشرطة مـع      ٢٠٠٦ويف سنة    

 تبـّين  بـه ومت     اً شخـصاً مـشتبه    ٦٥ من القـانون اجلنـائي، وقُـدِّمت معلومـات جنائيـة ضـد               ١٨٥

__________ 
 ١سـوف يبطـل سـريانه يف    ) OJ RS No. 55/2008-KZ، التعديل األخـري  OJ RS No. 63/1994(القانون اجلنائي  )٧( 

حيِّــز ) OJ RS No. 55/2008-KZ-1(، عنــدما يــدخل القــانون اجلنــائي اجلديــد  ٢٠٠٨نــوفمرب /تــشرين الثــاين
 . من القانون اجلنائي الساري حاليا١٨٥ً منه نّصاً مماثالً لنص املادة ١٧٥، وتتضمن املادة )النفاذ



CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1  
 

08-43962 25 
 

وجـرى التعامـل مـع مثانيـة أفعـال          . رير إىل مكاتب املـّدعي العـام      وصدرت ثالثة تقا  . ضحية ٢٨
 .جنائية باعتبارها من نتائج جرمية منظمة

وتلقى مكتب املـّدعي العـام احمللـي وفريـق املـّدعني العمـوميني املعنـيني مبالحقـة اجلرميـة املنظمـة                       
. الل البغـاء   شخـصاً بـسبب أفعـال إجراميـة باسـتغ          ٢١ ضـد    جنائيـة مثانية بيانات عن معلومات     

وتعامل هؤالء أيضاً مع تقرير تضّمن بيانات وأدلة جرى جتميعها لكنـها مل تكـن كافيـة لتقـدمي                   
 .معلومات جنائية

 باسـتغالل البغـاء أو   الفعـل اإلجرامـي اخلـاص   ، اُتهم سبعة أشخاص بارتكـاب    ٢٠٠٦ويف سنة    
 يف قائمـة املتـهمني      وُحكم على الشخص األول   . بارتكاب أفعال مساعدة هلذا الفعل اإلجرامي     

بالــسجن مخــس ســنوات، وُحكــم علــى اثــنني مــن املتــهمني بالــسجن ملــدة ســنتني لكــل منــهما، 
وُحكــم علــى شــخص آخــر بالــسجن ملــدة ســنة واحــدة وعــشرة شــهور، وُحكــم علــى الثالثــة   

 .الباقني بأحكام بالسجن موقوفة بشروط
باستغالل البغـاء عمـالً باملـادة    ، تعاملت الشرطة مع أربعة أفعال جنائية خاصة  ٢٠٠٧ويف سنة    

 ثالثـة   تبـّين  وجـرى     وقُّدمت معلومات جنائيـة ضـد سـبعة أشـخاص           من القانون اجلنائي،   ١٨٥
وصــدر احلكــم علــى شخــصني بــسبب األفعــال اإلجراميــة يف . اإلجراميــةضــحايا هلــذه األفعــال 
 مـن سـنوات     قضايا قام بالتحقيق فيهـا مـّدعون عـامون حمليـون           (٢٠٠٧استغالل البغاء يف سنة     

 ).سابقة
من القانون اجلنـائي    ) أ (٣٨٧يرجى تقدمي النص باللغة اإلنكليزية للمادة اجلديدة         - ١٧

.  مـن التقريـر  ٦٦البشر، واملذكورة يف الفقرة ب إجرامي خاص باالجتار   فعلاليت تعّرف أي    
للنـساء والفتيـات الـاليت كـن ضـحايا      يرجى إدراج معلومات أخرى عن العدد التقديري        و
 هـذه املـادة، ونتيجـة هـذه         ُشرع فيها مبوجب   وعدد اإلجراءات اجلنائية اليت      ،الجتار فيهن ا

 .املفروضةواألحكام اإلجراءات 
 علـى مـا   )٨( مـن القـانون اجلنـائي   ٣٨٧ للمـادة  نكليـزي إلالعربية للنص ا  وتنص الترمجة    

 :يلي
  االجتار بالبشر‐أ ٣٨٧املادة  

ه، أو يأويه، أو ينقله، أو يبيعه، أو يسلّمه أو كل من يشتري شخصاً آخر أو ميتلك )١(
يستخدمه بأي طريقة أخرى أو يتصرف كسمسار يف مثـل هـذه العمليـات، لغـرض البغـاء                

__________ 
 ١سـوف يبطـل مفعولـه يف    ) OJ RS No. 55/2008-KZ، التعـديل األخـري   OJ RS No. 63/1994(القـانون اجلنـائي    )٨( 

، )OJ RS No. 55/2008-KZ-1(، عندما يـدخل حيِّـز النفـاذ القـانون اجلنـائي اجلديـد       ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين
 .أ من القانوين اجلنائي الساري حالياً-٣٨٧ منه نّص حكم مماثل لنص احلكم يف املادة ١١٣املادة تتضمن و
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االسـترقاق، أو اخلدمـة أو       وأ،  أو الـسخرة   االسـتغالل اجلنـسي،      أشـكال أو أي شكل مـن      
 بالسجن مدة تتراوح    االجتار باألعضاء، أو النسيج البشري أو الدماء البشرية ُيحكم عليه         

 .بني سنة وعشر سنوات
يف الفقرة السابقة ضد شخص قاصر أو باستخدام القـوة          جرم مما ورد    إذا ارُتكب    )٢(

أو أو التهديــد أو احليلــة أو اخلطــف أو االســتغالل ضــد شــخص تــابع أو يف وضــع املعــال، 
سجن ملـدة    حيكـم عليـه بالـ      ،إلجبار ضحية كي تصبح حبلى أو يتم تلقيحها بطرق صناعية         

 .ال تقل عن ثالث سنوات
 يف الفقـرتني األوىل أو الثانيـة مـن هـذه املـادة كفـرد                 مما ورد  اًجرمكل من يرتكب     )٣(

، أو إذا حقـق منفعـة ماليـة كـبرية مـن             اجلـرائم  إجراميـة مـن أجـل ارتكـاب هـذه            مجاعـة من  
 “سابقةلقرة ا العقوبة احملّددة يف الفلنفس، خيضع مرتكب اجلرمية اجلرمخالل ارتكاب هذا 

ــق       ،٢٠٠٥ويف ســنة   ــة تتعل ــال إجرامي ــن أفع ــالث حــاالت م ــع ث ــشرطة م ــت ال  تعامل
 ضـد أربعـة   جنائيةوقُدمت معلومات . أ من القانون اجلنائي-٣٨٧باالجتار بالبشر عمالً باملادة    

وقـدمت الـشرطة أيـضاً تقريـرين        .  مـن الـضحايا    )٤ ( نفـس العـدد    تبّينأشخاص مشتبه هبم ومت     
 ومبوجبـه تعاملـت الـشرطة مـع شخـصني           ، العام فيما يتعلق بالفعـل اإلجرامـي املعـين         إىل املّدعي 

 .مشتبهني هبما ومع ضحيتني
 تقــوم مكاتــب املــّدعي علــى أن ٢٠٠٤التــشريعات اجلنائيــة املعتمــدة يف ســنة ونــّصت  

 من القانون اجلنائي فيما خيـص       ٣٧٨ برصد االسترقاق وفقاً للمادة      ٢٠٠٥العام احمللي يف سنة     
ــادة        ــالً بامل ــشر عم ــار بالب ــي يف االجت ــل اإلجرام ــضمون بالفع ــاط امل ــانون   أ-٣٨٧ارتب ــن الق  م

 ضـد سـتة أشـخاص       جنائيـة  ثالثة بيانات تتـضّمن معلومـات        قدمت ،٢٠٠٥ويف سنة   . اجلنائي
 يف االجتار بالبشر، وكان مجيـع الـضحايا الـستة نـساء راشـدات               بارتكاب فعل إجرامي   متهمني

نــات، يف حــني طُلــب إجــراء حتقيقــات فيمــا يتعلــق حبــالتني ضــد مخــسة    وقــد ُرفــض أحــد البيا 
، وإزاء هـذا قـّدم   وصـدر حكـم مـع وقـف التنفيـذ     وبعد انتهاء التحقيقات ُوّجه اهتام     . أشخاص

، وأُجــري حتقيــق يف حالــة مــن ٢٠٠٥ومل ُتَحــل املــسألة يف ســنة . املــّدعي العــام احمللــي اســتئنافاً
 .احلاالت
 حــاالت مــن األفعــال اإلجراميــة ختــص  الــشرطة مــع ثــالث، تعاملــت٢٠٠٦ويف ســنة  

 ١١ ضـد    جنائيـة وقُـدمت معلومـات     . أ من القانون اجلنائي    -٣٨٧االجتار بالبشر عمالً باملادة     
. وصـدرت ثالثـة تقـارير إىل مكتـب املـّدعي العـام      .  ضحية ١٦ تبّينشخصاً مشتبهاً به وأمكن     

 وتلقـت مكاتـب املـّدعي العـام         .رميـة منظمـة   وجرى التعامل مع فعل إجرامي باعتباره نتيجـة جل        
وفريق املّدعني العامني املعنيني مبالحقة اجلرمية املنظمة سـتة بيانـات تتـضّمن معلومـات إجراميـة                 
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وأصـدرت  .  ضـحية مـن اإلنـاث   ١٨أحلقـوا أضـراراً بعـدد      ضد مثانية أشـخاص      ٢٠٠٦يف سنة   
 يف حالـة منـها،      اجلنائيةعلومات  مكاتب املّدعي قرارات يف أربع حاالت، ومبقتضاها ُرفضت امل        

 .ويف حالتني طُلب إجراء حتقيقات وُوجِّهت اهتامات يف حالة منها ضد شخصني متهمني
، تعاملــت الــشرطة مــع ثالثــة أفعــال إجراميــة خاصــة باالجتــار بالبــشر ٢٠٠٧ويف ســنة  

هبـم   مـشتبه   أشـخاص أ من القانون اجلنائي، وقُـدمت معلومـات ضـد سـتة      -٣٨٧عمالً باملادة   
ويف سـنة   . وقدمت الشرطة أيضاً تقريرين إىل مكاتب املّدعي العـام        .  مخس ضحايا  تبّينوجرى  
ــتة          ٢٠٠٧ ــة ضــد س ــات إجرامي ــضمن معلوم ــات تت ــة بيان ــام أربع ــّدعي الع ــب امل  تلقــت مكات

. أ مـن القـانون اجلنـائي      -٣٨٧أشخاص بسبب الفعل اإلجرامي يف االجتار بالبشر وفقاً للمـادة           
 واملقدَّم أصالً بسبب الفعـل      جنائية املستند إىل معلومات     اإلجراميت الفعل   ويف حالة من حاال   

 مــن القــانون اجلنــائي أعيــد تــصنيفها كفعــل ٣٨٧ اخلــاص باالســترقاق عمــالً باملــادة اإلجرامــي
وطُلب إجراء حتقيقات ضد شخصني ويف إحدى القـضايا طُلـب   .  خيص االجتار بالبشر   إجرامي

 شخـصني متـهمني بعـد    إىل اهتامـات   ووجهـت . يـة بـشكل موّسـع     استكمال املعلومـات اإلجرام   
 .يف حاالت اضطُِلع هبا يف فترات سابقةالتحقيقات إجراء 

 اخلــاص باالجتــار اإلجرامــي إزاء الفعــل ٢٠٠٧-٢٠٠٥ومل تــصدر أحكــام يف الفتــرة  
 .أ من القانون اجلنائي -٣٨٧ عمالً باملادة بالبشر

 اإلجراميــة اخلاصــة باالجتــار بالبــشر، أِذن مكتــب  وبغيــة زيــادة فعاليــة معاجلــة األفعــال  
املّدعي العـام األعلـى يف مجهوريـة سـلوفينيا للمـّدعي العـام األعلـى بـأن يرصـد ويوّجـه وينـّسق                        

 مكاتب املّدعي العام احمللـي الفرديـة وفريـق املـّدعني العـامني املعنـيني مبالحقـة                  وأذنتاألعمال،  
 يف  اإلجراميـة  بـأن يتعامـل مـع األفعـال          ،مني كل على حـدة     أِذنت للمّدعني العا   ،اجلرمية املنظمة 

ومن شأن التعـاون اجليـد بـني املـّدعني العـامني، واإلبـالغ املنـتظم مـن ِقَبـل املـّدعني                      . هذا اجملال 
 الــيت يوّجهــون فيهــا اإلجــراء الــسابق للمحاكمــة أو  اإلجراميــةالعــامني احمللــيني بــشأن األفعــال  
أعماهلم من ِقَبل املـّدعي العـام األعلـى أن    ورصد  شأن التنسيق    توجيه اإلجراءات اجلنائية، ومن   

 .يؤدي كل ذلك إىل تكوين سياسة موّحدة للمالحقة القضائية يف هذا اجملال
ــر ر       ــامني، أظه ــّدعني الع ــق عمــل امل ــال صــدورغــم التحــسُّن يف طرائ ــة األفع  اإلجرامي

ك ال ميكــن حتديــدها أو  أن هــذه األنــواع مــن الــسلو زمنيــة أطــولالفرديــة علــى مــدى فتــرات  
أ من القانون اجلنائي، بل إهنا تتـصل        -٣٨٧ لالجتار بالبشر عمالً باملادة      إجراميتعريفها كفعل   

 ١٨٥خاص باستغالل البغاء عمالً باملـادة       فعل إجرامي     هي ، يف أغلب األحيان   إجراميةبأفعال  
 .من القانون اجلنائي
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اتفــاق ” مبوجــبيرجــى توضــيح بــشأن تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل محايــة الــضحايا    - ١٨
املـذكور يف   “ التعاون يف ميدان توفري املساعدة لضحايا االجتار بالبشر يف مجهورية سـلوفينيا           

وعلــى وجــه اخلــصوص، يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أثــر هــذه   .  مــن التقريــر٧٢الفقــرة 
 االجتار، وعدد أذون اإلقامة املؤقتة الصادرة مبقتضى        ضحاياات  التدابري على النساء والفتي   

 . االجتارلنساء ضحايااالتفاق واألحوال اليت تنظم إصدار هذه التصاريح 
وفيما يتعلق بربنامج تقدمي املساعدة لضحايا االجتار بالبشر املبـّين يف خطـة العمـل الـيت             

ين مبكافحــة االجتــار بالبــشر، والــذي أقرتــه وضــعها الفريــق العامــل املــشترك بــني اإلدارات واملعــ
ــة ســلوفينيا يف متــوز   ــة مجهوري ــه /حكوم ــوتش يف ســنة    ٢٠٠٤يولي ــة كلي ــذه مجعي ، قامــت بتنفي

 و  ٢٠٠٦، يف حني قامت منظمة كاريتـاس سـلوفينيا بتنفيـذ هـذا الربنـامج يف سـنوات                   ٢٠٠٥
 الــضحايا علــى وقــد مت اختيــار املنظمــتني لتنفيــذ برنــامج تقــدمي ومــساعدة   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧

 الوزارات املـشرفة وتلقـت املنظمتـان        تقدمي طلبات من  أساس النداءات العامة السنوية من أجل       
 .متويالً من الربنامج املوافَق عليه من ميزانيات الوزارات املشرفة

تقــدمي املــساعدة إىل  ”ويف إطــار تنفيــذ املــشروع   . وينقــسم الربنــامج إىل مــشروعني   
 قُــدمت لــضحايا “ إعــادة التــوطني املــستعجل- مجهوريــة ســلوفينيا ضــحايا االجتــار بالبــشر يف

االجتــار بالبــشر املــساعدة البدنيــة والنفــسية وإعــادة التأهيــل االجتمــاعي، وهــذه تــضّمنت تــوفري 
 هؤالء من ظروفهم الراهنة، وهذا يف املقـام األول مـن            لتخليصمساعدة أّولية ومساعدة طارئة     
 االجتماعيــة، - األغذيــة والرعايــة، واملــساعدة النفــسية وفريوتــخــالل إعــادة التــوطني املناســبة، 

وتقــــدمي املــــساعدة يف تــــوفري الرعايــــة الــــصحية، والترمجــــة التحريريــــة والــــشفوية، وإســــداء  
االستــشارات وتــوفري املعلومــات عــن احلقــوق، والــدعم يف اإلجــراءات أمــام احملــاكم وســلطات 

 يف ترتيــب األوضــاع واحلــصول علــى الوثــائق ، وتــوفري األمــن عنــد اللــزوم، واملــساعدةاإلدعــاء
املتعلقة باإلقامة يف مجهورية سلوفينيا، والقيد يف مؤسسات التعليم وغريها من التـدابري املطلوبـة          

 .من أجل التنشئة االجتماعية واإلنعاش
 يف قـضايا االجتـار بالبـشر فقـد      الضحايا الذين قرروا التعاون يف اإلجراءات اجلنائيـة       أما   
تقدمي املـساعدة إىل ضـحايا االجتـار بالبـشر يف مجهوريـة سـلوفينيا               ” يف املشروع الثاين،     أُدرجوا

 ، باإلضافة إىل اخلـدمات املبّينـة أعـاله        ،، وهو املشروع الذي يقّدم    “ االنتقال إىل أماكن آمنة    -
املساعدة يف ترتيب األوضاع يف مجهورية سلوفينيا وفقاً لقـانون األجانـب واالنتقـال إىل مكـان       

 .آمن
ــوتش خمتلــف أشــكال املــساعدة إىل    ٢٠٠٥ويف ســنة   ــة كلي ــّدمت مجعي  ضــحية ١٦ ق

، حـصلت مجعيـة كليـوتش علـى إذن       ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول  . حمتملة لالجتار بالبشر  
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وصـدر اإلذن مـن الـشرطة اسـتناداً         .  آمـن  مـرتل  ُنقلت إىل    إمرأة أجنبية مؤقت لإلقامة من أجل     
ــانون ا ٣٨إىل املــادة  ــة    مــن ق  واألشــكال التــوطني املــستعجل ألجانــب يف إجــراء لترتيــب عملي

 .األّولية للمساعدة املقدمة إىل الضحية
، تعاملـت   ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٣١ إىل   ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٢ويف الفترة من     
 كجـزء مـن مـشروع تقـدمي املـساعدة إىل ضـحايا              اً شخـص  ٢١ سـلوفينيا مـع      كاريتاسمؤسسة  

 ١٩قــّدمت مجعيــة كليــوتش خمتلــف أشــكال املــساعدة إىل  ، ٢٠٠٦يف ســنة االجتــار بالبــشر، و
وكانت كل هذه املساعدة قـصرية األجـل،        .  ضحية لالجتار بالبشر   أهنمشخصاً كانوا يشتبه يف     

 إىل منــازل آمنــة، ومل ميــنح أي منــهم  ٢٠٠٦ولــذلك مل ُينقَــل أي ضــحايا ُيــشتبه هبــم يف ســنة  
 .إلقامة املؤقتةأذوناً للسكىن املؤقتة أو أذوناً ل

، قامت مجعية كليـوتش بنقـل ثـالث أسـر ضـحايا االجتـار بالبـشر إىل           ٢٠٠٧ويف سنة    
وكـان الـضحايا هـؤالء    . التـوطني املـستعجل  منازل آمنة وكانت هذه األسر من قبـل يف مرافـق         

، ٢٠٠٧ويف سـنة    .  يكن من الـضروري إعـادة ترتيـب أوضـاعهم          مواطنني سلوفينيني، وهلذا مل   
لثالثة رجال كـانوا    ل  من أجل إعادة التوطني العاج     كاريتاس سلوفينيا مساعدة     قدمت مؤسسة 
 . لالسترقاق وقد روفقوا إىل بلدهم األصلية بناًء على طلبهماإلجراميضحايا الفعل 

وتتعــاون املنظمــة الدوليــة للــهجرة يف لوبليانــا، الــيت وقّعــت مــذكرة تعــاون يف برنــامج   
 .كومة مجهورية سلوفينيا يف إعادة ضحايا االجتار بالبشراإلعادة الطوعية للمهاجرين مع ح

 وضعت الوزارات املشرفة أول دعوة عامـة لتقـدمي طلبـات مـن         ،٢٠٠٧ويف هناية سنة     
وتتـوخى خطـة    ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨(أجل توفري املساعدة لـضحايا االجتـار بالبـشر لفتـرة سـنتني              

يوليـه  / اعتمدهتا احلكومـة يف متـوز     واليت) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(العمل املعنية مبكافحة االجتار بالبشر      
وقـد أُذن للمتعهـدين     .  مجيع األشكال املـذكورة مـن املـساعدة والـدعم للـضحايا             تقدمي ٢٠٠٧

 لكــي يعملــوا علــى ٢٠٠٧يف سـنة  إىل تقــدمي طلبــات الـذين مت اختيــارهم علــى أسـاس الــدعوة   
 بـني فئـات     توعيـة الويـضطلع بـإجراء     .  بني السكان املستهدفني مـن الـشباب واألجانـب         التوعية

أمـاكن  االنتقـال إىل     –األجانب املعرضني للخطر كجزء من مشروع تقدمي املساعدة للضحايا          
آمنة، يف حني زيادة الوعي بني فئات الشباب ُيضطلع هبا كجزء مـن مـشروع تقـدمي املـساعدة                   

 . إعادة التوطني العاجل-إىل الضحايا 
 .No و OJ RS No. 107/06-UPB(أ مـن قـانون األجانـب     -٣٨وقـد أضـافت املـادة     

أسساً جديدة إلصدار تصريح لإلقامة املؤقتـة لألجانـب ولرعايـا البلـدان الثالثـة، الـذين                 ) 44/08
هم ضـحايا االجتـار بالبـشر والـذين يـشاركون يف اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت تنطـوي علـى اجتـار                        

ــشهود   ــشر بوصــفهم مــن ال ــة امل . بالب ــنظّم إصــدار اإلذن األول لإلقام ــة ألي ضــحية مــن  وي ؤقت
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ضحايا االجتار بالبشر بطريقة ختتلف عن اإلذن ألجانب آخرين سواء من حيث إجـراء إصـدار        
اإلذن أو من حيث ظروف اإلصدار، اليت تشمل ضمن أمور أخرى شهادة من سلطة الـشرطة                

وجيـوز متديـد إذن اإلقامـة املؤقتـة إىل كامـل فتـرة اإلجـراءات                .  الـضحية  شـهادة املختصة بـشأن    
وحـىت يف الفتـرة الـيت تـسبق        . لـشروط التـشريعية   االمتثال على النحـو الواجـب ل      جلنائية شريطة   ا

إصدار إذن اإلقامة املؤقتة، ُيسَمح لـضحية االجتـار بالبـشر بـأن يبقـى يف مجهوريـة سـلوفينيا إمـا                 
 حـىت قبـل انتـهاء        جيـوز أن ُيعطـي الـضحية       وباملثـل . بناًء على طلـب الـشخص أو حبكـم منـصبه          

 .ءات اجلنائية، إذن باإلقامة املؤقتة ألسباب أخرى امتثاالً للقانوناإلجرا
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة لتعزيــز التعــاون الــدويل    - ١٩

واإلقليمي والثنائي ملكافحة االجتار على النحو الذي أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية        
 التــدابري املتخــذة أو عــن ويرجــى تقــدمي معلومــات  )٩(.)٢٠٩، الفقــرة A/58/38(الــسابقة 

 ).٧٤الفقرة ( الضحايا احملتملني يف البلد عبوراملتوخاة ملعاجلة 
 التدابري املتخذة لتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي

تــشارك الــشرطة الــسلوفينية يف اجملــال الــدويل مــع األفرقــة العاملــة يف مكافحــة االجتــار    
ــشر ــار بالب ــة    يف إط ــشرطة اجلنائي ــة لل ــة الدولي ــول (املنظم ــة   ) اإلنترب ــشرطة األوروبي ــة ال ومنظم

 التعاون املنتظم مع مركـز املبـادرة        مج األهم على املستوى اإلقليمي    ومن بني الربا  ). اليوروبول(
وتعَتــرب الــشرطة الــسلوفينية أيــضاً جــزءاً مــن النظــام اإلقليمــي  . التعاونيــة جلنــوب شــرق أوروبــا

املركـز الـدويل لتطـوير سياسـات     بشأن موضوع مكافحـة االجتـار بالبـشر، بتنـسيق مـن            يةللتوع
التابعـة جلمعيـة    غـري احلكوميـة       مكتـب املـّدعي العـام ومـع املنظمـة          وشارك هـؤالء مـع    ). هلجرةا

.  منظمـة إيطاليـة غـري حكوميـة        الـذي تـديره    ،“الدميقراطيـة املوّحـدة   ”كليوتش بشأن مـشروع     
 .بحر املتوسطلاً خمتلفة يف منطقة اويشمل املشروع بلدان

وتعمــل الــشرطة الــسلوفينية بــشكل وثيــق بــشأن املــشاريع الثنائيــة يف هــذا امليــدان مــع    
وُتعقَــد كــل ســنة حلقــة . شــرطة كرواتيــا، الــيت تتبــادل معهــا املعلومــات بــشأن حــاالت حمــّددة 

يا ومجهوريـة كرواتيـا     دراسية تدريبية جملموعة من أجل احملققـني اجلنـائيني مـن مجهوريـة سـلوفين              
 .الذين يعملون يف هذا امليدان

ري فإدخــال آليــات إلدراك وتــو”ومــن املــشاريع ذات األمهيــة اإلقليميــة أيــضاً مــشروع   
 نـوعي اجلـنس      علـى  أو العنف القـائم علـى اجلـنس أو        /املساعدة ومحاية ضحايا االجتار بالبشر و     

ــا  (“ يف إجــراءات اللجــوء يف ســلوفينيا   ــشروع ب ــروف مب ــشروع   ). PATSتس املع ــد أُعــد امل وق
__________ 

 .٢٠٩، الفقرة ٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٩( 
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املنظمـة غـري احلكوميـة التابعـة        مـع   وزارة الـشؤون الداخليـة و     لـ قسم اللجـوء التـابع      بالتعاون مع   
مركز املساعدة النفسانية املقدمة لالجئني يف مركز عمـل الـرب باإلنـسان             مع  جلمعية كليوتش، و  

 التعــرف علــىهــدف إىل وهــو ي. مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني مــع يف ســلوفينيا و
الــضحايا احملــتملني لالجتــار بالبــشر بــني الــذين يلتمــسون اللجــوء، وهــو ُيــضطَلَع بــه يف مركــز     

ويف .  أيـضاً يـتم هـذا يف مركـز األجانـب           ٢٠٠٧اللجوء التابع لوزارة الشؤون الداخلية، ومنذ       
ف ، صار عمـيالن مـن عمـالء مـشروع إجـراءات اللجـوء يف سـلوفينيا حتـت إشـرا         ٢٠٠٧سنة  

ومنــذ أن اعترفــت مفوضــية األمــم . املــشروع اخلــاص بتقــدمي املــساعدة لــضحايا االجتــار بالبــشر
ــشروع         ــا، مب ــست، هنغاري ــب اإلقليمــي يف بوداب ــن املكت ــة م ــشؤون الالجــئني مبعاون املتحــدة ل

باعتباره منوذجاً فريداً يأخذ جوانب اهلجرة واللجـوء يف         ) PATS(إجراءات اللجوء يف سلوفينيا     
ياسة اخلارجيـة جلمهوريـة   سيف منع االجتار بالبـشر، ونظـراً ألن واحـدة مـن أهـداف الـ              احلسبان  
 تــوفري الــدعم لبلــدان جنــوب شــرق أوروبــا يف عمليــة إرســاء الدميقراطيــة،     تتمثــل يفســلوفينيا

بدعم من وزارة الشؤون اخلارجية يف سلوفينيا ومفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، مت         و
 .وع إىل كرواتيا والبوسنة واهلرسك املشرتوسيع نطاق

  الوعي وتقدمي املعلومات إىل عامة اجلمهور والفئات املستهَدفةزيادة
جرى االضطالع بالعديد من األنشطة بغيـة زيـادة الـوعي وتـوفري املعلومـات إىل عامـة                

 :اجلمهور والفئات املستهدفة
 نيه برنـاجمني متلفـزين، مـوج    أذيـع يف    تروجيي لتعزيز منـع االجتـار بالبـشر        متلفزبرنامج   - 

 ؛الدعارةإىل الفئة املستهدفة من مستخدمي خدمات 
فــيلم تــسجيلي أُنــتج حــول عمــل مجعيــة كليــوتش، يهــدف إىل زيــادة وعــي املــوظفني    - 

 الفنيني؛
يطلــب إعـالن إذاعـي حــول األمثلـة الظرفيــة حملادثـة مـع شــخص واقـع يف أزمــة عنـدما         - 

 يا االجتار بالبشر؛ خط االستشارة من أجل ضحاهؤالء
 بريدية، وأعيد طبعها وتوزيعها؛طُبعت مواد وقائية يف شكل بطاقات  - 
 وثـائق   -النـاس ال يعرضـون للبيـع        ”إصدار منشورات وتوزيعها، مبا يف ذلك املنـشور          - 

، وهـو   “دولية خمتارة عن اختاذ إجراءات ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي وإيـذاء األطفـال             
 والثانويــة، وعلــى مراكــز العمــل شرطة وعلــى املــدارس االبتدائيــةى إدارات الــُوّزع علــ

ــة ووســائط اإلعــالم، وحماضــر جلــسات      االجتمــاعي، وعلــى املنظمــات غــري احلكومي
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وورقات البحـوث املعروضـة يف املـؤمترات واملوائـد املـستديرة؛ وُنـشرت مقـاالت فنيـة                  
 خمتلفة؛

ؤمتر عـن تنفيـذ اتفاقيـة جملـس         عدة مؤمترات وموائـد مـستديرة ُعقـدت، مبـا يف ذلـك مـ               - 
 أوروبا بشأن مكافحة االجتار بالبشر؛

ــسنة         -  ــات يف ال ــة اجلامع ــة لطلب ــرين يف مواضــيع فني ــن حماضــرين زائ ــاء حماضــرات م إلق
 الرابعة؛

 حماضرات للشباب وآلبائهم وللعاملني باملدارس؛ - 
 االجتـار   مشاريع حبوث تركّز ضمن أمور أخرى علـى إدراك إمكانيـة توظيـف ضـحايا               - 

 .بالبشر وإنشاء ومراقبة مؤشرات مقاَرنة دولياً لالجتار بالبشر
 تأهيل املوظفني الفنيني وتدريبهم

بغيــة تعزيــز قــدرات خمتلــف فئــات املــوظفني الفنــيني، ُتعقــد دورات تدريــسية تدريبيــة     
ــذين تتــصل       منتظمــة ملــوظفي الــوزارات والفئــات األخــرى املــستهدفة مــن املــوظفني الفنــيني ال

 االضـطالع بأنـشطة تقـدمي املعلومـات،         ويـشمل . راءات مكافحـة االجتـار بالبـشر      ظائفهم بـإج  و
 الـذين يـشتركون يف إجـراءات مكافحـة االجتـار          توعيـة هـؤالء   وتوعية املوظفني الفنـيني وزيـادة       

بالبــشر أيــضاً املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تــشارك يف منــع االجتــار بالبــشر ومحايــة الــضحايا     
 :هذه األنشطة تضمنت يف املقام األول ما يليو. ومساعدهتم

تدريب امليّسرين مديري دورات التدريب من أجل تدريب ضباط الـشرطة، وتـدريب              - 
 إىل  ُيوفـدون ضباط الشرطة يف مراكـز الـشرطة احملليـة وتوعيـة مـوظفي الـشرطة الـذين                  

  يف كوسوفو؛ولية التابعني لبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتةدبعثة حفظ السالم ال
تـدريب املــوظفني القنـصليني لزيــادة قــدرهتم علـى التعــّرف علــى مـا حيتمــل أن يكونــوا      - 

 ضحايا االجتار بالبشر يف إجراءات إصدار تأشرية الدخول؛
 تدريب املوظفني املتعاقدين حديثاً يف وزارة الدفاع؛ - 
 تدريب املوظفني يف مركز اللجوء؛ - 
ــاز  -  ــاملني يف املن ــة الع ــآوى  توعي ــة، وامل ــا يتــصل هبــا مــن   ومالجــئ األمهــات ل اآلمن  وم

منظمات وتدريب األخصائيني االجتماعيني يف مراكـز العمـل االجتمـاعي ومـا يتـصل                
 هبا من خدمات؛



CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1  
 

08-43962 33 
 

زيادة الوعي والتوعية ملمثلي وحدات األبرشـية التابعـة ملؤسـسة كاريتـاس، والراهبـات           - 
 والقساوسة؛

الفنــيني واملــوظفني الفنــيني املــشاركني يف بــرامج تقــدمي واملعــاونني تــدريب املتطــوعني،  - 
 .املساعدة لضحايا االجتار بالبشر

 دور كل من اجلنسني والقولبة
 يف  ٢٠٠٥ الـيت بـدأت يف سـنة         التوعيـة يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن محلة         - ٢٠

بـاء يف  ، وهـذا املـشروع يهـدف إىل تعزيـز مـشاركة اآل        “الوالديـة الرجـال و  ”إطار املشروع   
 بيـان ويرجـى أيـضاً     . حياة أطفاهلم والتغلّب على القوالب احلالية بشأن اجلنسني يف اجملتمـع          

علـى  للقضاء  ما إذا كان قد جرى تقييم أي أثر للحملة وما إذا كانت هناك تدابري أخرى                
 .القوالب التقليدية لدور كل من اجلنسني يف األسرة

الناشطة والقضاء على القوالـب التقليديـة لـدور      تضّمنت األنشطة املبذولة دعماً لألبوة       
ــادةكــل مــن اجلنــسني يف اجملتمــع أنــشطة يف جمــال البحــوث، و    ــوعي، وتقــدمي املعلومــات  زي  ال

باســتخدام اســتراتيجيات االتــصاالت، مبــا يف ذلــك هــذا املــضمون يف الــربامج التعليميــة بــشأن   
 .ربية واالستشارة ويف املناهج الدراسية وتدريب موظفي التوالوالديةالزواج 

 أنشطة البحوث
 الوالديـة واألبـوة، ولوضـع مقترحـات لتحـسني            ممارسـة  بغية إنشاء اجتاهات جديدة يف     

سياسات األسرة يف هذا امليـدان، شـارك مكتـب تكـافؤ الفـرص بالتعـاون مـع وكالـة البحـوث                      
يـدة  اجتاهـات جد  ” يف متويـل مـشروع بعنـوان         املوجهـة السلوفينية كجزء من برنـامج البحـوث        

 حتليل لألبوة ومقترحـات لتحـسني سياسـات األسـرة يف هـذا اجملـال فيمـا                  - الوالديةالرعاية  يف  
وهــو املـــشروع الـــذي اضــطلعت بـــه كليـــة العلـــوم   “ ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٥ق بـــالفترة مـــن لــ يتع

 ٢٠٠٥ جـــرى االضـــطالع بتحليـــل نـــوعي يف ســـنة     ،وكجـــزء مـــن البحـــث  . االجتماعيـــة
 املعنيـة بالوالديـة   الت  اجمليف  “ األبوة اجلديدة ”سمى ظاهرة   لمحاضرات والعروض البيانية ملا ي    ل

ومـــن خـــالل التحليـــل ثبـــت أن ظـــاهرة األبـــوة اجلديـــدة آخـــذة يف الظهـــور يف  . يف ســـلوفينيا
 .سلوفينيا، بيد أهنا مل تتحقق بشكل كامل أي ليست ظاهرة مكتملة لكنها ظاهرة ناشئة

ت القــضائية بــشأن وضــع  القــراراحبــوث جــرى االضــطالع بتحليــل ٢٠٠٦ويف ســنة  
 تــستكمل هــذه البحــوثوالنتــائج املستخلــصة مــن دراســة  . األطفــال يف رعايــة أحــد الوالــدين 

ويف وضـع مفـاهيم األبـوة       .  بـشأن ظـاهرة األبـوة اجلديـدة        ٢٠٠٥النتائج املستخلـصة مـن سـنة        
ج  حيـث مـن ناحيـة لـدينا التـروي       ،الناشطة أخذت حالة مزدوجة لألبوة يف الظهور يف سـلوفينيا         
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، االجتماعي ألبوة جديدة ناشطة ومطالب ألنشطة األبوة من جانب اآلباء ومن ناحيـة أخـرى              
 يف بعض اجلوانب املفـاهيم املقولبـة النمطيـة ألدوار األبـوة، الـيت حتبـذ األمومـة باعتبارهـا                     تسود

 .الدور األساسي لتوفري الرعاية
ة مـن األمهـات      مخس فئات مـستهدف     تناول  جرى االضطالع بتحليل   ٢٠٠٧ويف سنة    
 العمـل واحليـاة األسـرية يف    التوفيـق بـني  حول موضوع  ) صل حسب اجلنس  فبشكل من (واآلباء  

 قبـل سـن الدراسـة والتـأثريات علـى ظـاهرة األبـوة اجلديـدة وعلـى             وجود أطفال الشركات مع   
الغرض األساسـي مـن الفئـات املـستهدفة حتديـد آراء اآلبـاء بـشأن مـشاكل                  كان  و. هوية اآلباء 

 وعـن الكيفيـة الـيت يفهمـون هبـا تـأثري البيئـة علـى                 ،ق بني احلياة األسرية والتزامات العمـل      التوفي
القرارات الختاذ دور أنشط يف تقدمي الرعايـة وعـن الطـرق واملـدى الـذي يركـزون عنـده علـى                      

 بـني العمـل واحليـاة األسـرية     توفيـق الوقد ُوجـد أن الرجـال ال يعتـربون        . توفري الرعاية ألطفاهلم  
عـويض عـن ذلـك      مـن االفتقـار إىل الوقـت، وهـم حيـاولون الت            اًنوع، بل يعتربون املسألة     مشكلة

وهلـذا الـسبب أيـضاً يبقـى        .  يف احليـاة األسـرية يف عطـالت هنايـة األسـبوع            من خـالل نـشاطهم    
الـذي  ) األجـداد شـريك أو    (وجد أحـد آخـر       عندما ال ي   يظهر فجأة هؤالء يف دور األب الذي      

رة بطفـل حلـضور   أن يبقـى يف املـرتل مـع طفـل مـريض أو ليقـود الـسيا           ميكن علـى سـبيل املثـال        
قد وضعت مقترحات لتحسني سياسـة األسـرة يف هـذا اجملـال فيمـا يتعلـق                 و. أنشطة بعد الظهر  

 .هبذا البحث
  الوعي وتقدمي معلومات باستخدام استراتيجيات االتصاالتزيادة

ادة عـدد الرجـال الـذين يأخـذون         بغية زيادة وعي الرجال بأمهيـة األبـوة الناشـطة ولزيـ            
إجازة والدية وإجازة لرعاية الطفل، اضطلع مكتب تكافؤ الفرص كجزء من املشروع الـدويل              

، الذي شارك يف متويلـه برنـامج اجملتمـع    “حتقيق املساواة بني اجلنسني : الرجال يف جمال العمل   ”
ــوان     ــة بعن ــة إعالمي ــسني، حبمل ــشاط ”األورويب املعــين باملــساواة بــني اجلن ــا، مرحــى بالن . “!باب

 ثـالث عـشرة     وأذاعـت . تعليميـاً /وتضمنت احلملة سلسلة من الربامج اإلذاعية وفيلمـاً تـسجيلياً         
وفيـق بـني العمـل       حقـوق اآلبـاء والت     ، تتنـاول ضـمن أمـور أخـرى         برامج عن األبوة   حمطة إذاعية 

 نطاقهـا   يفوالبيئـة   اجلوانـب النفـسية لألبـوة الناشـطة وآراء األمهـات واألسـر              واحلياة اخلاصة، و  
وتواصلت احلملـة اإلعالميـة بـشأن األبـوة الناشـطة بعـرض فـيلم        . األوسع بشأن األبوة الناشطة 

 التليفزيــون الــوطين يف ســنة وقــد أذيــع يف“ !بابــا، مرحــى بالنــشاط”تعليمــي يــسمى /تــسجيلي
 وكان القصد من الفيلم هو الوصول إىل مجهور عريض، ويف الوقت نفـسه كـان مـن                   .٢٠٠٧

ــة       امل ــوعي بــني أصــحاب العمــل واالحتــادات، كوســيلة معاون ــستخَدم يف إذكــاء ال خطــط أن ُي
. للتعليم يف املدارس، ولالستخدام يف مدارس األبوة وغري ذلك من الربامج املعنية بالوالـدين إخل              
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ووزع الفيلم يف شكل أقراص الفيـديو الرقميـة علـى خمتلـف املنظمـات الـيت تـستطيع أن تـؤدي                   
رويج لألبــوة الناشــطة وتغــيري األدوار التقليديــة للنــساء والرجــال يف األســرة ويف        دوراً يف التــ

 .اجملتمع
وبغية زيادة وعي الرجال بأمهية األبوة الناشطة ولزيـادة عـدد الرجـال الـذين يأخـذون                   

إجـازة لرعايـة الطفـل، جـرى االضـطالع حبملـة إعالميـة يف التليفزيـون الـوطين                   وإجازة والديـة    
 .“!بابا، مرحى بالنشاط”امج تليفزيوين يسمى وفيه أذيع برن

أيب ”ونظّـــم مكتـــب تكـــافؤ الفـــرص بالتعـــاون مـــع ســـت بلـــديات حـــضرية برنـــامج  
 وكانـت هتـدف إىل تـشجيع اآلبـاء          ٢٠٠٦أكتـوبر   /سـبتمرب وتـشرين األول    /يف أيلول “ يركض

بــوة لألعلــى قــضاء وقــت مــع أطفــاهلم وعلــى زيــادة الــوعي حبقــوق اآلبــاء واجلوانــب اإلجيابيــة  
ُوضـعت  وبناًء على مبادرة من مكتـب تكـافؤ الفـرص           . الناشطة فيما يتعلق باألطفال والوالدين    

وأعـدت الـوزارات بيانـات    . ٢٠٠٦ وزارة طـوال عـام      ١٤وشاركت فيه   “ أيب معارض ”آلية  
شهرية عن الرجال املوظفني الذين أخذوا إجازة والدية وإجازة لرعاية األطفـال، والـيت نـشرها                

هو حتديـد عـدد     “ أيب معارض ”وكان اهلدف من آلية     .  موقعه على شبكة اإلنترنت    املكتب يف 
 الـذين أخـذوا إجـازة والديـة          املختـصة  الرجال العاملني من الوزارات كـل علـى حـدة وهيئـاهتم           

 .أو شاركوا يف إجازة لرعاية الطفل مع األمهات/و
ــشأن         ــني الرجــال ب ــوعي ب ــادة ال ــا يف زي ــضطلع هب ــشطة امل ــوة  وســامهت األن ــة األب أمهي

 يف املائـة    ٧٣,٨( أيضاً بعدد متزايد من الرجال يأخذون إجـازة الوالديـة            تأكدتالناشطة، اليت   
، وخصوصاً يف ضوء العدد املتزايد مـن حـاالت الـوالدة وبالتـايل اآلبـاء الـذين                  )٢٠٠٦يف سنة   

تماعيـة  إضـافة إىل ذلـك، أعـدت وزارة العمـل واألسـرة والـشؤون االج              . حيق هلم إجازة والدية   
وكانـت  . لتوزيع العادل ألعمال األسرة ونـشاط الوالديـة بـني الـشريكني           إعالمية لترويج ا  محلة  

محلة الترويج تستند إىل وضـع مـواد مكتوبـة مناسـبة وتقـدمي معلومـات ألكـرب عـدد ممكـن مـن                        
 مــن أجــل بــرامج دعــم  طلبــاتواضــطُلع باألنــشطة كجــزء مــن دعــوة عامــة لتقــدمي  . الــسكان
 .ارس للوالدين ولألسرة وملراكز الشباب املد-األسرة 

  وحياة أسرية أكثر مسؤولية وأرفع نوعيةةالتعلُّم من أجل شراكة ووالدي
ــالزواج       ــة تتعلــق ب ــرامج تعليمي ــة ب مّولــت وزارة العمــل واألســرة والــشؤون االجتماعي

واهلــدف مــن هــذه الــربامج هــو تــشجيع . والوالديــة وبــرامج تــدريب تتعلــق بالوســاطة األســرية
برامج احلصول على االستشارات واملشاريع اخلاصة والدورات التدريبية الـيت تـسهم يف وجـود              
ــألدوار           ــة ل ــاذج التقليدي ــى النم ــب عل ــة، وللتغل ــع نوعي ــسؤولية وأرف ــر م ــراكة أكث ــة وش والدي

نشطة كجـزء مـن     األواضطُلع ب . االجتماعية للنساء والرجال يف األسرة ويف عالقات الشريكني       
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 واملـدارس مـن أجـل اآلبـاء واألسـرة           -مي طلبات من أجل برامج دعـم األسـرة          دعوة عامة لتقد  
 املواضـيع ذات احملتـوى كجـزء         مـن  إثنـان وأُعـد   . ومراكز الشباب، ومنع العنف داخـل األسـرة       

 تتعلق بربامج دعم األسرة والربامج املتعلقة بالوالـدين والـربامج          طلباتمن الدعوة العامة لتقدمي     
ويعـّزز املـشاركون يف هـذه الـربامج وعـيهم           . خصي ومناء األطفال والـشباب    املتعلقة بالنمو الش  

تواجـه   األسـرة ومناقـشة املـشاكل والتحـديات الـيت            ينامياتباألدوار االجتماعية للجنسني وبـد    
 .بنوعي اجلنس واألدوار احملّددة لكل واحد من الوالدين فيما يتعلق الوالدية

التعلــيم مــن أجــل الــشراكة العادلــة     وبغيــة رصــد وإعــداد منــاهج مــن وجهــة نظــر        
واملسؤولة، والوالدية واحليـاة األسـرية املتـسمة باملـساواة واملـسؤولية وإدراج هـذه املـضامني يف                  
تدريب العاملني التربويني والعاملني لتقـدمي االستـشارات واحللقـات الدراسـية لتعلـيم وتـدريب                

واهلـدف  . ة للمعهـد الـوطين للتعلـيم       ُعقدت داخل إطار خطـط العمـل الـسنوية العاديـ           ،املعلّمني
واهلدف منه إطـالع املعلِّمـني   “ أنا أنا وأنت أنت : التعليم اخلاص باجلنس  ”من احللقة الدراسية    

املشورة يف املدارس األساسية والثانويـة حـول إمكانيـة الـربط املـشَترك التخصـصات يف                 خرباء  و
وينبغـي  . ئـصه وأسـاليب العمـل      مع التركيز على الشباب، وعلى خصا       اجلنسي مضمون التعليم 

أن ُتستخَدم التربية اجلنسية يف املـدارس لزيـادة مـستوى نوعيـة االتـصال والعالقـات الشخـصية                   
ــل          ــة جع ــشباب بغي ــا ال ــدات حيتاجه ــر ومعتق ــات نظ ــوين وجه ــى تك ــة عل ــشتركة وللمعاون امل

 .القرارات أكثر وعياً ومسؤولية بشأن حياهتم اجلنسية
 مل واحلياة األسريةالعمالة والتوفيق بني الع

ــساء،    - ٢١ ــر أن عــدة ن ــذكر التقري ــرضي ــصلن   ُيفت  أهنــن ضــحايا التحــرش اجلنــسي، ات
هـذا اجلـرم    التماساً للمشورة بيد أهنن رفـضن اإلبـالغ عـن         ٢٠٠٤مبفتشي العمل يف سنة     

ويرجى ). ٦٣الفقرة  ( يف العمل    عى ارتكابه هذا الفعل اإلجرامي كان يرأسهن      ألن من ُيدّ  
مات عن أية تدابري متخذة أو متوخاة لتحسني الناحية الفعلية إلمكانية أن تبلّـغ              تقدمي معلو 

 احملاكمـة أو أيـة إجـراءات أخـرى          النساء عن التحرش اجلنـسي يف العمـل وبـدء إجـراءات           
ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن أثــر املبــادرات املــشار إليهــا يف . املزعــومنيضــد اجلنــاة 

 .م إزاء التحرش اجلنسي بشأن املوقف العا٦١الفقرة 
 نقابــة عماليــة  ١٣، اضــطلع مكتــب تكــافؤ الفــرص بالتعــاون مــع      ٢٠٠٧ويف ســنة  

ــوان    ــي بعن ــاكن العمــل     ”مبــشروع حبث ــواع التحــرش يف أم ــن أن ــسي وغــريه م . “التحــرش اجلن
والغرض من هـذا البحـث هـو تقيـيم مـدى تـواتر التحـرش اجلنـسي واألشـكال األخـرى لـه يف                         

وأشارت نتائج البحث إىل أن كل واحدة من بني ثالث نـساء تعتـرب      . يامكان العمل يف سلوفين   
ضحية حترش جنسي شفوي، وكل واحدة من ست ضحايا تكون ضحية حترش جنـسي بـدين                
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وأوضح البحث أيضاً أن حوايل نصف أولئك النسوة ال خيـربن أي شـخص عـن                . وغري شفوي 
أن  املستخدمة أثناء مـشروع البحـث        وأوضحت النتائج املتأتية من حتليل االستبيانات     . التحرش

النساء ال يثقن يف أي شخص فيما يتعلق بـالتحرش، حيـث أهنـن قبـل كـل شـيء يعتقـدن أهنـن                        
 ينتهي التحرش سريعاً وهن يعتقـدن       نحىت لو أبلغن فلن يتغيَّر أي شيء، نظرا ألهنن يأملن يف أ           

 .ال يوجد أحد ميكنه مساعدهتنأنه 
املـرأة  ”ؤ الفرص نتائج البحث يف مـؤمتر بعنـوان          ، عرض مكتب تكاف   ٢٠٠٧ويف سنة    

العمـل يف مجهوريـة     ويف املـؤمتر عـرض رئـيس مفتـشي          . “إحصاءات وحقـائق  : يف سوق العمل  
قـي تقريـر عـن حـدوث حتـرش          سلوفينيا التدابري امللموسة املتخذة من املفتشني العمـاليني بعـد تل          

 . من املنظمات منظمةجنسي داخل
ــادة رصــد مــدى تــو    اتر التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل ومــستوى وعــي   وبغيــة زي

 مــن ٤٥املــوظفني، حتقــق هيئــة التفتــيش العماليــة يف مجهوريــة ســلوفينيا يف تنفيــذ أحكــام املــادة 
 .OJ RS No، والتعــديل األخــري OJ RS No. 42/2002(قــانون العالقــات يف جمــال العمــل  

. ظـر التحـرش اجلنـسي     حيعمـل و  ، الذي يوصي حبمايـة كرامـة املـوظفني يف مكـان ال            )103/2007
ــالتحرش اجلنــسي يف مكــان     ،٢٠٠٦ويف ســنة  ــة أفعــال خملــة تتــصل ب  مل جتــد هيئــة التفتــيش أي

ويعـرض مفتـشو    . ٢٠٠٧ يف سنة    األفعال اإلجرامية  حالتان من حاالت     أُثبتتالعمل، يف حني    
للقـوانني  العمل أيـضاً مـساعدة اخلـرباء علـى أصـحاب العمـل واملـوظفني فيمـا يتعلـق باالمتثـال                      

ويف إطـار هـذه     .  اختـصاصاهتم  يف إطـار  القـرارات العامـة     أحكـام   واللوائح، والعقود اجلماعيـة و    
األنشطة يستجيب هؤالء أيضاً للنساء الالئي يكـن مـن الـضحايا املزعـومني للتحـرش اجلنـسي،                 

ويـشرح هـؤالء مـا هـي اللـوائح          .  هيئة التفتيش، أو كتابـة     عملباهلاتف، وشفوياً أثناء ساعات     
 الشخص املتحرش وأين ميكـن هلـؤالء التوّجـه إذا مـا             يرتكبهات بسبب األعمال اليت     كاليت انته 
 . اإلجراءات القانونية ضد مرتكب اجلرمية الشروع يفأرادوا

إضافة إىل ذلك، حيقق مفتشو العمل يف كثري من األحيان يف وجود متييـز أو حتـرش يف                   
ــة   مكــان العمــل مــن خــالل إجــراءات تفتــيش غــري عاد    ــة يف محــالت مــستهدفة تقــوم هبــا هيئ ي

ومع ذلك، يكتشف هؤالء حـاالت قليلـة جـداً مـن التمييـز هبـذه الطريقـة، نظـراً ألن                     . التفتيش
دون وجــود بيانــات دقيقــة يف التقريــر حــول  حــاالت التحــرش اجلنــسي مــن الــصعب حتديــدها  

مييـز أو التحـرش أو     وحـىت يف احلـاالت الـيت ال ميكـن إثبـات الت            . املتحـرش الفعل أو الضحية أو     
 يف عمليــة التفتــيش، يقــوم املفتــشون بــإبالغ أصــحاب العمــل حــول تنفيــذ  إقامــة الربهــان عليــه

  القـضاء علـى  اأحكام قوانني العمل، وتنفيـذ التـدابري الوقائيـة والـسلوك الـذي ميكـن مـن خالهلـ          
 . يف أماكن ممارسة األعمال لدى صاحب العمل إذا ما وقع حدوث التحرشآثار
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 OJ RS( أدخـل القـانون املعـّدل لقـانون العالقـات يف جمـال العمـل        ،٢٠٠٧نة ويف سـ  

No.103/07 (          وحيـّدد نـص حكـم      . عناصر جديدة للوقاية من التحرش اجلنسي يف مكـان العمـل
 شـكل  علـى أنـه أي   أ بدقة التحـرش اجلنـسي وغـريه مـن أشـكال التحـرش األخـرى               -٦املادة  

 طابع جنـسي، يكـون      سلوك بدين أو سلوك ذو     أو   اً أو غري شفوي   كان غري مرغوب فيه شفوي    
 بيئــة تتــسم  هــذامــن أثــره أو الغــرض منــه انتــهاك كرامــة أي شــخص، وخــصوصاً حيــث خيلــق 

 صـراحة بـأن      اآلن ويوصي القانون اجلديـد   . بالترويع أو العداء أو اإلهانة أو اإلذالل أو التهجُّم        
الً بأحكـام قـانون العالقـات يف        التحرش اجلنـسي وغـريه مـن أنـواع التحـرش يـشكّل متييـزاً عمـ                

 رفـض األفعـال والـسلوك الـذي      يـصلح مـن القـانون، ال      ) ٣(أ   -٦ووفقـاً للمـادة     . جمال العمل 
يشكّل حترشاً جنسياً أو غريه من أنواع التحرش من جانـب املرشـح أو العامـل املتـضرر منـه ال                     

ملعّدلــة مــن قــانون    ا٤٥ وتوصــي املــادة  . الوظيفــة أو العمــل  جمــاليــصلح أساســاً للتمييــز يف  
العالقات يف جمال العمل بأن يوفِّر أصحاب األعمال بيئة عملية ال يتعرض فيها أي من العمـال                 

 فيــه لالســتبداد مــن  العمــالال يتعــرض مكــان عمــل  يــوفر هــؤالءللتحــرش اجلنــسي أو غــريه أو
ى كـل   جيـب علـ  ،وحتقيقـاً هلـذه الغايـة   . عمل أو الرئيس أو العمـال املـشاركني  الصاحب جانب  

أنـواع  صاحب عمل أن يتخذ اخلطوات املناسبة حلماية العمال من التحرش اجلنسي وغريه مـن          
ويـذكر القـانون املعـّدل صـراحة أيـضاً أن أصـحاب       . التحرش أو من االستبداد يف مكان العمل  

األعمال مسؤولون ماديـاً عـن املـوظفني وفقـاً للمبـادئ العامـة للقـانون املـدين يف احلـاالت الـيت                       
سـتبداد يف  الل فيها هؤالء عن توفري احلماية ضد التحرش اجلنسي وغـريه مـن التحـرش أو ا        يفش

 .مكان العمل
أداة ألصـحاب األعمـال لرصـد مـدى تـواتر التحـرش             وقد أعد مكتب تكـافؤ الفـرص         

فعلــى املوقــع الــشبكي للمكتــب، يــستطيع أصــحاب األعمــال النفــاذ إىل  . وكيفيــة التــصدي لــه
وباإلضـافة إىل تعـاريف    .  بالتحرش اجلنـسي وأيـة أشـكال أخـرى لـه           مضمون ومعلومات تتعلق  

ــضحايا        ــق ب ــسلوك تتعل ــة لل ــادئ توجيهي ــضاً مب ــشبكي أي ــع ال وأشــكال التحــرش، يعــرض املوق
وهذه املبادئ تشمل أيـضاً اقتراحـاً بـأن يعتمـد           .  وشهود التحرش وأصحاب األعمال    ،التحرش

ويوقــع املــدير املــسؤول علــى  . نــسيالتحــرش اجللــسياسة مكافحــة أصــحاب األعمــال بيانــات 
 كرامـة مجيـع املـوظفني وأن        حتفـظ الذي يذكر بوضوح التزام املنظمـة خبلـق بيئـة عمليـة             اإلقرار  

يـشّجع   هـذا و. ريه من التحرش سوف تواَجه بعقوبة    كل حالة من حاالت التحرش اجلنسي وغ      
صــادفوا حترشــاً  إذا مــا ني مستــشارين يتوجــه املوظفــون إلــيهمأيــضاً أصــحاب العمــل علــى تعــي

نـــشط بعـــض النقابـــات جـــداً يف تـــشجيع أصـــحاب األعمـــال علـــى اعتمـــاد هـــذه  تو. جنـــسياً
 .اإلقرارات
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 OJ RS، التعديل األخري OJ RS No. 48/2001 (اجملانيةووفقاً لقانون املساعدة القانونية  

No. 23/2008(، بلـغ إمجـايل    يـورو كم ٥٣٨,٥٤تجاوز بياناهتا املالية مبلغ ت جيوز للمرأة اليت ال
شــهرياً أن تطلــب املعونــة القانونيــة اجملانيــة مــن احملــاكم، وهــذا يــشمل تغطيــة تكــاليف اإلجــراء 
القضائي ودفع أتعاب احملـامي، وهبـذه الطريقـة تـستطيع املـرأة أن ترفـع قـضية بغـض النظـر عـن                        

 .ظروفها املادية الفقرية
أربـع  إىل   ٢٠٠٧ يف سـنة     مـل احملاكم، استمعت حمـاكم الع    ووفقاً للبيانات اليت ترسلها      

، ويف حالــة منــها فرضــت احملكمــة تــسوية، أمــا عــن  ايا للتحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــلقــض
 .كتابة هذه اإلجاباتوقت القضايا الثالث األخرى فلم تستكَمل حىت 

 البطالة بني النساء يف فئـتني       إىل حدوث ارتفاع يف معدل    تشري البيانات اإلحصائية     - ٢٢
ساء الشابات الالئي تلقني تعليماً عاليـاً والنـساء الالئـي تزيـد أعمـار الواحـدة                 الن: حمّددتني
 تليبويرجى بيان ما إذا كانت هناك أية سياسات حكومية للتوظيف           .  سنة ٤٥ علىمنهن  

 .احتياجات هاتني الفئتني
ــرأة يف ســلوفينيا      ــسبة للم ــة بالن ــو البطال ــدل من ــغ مع ــة٠,٨ بل  ،٢٠٠٦ يف ســنة  يف املائ
 ارتفـع معـدل البطالـة بـني         ٢٠٠٦ وباملقارنـة مـع سـنة        .٢٠٠٧ يف املائـة يف سـنة        ٢ إىل   وارتفع

وال يـزال معـدل بطالـة       .  يف املائـة   ٦٢,٦إىل  يف املائـة     ٦١,٨، مـن    ٢٠٠٧النساء أيضاً يف سنة     
 يف املائـة يف  ٢١ سنة منخفضاً نسبياً، بيد أنه ارتفع من نـسبة          ٦٤ إىل   ٥٥ من   األعماراملرأة يف   

 وارتفعت النـسبة املئويـة للمـرأة ذات        .٢٠٠٧ يف املائة يف سنة      ٢٢,٢ إىل نسبة     مث ٢٠٠٦سنة  
 يف املائـة يف     ١١,٦ إىل   ٢٠٠٦ يف املائـة يف سـنة        ١١,١العمالة املؤقتة أيضاً بدرجة طفيفة، من       

 .٢٠٠٧سنة 
بـسنة  وقد تغيَّر هيكل البطالة بالنسبة للمرأة فيما يتعلق بالفئات العمرية أيضاً باملقارنـة               
 أعلـى معـّدل مـسّجل للبطالـة         ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ وبينما كـان يف سـنيت     ،  ٢٠٠٤سنة   أو   ٢٠٠٢

 أعلـى  ٢٠٠٧يف سـنة  كان  سنة، و٣٠ إىل ٢٥بني النساء الالئي يندرجن يف الفئة العمرية من        
 ٤٠ ومـن  ٥٩ إىل ٥٠معدالت البطالة بني النساء الالئي تقع أعمارهن يف الفئات العمرية مـن       

 . سنة٤٩إىل 
 كـان  ٢٠٠٤ففـي سـنة   . وتغيَّر أيضاً هيكـل البطالـة بـني النـساء وفقـاً ملـستوى التعلـيم          

أعلــى معــدل للبطالــة بــني النــساء هــو بــني أولئــك النــساء الالئــي تلقــني تعليمــاً بعــد الثــانوي أو 
التعلــيم الالئــي تلقــني  أعلــى مــستوى بــني النــساء ٢٠٠٧ ســنة  ُســّجلتعليمــاً جامعيــاً، يف حــني

 .نوياملهين والثا
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يشري التقرير إىل عـدد مـن الـربامج املُدخلـة لتحـسني حالـة املـرأة يف سـوق العمـل                       - ٢٣
يرجى تقدمي معلومات أخرى عـن التـدابري املتخـذة أو املتوخـاة             ). ١٤٢-١٣٨الفقرات  (

يف إطار هذه الربامج وأثرها احملتمل على التفرقـة الرأسـية واألفقيـة يف جمـال العمـل وعلـى                     
 .ر بني النساء والرجالالفروق يف األجو

 بلغـت نـسبة البطالـة بـني النـساء يف            ٢٠٠٦يف سـنة    (بغية احلّد من البطالة بـني النـساء          
واعُتمـدت وثـائق اسـتراتيجية يف     )  يف املائة  ٥,٨ بلغت٢٠٠٧يف سنة   و ، يف املائة  ٧,٢سلوفينيا  

مج تنميـة املـوارد      وبرنـا  املتخـذة يف إطـار سياسـة العمـل الناشـطة          برنـامج التـدابري     سلوفينيا مثـل    
. ٢٠١٣-٢٠٠٧ فيمـا يتعلـق بـالفترة       وقد اعتمـدت أحـدث الوثـائق مـن هـذا القبيـل            . البشرية

 فإننـا حنقـق أهـداف اسـتراتيجية     املتخذة يف إطار سياسة العمـل الناشـطة  وبتنفيذ برنامج التدابري    
ساسـية يف جمـال     ومن بني التحديات األ   .  للعمالة ستراتيجية األوروبية اللشبونة والتنفيذ األمثل ل   

 بتــدابري وقــد تــصدينا هلــاالعمالــة والبطالــة الــيت نواجههــا يف ســلوفينيا هــي البطالــة بــني النــساء، 
ومن قبيل التفضيل أُدرَجت املرأة يف الربامج اليت تـؤثر          . العمالةمتوخاة لسياسة ناشطة يف جمال      

الئــي يــصعب للغايــة   ، وخــصوصاً النــساء ال ةلــاعلــى التفرقــة الرأســية واألفقيــة يف جمــال العم    
 .توظيفهن وال يستطعن إجياد فرصة عمل يف سوق العمل دون وساطة

ــنة   ــسبة    ٢٠٠٧ويف س ــشغل ن ــرأة ت ــت امل ــاس    ٦٤,١ كان ــع الن ــني مجي ــن ب ــة م  يف املائ
املدرجني يف تدابري العمل واليت ُيشاَرك يف متويلها من خالل أجزاء أساسـية يف امليزانيـة وأمـوال                  

 ،وكانــت أعلــى نــسبة للمــرأة). ٢٠٠٦ يف املائــة ســنة ٦٥,٢ت النــسبة كانــ(االحتــاد األورويب 
 ةلـ ا يف املائة تدخل يف الربامج اليت هي جزء من التوجيـه املهـين واملـساعدة يف جمـال العم                    ٧١,١

 يف املائـــة مـــن مجيـــع ٦٣,٢وخـــص املـــرأة نـــسبة ). ٢٠٠٦ يف املائـــة يف ســـنة ٦٠,٨بلغـــت (
 يف ٤٩,٧نــسبة (مج التــدريب والتعلــيم للعــاطلني األشــخاص العــاطلني الــذين يــدخلون يف بــرا 

ــة فقــط يف ســنة   ــرأة بــني األشــخاص العــاطلني املــشاركني يف    ). ٢٠٠٦املائ ــسبة امل وازدادت ن
، والتعاقـد اجلديـد مـع األشـخاص العـاطلني لفتـرات             الربامج اليت ترمي إىل تعزيز األعمال احلرة      

يد لألشخاص املسنني تزايد أيضاً مـن نـسبة          املساعدة االجتماعية، والتعاقد اجلد    طويلة ويتلقون 
بري الرابــع التــدويهــدف . ٢٠٠٧ يف املائــة يف ســنة ٤٦,٣ إىل ٢٠٠٦ يف املائــة يف ســنة ٣٧,٧

وهـو جيـري تنفيـذه      .  وظائف جديـدة بـشكل مباشـر       إىل إجياد ل الناشطة   من تدابري سياسة العم   
دى أصـحاب األعمـال غـري        لـ  العمالـة من خالل برنـامج لألشـغال العامـة ومـشاريع يف برنـامج              

 يف املائة من بـني مجيـع األشـخاص املعنـيني       ٦٠,١وبلغ نصيب النساء العاطالت     .  للربح اهلادفة
 ).٢٠٠٦ يف املائة يف سنة ٥٧ (٢٠٠٧يف سنة 
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 هبــدف رفــع  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦وجــرى االضــطالع أيــضاً بأنــشطة خاصــة يف ســنيت       
ــة ور    ــرة طويل ــة بــني النــساء العــاطالت لفت فــع مــستوى األعمــال احلــرة للنــساء   مــستوى العمال

 .وتشجيع مباشرة األعمال احلرة بني النساء
فرصـة  أما برنامج تقدمي املـساعدة للنـساء العـاطالت منـذ فتـرة طويلـة علـى إجيـاد أول                      

 هلن فقد نفذته وزارة العمل واألسرة والـشؤون االجتماعيـة يف إطـار التـدابري الـيت اختـذها                   عمل
 العــاطالتوالقــصد منــها املــشاركة يف متويــل عمالــة النــساء   . ويبالــصندوق االجتمــاعي األور

الالئــي تقــدمن بطلبــات للعمالــة ألكثــر مــن ســنتني يف ســجالت األشــخاص العــاطلني يف دائــرة 
 يف  ّن يـشاركن   وكـ  ، دون عمـل منـتظم ألكثـر مـن سـنتني            هـؤالء  العمالة يف سـلوفينيا، أو كـان      

وقّدم الربنامج إعانات ألصحاب العمـل مـن أجـل          . )األشغال العامة  (لالستخدامالربامج احمللية   
رة ال   ولفتـ  العمل من هذه الفئات املستهدفة، ملدة سنة على األقل من           العاطالتتوظيف النساء   

 . امرأة يف الربنامج٤١٧أمكن إدراج  ٢٠٠٦يف هناية سنة و. تقل عن سنة ونصف من العمل
 الوكالة العامـة لتنفيـذ املـشاريع     نفّذت وزارة االقتصاد، بالتعاون مع،٢٠٠٦ويف سنة    

.  امـرأة  ١ ٦٠٠احلرة واالستثمارات األجنبيـة برنـامج األعمـال احلـرة للنـساء، ومشـل الربنـامج                 
 الــشروع يف وظــائف مــن قــراروجــرى تنفيــذ عــدة أنــشطة أخــرى بغيــة تــشجيع النــساء علــى   

. زارات األخـرى   وزارة االقتـصاد وخمتلـف الـو       متويل األنشطة األعمال احلرة، وكان يشارك يف      
وتضمنت هذه األنشطة حلقات عمل حـافزة ملنظِّمـات األعمـال احلـرة احملـتمالت، والتـدريب                 
املتخــصص يف احملاســبة والــضرائب وقــانون العمــل والتوظيــف، والبحــث عــن فــرص األعمــال    

األعمــال  إىل الــسيدات منظمــات وأنــشئ نظــام لتقــدمي املعلومــات واخلــربة االستــشارية  ،احلــرة
إدراج وحفّـز صـندوق املـشاريع احلـرة الـسلوفيين           .  خالل اهلاتف والربيـد اإللكتـروين      احلرة من 

النساء يف تنظيم األعمال احلرة من خالل أسعار فائدة تشجيعية على قروض االستثمار املباشـر               
 ٥٠ أعلـى مـن نـسبة     للشركات اجلديدة اليت تكون للمرأة فيهـا مـصاحل مهيمنـة            األجل  الطويلة  
 .يف املائة

 وزارة التعلــيم والرياضــة يف ســنة شــاركتالتفرقــة الرأســية واألفقيــة، غيــة احلــد مــن وب 
الفرص املنهجيـة لتطـوير التوجُّهـات الوظيفيـة يف          ” يف متويل مشروع يسمى      ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦

وكـان اهلـدف مــن املـشروع حبـث العوامـل النفـسانية واالجتماعيــة       . “اآلداب الثانويـة مـدارس  
 تؤثِّر على االختيارات الوظيفية واختيار الدورات الدراسـية مـن ِقَبـل             واالقتصادية والدوافع اليت  

ــة يف       ــة الفّعال ــهجي للتوجُّهــات الوظيفي ــة ولتــصميم منــوذج للتنظــيم املن طــالب املــدارس الثانوي
وستوَضـع االسـتنتاجات النهائيـة والتحلـيالت يف هنايـة           . التخصصات األكادميية العلمية والتقنية   

 علــى الفــروق بــني   ضــطالع بأنــشطة أخــرى كــثرية بغيــة القــضاء     وجــرى اال. ٢٠٠٨ســنة 
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وللحد من التفرقة القائمة علـى اجلـنس، مبـا يف ذلـك             “ وظائف الرجال ”و  “ وظائف النساء ”
االرتقاء باملناهج الدراسية وحتديث املنـهج إزاء تـدريس املواضـيع العلميـة واألنـشطة الـيت تعـّزز               

 .املستقبل الوظيفي العلمي والتقين
، ٢٠٠٠وباملقارنـة بـسنة     . النـساء ومرتبـات الرجـال     ناقص الثغـرة مـا بـني مرتبـات          وتت 

، ٢٠٠٦ يف املائـة أقـل مـن الرجـل يف املتوسـط وحبلـول سـنة         ١٢,٢عندما حصلت املرأة نسبة     
 يف املائـة    ٨ علـى    ٢٠٠٦حصلت املرأة يف سـنة      ( يف املائة    ٤,٢اخنفض الفرق يف األجور بنسبة      

 ).أقل مما حّصله الرجل
 لصحةا

ومعاجلـة أسـباب   السـتبانة   تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة أو املتوخـاة          يرجى - ٢٤
 لفتيات طائفة الروما ولتنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا السيئةاحلالة الصحية 

، واألثـر الـذي قـد تتركـه هـذه التـدابري علـى         )٤٥، الفقرة   CRC/C/15/Add.230(اخلتامية  
 .طائفة الروماصحة فتيات 

 يف الرعاية الصحية العالجية والوقائيـة معـاً، والتمّتـع هبـا، مكفولـة وميكـن مـن                   احلقوق 
وبـالرغم مـن   .  األطفـال سائرحيث املبدأ أن حتصل عليها فتيات طائفة الروما بنفس القدر مثل    

طوائـف  هذا توجد أوجه تفاوت يف جمال الصحة بني خمتلف املناطق يف سلوفينيا وبني خمتلـف ال    
عوامــل املخــاطرة فيمــا يتعلــق    ”وأوضــحت نتــائج املــشروع البحثــي    . االجتماعيــة والعرقيــة 

معهد مورسكا سـوبوتا للرعايـة      (“  األفراد الراشدين يف طائفة الروما     بني عديةاملُباألمراض غري   
ــة    يف املتوســطوجــود معــدل متــدين  )١٠()٢٠٠٧الــصحية،   للتعلــيم ومــستوى عــالٍ مــن البطال

 ووجـود أمـراض     ،)، ومشاركة غري كافيـة يف الـربامج الوقائيـة         سيئةاعية اقتصادية   وأحوال اجتم 
ويـشكّل  . يف عـدم املـساواة يف جمـال الـصحة بالنـسبة لطائفـة الرومـا                 تـسهم  مزمنة، وهي كلـها   

البحث أساساً إلعداد برامج ومشاريع من أجل حتسني الصحة أو احلد من التفاوتـات يف جمـال      
 .الصحة

__________ 
 بـني األفـراد الراشـدين يف طائفـة الرومـا      املُعديـة عوامل اخلطورة فيما يتعلق باألمراض غـري   ”املشروع البحثي    )١٠( 

ملعيـشة املتـصل بالـصحة ومـن حيـث          هو أول مـشروع حبثـي سـلوفيين جلوانـب أسـلوب ا            “ )منطقة بوموري (
عادات التدخني والتغذية والرياضة والعادات املتصلة بتعاطي املشروبات الكحولية، والسلوك املتصل بـسالمة          

وقد اسُتخِدم االستبيان الذي تستخدمه منظمة الصحة العاملية يف برناجمهـا           . املرور إخل يف سكان طائفة الروما     
ومبــساعدته أمكــن تنفيــذ املــشروع ) البلــد فيمــا يتعلــق بــاألمراض غــري املُعديــةالتــدّخل املتكامــل علــى نطــاق (

 .البحثي يف مجهورية سلوفينيا



CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1  
 

08-43962 43 
 

على التفاوتات يف جمال الصحة يف منطقة بوموري، وهي املنطقـة حيـث             وبغية القضاء    
اسـتراتيجية لتحـسني    ”، جـرى إعـداد واعتمـاد        عيش فيهـا  ي طائفة الروما من  شهدت أكرب عدٍد    

وكـان  . “الصحة وخطة عمل من أجل احلّد من التفاوتات يف جمال الصحة يف منطقة بوموري             
ان املنطقة وبالتايل احلد مـن      ك األحوال الصحية لس   اهلدف العام للخطة االستراتيجية هو حتسني     

 وفــضالً عــن ذلــك تتــصدى اخلطــة للتفاوتــات يف جمــال  ،الفــروق يف جمــال الــصحة بــني املنــاطق
وُيَعد برنامج حتسني الصحة، املوّجـه يف املقـام األول إىل األفـراد وفئـات               . الصحة داخل املنطقة  

وتقـوم االسـتراتيجية علـى حتليـل        .  يف جمال الصحة   السكان املستضعفة حملاولة معاجلة التفاوتات    
ــة        ــامج التنمي ــسبة للمنطقــة وهــي جــزء مــن برن ــة بالن ــة وعلــى املهــام ذات األولوي ــة الراهن احلال

 .)١١(٢٠١٣-٢٠٠٧اإلقليمية للفترة 
احلـّد مـن    ” بتنفيـذ برنـامج يـسمى        فعالًويقوم معهد مورسكا سوبوتا للرعاية الصحية        

وتعتَبــر طائفــة الرومــا واحــدة مــن . ، وهــو يتــصل هبــذه األهــداف“ةالتفاوتــات يف جمــال الــصح
 مشكلة صحة طائفة الرومـا جـزءاً مـن الربنـامج            كانتوهلذا  . الفئات املستضعفة ذات األولوية   
 مـن فريـق     واحدةطائفة الروما    إحدى أفراد وتشتغل  ؛  ٢٠٠٦الوطين للرعاية الصحية منذ سنة      

 ومنـذ اعتمـاد     ،مـع رابطـة طائفـة الرومـا يف سـلوفينيا           وهم يعملون بشكل وثيق      ،الصحة العامة 
وُشـرع يف   . قانون طائفة الرومـا يعملـون أيـضاً مـع جملـس طائفـة الرومـا يف مجهوريـة سـلوفينيا                    

سـوف  و مـن أجـل حتـسني الـصحة          “مـن الناحيـة الثقافيـة العلميـة       ”إعداد برامج قابلة للمقارنة     
 إجنــازبعــد ) علــى املــستوى الــوطين(ومــا، لراجمتمعــات حمليــة أخــرى لطائفــة  يتــسىن تنفيــذه يف 
 .الربنامج التدرييب

وتشهد األنـشطة الراميـة إىل حتـسني صـحة املـرأة سـنتها الثانيـة، وهـي تـشمل الـصحة                       
وجيـري تنفيـذ مـشروع بالتعـاون مـع الـشركاء املـشاركني        . اإلجنابية وأساليب املعيـشة الـصحية    

).  لطائفـة الرومـا    الرياضـة األوملبيـة   (دنيـة   ارسـة الب  عرب احلدود والذي يـشتمل علـى تـشجيع املم         
علـى  (وجيري تنفيذ عدد كبري من األنشطة يف جمـال زيـادة الـوعي عـن طريـق وسـائط اإلعـالم                  

ويف إطار تنفيـذ األهـداف االسـتراتيجية        ). سبيل املثال برامج التليفزيون واإلذاعة لطائفة الروما      
تــات يف جمــال الــصحة يف منطقــة  تفاوســتراتيجية حتــسني الــصحة وخطــة عمــل للحــد مــن ال  ا”
، ومن املعَتزم زيادة الفرص من أجل حتسني صـحة طائفـة الرومـا، مـع التركيـز علـى            “وموريي

 .الفئات املستهدفة من الفتيات والنساء
 هـو وضـع واعتمـاد       وجيـدر ذكرهـا   ومن بني التدابري اإلجيابيـة الـيت تفيـد طائفـة الرومـا               

ــرة  ” ــال والـــــشباب للفتـــ ــال  ،“٢٠١٦-٢٠٠٦برنـــــامج لألطفـــ ــه يف اجملـــ  وتـــــشمل أهدافـــ
__________ 

 .http://www.zzv-ms.si: االستراتيجية متاحة أيضاً باللغة اإلنكليزية على املوقع الشبكي )١١( 
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تــوفري الرعايــة لألطفــال والــشباب مــن الطوائــف العرقيــة “الرعايــة االجتماعيــة اخلاصــة”اخلــاص
 يف   هلـم   االجتمـاعي  اإلدمـاج  االجتمـاعي وضـمان      وضعهم، وهتدف إىل حتسني     )طائفة الروما (

 .نطاق أوسع يف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق الرعاية الصحية املناسبة
 تـدابري عاجلـة      الطرف  الدولة  تعليقاهتا اخلتامية السابقة أن تتخذ     أوصت اللجنة يف   - ٢٥

 ويذكر التقريـر أن فريقـاً       )١٢().٢١٥، الفقرة   A/58/38 (الوفيات النفاسية للحد من معّدل    
 مـع   النفاسـية وفيـات   ال وهو ُيعـد تقريـراً عـن         الوفيات النفاسية عامالً أنشئ ملناقشة حاالت     

). ١٤٤الفقـرة  ( أجل تـدابري صـحية لكـي تتخـذ يف ميـدان الـصحة اإلجنابيـة            توصيات من 
، تقــدمي يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة هــذا التقريــر وإذا مــا ُوضــع يف صــيغته النهائيــة  

ــات ــدل       معلوم ــى مع ــا عل ــضمنها وعــن تأثريه ــيت يت ــدابري والتوصــيات ال ــات ال عــن الت وفي
 .النفاسية
 الـذي أنـشئ يف   ،النفاسـية وفيـات  الالبيانـات بـشأن    شةاملعـىن مبناقـ  يعمل الفريق العامل   

 وجـرى حتليلـها،     الوفيـات النفاسـية   واكتـشفت حـاالت     . جيتمـع بـشكل منـتظم     و ،٢٠٠٤سنة  
 إكلينيكيـة وعامـة     متعلقـة بالـصحة العامـة،     ويصدر تقرير مشترك كل ثالث سنوات مع تـدابري          

 فيمــا يتعلــق يــات النفاســيةالوفوقــد ُنــشرت تقــارير عــن . مــن أجــل احلــد مــن وفيــات األطفــال
 تتـضّمن توصـيات ومقترحـات مـن أجـل           وهي،  ٢٠٠٥-٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢-٢٠٠٠بالفترتني  
 .النفاسيةوفيات ال احلّد من
يف   طفـل مولـود حـي      ١٠٠ ٠٠٠ امـرأة لكـل      ٩,٤  النفاسـية  وفيـات الوقد بلغ معـدل      
ة وهــو  فتــرة الــثالث ســنوات الــسابق معدلــه يفمــن أقــل وكــان املعــدل ٢٠٠٥-٢٠٠٣الفتــرة 

 مـن املبكِّـر جـداً       ،رغم مـن هـذه األرقـام      بـال و. دة مـن العـامل املتقـدم النمـو        قاَرن باألرقـام الـوار    ي
نتصدى هلـا مـع عـدد       ،    النفاسية وفياتال حالة   إضافة إىل ذلك، يف   . وضع تقييم شامل بالنتائج   

در املعدالت السنوية تتـأرجح بـشكل كـبري ومـن املطلـوب قـ             ، وهلذا،    قليل من احلاالت   خالص
الوفيـات النفاسـية، الـيت    وبوجه عام ُيعترب أن البيانات بشأن   . كبري من الرعاية لتقييم االجتاهات    

 جيــري تقييمهــا بأقــل مــن حجمهــا يف ، بيانــات بــشأن اإلحــصاءات احليويـة تـستند فحــسب إىل 
ــدان  ــة البل ــدة ملعاجلــة البيانــات بــشأن    . غالبي ــة املعقّ ــرةالنفاســيةوفيــات الوبــسبب املنهجي   يف فت

 .اخلصوبة يف سلوفينيا، فإننا نعتقد أن البيانات اليت متثلها قريبة جداً من احلالة الفعلية
التوصــيات األهــم والتــدابري املقترحــة مــن الفريــق العامــل املعــين بالوقايــة مــن    تــشمل و 

 : ما يليالوفيات النفاسية

__________ 
 .٢١٥، الفقرة ٣٨لحق رقم انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امل )١٢( 
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ة ويف فتـرة مـا       أثناء فتـرة احلمـل، والـوالد       العقليةتصل مبشكلة االضطرابات    تتوصيات   - 
 بالتعـاون الوثيـق بـني الطبيـب املولّـد           ، ضـمن أمـور أخـرى      ، توصـي  وهـي بعد الوالدة،   

املـصابني   فعـالً املرضـى   مة الرعايـة الـيت ترعـى    والطبيب النفساين وطبيب األسرة، وخد    
 العقلـي  تظهـر علـيهن ظـواهر أّوليـة مـن املـرض              الالئـي  وكذلك النـساء     بأمراض عقلية 

 لوالدة وما بعد الوالدة؛أثناء فترة احلمل وا
شدد الوفيات النفاسية بسبب نزيف ما بعد الوالدة، اليت تـ         توصيات من أجل احلد من       - 

واختـاذ التـدابري مـن       على أمهية مراعاة املبـادئ التوجيهيـة الفنيـة مـن أجـل رصـد احلالـة                
زف فترة ما بعد الـوالدة مـن نـزف أثنـاء الـوالدة أو نـ        يف   املخاض و   حالة أجل املرأة يف  

 بعد الوالدة أو بعد إجراء عملية جراحية أثناء الوالدة أو بعدها؛
توصيات تتعلـق مبراقبـة حـاالت احلمـل للمرضـى املـزمنني، والـيت تعَتـرب هامـة يف املقـام                       - 

عـدد  األول بسبب ارتفاع متوسط عمر املـرأة عنـد الـوالدة ومـا يلـي ذلـك مـن تزايـد                      
 ؛النساء املصابات بأمراض مزمنة

ت تتعلق بالعوامل االجتماعية االقتصادية غري املواتية، واليت ُيقَصد هبـا احلـّد مـن               توصيا - 
لطبقـات املهّمـشة اجتماعيـاً يف اجملتمـع واملـرأة الـيت             املنتميـة ل  املخاطر فيما يتعلق بـاملرأة      

الالجئـات  ( االجتماعي أو افتقارها إىل الوضع الرمسـي         اءاإلقص الوعي أو    نقصبسبب  
الالئـي   ،وما يتبع ذلك من االفتقار إىل التـأمني الـصحي    ) سبيل املثال واملهاجرات على   

 . خدمات الرعاية الصحية اإلجنابيةمبيزة يتمتعن ال
يرجى تقـدمي معلومـات عـن أي قـانون حيظـر اسـتخدام اإلعالنـات اخلادعـة بـشأن                     - ٢٦

املثــال  بوســائل منــها علــى ســبيل التبــغ والــيت تــستهدف يف املقــام األول النــساء والفتيــات 
ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن نـسبة الـذكور واإلنـاث الـذين                . “خفيـف ”صف التبغ بأنـه     و

 . السجائر حالياًيدخنونيستخدمون أي منتجات من التبغ ونسبة الذكور واإلناث الذين 
 يف املائـة مـن سـكان سـلوفينيا مـن غـري          ٨٠ مـا يزيـد علـى        يعتـرب وفقاً آلخر البحـوث،      
 يف املائـة    ١٦,٢ يف املائة من الرجـال املـدّخنني ونـسبة           ١٩,٣غني نسبة   ومن بني البال  . املدّخنني

 مـن العمـر     “الـسلوك الـصحي يف األطفـال      ”وأوضـح مـشروع البحـث       . من النـساء املـدّخنات    
 والفتيـات مـن الفئـة العمريـة         صبيان، الذي أُجـري بـني الـ       ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢ من سنيت الدراسي  

 التبغ بـني القُـّصر قـد        تعاطياملدرسة، أوضح أن     سنة من األوالد والبنات يف       ١٥ و   ١٣ و   ١١
وهناك أيضاً عدد أدىن كثرياً من الناحية اإلحصائية من احملـاوالت األوىل يف التـدخني،         . اخنفض

ونسبة مئوية أدىن بكثري إحصائياً من املدخنني املنتظمني ومتوسط أعلى بدرجة كبرية إحـصائياً              
 .رة األوىلالسيجايف متوسط العمر عندما جرى تدخني 
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الــسياسة املفروضــة يف ميــدان تقييــد اســتخدام منتجــات التبــغ يف ســلوفينيا تأخــذ يف    و 
االعتبار أحكام االتفاقيـة اإلطاريـة ملنظمـة الـصحة العامليـة ملكافحـة التبـغ والـيت صـّدقت عليهـا                       

 OJ RS( وهي تستند إىل قانون تقييد استخدام منتجـات التبـغ   ٢٠٠٥مارس /سلوفينيا يف آذار

No. 93/2007-UPB3(  الذي حيظر كلية التدخني يف مجيع أماكن العمل واملناطق العامة، مبـا يف ،
 واألمـــر EC/2001/37ن التـــشريع أيـــضاً األمـــر التـــوجيهي ويتـــضم. ذلـــك املطـــاعم واحلانـــات

 أعلى مستويات مسموح هبـا مـن القطـران والنيكـوتني            اللذين حيددان ،  EC/2003/33التوجيهي  
بون يف السجائر والتحذيرات الصحية وغـري ذلـك مـن املعلومـات املـذكورة               وأول أكسيد الكر  

ــغ   ــة مــن منتجــات التب وجهــات عــن منتجــات التبــغ  ، واللــوائح بــشأن اإلعــالن  علــى كــل علب
منتجـاً  وحيظر القانون صراحة استخدام الصياغة اليت تشري بـأي طريقـة كانـت إىل أن                . رعايتها

) “خفيـف ”و “ دخـان بـارد  ”لتسميات اليت تـشري إىل  مثل ا( التبغ هو أقل ضرراً     من منتجات 
  واإلعــالن مــن، يف جمموعهــا واإلعــالن عــن منتجــات التبــغعلــى مجيــع تغليــف منتجــات التبــغ

 .صناعة التبغشركات 
  من النساء والفتياتمعينةحالة فئات 

ــشري  - ٢٧ ــر ي ــرة (التقري ــه يف ســنة   ) ٣٤يف الفق ــؤمتر نظمت ــة  ٢٠٠٣إىل م ــة اخلدم  كلي
، السترعاء االهتمام إىل العقبات، والتحيُّزات والتمييز الـذي         لوبلياناية يف جامعة    االجتماع

يرجى توضيح بـشأن املـسائل املناقـشة يف املـؤمتر           .  يف احلياة اليومية   املعاقاتتواجهه النساء   
.  وتأثريهـا نتيجـة للمـؤمتر  وبشأن اإلجراءات املتخذة أو الربامج اليت شـرع يف اسـتخدامها           

 التحــاق تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة ملعاجلــة اخنفــاض  ويرجــى أيــضاً
 يف املــدارس وتنفيــذ توصــية جلنــة حقــوق الطفــل يف هــذا اجملــال   املعاقــاتاألطفــال اإلنــاث 

)CRC/C/15/Add.230 ٤٣، الفقرة.( 
اخلدمة االجتماعية، واجلمعية املعنيـة ببحـث وتفعيـل احلاجـات النفـسانية             عقدت كلية    

ــوم واحــد يف       ــدة ي ــاً مل ــة مــؤمتراً دولي ــشؤون االجتماعي  ٢٠للمــرأة ووزارة العمــل واألســرة وال
العمل االجتمـاعي ضـد التمييـز    ! مجيلة جداً لكنها معّوقة” بعنوان ٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين 
ــرأة   ــةاملعوَّضــد امل ــساء      . “ق ــاق يف اختــاذ جتــارب الن ــاه إىل اإلخف ــؤمتر االنتب ــات امل ــت ورق ولفت

اقات يف سلوفينيا وحول العامل يف االعتبار ولفتت االنتباه إىل قـيم عـدم التمييـز، الـيت يتعـّين                    املع
استيعاهبا لكي يعين اإلدماج االجتماعي حبق التوسع يف معايري األوضاع الطبيعيـة، ولـيس جمـرد                

 “خلق أماكن منفصلة للمعّوقني يف سلوفينيا
، Vizijaفيزيـا   ( قدمتـها للمـؤمتر      وسامهت أربع منظمـات غـري حكوميـة بورقـات حبـث            

، )Sozitje ســوزييتومجعيــات ) YHD(، ومنظمــة تعزيــز صــحة الــشباب ومنــائهم  Zarjaزاريــا و
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، واليت تنبع من عالقات غـري       قاتاملعوَّفقدان أهلية النساء    لاليت حللت معظم األشكال الشائعة      
 يـواجهن أكـرب     قـات املعوَّاء  وأظهـر التحليـل أن النـس      . املعـوقني متكافئة يف القوة بني األشخاص      

ــة واألجــور     ــيم والعمال ــز يف جمــال التعل ــذاء البــدين   وقــدر مــن التميي االنعــزال االجتمــاعي واإلي
واجلنسي والعاطفي، واحلرمان من احلق يف التعبري عن اإلدراك اجلنـسي، واحلرمـان مـن القـدرة                 

الفقـر الـذي هـو نتيجـة فقـر          ويعَتـرب   .  األجـر  اليت تتعلق باألبوة وخدمات الرعايـة غـري املدفوعـة         
 احلقـائق  إحـدى  للمرأة وما ينتج عن ذلـك مـن عـالج نفـسي باملستـشفيات هـو           العقليةالصحة  

وتنـاول املـؤمتر أيـضاً احتياجـات املـرأة      . قةاملعوَّغري املنظورة األكثر شيوعاً اليت تعاين منها املرأة       
 واحلاجـات اخلاصـة للمـرأة       قـات عوَّامل، واحتياجات وجتارب األمهات     قنيمعوَّ اليت تعول أطفاالً  
 .معّوقنياليت ترعى أناساً 

ــرة          ــل واألس ــيت أرســلت إىل وزارة العم ــة ال ــؤمتر التوصــيات التالي ــائج امل ــضّمنت نت وت
 :قنياملعّووالشؤون االجتماعية أثناء السنة األوروبية لألشخاص 

اسيني وخــرباء جيــب إبــالغ املــوظفني الفنــيني الــذين يعملــون يف مهــن الرعايــة، والــسي    - 
 ؛قاتاملعّوية وعامة اجلمهور بوضع وحقوق النساء ختطيط السياسات االجتماع

 ؛يتعّين تعزيز االلتزام بانتهاج عدم التمييز بشكل إجيايب - 
 طبية يف األراضي االجتماعية؛الالتعاون بني اجملاالت جيب تشجيع وإقرار  - 
 الالئــي يــواجهن العنــف املعوقــاتجلميــع النــساء مــن الــضروري العمــل علــى أن تتــاح  - 

ُسـبل الوصــول إىل املنـازل اآلمنــة احلاليــة، وزيـادة تــوفري املعلومــات هلـؤالء النــساء عــن     
كيفيــة الــسعي للحــصول علــى املــساعدة يف حالــة وجــود عنــف داخــل األســرة أو          

 املؤسسة؛
من الضروري البحث عن فـرص لتـدريب املـوظفني العـاملني يف احملـاكم للتواصـل مـع                    - 

 الذين يتعّين أن يقفوا كشهود عـاديني خـصوصاً يف           العقليةاألشخاص ذوي اإلعاقات    
 حاالت العنف يف املؤسسات؛

  يف املناصب القيادية؛املعوقاتمن الضروري دعم مساواة النساء  - 
من الضروري إعداد برامج اجتماعية مبتكرة ملساعدة النساء الالئـي يعـانني مـن إعاقـة                 - 

 فال؛ ولديهن أطعقلية
  ويرغنب يف إجناب أطفال؛وقاتمن الضروري إعداد مساعدة شخصية للنساء املع - 
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مــن الــضروري تنفيــذ تــدابري خاصــة لــضمان تكــافؤ الفــرص يف ســوق العمــل للنــساء     - 
 ؛املعوقات

النساء الالئي يوفّرن رعايـة ألشـخاص ذوي إعاقـة أجـوراً مناسـبة لقـاء                جيب أن تتلقى     - 
 .أعماهلن

 تـشرين   ٣٠هبذه االستنتاجات، اعتمـدت حكومـة مجهوريـة سـلوفينيا يف             وفيما يتصل  
ومــن “ ٢٠١٣-٢٠٠٧يف الفتــرة املعــوقني خطــة العمــل لألشــخاص  ” ٢٠٠٦نــوفمرب /الثــاين

 .خالهلا تكّونت وسيلة حلل املسائل املتصلة باإلعاقات بطريقة شاملة
ملــدارس ينبغــي أن  يف ااملعاقــات الفتيــات تــسجيلوفيمــا يتعلــق بالقــضاء علــى اخنفــاض  

 املعّدلــة مــن خــالل قــرارات االلتحــاق بــالربامجُيــذكَر بــصدد هــذه املــسألة أن القــرارات بــشأن 
 جلـان مـستقلة مـن اخلـرباء يف          عن طريـق   تتخذ اخلاصة   ذوي االحتياجات بشأن إحلاق األطفال    
اد قـانون  ومنـذ اعتمـ   .  اآلراء املختصة بشأن قـدرات األطفـال       اليت تصدر املعهد الوطين للتعليم،    

ــال    ٢٠٠٠يف ســنة ) OJ RS No. 3/2007-UPB1( اخلاصــة ذوي االحتياجــاتإحلــاق األطف
، صــدرت عــدة قــوانني فرعيــة تــنظم هــذا  ٢٠٠٧ إليــه يف ســنة واملالحــق املــضافةوالتعــديالت 

 اخلاصـة  ذوي االحتياجـات اجملال، وخصوصاً فيما يتعلق بتنظيم اللجان املعنية بإحلـاق األطفـال           
لـدى  هـذه اللجـان واملعـايري املتعلقـة بتحديـد أنـواع االضـطرابات أو اإلعاقـات          وأساليب عمل   

ساعدة املــتقــدمي يف املــرتل و اخلاصــة ذوي االحتياجــات لألطفــال االبتــدائي، والتعلــيم األطفــال
 . اخلاصةذوي االحتياجاتألطفال والشباب الفنية والبدنية اإلضافية إىل ا

 أن مجهورية سلوفينيا    ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول يذكر التقرير يف قراره املؤرخ       - ٢٨
 تنـال قررت أن األحوال املعيشية وكذلك التعليم والعمالة اخلاصة بطائفة الروما ينبغي أن             

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن  ). ١٧٦الفقــرة (اهتمامــاً خاصــاً ودعمــاً مــن مــوارد الدولــة   
ــدابري أخــرى مثــل  التــدابري املتخــذة أو املتوخــاة علــى أســاس هــذا القــرار وعلــى أ    ســاس ت

الربنامج التنفيذي ملساعدة البلديات يف ختطيط احلد األدىن الضروري من البنيـة األساسـية              
، ملعاجلة حالة نـساء طائفـة الرومـا وأثـر هـذه             )٢٠٠٥(العامة يف مستوطنات طائفة الروما      

 .التدابري
 التدابري املتخذة حىت اآلن

 األحوال املعيشية
 طلبـات والـيت أصـدرهتا       إىل تقـدمي  عيـشية، جيـدر بالـذكر الـدعوات         يف جمال األحوال امل    

 شكّلت وزارة االقتصاد دعـوات لتقـدمي   ٢٠٠٤ و  ٢٠٠٢في الفترة ما بني     ف: الدوائر املختصة 
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 علــى البلــديات مــن أجــل ختطــيط     واجبــة الــسداد طلبــات مــن خالهلــا ُوزعــت أمــوال غــري      
دوق العام جلمهوريـة سـلوفينيا املعـين        ، أصدر الصن  ٢٠٠٤ويف سنة   . مستوطنات لطائفة الروما  

بالتنمية اإلقليمية وتنمية املناطق الريفية أيضاً دعوة لتقدمي طلبات مـن أجـل املـشاركة يف متويـل                  
واختذت خطـوة هامـة يف   .  يف مستوطنات طائفة الروما   الرئيسية مشاريع للبنية األساسية البلدية   

مج التنفيـذي ملـساعدة البلـديات يف ختطـيط          الربنا” عندما اعتمدت احلكومة     ٢٠٠٥يوليه  /متوز
وقُــدمت . “احلــد األدىن الــضروري مــن البنيــة األساســية العامــة يف مــستوطنات طائفــة الرومــا   

 مكتــب احلكومــة يف حــني عــرض، ٢٠٠٦أمــوال هلــذه األغــراض أيــضاً إىل البلــديات يف ســنة  
 ٢٠٠٧يف ســنة ) GOLRرمز املــشار إليــه بــال(والــسياسة اإلقليميــة املعــين بــاحلكم الــذايت احمللــي 

 مــن خــالل دعــوة لتقــدمي طلبــات  ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧أمــواالً متاحــة إىل البلــديات للفتــرة مــن  
للمشاركة يف متويل مشروعات من أجل البنية األساسية البلدية الرئيسية يف مـستوطنات طائفـة               

 دعـوة مماثلـة     وأصدر مكتب احلكومـة املعـين بـاحلكم الـذايت احمللـي والـسياسة اإلقليميـة               . الروما
 ٢٠٠٨ للفتـرة مـن       سوف ختـصص للبلـديات أمـواالً        هذا لتقدمي طلبات هذا العام، ومن خالل     

 .٢٠١٠حىت 
ــة والتخطــيط املكــاين يف تــشرين األول     ــوبر /إضــافة إىل ذلــك أصــدرت وزارة البيئ أكت
 دعوة لتقدمي طلبات من أجل املشاركة يف متويل وضع خطط بلدية تفـصيلية مـن أجـل                  ٢٠٠٧
وقد نوقـشت املـسائل املكانيـة       .  اليت سوف تتكرر هذا العام     ، مستوطنات لطائفة الروما   ختطيط

 من خالل فريق اخلـرباء املعـين   ٢٠٠٦ديسمرب /ملستوطنات طائفة الروما منذ أول كانون األول      
وقـد  .  وزير البيئـة والتخطـيط املكـاين   الذي عينه حبل املسائل املكانية ملستوطنات طائفة الروما،       

املـــشاكل املكانيـــة ملـــستوطنات طائفـــة الرومـــا يف  ”فريـــق تقريـــراً مستفيـــضاً بعنـــوان وضـــع ال
دد الفريق املـشاكل القائمـة ملـستوطنات طائفـة الرومـا يف سـلوفينيا ويقتـرح        حي، وفيه   “سلوفينيا

تــدابري ملموســة مــن أجــل حلــها يف شــكل وضــع ســيناريو خمتــار لتخطــيط مــستوطنات طائفــة   
 .ذالروما ووضعه موضع التنفي

 التعليم والتدريب
 يف جمـال التعلـيم      ٢٠٠٤يونيه  /مايو ويف حزيران  /اعتمدت ثالثة جمالس للخرباء يف أيار      

، الـــيت ترســـي األســـاس للعمـــل “اســتراتيجية التعلـــيم لطائفـــة الرومـــا يف مجهوريـــة ســـلوفينيا ”
 األساسي واملبادئ واألهداف واحللول األساسية من أجـل إدمـاج طائفـة الرومـا بـشكل أفـضل           

 . يف الوثيقة هو مبدأ تكافؤ الفرصويعَترب املبدأ األساسي. يف التعليم على مجيع املستويات
 مـن    فريقـاً خاصـاً ملراقبـة تنفيـذ التـدابري           والرياضـة  ، عّين وزير التعلـيم    ٢٠٠٥ويف سنة    

.  عمل سنوية مـن أجـل تنفيـذ التـدابري املـستوحاة مـن االسـتراتيجية                االستراتيجية ووضع خطط  
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عتمد الوزير خطـة عمـل كـل سـنة تتجـسد فيهـا أنـشطة وزارة التعلـيم، واحتـاد طائفـة              وهكذا ي 
 علـى أسـاس خطـة    ٢٠٠٧وقد ُنفّذت األنشطة التاليـة يف سـنة   . الروما، واملؤسسات العامة إخل   

 :العمل
 املوضوع االختياري لثقافة طائفة الروما جرى إعداده واملوافقة عليه؛ - 
 معنيـة باملعـايري املهنيـة، ونالـت         ،د تعليمي مـن طائفـة الرومـا       إعداد دورة تدريبية ملساع    - 

 ؛املوافقة عليها
 ؛)احتاد طائفة الروما(برامج التعايش الثقافية املشتركة أُعدت ونالت املوافقة عليها  - 
 ).املركز املهين للتدريب) (للتعليماملعهد الوطين (تدريب املعلّمني  - 

ة مبلغــاً كــبرياً مــن املــال لتمويــل البحــوث يف ميــدان  وختَــصِّص وزارة التعلــيم والرياضــ 
 .التعليم والتدريب لطائفة الروما

 العمالة
واألســرة والــشؤون االجتماعيــة سلــسلة مــن التــدابري املختلفــة يف العمــل أعــدت وزارة  

 وحتّدد برامج التدابري املتعلقة بسياسة العمالة الناشطة، اليت اعُتمدت فيمـا يتعلـق        . ميدان العمالة 
 أنـواع التـدابري يف سياسـة العمالـة الناشـطة           ،بكـل فتـرة ختطـيط     بكل سنة تقوميية علـى حـدة أو         

. وغـري ذلـك مـن التفاصـيل       ) مبـا يف ذلـك طائفـة الرومـا        (وتشمل األنـشطة والفئـات املـستهدفة        
القـرار  ”وتلقت طائفة الروما، باعتبارها فئة مستضعفة مـن الـسكان، اهتمامـاً خاصـاً أيـضاً يف                   

 أعـدت  ،إضافة إىل ذلـك . “٢٠١٠-٢٠٠٦ربنامج الوطين للضمان االجتماعي للفترة بشأن ال 
وزارة العمــل واألســرة والــشؤون االجتماعيــة دعــوات لتقــدمي طلبــات مــن أجــل املــشاركة يف    

وشـاركت أيـضاً   . متويل الربامج يف ميدان الضمان االجتماعي ويف ميـدان تقـدمي الـدعم لألسـر             
، وكانــت أنــشطتها )EQUAL (“املــساواة”داخــل إطــار مبــادرة  يف متويــل شــراكتني إمنــائيتني  

، اعتمـــدت احلكومــة أيـــضاً  ٢٠٠٦ويف ســنة  . موّجهــة إىل أفــراد طائفـــة الرومــا يف ســـلوفينيا   
أمــا الفئــة املــستهدفة مــن األشــخاص  . “٢٠٠٨  و٢٠٠٧برنــامج األشــغال العامــة للــسنتني  ”

 لفتــرة العـاطلون فهـم األشــخاص   العـاطلني الـذين ســوف ُيـدرجون يف برنــامج األشـغال العامــة    
فــرص  خاصـة أمـام   عقبــات الــيت تعـّرف بأهنـا فئــة تعـاين مـن     اطويلـة، ومـن بينــهم طائفـة الرومـ    

 األشخاص العـاطلني، لتعزيـز إدمـاجهم اجتماعيـاً،          قدرات ويهدف الربنامج إىل تنشيط   . العمل
 .ديدة وظائف جاستحداثواحلفاظ على املهارات العملية أو تطويرها وحفز عملية 
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 األنشطة الثقافية وأنشطة تقدمي املعلومات
، وفيـه   “القـرار بـشأن الربنـامج الثقـايف الـوطين         ”يف جمال األنشطة الثقافية ينبغـي ذكـر          

 وحيــرص .ُخــصِّص فــصل خــاص لألهــداف والتــدابري املتعلقــة بطائفــة الرومــا يف ميــدان الثقافــة  
ــوطين   ” ــايف ال ــامج الثق ــشأن الربن ــرار ب ــرة “الق ــة   ٢٠١١-٢٠٠٨ للفت ــه اجلمعي ــذي اعتمدت ، ال

 على تشجيع التنمية الثقافيـة لطائفـة الرومـا          ٢٠٠٨أبريل  /الوطنية جلمهورية سلوفينيا يف نيسان    
وقــد أنــشأت وزارة الثقافــة الظــروف املواتيــة لألنــشطة الثقافيــة الــيت   . باعتبارهــا أولويــة ثقافيــة

 ابريأبـداه أفـراد طائفـة الرومـا مـن تعـ      ، استناداً إىل مـا      ١٩٩٣تضطلع هبا طائفة الروما منذ سنة       
وميكـن  . عن حاجتهم لـذلك، وتكفـل الظـروف املواتيـة ملـشاركتهم يف التـدابري املوّجهـة إلـيهم                  

عـروض   تغيري إجيايب آخر يف األنشطة اإلعالمية لطائفة الروما يف إعداد برامج إذاعية و             مالحظة
وات يف حمطـــات اإلذاعـــة  ســـنتـــذاع منـــذ عـــدةوهـــذه .  مـــن أجـــل طائفـــة الرومـــاتليفزيونيـــة

 أو أهنا ُتَعد اآلن فعـالً وتـذاع كجـزء مـن برنـامج اهليئـة                 ستعدوالتليفزيون احمللية، أما اآلن فإهنا      
 .الوطنية لإلذاعة والتليفزيون يف سلوفينيا

 مزيد من التخطيط
 بـشكل شـامل   ٢٠٠٧املـؤرخ سـنة   ) OJ RS No. 33/2007(قانون طائفـة الرومـا   ينظم  

ــذايت     وضــع طائفــة الر ــة وهيئــات احلكــم ال ومــا يف ســلوفينيا، ويوصــي بإشــراك ســلطات الدول
 طائفـة الرومـا علـى       هيئـة  احمللية يف ممارسة احلقوق اخلاصـة لطائفـة الرومـا، وُيـنظم              للمجتمعات

 .مستوى الوالية واملستوى احمللي وينظم متويله
لي، يوصـي القـانون     فعلى املستوى احمل  . وتَنظّم طائفة الروما يف سلوفانيا على مستويني       

 خاصـة مـن أجـل مراقبـة حالـة طائفـة الرومـا، الـيت تكّونـت يف البلـديات                      عاملةبتكوين هيئات   
وعلـى مـستوى    . وفيها يديل ممثلـو طائفـة الرومـا بأصـواهتم يف جمـالس املـدن أو اجملـالس البلديـة                   

، وهـو  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٠ة الرومـا يف مجهوريـة سـلوفانيا يف          ف جملس طائ  أنشئالوالية،  
 .ميثل مصاحل طائفة الروما يف سلوفينيا يف تعامالهتم مع سلطات الواليات

 وأن تـويل     الالزمة  مجهورية سلوفانيا الظروف    ختلق وينص قانون طائفة الروما على أن      
 :اهتماماً خاصاً ملا يلي

ــادة مــستواهم التعليمــي     -   إدمــاج أفــراد طائفــة الرومــا يف نظــام التعلــيم والتــدريب، وزي
 وسياسة مناسبة للمنح الدراسية؛

 إدماج أفراد طائفة الروما يف سوق العمل والعمالة؛ - 
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احلفاظ على لغة الروما وتطويرهـا وكـذلك أنـشطة طائفـة الرومـا مـن الناحيـة الثقافيـة                 - 
 واإلعالمية ومن ناحية النشر؛

شية ألفـراد طائفـة     حلّ املسائل املكانية ملستوطنات طائفة الروما وحتسني األحوال املعيـ          - 
 .الروما

ويــنّص القــانون كــذلك علــى أن تعتمــد احلكومــة بالتعــاون مــع هيئــات اإلدارة الذاتيــة  
ــن أجــل          ــدابري م ــاً للت ــلوفينيا برناجم ــة س ــا يف مجهوري ــة الروم ــس طائف ــة وجمل ــات احمللي للمجتمع

اللتزامــات وســوف حيــّدد الربنــامج ا. املمارســة املنــّسقة للحقــوق اخلاصــة ألفــراد طائفــة الرومــا 
والواجبــات الناشــئة مــن القــانون والــيت تتــصل أساســاً باهتمــام مجهوريــة ســلوفينيا فيمــا يتعلــق    

جمـاالت هامـة أخـرى،      أيـضاً   باجملاالت املذكورة يف العناصـر األربعـة الـسابقة، وسـوف تـشمل              
، ٢٠٠٧ويف ســنة .  الــضمان االجتمــاعي والرعايــة الــصحية لطائفــة الرومــا ،علــى ســبيل املثــال

ــالفة الـــذكر  أنـــش ــدابري سـ ــامالً لوضـــع التـ ــاً عـ ــة فريقـ وســـوف ُتَنفّـــذ الواجبـــات  . أت احلكومـ
وااللتزامات احملددة يف برنامج احلكومة اخلاص بالتدابري عن طريق الـوزارة املـشرفة، وسـلطات               
الواليات األخرى وهيئات اإلدارة الذاتية التابعة للمجتمعات احملليـة، وهـي الـيت سـوف تعتمـد                 

وســوف . الالزمــة يف خططهــا املاليــة  لــذلك الغــرض وختــصص األمــوال   مماثلــةريبــرامج وتــداب
راقب تنفيذ برنامج التدابري فريق عامـل خـاص تـابع للحكومـة، وهـو موجـود اآلن بالفعـل يف                     ُي

ــة         ــة مجهوري ــة حلكوم ــة التابع ــة وهــي اللجن ــا العرقي ــة الروم ــة طائف ــة محاي ــل، أي جلن شــكل مماث
طات الواليـات وهيئـات اإلدارة الذاتيـة التابعـة للمجتمعـات         وسوف يتعـّين علـى سـل      . سلوفينيا

احمللية أن ترفع تقريراً إىل اللجنة بشأن تنفيذ برنامج احلكومة اخلاص بالتدابري مرة واحـدة علـى                 
 .األقل كل سنة

 الزواج واحلياة األسرية
 فيمــا يتعلــق بــالفروق بــني   احلاليــةيرجــى تقــدمي معلومــات عــن البحــوث والنتــائج  - ٢٩

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . اجلنسني يف اآلثار االقتصادية املترتبة علـى فـسخ العالقـات          
 ما إذا  بيانويرجى على وجه اخلصوص. نوع امللكية اليت يتم توزيعها عند فسخ العالقات
األمــوال املتأتيــة مــن املعاشــات التقاعديــة؛  (كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري املاديــة  

كجزء من املمتلكات اليت يتعّين توزيعهـا عنـد فـسخ        )  اخلدمة؛ والتأمني  ومستحقات انتهاء 
ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون ينص علـى توزيـع إمكانيـات الكـسب يف               . العالقات

يـضع يف االعتبـار حتـّسن القـدرة علـى الكـسب أو رأس                وأاملستقبل ورأس املـال البـشري       
على سبيل املثال من (تلكات لدى فسخ العالقات املال البشري بأي طريقة عند توزيع املم
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خالل منح مبلغ مقطوع يعكس النصيب املقّدر للزوج اآلخر يف هذا النوع من األصـول،        
 ).أو السماح مبنح مبلغ تعويضي للزوج

على أن امللكيـة  ) OJ RS No. 69/2004-UPB1(ينّص قانون الزواج والعالقات األسرية  
ند الدخول يف عالقة زواج ينبغي أن تبقى مـن خـصوصيات ملـك              اليت حيوزها أحد الزوجني ع    

تازهـا أحـد    أّمـا املمتلكـات الـيت حي      .  بشكل مـستقل   اهذا الشخص وأن يتصرف كل منهما فيه      
وتقـسم  . الزوجني عن طريق العمل أثناء فترة العالقة فتعتـرب يف مجيـع احلـاالت ملكيـة مـشتركة              

وأثنـاء دوام العالقـة جيـوز تقـسيم املمتلكـات      .  فُسخت امللكية املشتركة إذا ما أُهنيت العالقة أو      
ــزوجني    ــاء علــى طلــب أحــد ال ــصبة    . باالتفــاق أو بن ــرب أن ــة املــشتركة، تعت ــد تقــسيم امللكي وعن

متساوية، ويف الوقت نفسه يستطيع الزوجـان إثبـات أهنمـا سـامها             الزوجني يف امللكية املشتركة     
 امللكيـة املـشتركة، علـى أي مـن الـزوجني بنـاء              وعند تقسيم . يف امللكية املشتركة بنسب خمتلفة    

 هلـا /سمح لـه املوّجهة ألداء حرفتـه أو مهنتـه ويـ    لنصيبه أساساً تلك األشياء حيّول أن  ،على طلبه 
 الســتخدامها/األشـياء املوجهـة حـصراً السـتخدامه      كمـا حيــول  دخـل شخـصي  باحلـصول علـى  

 .الشخصي
ســرية مــا هــي حقــوق امللكيــة الــيت  ومــع ذلــك، ال حيــّدد قــانون الــزواج والعالقــات األ  

 .تشكل ملكية مشتركة
 


