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يف غيـــاب الرئيــــسة، تولــــت الـــسيدة ســــيمز، نائبــــة     
  .اجللسة الرئيسة، رئاسة

  .٠٥/١٠ الساعة افتتحت اجللسة  
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

    )تابع (فاقية من االت١٨املادة 
، CEDAW/C/SVN/4 (التقرير الدوري الرابع لسلوفينيا     
  )Add.1 ، وCEDAW/C/SVN/Q/4 و

بناء علـى دعـوة الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد سـلوفينيا                 - ١
  .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

ألقــى الــضوء علــى التــأثري ): ســلوفينيا (الــسيد لوغــار  - ٢
 الــسنوات اخلمــس   املتبعــة طيلــة جاإلجيــايب للــسياسات والنــه  

املاضية بغية التعجيل بتنفيذ التزامات سـلوفينيا مبقتـضى اتفاقيـة           
 علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة، فقـــال إن   ءالقـــضا

، ٢٠٠٤سـلوفينيا صــدقت علـى الربوتوكــول االختيـاري عــام    
ــرة     ــى الفق ــدخل عل ــديل امل ــادة  ١وقبلــت التع ــن امل ــن ٢٠ م  م

ضا متابعـة منـهاج عمـل       وقد أتاحـت أيـ    . ٢٠٠٦االتفاقية عام   
ــن أجــل االســتراتيجيات        ــسيا للــسياسات م ــيجني إطــارا رئي ب

ــسني     ــني اجلن ــساواة ب ــز وامل ــدم التميي ــة بع ــوي وزارة و. املعني تن
ــسلوفينية     ــة إصــدار جمموعــة تقــارير باللغــة ال ــشؤون اخلارجي ال
ــات رصــد      ــها إىل هيئ ــة الــيت قدمت ــع التقــارير الدوري تــضم مجي

ــها، وذلــك   املعاهــدة مــصحوبة باملالحظــا  ــة لكــل من ت اخلتامي
مبناســبة الــذكرى الــسنوية الــستني العتمــاد اإلعــالن العــاملي       

  .حلقوق اإلنسان
 مـــن ٤٣وأضـــاف أن التعـــديل املـــدخل علـــى املـــادة    - ٣

ــضع احلجــر األساســي إلدخــال       ــلوفينيا ي ــة س ــتور مجهوري دس
ع املـساواة الفعليـة بـني اجلنـسني بـني املرشـحني يف              جتدابري تش 

 وقد عـيَّن قـانون انتخابـات األعـضاء الـسلوفينيني            .االنتخابات
يف الربملــــان األورويب حصــــصا للتمثيــــل اجلنــــساين يف قــــوائم  

 كانــت ســلوفينيا مــن بــني الــدول ٢٠٠٤املرشــحني، ويف عــام 
األعــضاء القليلــة يف االحتــاد األورويب الــيت تفــوق نــسبة النــساء  

ي حتديـد   وجيـر .  يف املائة  ٤٠من أعضائها يف الربملان األورويب      
ــانون    ــة يف قـ ــوائم االنتخابيـ ــستهدفة لتـــشكيل القـ احلـــصص املـ

 ويف قـانون انتخابـات اجلمعيـة        ٢٠٠٥االنتخابات احملليـة لعـام      
ــام   ــة لع ــادة    . ٢٠٠٦الوطني ــانونني إىل زي ــن الق ــدعو كــل م وي

تدرجييـــة يف نـــسبة احلـــد األدىن للتمثيـــل يف كـــل انتخابـــات      
ــة، إىل أن تــصل إىل  ــة ٤٠متعاقب ــة يف يف املائ  االنتخابــات احمللي

  .االنتخابات الربملانية  يف املائة يف٣٥ و
، ٢٠٠٦ومضى يقول إنه يف االنتخابـات احملليـة لعـام             - ٤

عنـــدما كانـــت احلـــصص تطبـــق للمـــرة األوىل، كانـــت هلـــذه  
التــدابري فعاليــة يف حتــسني نــصيب اإلنــاث املنتخبــات لــشغل       

ومــع . ئــة يف املا٨مناصــب مستــشاري اجملــالس البلديــة مبقــدار 
ذلك، فإدخال احلصص مل يؤثر تأثريا كبريا علـى النتـائج أثنـاء              

فبالرغم مـن   . االنتخابات اليت أجريت مؤخرا للجمعية الوطنية     
 يف املائـة    ١١أن نصيب املرشحات لـشغل مناصـب زاد بنـسبة           

ــة باالنتخابـــات الـــس  ــزد عـــدد املنتخبـــات  باملقارنـ ابقة، فلـــم يـ
الفهـم األكثـر دقـة للمـشاكل        ومن شأن   .  يف املائة  ١بنسبة   إال

والعناصر املتضمنة اليت تؤثر يف هـذه العمليـة أن يـساعد كـثريا              
  .يف اجلهود اليت تبذل يف املستقبل لتعزيز متثيل املرأة يف الربملان

ــدأ املــــساواة يف    - ٥ ــانون تنفيــــذ مبــ وأردف قــــائال إن قــ
ــام    ــة، املعتمــد ع ــام  ٢٠٠٤املعامل  يكمــل ،٢٠٠٧ واملعــدل ع

وتيـسريا  . ٢٠٠٢ؤ الفرص بني املرأة والرجل لعـام        قانون تكاف 
للعملية، جـرى أيـضا تعـديل األحكـام الـيت تـنظم اختـاذ تـدابري                 

  .خاصة مؤقتة
ــه جــرى اختــاذ خطــوات كــبرية ملكافحــة       - ٦ وأضــاف أن

والتعديالت املدخلة على قـانون العقوبـات،       . العنف ضد املرأة  
ــاين   ــشرين الثـ ــرياهنا يف تـ ــدأ سـ ــرر أن يبـ ــوفمرب/املقـ ، ٢٠٠٨ نـ

تفــرض عقوبــات أكثــر صــرامة علــى اجلــرائم املرتكبــة ضــد        



CEDAW/C/SR.858 (A)  
 

08-56991 3 
 

السالمة اجلنسية وتعرف العنف العـائلي بوصـفه فعـال إجراميـا            
وفـــضال عـــن ذلـــك، فقـــانون منـــع العنـــف العـــائلي . منفـــصال
 أول قانون يعرِّف العنـف العـائلي ويتـيح      ٢٠٠٨فرباير  /لشباط

ا مع مـنحهم    تدابري وقائية شاملة تضمن سالمة ومحاية الضحاي      
ويعــزز القــانون أيــضا التعــاون    . الــدعم واملــساعدة الــواجبني  

املنتظم املـشترك بـني الوكـاالت وتـدريب املهنـيني يف اجملـاالت              
  .ذات الصلة وإعادة إدماج مرتكيب العنف العائلي يف اجملتمع

ومضى يقول إنه جرى استحداث تـشريع هـام لتـوفري          - ٧
 واالســـتغالل اجلنـــسي، احلمايـــة واملـــساعدة لـــضحايا االجتـــار 

فهما قانون العقوبات وقـانون محايـة الـشهود بأهنمـا           اللذين يعرِّ 
وقد جرى أيضا اعتماد قـانون تـسجيل   . من األفعال اإلجرامية  
ين من نفس اجلـنس وقـانون طائفـة         ريشعاملعاشرة الزوجية بني    

  .الروما
لـــــسياسات اوضـــــع وتنفيـــــذ  جنـــــاح وأوضـــــح أن   - ٨

ود آليات مؤسـسية فعالـة وعمليـة        واالستراتيجيات يتطلب وج  
ويف هـذا الـصدد، جـرى تـدعيم     . بشأن املـساواة بـني اجلنـسني     

. آليات املساواة بني اجلنسني وتعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين         
وقد وضع الربنامج الوطين لتكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل              
أهـدافا واضــحة جيــري حتقيقهــا مــن خــالل املبــادرات الوزاريــة  

ــيت يــدع  ــضال عــن خطــط عمــل    . مها التمويــل الواجــب ال وف
املـــساواة بـــني اجلنـــسني، أدت خطـــط عمـــل معينـــة ملكافحـــة  
ــانون ومـــساعدة    ــاذ القـ ــدابري إنفـ ــادة تـ ــار بالبـــشر إىل زيـ االجتـ

  .الضحايا أثناء الفترة قيد النظر
ــاعي        - ٩ ــزل القط ــتمرار الع ــن اس ــالرغم م ــه ب وأضــاف أن

ــرأة بنمــــو   ــتقالهلا واملهــــين يف ســــوق العمــــل، تتمتــــع املــ  اســ
بــني مــن  يف املائــة ٨٥ويبلــغ معــدل عمالــة املــرأة . االقتــصادي

 ســنة، ممــا ال ٤٩ و ٢٥النــساء الــاليت تتــراوح أعمــارهن بــني  
 يف املائة عـن نفـس املعـدل للرجـال يف هـذه الفئـة                ٥يقل إال بـ    
 يف املائـة،    ١,٥وقد اخنفض معدل بطالة املرأة مبقـدار        . العمرية

ويف . بطالـة الطويلـة األمـد بـني النـساء         مما شـكل اخنفاضـا يف ال      
نفس الوقت تناقصت الفجوة يف األجور بني النـساء والرجـال           

وأسـفرت جهـود التوفيـق بـني احليـاة املهنيـة           .  يف املائة  ٣بنسبة  
واخلاصــة عــن زيــادة معــدل عمالــة النــساء الــاليت يعلــن أطفــاال 

ــدار  ــيس لــديهن      ٨مبق ــاليت ل ــساء ال ــسبة للن ــه بالن ــة عن  يف املائ
أطفال، وعن زيادة عدد اآلباء العامني الـذين ميارسـون حقهـم            

  .يف احلصول على إجازة األبوة املدفوعة األجر
ــلوفينيا  ،وانتقـــل إىل التعلـــيم  - ١٠  فقـــال إن الفتيـــات يف سـ

حيققن بوجه عام مستويات من اإلجنازات األكادميية أعلى مـن   
 النـسب  وبالرغم من أن سلوفينيا لديها نسبة من أعلى     . الفتيان

يف االحتــاد األورويب للــشابات الــاليت أكملــن التعلــيم الثــانوي، 
ــث      فمــا ــار جمــاالت الدراســة، حي ــسيم يف اختي زال يوجــد تق

يوجد عدد قليل جدا من النساء يف اجملاالت اليت يهيمن عليهـا            
وســتتركز اجلهــود الــيت تبــذل مــستقبال علــى . الــذكور تقليــديا

قهن التعليميـــة ممـــا تـــشجيع الفتيـــات علـــى توســـيع نطـــاق آفـــا
  .ميكنهن من حتدي األدوار اجلنسانية التقليدية

تـــزال تـــشكل   اجلنـــسانية الالتنميطـــاتوأضـــاف أن   - ١١
سببا مستمرا من أسـباب عـدم املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف                

وعقدت رئاسة سلوفينيا لالحتاد األورويب عـام       . مجيع اجملاالت 
القــضاء علــى  : ني مــؤمترا بــشأن املــساواة بــني اجلنــس    ٢٠٠٨

 وأدرجــــت  ؟ممكنــــة)غــــري( مهمــــة -اجلنــــسانية التنميطــــات 
الرســائل الرئيــسية مـــن هــذا املــؤمتر يف نتـــائج جملــس االحتـــاد      

. اجلنـسانية يف اجملتمـع    التنميطـات   األورويب بشأن القضاء على     
ووافقــت حكومــة ســلوفينيا، مــن خــالل اعتمــاد هــذه النتــائج، 

ا للمـــساواة بـــني  علـــى تـــدعيم تنفيـــذ ورصـــد اســـتراتيجياهت    
مبـادرات لتـصوير األدوار اجلنـسانية اإلجيابيـة      واختـاذ    ،اجلنسني

وتلتــزم حكومــة ســلوفينيا . وصــورة املــرأة يف وســائط اإلعــالم 
التنميطـات  أيضا بتعزيز األعمـال الـيت تـستهدف القـضاء علـى             

ــين     ــاد املهـ ــدريب واإلرشـ ــة والتـ ــيم والثقافـ ــسانية يف التعلـ اجلنـ
  .وسوق العمل
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  ٦ إىل ١املواد 
ــان   - ١٢ ــسيد فلنترم ــشهاد    : ال ــر االست ــه مل جي ــار إىل أن أش

باالتفاقيــة يف حمــاكم ســلوفينيا، حيــث جــرى التركيــز بــشكل    
ر فـــسَّأكـــرب علـــى التـــشريع الـــوطين، وقـــال إنـــه يأمـــل يف أن ي

التـــشريع الـــداخلي حبيـــث يتـــسق مـــع االتفاقيـــة ويـــسترشد       
ــة  وطلــب احلــصول علــى معلومــات   . بالتوصــيات العامــة للجن

دقيقــة عــن فحــوى الــربامج الــيت تــستهدف توعيــة العــاملني يف  
جمال القانون واملشرعني بشأن خمتلف جوانب أعمـال اللجنـة،          

  . التمييز واملساواة بني اجلنسنيمثل
وباإلشــارة إىل املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان،    - ١٣

ــسان،       ــسر عــن وظــائف أمــني املظــامل املعــين حبقــوق اإلن استف
ــه   وخطــط تــدعيم الــ  دور الرقــايب ألمــني املظــامل والــصالت بين

  .وبني احملامي املعين مببدأ املساواة
وأضاف أن تقـارير التمييـز ضـد املثليـات يف سـلوفينيا               - ١٤

دعته إىل التساؤل عما إذا كان قانون تكافؤ الفرص بني املـرأة            
والرجل أو قانون تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة يغطـي التمييـز            

ــالقــائم   املعــين يوحيــث أن دور احملــام . ى التوجــه اجلنــسي عل
ــز نتيجــة      ــدأ املــساواة يتــضمن النظــر يف قــضايا إدعــاء التميي مبب
لظروف شخصية مثل التوجـه اجلنـسي، تـساءل عمـا إذا كـان              
قــد جــرى تقــدمي أي مــن هــذه القــضايا إىل هــذا احملــامي، وإذا  

  كان األمر كذلك، فما هي النتائج؟
ــيمونوفيتش   - ١٥ ــسيدة سـ ــصديق    : الـ ــد تـ ــه بعـ ــت إنـ قالـ

سلوفينيا على الربوتوكول االختيـاري، يكـون تقـدمي احلكومـة           
للتعليقــــات والتوصــــيات الــــسابقة للجنــــة إىل الربملــــان بغيــــة  

وسألت عمـا إذا كانـت اللجنـة الربملانيـة          . مناقشتها أكثر أمهية  
ذات الصلة قد شـاركت يف متابعـة تلـك التوصـيات وعمـا إذا               

وسـألت  . كت يف إعداد التقرير احلايل    كانت تلك اللجنة اشتر   
كــذلك عــن التــدريب اخلــاص الــذي يقدمــه املنــهج الدراســي    
ــة       ــسان، بغي ــوق اإلن ــة حلق ــانوين، خبــالف الدراســات العام الق

إتاحــة الفرصــة ألعــضاء الــسلطة القــضائية يف املــستقبل ملعرفــة   
  .اإلجراءات اليت تنص عليها االتفاقية

تقريـر الـدوري والـردود      وأضافت أنه بالرغم من أن ال       - ١٦
على قائمة القضايا قد أشارا إىل التعـاون الوثيـق بـني احلكومـة              

فيد بأنـه يقـدم إىل      واجملتمع املدين، فإن مستوى التمويل الذي أُ      
املشاريع املنظمات غري احلكومية منخفض، كما أنه ممـا يـدعو           

بلــغ عنــه فيمــا يتعلــق بتوزيــع نقــص الــشفافية الــذي أُإىل القلــق 
  .واردهذه امل
طلبــت توضــيح الوضــع : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ١٧

ــاق        ــث جــرى توســيع نط ــرص، حي ــافؤ الف ــب تك احلــايل ملكت
وأعربـت عـن رغبتـها يف       . واليته لتشمل مجيع أشـكال التمييـز      

معرفة كيفيـة تـأثري توسـيع دوره علـى عملـه يف جمـال املـساواة                 
ه بني اجلنسني، وكيف تنوي احلكومة كفالة عدم تقـويض هـذ     

وسـألت  . الوالية املوسـعة جهـود تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني            
ــد زادت حبيـــث     ــة قـ ــشرية واملاليـ ــوارد البـ ــا إذا كانـــت املـ عمـ

  .تتناسب مع هذه الوالية املوسعة
وطلبـــت تفـــسري بـــطء تقـــدم تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور   - ١٨

اجلنساين على الصعيد اجمللـي وسـبب قلـة وجـود هياكـل حمليـة        
 سـألت عمـا إذا كـان احملـامي املعـين بتكـافؤ              هلذا التعميم، كما  

الفرص بني املرأة والرجل واحملامي املعين مببدأ املـساواة كيـانني           
منفــصلني، وكيفيــة ضــمان اســتقالل هــذين احملــاميني، ومــا إذا  

  .كان هناك تداخل بني واليتيهما
ــسيدة شــني   - ١٩ ــة نطــاق   : ال ــا مبعرف أعربــت عــن اهتمامه

نظمــات غــري احلكوميــة، وخباصــة    التعــاون بــني احلكومــة وامل  
يتعلق باملنظمات النسائية، يف إعداد التقريـر الـدوري ويف           فيما

وســألت عمــا إذا كــان قــد جــرى . تنفيــذ االتفاقيــة بوجــه عــام
التشاور على حنو مباشر مع املنظمات غـري احلكوميـة، ومـا إذا          

 الوقــت الكــايف للــرد علــى مبــادرات  اكــان قــد جــرى إعطائهــ
ألت عن عـدد املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت      احلكومة، كما س  
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وافقت على دعوة احلكومة للمـشاركة يف هـذه العمليـة، وإىل            
  .واقتراحاهتاأي مدى جرى إدراج آرائها 

وطلبت احلصول على مزيد مـن املعلومـات عـن عـدد              - ٢٠
موظفي مكتب تكافؤ الفرص وتشكيلهم، وعن تقسيم العمـل         

يالء األولويـة للمـساواة يف      وقالـت إن لـديها انطباعـا بـإ        . بينهم
ــث أن       ــسني، حيـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــساب املـ ــى حـ ــة علـ املعاملـ
احلكومــة مل تنــشئ هيئــات استــشارية لعملــها يف جمــال تكــافؤ   

وأضافت أن العدد القليل نسبيا مـن شـكاوى التمييـز           . الفرص
قد يكون دليال على عدم دراية املرأة السلوفينية باآلليـات الـيت            

ا مبقتـضى االتفاقيـة؛ وهلـذا سـألت عـن           أنشئت حلمايـة حقوقهـ    
  .اخلطوات املتخذة لتوفري هذه املعلومات

ــلوفينيا (الــــسيدة بوتــــشنيك رودل  - ٢١ قالــــت إن ): ســ
يــة وأنــه ســتجري متابعــة  دمــدخالت اللجنــة ســوف تؤخــذ جب 

أضـــافت أن و. الدفعـــة التاليـــة مـــن التوصـــيات بـــشكل مـــتقن 
  .احلكومة ملتزمة حبل القضايا املعلقة

قالــت إنــه بــالرغم مــن ): ســلوفينيا (يدة بــوزيتشالــس  - ٢٢
ــددة   ــراءات حمـ ــود إجـ ــدم وجـ ــانونيني  عـ ــيني القـ ــالم املهنـ  إلعـ

يــستجد مــن أعمــال اللجنـة، يعمــل مكتــب تكــافؤ الفــرص   مبـا 
بفعالية على تدريب مجيع موظفي النظـام القـضائي مـن خـالل            
جمموعة مـن حلقـات العمـل بـشأن اجلوانـب اهلامـة للجنـسانية               

إىل جانب تلـك املنتـديات، تتـضمن منـاهج التعلـيم         و. والتمييز
ــاعي      ــن االجتم ــام واألم ــدويل الع ــانون ال ــة بالق ــانوين املتعلق الق
وقــانون العمــل علــى الــصعيد اجلــامعي عناصــر عــن التمييــز        

  .اجلنساين
وأضــافت أن الــدور الــذي يــضطلع بــه احملــامي املعــين     - ٢٣

ــاف ــانون ا     ؤبتك ــه الق ــرأة والرجــل حيكم ــني امل ــرص ب ــاظر  الف ملن
ولذلك، فجميع اآلراء الصادرة والتـدابري   . ٢٠٠٢املعتمد عام   

املتخذة اسـتجابة لالدعـاءات املرفوعـة يف هـذا الـشأن ال تتـأثر               
مجيــع  احملــامي واملكتــب  جلعــاوي. إال بفحــوى ذلــك القــانون  

واعتماد قانون تنفيذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة     . أشكال التمييز 
 يف القـــضايا املتعلقـــة بـــالتمييز حماولـــة للتغلغـــل بـــشكل أعمـــق

وتتــصف واليــة احملــامي املعــين مببــدأ املــساواة بطــابع . اجلنــساين
ويـــضطلع فـــرد واحـــد بالـــدورين يف الوقـــت . أكثـــر عموميـــة

ــى       ــد عل ــز إىل حــد بعي ــه ينحــو صــوب التركي احلــايل، كمــا أن
 ٢٠٠٧ريـر تـشريع إضـايف عـام         وقـد جـرى مت    . حاالت التمييز 

وبـالرغم  . عزيز استقالل هذا احملامي   لتدعيم مؤسسة الدفاع وت   
ي يف نطــاق مكتــب تكــافؤ الفــرص،  مــن وقــوع أعمــال احملــام 

  .ميكن ملدير ذلك املكتب أن يؤثر على قرارات احملامي فال
ــساواة يف      - ٢٤ ــدأ املـ ــذ مبـ ــانون تنفيـ ــول إن قـ ومـــضت تقـ

املعاملة ُعدِّل لزيـادة تعزيـز جهـود القـضاء علـى التمييـز القـائم             
مسات شخـصية أخـرى، مبـا فيهـا         على   أو   ايننسنوع اجل العلى  

ــسي  ــه اجلن ــامني      . التوج ــيني حم ــى تع ــضا عل ــانون أي ــنص الق وي
خاصـني؛ ومـن املتـصور أنـه ميكـن تعـيني حمـام لتنـاول حـاالت          

  .التمييز اجلنساين وحدها
وأوضـــحت أن احملـــامي املعـــين مببـــدأ املـــساواة وأمـــني   - ٢٥

ــستقالن وأنــ     ــسان م ــوق اإلن ــين حبق ــارق  املظــامل املع ه يوجــد ف
واحملــامي مــسؤول عــن القــضايا    . واضــح بــني اختــصاصاهتما  

املرفوعة يف اجملال اخلاص، بينما يتناول أمني املظـامل انتـهاكات           
وتتــضمن . حقــوق اإلنــسان الــيت ترتكبــها هيئــات حكوميــة     

العوامــل الــيت تــشكل عــددا قلــيال نــسبيا مــن شــكاوى التمييــز   
ا يتعلق بتنـاول هـذه      اجلنساين عدد السكان وتقسيم العمل فيم     

ــه مكتــب      ــدور الرئيــسي الــذي يــضطلع ب احلــاالت وظهــور ال
وباإلضـافة إىل ذلـك، مل تتـضمن اإلحـصاءات          . تكافؤ الفـرص  

 فيهـا االختـصاص االستـشاري       خدماإلمجالية احلاالت اليت ُيست   
  .للمحامي يف حل النـزاع

قالت إنـه مل حيـدث تغـري        ): سلوفينيا (السيدة سالكل   - ٢٦
ني موظــف وضــع مكتــب تكــافؤ الفــرص، وقــد عـُـ  مــؤخرا يف 

. لفترة قـصرية األجـل، فـضال عـن موظفيـه العـشرة االعتيـادين              
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. ٢٠٠٥ومع ذلـك فقـد حتـسنت حالتـه االقتـصادية منـذ عـام                
 يف املائــة نتيجــة لتــدفق األرصــدة  ٢٥وزادت األصــول حبــوايل 

من موارد املفوضية األوروبية وخمصصات امليزانية الوطنية الـيت         
تعلـــيم  وارتفـــع أيـــضا مـــستوى .  يف املائـــة١٠نـــسبة زادت ب

ــاخلرباءا ــوظفني، فـ ــديهم اآل ملـ ــتقدمهم املكتـــب لـ ــذين اسـ ن  الـ
  .أعلى مما سبق مؤهالت أكادميية يف الدراسات اجلنسانية

وأوضـــحت بالنـــسبة للقلـــق بـــشأن مـــا قـــد تـــسببه         - ٢٧
املــسؤوليات اجلديــدة مــن تقــويض لفعاليــة حافظــة املــساواة       

ضـافية هـي تنـسيق سياسـات احلكومـة          إلملهمة ا اجلنسانية، أن ا  
. ال تشكل حتـديا لقـدرة املكتـب       هي  بشأن مكافحة التمييز، و   

وأعربت عن ثقتـها يف أن التركيـز علـى املـساواة بـني اجلنـسني           
  .مل يتضرر

وردت على السؤال املتعلق باملنسقني احمللـيني، فقالـت         - ٢٨
لـى تعـيني    إن قانون تكافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يـنص ع             

ــع       ــضي بوجــود حمــام لكــل جمتم ــه ال يق ــيني، إال أن حمــامني حمل
 إىل ٥عزى زيـادة عـدد احملـامني احمللـيني مـن         وميكن أن تُ  . حملي
ــشأن     ١٠ ــة ب ــن مناســبات التوعي ــسلة م  حمــامني إىل تنظــيم سل

املــــساواة بــــني اجلنــــسني تــــستهدف مــــوظفي اإلدارة احملليــــة  
وبـالرغم  . غريهـم واملنظمات غري احلكومية وأصحاب العمل و     

مــن بــطء العمليــة فسيــستمر بــذل اجلهــود إىل أن يكــون لكــل  
  .بلدية احملامي اخلاص هبا

وانتقلــت إىل موضــوع تعــاون ومتويــل املنظمــات غــري    - ٢٩
احلكومية، فوافقت علـى أن مـستوى املـوارد املتاحـة مـنخفض             

والتمويـل  . نسبيا، رغم زيادته الفعليـة طيلـة الـسنتني املاضـيتني          
 املخـــصص ملـــشاريع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، وهـــو احلـــايل

ائــة تقريبــا مــن ميزانيــة   يف امل٥ ميثــل ، يــورو٢٠ ٠٠٠حــوايل 
 املنظمـات غـري احلكوميـة أثنـاء حتـضري           وجرت دعـوة  . املكتب

التقريــر الــدوري إىل التقــدم باقتراحــات، إال أن ســبب عــدم      
ومع ذلك متتع مكتب تكافؤ الفـرص       . استجابتها غري معروف  

ون مثمر مع املنظمات غري احلكومية يف عدد من املـشاريع           بتعا
  .السابقة
االتفاقيـة يف النطـاق احلكـومي،       باإلملـام ب  فيما يتـصل    و  - ٣٠

قالت إنه عـادة مـا تقـدم التقـارير الدوريـة إىل الربملـان، إال أنـه                  
ــدمي       ــى تقـ ــضاء علـ ــرب حلـــث األعـ ــود أكـ ــذل جهـ ــيجري بـ سـ

الـدورة الـسابقة مـن      ويف هنايـة    . مدخالهتم يف مرحلـة الـصياغة     
املالحظـات اخلتاميـة    احلكومـة   قـشت   ادورات تقدمي التقارير، ن   

ــى      ــوزارات عل ــع ال ــشجيع مجي ــة وجــرى ت ــك خــذاألللجن  بتل
.  يف احلـــسبان عنـــد صـــياغة سياســـات جديـــدة    املالحظـــات

ني، مثـل   يوترغب احلكومـة يف إشـراك أصـحاب املـصلحة املعنـ           
ــانيني، يف تن   ــة والربملـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة املنظمـ ــذ االتفاقيـ  ؛فيـ

ــشر        ــة ضــخمة لن ــة محل ــرض، شــنت احلكوم ــذا الغ ــا هل وحتقيق
  .وتوزيع نسخ من االتفاقية والربوتوكول االختياري

أشــارت إىل إحجـــام  ): ســلوفينيا  (الــسيدة بــوزيتش    - ٣١
ــام احملــاكم،       ــة أم ــشهاد باالتفاقي ــانونيني عــن االست ــيني الق املهن

. بـني اجلنـسني   وقالت إن الدسـتور كـّرس أيـضا مبـدأ املـساواة             
وأعربت عن اعتقادها بأن التعريف باالتفاقية سيتعزز بـاجلهود         

ــست    ــيت تـ ــددة الـ ــة اجملـ ــسلطة   احلكوميـ ــضاء الـ ــة أعـ هدف توعيـ
هاد ش وتــــشجيعهم علــــى االستــــبنطــــاق االتفاقيــــة القــــضائية
ــسوابق ــا مبوجــب الربوتوكــول     بال ــيت ســبق إقراره ــضائية ال الق
  .االختياري

قالت إن عـضوية اجمللـس      ): سلوفينيا (السيدة سالكل   - ٣٢
احلكومي لتنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة تتضمن مـدير مكتـب      

. نظمــة تتنــاول املــساواة بــني اجلنــسني مل تكــافؤ الفــرص وممــثال 
ــات      ــف اجملموعـ ــة خمتلـ ــيم معاملـ ــد وتقيـ ــس برصـ ــوم اجمللـ ويقـ
الــسكانية وصــياغة املقترحــات واملبــادرات مــن أجــل إعــداد       

 تنــاول اجمللــس حــىت اآلن بالدرجــة    وقــد. اآلليــات التنظيميــة 
األوىل القضايا اجلنسانية رغم متديد نطاق واليته حبيث يـشمل          

  .ظروفا شخصية أخرى
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قال إنه يفهـم أن قـانون تنفيـذ مبـدأ           : السيد فلنترمان   - ٣٣
علـى التوجـه   القـائم  املساواة يف املعاملة حيظـر بوضـوح التمييـز       

يـة احملـامي املعـين      وطلب من الوفد التحقق من أن وال      . اجلنسي
مببــدأ املــساواة تــشمل النظــر يف الــشكاوى املقدمــة مــن النــساء 

وسـأل عمـا    . الاليت عانني من التمييز بسبب توجههن اجلنسي      
 خمتصا بتناول هذه احلاالت الـيت تنـشأ يف كـل            يإذا كان احملام  

  .من اجملالني العام واخلاص
ــن اخلــرباء         - ٣٤ ــق م ــن وجــود فري ــالرغم م ــه ب وأضــاف أن
ملعنـيني بالـشؤون اجلنـسانية داخـل مكتـب أمـني املظـامل املعــين        ا

حبقــوق اإلنــسان، فــالتقرير الــدوري الرابــع يتــضمن معلومــات  
لوضــع هــذا املكتــب بوصــفه ونظـرا  . قليلـة عــن هــذا املوضــوع 

ــسان، ووْصــ     ــوق اإلن ــستقلة حلق ــة م ــب مؤســسة وطني ف مكت
ب تكافؤ الفرص بأنه هيئة تتمتـع باالسـتقالل الـذايت، فقـد طلـ             

ــني مـــصطلحي     ــيحا للفـــارق بـ ــستقل”توضـ متمتـــع ”و “ مـ
سـأل  فضال عن ذلـك،      و. يف هذا السياق  “ باالستقالل الذايت 

االرتقـاء مبركـز مكتـب       عما إذا كانت حكومة سلوفينيا تعتزم     
أمـــني املظـــامل حبيـــث يـــصبح مؤســـسة وطنيـــة كاملـــة حلقـــوق  

  .اإلنسان، وفقا ملبادئ باريس
ن االصــــطالح ســـألت عــــ : الـــسيدة ســــيمونوفيتش   - ٣٥

ــصطلحني   ــصحيح ضــمن امل ــي ”: ال ــسق احملل ــامي ” و“ املن احمل
ــي ــد   . “احملل ــن الوف ــضا م ــت أي  حيــدد اللقــب الرمســي   أنوطلب

ــا منــصب احملــامي املعــين بتكــافؤ     للــشخص الــذي يــشغل حالي
. الفــرص بــني املــرأة والرجــل واحملــامي املعــين مببــدأ املــساواة       

 ،ة هلـذا املـسؤول    وأعربت عن اهتمامها مبعرفة العمليات الفعليـ      
  .حيث يوجد قانونان منفصالن حيكمان الوالية الوظيفية

وفيمــا يتعلــق باختــصاص أمــني املظــامل، أوضــحت أن    - ٣٦
 بأنـه ينبغـي لـسلوفينيا       ٢٠٠٤جلنة حقوق الطفل أوصـت عـام        

أن تعــني نائبــا ألمــني املظــامل، وهــو قــسم داخــل مكتــب أمــني  
ظامل على حنو منفـصل     املظامل املعين حبقوق اإلنسان، أو أمني م      

. لألطفــال بغيــة رصــد تنفيــذ األحكــام املعنيــة حبقــوق األطفــال
عما إذا كان حكومة سلوفينيا قد فعلت ذلـك أو أهنـا        وسألت  

نظرت يف إنشاء إدارة متخصصة تعـىن باملـساواة بـني اجلنـسني             
  .داخل مكتب أمني املظامل

قالـت إن التوعيـة بـشأن       ): سـلوفينيا  (السيدة سالكل   - ٣٧
لقـــضايا اجلنـــسانية شـــكلت أولويـــة بالنـــسبة ملكتـــب تكـــافؤ   ا

الفرص، وأضـافت أن احلمـالت اإلعالميـة اجلنـسانية شـجعت            
ــل      ــات عمـ ــد حلقـ ــشمل عقـ ــة تـ ــشطة متنوعـ ــور أنـ ــى ظهـ علـ
ومــؤمترات وإصــدار مــواد إعالميــة تــستهدف إثــارة مناقــشات  

ــضايا صــعبة  ــق   . حــول ق ــضا توجيهــات تتعل وينفــذ املكتــب أي
.  تلقى اعترافا بدوره يف هـذا امليـدان        كما أنه ،بالتمييز اجلنساين 

وجــرى إنــشاء خــط ســاخن جمــاين دون اإلفــصاح عــن اهلويــة   
  .لتلقي شكاوى التمييز

قالـت إن ملكتـب أمـني       ): سـلوفينيا  (السيدة بـوزيتش    - ٣٨
 مـــصدر متويـــل مـــستقل، يف حـــني أن مكتـــب تكـــافؤ  املظـــامل

ــسلطة األساســية يف    الفــرص  ــان حكــومي يعمــل بوصــفه ال كي
ال املساواة بني اجلنسني، وتقع على عاتقه مـسؤولية صـياغة           جم

قـانون تنفيـذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة       ووفقـا ل  . سياسة الدولـة  
جيــرى تعريــف احملــامي املعــين مببــدأ املــساواة  وتعديلــه الالحــق، 

يتلقـــى   فهـــو الل، ورغـــم أنـــه موظـــفمـــسؤول مـــستقأنـــه ب
االختــصاصات أمــا فيمــا يتعلــق ب. تعليمــات مــن مــدير املكتــب

عـن االنتـهاكات      إال املقارنة فـال يكـون أمـني املظـامل مـسؤوال          
اليت ترتكب يف القطاع العام، بينما ميكن للمحامي املعين مببدأ          

 ينظر أيـضا يف إدعـاءات االنتـهاكات الـيت ترتكبـها          أناملساواة  
وقد اختذت اخلطوات الالزمة لزيـادة      . كيانات القطاع اخلاص  
والتنظيمـــي هلـــذا احملـــامي عنـــدما جـــرى االســتقالل الـــوظيفي  
 كمــا ســتتخذ خطــوات إضــافية  ،٢٠٠٧تعــديل القــانون عــام 

لتدعيم دور ذلك احملامي الذي يتنـاول أيـضا ادعـاءات التمييـز             
ومع ذلـك، ميكـن تعـيني حمـام خـاص ذي متطلبـات              . اجلنساين
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أكثر صرامة فيما يتعلـق باالسـتقالل إذا أصـبح حجـم القـضايا         
  .مرهقا بصفة خاصة

ــة      - ٣٩ ــساواة يف املعامل ــدأ امل ــذ مب ــانون تنفي وأضــافت أن ق
  .على التوجه اجلنسيالقائم حيظر بصراحة التمييز 

ــان   - ٤٠ ــسيد فلنترم ــا : ال ــن ٩ و ٨تني دأشــار إىل أن امل  م
ــدل  ــافؤ الفـــرص املعـ ــانون تكـ ــتني ،قـ ــاد   اللـ ــصتا علـــى اعتمـ نـ

ــة تتما تــدابري ، ٢٥شــى مــع التوصــية العامــة رقــم   خاصــة مؤقت
مـن قـانون تنفيـذ      ) أ (١٠طلتهما منذ ذلك الوقـت املـادة        أب قد

لــــذي يــــسمح بتطبيــــق التــــدابري مبــــدأ املــــساواة يف املعاملــــة ا
املؤقتـــة إذا جـــرى حتديـــد القـــصد مـــن هـــذه التـــدابري  اخلاصـــة
ــباهبا ـــ  . وأسـ ــذا الن ــة أن هـ ــع احلكومـ ــاذ  وتتوقـ ــسر اختـ هج سييـ

نظـرا  م مل يشارك احلكومـة تفاؤهلـا        أن املتكل  خاصة، إال  تدابري
ويبــدو أن . مقاومــة تلــك التــدابريإىل مليــل اجملتمــع بوجــه عــام  

ــدابري خاصــة      ــهرب مــن مــسؤوليتها جتــاه تطبيــق ت احلكومــة تت
جبا، وهي مهمة ينبغي عـدم إحالتـها        مؤقتة كلما كان ذلك وا    

  .إىل جهة أخرى
أثنــــت علــــى التــــدابري :   أبيــــاه-الــــسيدة كــــوكر   - ٤١

ــة مـــن  ــذهتا احلكومـ ــادرات الـــيت نفـ  أجـــل القـــضاء علـــى  واملبـ
ــاء رئاســتها لالحتــاد األورويب    ــسانية أثن ــع . التنميطــات اجلن وم

ــدمها      ــيت ق ــدرة املعلومــات ال ــا إزاء ن ــك، أعربــت عــن قلقه ذل
 هالتقرير بشأن نساء الروما واألقليات األخرى، رغـم مـا أثارتـ           

وســألت عــن الكيفيــة . ابقةاللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــس
تطبيـق التـدابري الـيت     املـساواة يف    ة كفالـة    اليت تعتزم هبـا احلكومـ     

تستهدف معاجلة التنميطات اجلنسانية والعنف ضد املرأة علـى         
وأعربــت عــن رغبتــها أيــضا يف  . نــساء تلــك اجملتمعــات احملليــة 

معرفة ما إذا كانت املساعدة القانونية أو غريها مـن اخلـدمات            
وطلبـــت احلـــصول علـــى مزيـــد مـــن  . متاحـــة لطائفـــة الرومـــا

 وسـألت عـن املـدى املتوقـع         ،صيل عن قانون طائفة الروما    التفا
  .تلك الطائفةلتحسني حالة 

أشــارت إىل التوصــية العامــة  : الــسيدة ســيمونوفيتش  - ٤٢
نـع  مل ببـذل العنايـة الواجبـة     والتـزام الـدول األطـراف       ،  ١٩رقم  

العنــف ضــد املــرأة، وســألت عمــا إذا كــان قــد أجــري تقيــيم    
ــيت    ــة ال ــدابري الوقائي ــتظم للت ــرأة    من ــة امل ــن  توســع نطــاق محاي م
  .زوجها أو عشريها السابق

وأضافت أنه جرى االعتراف بأمهية التنسيق والتعاون         - ٤٣
بــني مــوظفي إنفــاذ القــانون واملنظمــات غــري احلكوميــة ومجيــع 

وهلـذا،  . األطراف األخرى املشاركة يف منع العنف ضـد املـرأة         
ج الــوطين أعربــت عــن اهتمامهــا مبعرفــة املــسؤول عــن الربنــام  

وخطــة العمــل ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة، وأشــكال التعــاون  
املتوخـــاة مـــع املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، ومقـــدار املـــوارد       

ــرض   ــذلك الغـ ــصة لـ ــة إىل   ،املخصـ ــدمات املقدمـ ــة اخلـ  وطبيعـ
وسألت عن عـدد النـساء الـاليت ميكـن اسـتيعاهبن يف             . الضحايا

تلـك   احلكومـة    متـول مالجئ عـالج األزمـات، وإىل أي مـدى          
  .املالجئ

قالـت إهنـا مهتمـة مبعرفـة الـسبب          : السيدة شوتيكول   - ٤٩
وراء عدم إصدار أحكام يف جـرائم االجتـار الـيت ارتكبـت بـني               

، رغــم أن كــثريا مــن القــضايا كانــت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥عــامي 
وقد بينت التجربة ميال إىل تعليق األحكام عندما يقلـل     . معلقة

ــون مــن شــأن تلــك اجلــرائم    ــأخر  القــضاة اجلزئي ، وكــثريا مــا ت
توعيـــة الـــسلطة القيـــام بصـــدور تلـــك األحكـــام إىل مـــا بعـــد  
وطلبـــت مـــن الوفـــد . القـــضائية بتقـــدمي املـــرتكبني إىل العدالـــة

توضيح السبب يف تعليق القضايا يف املقام األول، وسألت عـن           
وطلبــت أيــضا احلــصول . الــسياسات الــسائدة بــشأن احملاكمــة 

للرجــال الــذين يزعمــون علــى معلومــات عــن البلــدان األصــلية 
  .أهنم من ضحايا االجتار، وعما أسفرت عنه القضايا

وطلبــــت احلــــصول علــــى معلومــــات عــــن الــــربامج    - ٤٥
ــساعدة      ــدمي املـ ــة لتقـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ ــشتركة مـ املـ

وسـألت  .  وآلية متويل ورصد ومتابعة تلك الترتيبات  ،للضحايا
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، ٢٠٠٥عــام عــن احلمايــة الــيت يتيحهــا قــانون محايــة الــشهود ل
ــد   ــشهود املعرضــني للتهدي ــة ال وأعربــت عــن  . وخباصــة يف حال

رغبتها أيضا يف معرفة االستراتيجيات املتبعـة لكـبح الـشبكات           
اإلجراميــة الدوليــة الــيت تــشارك يف االجتــار، ومــا إذا كــان قــد   

 العابرة للحـدود  ية أداة لألنشطة اإلجرام نتترنجرى اعتبار اال  
  .الوطنية
ه يتعــذر علــى قالــت إنــ): ســلوفينيا (شالــسيدة بــوزيت  - ٤٦

اإلجــراءات املتبعــة الختــاذ تــدابري  الكيانــات اخلاصــة اســتخدام  
ــادة    ــة مبوجــب امل ــادة ٨خاصــة مؤقت ــانون تكــافؤ  ٩ وامل  مــن ق

الفرص بني املرأة والرجل ، وأنه قد جرى تعديل القانون بغيـة            
ــذه اإل  ــسيط ه ــتب ــة     ج ــاء ضــرورة املوافق ــق إلغ ــن طري راءات ع

  .املسبقة
قالـت إن احلكومـة علـى      ): سـلوفينيا  (السيدة سالكل   - ٤٧

ــا      ــل نــساء الروم ــات مث ــضعف اخلــاص جملموع ــم بال وقــد . عل
أتاحت توصيات اللجنـة حـافزا للمـشاريع لكـي تعـاجل التمييـز              

 املـــشاكل يف جمـــاالت حتديـــدوقـــد جـــرى . ائفـــة الرومـــاطيف 
التعليم والتنميط االجتماعي واخنفاض توقعات العمالة بالنـسبة        

ويـشكل اإلسـكان واملـشاركة الـسياسية        . للمرأة بوجه خـاص   
ــة        ــاح املتكلم ــم ارتي ــق األخــرى، رغ ــن جمــاالت القل ــالني م جم
لإلبــالغ عــن وجــود ممثلــة بلديــة مــن طائفــة الرومــا يف الوقــت  

  .احلايل
وأضافت أن قـانون طائفـة الرومـا قـانون شـامل يعـني                - ٤٨

وحيكم تنظـيم   وما  رمهام اهليئات احلكومية اليت حتمي حقوق ال      
ــوطين واحمللــ    ــصعيدين ال ــى ال ــا عل ــة الروم ــا يف ذلــك  طائف ي، مب

 وجيـــري إنـــشاء برنـــامج وطـــين، كمـــا .إنـــشاء جملـــس للرومـــا
اضطلع مكتب تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل بـدور هـام يف             

  .كفالة تنفيذ التدابري اخلاصة ملصلحة نساء الروما
ا لعـدم إمتـام     قالت إنه نظـر   ): سلوفينيا (السيدة جريام   - ٤٩
 يف املائة من نـساء الرومـا التعلـيم االبتـدائي، فقـد اهتمـت                ٧٠

وزارة التعليم والرياضة اهتماما خاصـا بتعلـيم شـابات الرومـا،            
وجــرى . ممــا أدى إىل حتــسن يف مــستويات التعلــيم بوجــه عــام 

اســتهداف طائفــة الرومــا أيــضا مــن خــالل حلقــات العمــل        
امج األخـرى للتوعيـة بـشأن       ومناقشات املائدة املـستديرة والـرب     

ء علـــــى التـــــصورات الـــــسلبية والقـــــضا. الـــــصحة والتغذيـــــة
 حيــث ،والتنميطــات التقليديــة موضــوع لــه أمهيــة كــبرية أيــضا

تواجــه نــساء الرومــا متييــزا مــن اجملتمــع بأســره ومــن داخــل         
  .جمتمعاهتن اليت تتميز بالسلطة األبوية

تمـاد  قالت إن اع  ): سلوفينيا (السيدة بوشنيك رودل    - ٥٠
قانون منع العنف العائلي ميثل تقدما يف إنفاذ سياسـة احلكومـة            

وقـد جـرى    . بشأن عدم التسامج إطالقا مع العنف ضـد املـرأة         
تعريـــف العنـــف العـــائلي بأنـــه فعـــل إجرامـــي مبقتـــضى قـــانون 

ــد ــات اجلديـ ــدد   . العقوبـ ــا ومتعـ ــا منتظمـ ــانون هنجـ ــيح القـ ويتـ
ق بنــاء  ضــحايا العنــف العــائلي عــن طريــ ايــةالتخصــصات حلم

قدرات مراكز اخلدمات االجتماعيـة وتعزيـز مهـارات املهنـيني           
ة إىل تيــسري حتــضري فالــذين يقــدمون الــدعم للــضحايا، باإلضــا 

 يعتمــد عليــه لتنفيــذ األنــشطة  اأساســستجدم قاعــدة بيانــات تـُـ 
وهناك تعاون وثيق وتنسيق جيد بـني       . املستهدفة ذات الكفاءة  

اعيــة واملنظمــات غــري وزارة العمــل واألســرة والــشؤون االجتم
  .احلكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين

وأضافت أن املنظمات غري احلكومية اضطلعت بـدور          - ٥١
فعال يف صياغة القانون ويف تصميم برنامج وطـين عـن العنـف             

ــائلي ــاده يف شــباط   الع ــع اعتم ــن املتوق ــر /م ــد . ٢٠٠٩فرباي وق
أنــشأت تلــك املنظمــات أيــضا العديــد مــن اخلطــوط الــساخنة   

ــشارك يف    لــيت ا تقــدم املــساعدة إىل ضــحايا العنــف العــائلي وت
  .الربامج الوقائية واإلعالم وتقدمي املشورة

 منــسقا يعملــون علــى  ١٢ومــضت تقــول إنــه يوجــد    - ٥٢
املستوى اإلداري اإلقليمي ويـضطلعون بأنـشطة تـديرها أمنـاط           
ــشباب     ــساء والـ ــصاحل النـ ــة لـ ــز االجتماعيـ ــن املراكـ ــة مـ متنوعـ
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ويوجـد يف الوقـت     . الت األزمـات الشخـصية    واألطفال يف حا  
 ٢٠١٠وحبلـول عـام     . ة أسـر  ٣٠٥ ملجأ يوجد هبا     ٢٤احلايل  

وُخــصص مــا جمموعــه .  ســريرا٣٥٠ســتزداد تلــك الــسعة إىل 
 ماليني يـورو مـن أجـل تـشغيل مالجـئ عـالج األزمـات            ١,٣

 احلكوميـة املخصـصة     ةويـبني تقـسيم األرصـد     . ٢٠٠٨يف عام   
ــادة كــبرية بالنــسبة  لــذلك الغــرض أن اإلنفــاق احلــ  ايل ميثــل زي

  .٢٠٠١ملستويات عام 
. وأضافت أنـه ال بـد مـن التوعيـة ملنـع العنـف العـائلي                 - ٥٣

ــة كــبرية علــى متكــني املــرأة وعلــى نــشر      وتعلــق احلكومــة أمهي
ــني       ــة وب ــاطق الريفي ــشابات يف املن ــني ال ــات، وخباصــة ب املعلوم

بعبـــارة و. معـــات إثنيـــة متنوعـــةت ينـــتمني إىل جمالنـــساء الـــاليت
نطاقا، جيب تركيز االهتمام الشامل واملنـتظم علـى كـل            أوسع

ــادة تأهيـــل     ــائلي وإعـ مـــن تـــوفري الـــدعم لـــضحايا العنـــف العـ
  .املعتدين

ــوزيتش   - ٥٤ ــسيدة ب ــق  ): ســلوفينيا (ال ــا يتعل أكــدت، فيم
 علـــى التـــشريع اجلزائـــي بـــشأن االجتـــار  ةبالتعـــديالت املدخلـــ

ومل تـصدر   . امةباألشخاص، أنه قد أدخلت عقوبات أشد صر      
ــه يف كــثري مــن احلــاالت      ــى االجتــار، إال أن ــة عل ــات هنائي عقوب
ترتكب جرائم عديدة يف نفـس الوقـت ممـا يـصعب معـه قـصر                

وقــد شــكلت احلكومــة الفريــق . الوصــف علــى جرميــة االجتــار
العامل املشترك بـني اإلدارات واملعـين مبكافحـة االجتـار بالبـشر             

لــسات االســتماع  مــن ج،مــن أجــل رصــد إجــراءات احملــاكم  
  .مرورا باالهتام إىل احملاكمة الفعلية

وقالــت إنـــه حيــث أن احلكومـــة تعــي أنـــه ال يوجـــد      - ٥٥
 فقد شـجعت احملـاكم، بالتعـاون        ؛القليل من أحكام احملاكم    إال

مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، علــى العمــل بــشأن القــضايا        
ــة ــاملني يف الــــسلطة القــــضائية  . املعلقــ وينبغــــي لتــــدريب العــ

 توعيـــة يـــسفر عـــناألخـــصائيني االجتمـــاعيني أن وشرطة والـــ
 يكفـل   أن و ،القضاة واملدعني وموظفي إنفاذ القانون اآلخـرين      

وتعلق احلكومة أمهية كبرية على الـدور       . حتليهم بالصفة املهنية  
الذي تضطلع به املنظمات غـري احلكوميـة يف مكافحـة االجتـار             

  .ورعاية ضحاياه
ائي ملكافحــــة االجتــــار وأضــــافت أن التعــــاون القــــض  - ٥٦

يتــضمن التعــاون الثنــائي للــشرطة واالتــصال الــدويل بكيانــات  
واحلكومــة بــصدد . مثــل مكتــب الــشرطة األورويب واإلنتربــول

إعــداد التــصديق علــى اتفاقيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة مبكافحــة  
  .االجتار بالبشر

ومـــضت تقـــول إنـــه وفقـــا للفريـــق العامـــل ملكافحـــة    - ٥٧
ــازة وتوزيــع   االجتــار، تورطــت  اإلنترنــت يف أنــشطة تتعلــق حبي

املواد اإلباحية، وهناك محلة ضخمة لتوعية اجلماهري مـن أجـل           
ة ضمحايتها ولكبح اسـتخدام اإلنترنـت يف نـشر املـضامني البغيـ            

 الفاضــحة جنــسيا، وقــد اســتهدفت هــذه احلملــة األحــداث  أو
  .واملعلمني واآلباء واألمهات

إذا كانت قد اختذت    سألت عما   : كولتيالسيدة شو   - ٥٨
ــن هتديــدات القــائمني        ــة حلمايــة الــضحايا م ــة تــدابري قانوني أي
ــة     ــول املاليـ ــصادرة األصـ ــري مـ ــا إذا كانـــت جتـ ــار، ومـ باالجتـ

  .للمسؤولني عن االجتار
قالت إنه مبقتضى قانون    ): سلوفينيا (السيدة بوزيتش   - ٥٩

محاية الشهود، جيري تقدمي طائفة عريـضة مـن أشـكال الـدعم             
يا االجتـــار، ويتـــضمن ذلـــك اإليـــواء واالحتياجـــات إىل ضـــحا

  .األساسية واألمن واالستشارة القانونية والرعاية الصحية
قالت إن قانون   ): سلوفينيا (السيدة بوتشينك رودل    - ٦٠

  .العقوبات يتوخى مصادرة أصول القائمني باالجتار
  

  ٩ إىل ٧املواد 
حـزاب  أشارت إىل أن األ : السيدة تافاريس دا سيلفا     - ٦١

السياسية يف سلوفينيا مل تدرج التدابري اليت أوصـت هبـا اللجنـة             
وطلبـت  . لضمان متثيـل متـوازن للنـساء والرجـال يف سياسـاهتا           
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ــائج      ــة والنت ــا املعلن احلــصول علــى تفــسري للتــضارب بــني النواي
فعلـى الـصعيد احمللـي، علـى سـبيل املثـال اخنفـض عـدد          . السيئة

ــن     ــن اإلنــاث م ــد م  الواضــح أن اجملتمــع  ومــن. ٣ إىل ٦العم
السلوفيين مهيأ لتقدم أسـرع، وحثـت املتكلمـة احلكومـة علـى             

قيق التكـافؤ، مبـا يف ذلـك        التحري عن أسباب النكسات يف حت     
لنتائج اهلزيلة الـيت حتققـت يف االنتخابـات الـيت أجريـت             حتليل ا 
  .مؤخرا
أقــرت بــضرورة تــشجيع ): ســلوفينيا (الــسيدة جــريام  - ٦٢

حيـث  حنو أكرب يف مجيـع نـواحي احليـاة،          مشاركة النساء على    
أن معــدل متثيــل املــرأة يف الربملــان واحلكومــة كــان أدىن مــن       

وكـــان مـــن . املتوســـط األورويب والعـــاملي لفتـــرة مـــن الوقـــت
ــدريب والــضغط     ــادرات التــشريعية والت املتوقــع أن يكــون للمب
الذي ميارسه اجملتمع املدين تأثري على ترقيـة املـرأة إىل املناصـب             

ومع ذلك، فقد زادت حصة املرشحات زيـادة كـبرية          . ارزةالب
 يف املائـــة، بـــل إن بعـــض األحـــزاب تعـــدت عتبـــة  ١٠بلغـــت 

 يف املائــة يف قــوائم مرشــحيها، رغــم عــدم التوصــل إىل  ٤٠ الـــ
. توافق يف اآلراء أثنـاء املناقـشة الربملانيـة حـول زيـادة احلـصص              

قتنـــع مواختتمـــت كالمهـــا قائلـــة إن مكتـــب تكـــافؤ الفـــرص 
اقتناعــا راســخا بأنــه ينبغــي أال جيــري تــدعيم العمــل يف ميــدان  
التــشريع فحــسب بــل ينبغــي أيــضا تكثيــف املــشاورات مــع        

  .أصحاب املصلحة
  .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


