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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واألربعون

       ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  سلوفينيا: املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
يف جلـستيها   ) CEDAW/C/SVN/4(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابع لـسلوفينيا           - ١

انظـــــــر الـــــــوثيقتني  (٢٠٠٨أكتـــــــوبر / تـــــــشرين األول٢٤، املعقـــــــودتني يف ٨٥٩ و ٨٥٨
CEDAW/C/SR.858 وتــــــــــرد قائمــــــــــة القــــــــــضايا واألســــــــــئلة يف الوثيقـــــــــــة     ). 859 و

CEDAW/C/SVN/Q/4 وترد ردود سلوفينيا يف الوثيقة ،CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1 .  
  

  مقدمة     
اتبعـت فيـه   دولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا الـدوري الرابـع، الـذي             تثين اللجنـة علـى ال       - ٢

ــة     ــة إلعــداد التقــارير الدوري ــة الــيت وضــعتها اللجن ــادئ التوجيهي ــة عــن   . املب كمــا تعــرب اللجن
علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت أثارهـا الفريـق           اخلطيـة   تقديرها للدولة الطرف على ردودها      

ا الـشفوي واإليـضاحات اجلديـدة الـيت قـدمت ردا علـى              قبـل الـدورة، وعلـى عرضـه        العامل ملا 
  . األسئلة املوجهة شفويا من قبل اللجنة

رئـيس مكتـب تكـافؤ الفـرص        رئاسـة   برساهلا وفـدا    إلوتثين اللجنة على الدولة الطرف        - ٣
لـصريح  وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار ا     .  وعن وزارة الصحة   هذا املكتب عن  وضم ممثلني   

ــاء الــذي د ار بــني الوفــد وأعــضاء اللجنــة، وإن كانــت تأســف ألن الوفــد مل يــضم ممــثلني   والبّن
  . رفيعي املستوى ممن هلم سلطة صنع القرار
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  اجلوانب اإلجيابية    
ــة يف        - ٤ ــاري لالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــة الطــرف عل ــصديق الدول ــة بت ترحــب اللجن

 مـن   ١ علـى تعـديل الفقـرة        ٢٠٠٦نـوفمرب   /، وموافقتها يف تـشرين الثـاين      ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
  .  من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠املادة 

ــار       - ٥ ــع وقمـــح االجتـ ــة الطـــرف علـــى بروتوكـــول منـ ــة بتـــصديق الدولـ وترحـــب اللجنـ
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة              

  . ود الوطنيةاجلرمية املنظمة العابرة للحد
وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف العتمادهـا عـددا مـن التـدابري التـشريعية والقـضائية                       - ٦

واإلداريــة الــيت هتــدف إىل تــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني، والقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،    
  : وتثين بشكل خاص على ما يلي. ومكافحة العنف ضد املرأة

ري الــذي يعــزز تكــافؤ الفــرص بــني النــساء والرجــال اعتمــاد التعــديل الدســتو  )أ(  
املرشـــحني يف االنتخابـــات، وهـــو مـــا حثـــت عليـــه اللجنـــة يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة،   
والتعديالت اليت أدخلت على قانون انتخابات اجلمعية الوطنية وقانون االنتخابات احملليـة، الـيت        

  رشحني؛ تشترط حتقيق متثيل متوازن للجنسني يف قوائم امل
، وما تـاله مـن      ٢٠٠٤مايو  /اعتماد تنفيذ قانون مبدأ املعاملة املتساوية يف أيار         )ب(  

يف العديـد مـن القـوانني، مبـا يف ذلـك قـانون طائفـة الرومـا، والقـانون                    التمييز  حيظر  إدراج نص   
  املعّدل لقانون عالقة العمل، وقانون التأمني؛ 

، وهـو القـانون      مؤخرا  حيز التنفيذ  ٢٠٠٨اجلديد لعام   نائي  قانون اجل الدخول    )ج(  
لعـام  لعـائلي   قـانون منـع العنـف ا      كـذا   بأنـه فعـل إجرامـي حتديـدا، و        لعائلي  الذي يعّرف العنف ا   

ويـوفر احلمايـة   لعـائلي  ، الذي حيـدد، مـن بـني مـسائل أخـرى، خمتلـف أشـكال العنـف ا         ٢٠٠٨
  . لضحايا هذا العنف

  
  الرئيسية والتوصياتالشواغل     

ــالتزام الدولــة الطــرف بتنفيــذ مجيــع أحكــام    يف الوقــت   - ٧ الــذي تــذكّر فيــه اللجنــة ب
والتوصـيات احملـددة يف هـذه       الـشواغل   االتفاقية بصورة منتظمة ومـستمرة، فإهنـا تعتـرب أن           

وبناء على ذلـك،  . املالحظات اخلتامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من جانب الدولة الطرف         
تركــز علــى هــذه اجملــاالت يف أعماهلــا التنفيذيــة   أنفــإن اللجنــة تــدعو الدولــة الطــرف إىل  

كمـا  . قته من نتـائج إفادة مبا اختذته من إجراءات وحقملقبل تقدم يف تقريرها الدوري ا     وأن
املعنيــة، تــدعو الدولــة الطــرف إىل عــرض هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى مجيــع الــوزارات  



CEDAW/C/SVN/CO/4  
 

08-60315 3 
 

 الربملان واجلهات القـضائية،     وعلى اهليئات احلكومية األخرى على مجيع املستويات، وعلى       
  . تنفيذا فعلياهذه املالحظات لتنفيذ سعيا 

  
  الربملان    

عن التنفيذ الرئيسية تؤكد اللجنة من جديد أن احلكومة تتحمل املسؤولية حني يف   - ٨
ُوتـساءل علـى وجـه اخلـصوص عـن           مبوجـب االتفاقيـة،   الدولـة الطـرف     الكامل اللتزامات   

احلكومـة، وتـدعو الدولـة الطـرف إىل         أجهـزة   اقية ملزمـة جلميـع      فإهنا تؤكد أن االتف   ذلك،  
ــوطين   ــا تتخــذعلــى أن تــشجيع برملاهنــا ال ــ وفق حــسب االقتــضاء، اخلطــوات  و، هإلجراءات

املقبـل   هـا هذه املالحظات اخلتامية وبعملية كتابة احلكومـة لتقرير     بتنفيذ  الالزمة فيما يتعلق    
  .االتفاقية مبوجب

  
  لربوتوكول االختياريالتعريف باالتفاقية وا    

ــاري،    حـــني يف   - ٩ ــا االختيـ ــة وبروتوكوهلـ ــن االتفاقيـ ــات عـ ــة أن املعلومـ الحظـــت اللجنـ
والتقارير الدورية األخرية للدولة الطرف، واملالحظات اخلتامية للجنة متاحة كلـها علـى موقـع            

ــة  ــالقلق مــن أن   ، علــى اإلنترنــت ومكتــب تكــافؤ الفــرص  وزارة اخلارجي ــشعر ب ــة ت ــإن اللجن ف
والتحقيق املنصوص عليهـا يف     املتعلقة بكتابة الرسائل    جراءات  اإلحلقوق املكرسة يف االتفاقية و    ا

الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك وجهـات نظـر اللجنـة، ليـست معروفـة علـى نطـاق واسـع                
كمــا تــشعر اللجنــة بــالقلق لعــدم انتــشار املعرفــة  . تــستفيد منــها النــساء يف الدولــة الطــرف  وال

ية وفرص تطبيقها وتنفيذها لدى اجلهات القـضائية، كمـا تالحـظ أنـه يف الوقـت الـذي                   باالتفاق
ميكــن فيــه تطبيــق االتفاقيــة بــصورة مباشــرة علــى املــستوى الــوطين، فــإن أحكــام االتفاقيــة            

  . ُيستشهد هبا يف احملاكم الوطنية مل
الختياري،  من بروتوكوهلا ا   ١٣متشيا مع أهداف االتفاقية، وعلى األخص املادة        و  - ١٠

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل اختـاذ تـدابري حمـددة جلعـل هـذين الـصكني معـروفني علـى                       
النـساء  لتوعيـة  ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري  . نطاق واسع 

الـيت يوفرهـا    املتعلقـة بكتابـة الرسـائل       جـراءات   اإلحبقوقهن املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة و        
نــشر بلتــدريب وبنــاء القــدرات، ووذلــك باالضــطالع بــربامج لتوكــول االختيــاري، الربو

كما تدعو الدولـة الطـرف إىل أن تتكفـل          . وتوزيع مواد إعالمية، من بني مجلة أمور أخرى       
بأن تصبح االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة واآلراء اليت        

ملنـاهج التعليميـة بالنـسبة للقطاعـات         ا مـن ال يتجـزأ     جـزءا    أُبديت بـشأن فـرادى الرسـائل،      
  . القانون، وتدريب القضاة واحملامني واملدعني العامنيتدريس ، وال سيما مناهج املعنية
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  مبدأ املساواة بني اجلنسني    
بينما تشري اللجنة إىل اعتماد قانون تنفيذ مبـدأ املـساواة يف املعاملـة الـذي عـدل بعـض                      - ١١

انون تكافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال، وإىل غـريه مـن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة                       أحكام ق 
الطــرف مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، تالحــظ بقلــق اســتمرار وجــود بعــض     

  .العقبات اليت حتول دون حتقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة
ــشاء    و  - ١٢ ــة الطــرف بإن ــة الدول ــذ    توصــي اللجن ــدرات مالئمــة لرصــد تنفي ــات وق آلي

األحكام القانونية وغريها من التدابري اليت تـضمن للمـرأة املـساواة القانونيـة وقيـاس أثرهـا                  
وتكرر اللجنة طلبها املقـدم يف مالحظاهتـا        . الواقع أيضا على نطاق   لكفالة إفادة املرأة منها     

يـع القـوانني والـسياسات واخلطـط        اخلتامية السابقة بتضمني التقرير املقبل تقييمـا لتنفيـذ مج         
والــربامج وغريهــا مــن التــدابري املتخــذة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف مجيــع جمــاالت 

  .نتائج مناستتبع ذلك حياهتا، وما 
  

  لنهوض باملرأة املعنية باالوطنية ألجهزة ا    
 الفـرص  يف حني ترحب اللجنة باالستقالل الـذايت الـذي ظـل يتمتـع بـه مكتـب تكـافؤ            - ١٣
لدولة، ختشى اللجنة أن يؤدي حتويلـه      ل ات التابعة داراإلإعادة تنظيم   عملية  هيئة حكومية بعد    ك

التمييـــز ضـــد املـــرأة وعـــدم علـــى مـــسألة إىل هيئـــة عامـــة ملناهـــضة التمييـــز إىل تـــدين تركيـــزه 
مـة  االستمرارية يف سياسات املساواة بني اجلنـسني، وبالتـايل إىل اخنفـاض مـستوى احلمايـة املقد                

قلق إزاء قلة عدد القضايا الـيت تنظـر فيهـا احملاميـة املعنيـة بتكـافؤ                 الويساور اللجنة أيضا    . للمرأة
ــساواة يف           ــذ امل ــين بتنفي ــام واحــد مع ــيني حم ــا بتع ــاء حالي ــرأة والرجــل، واالكتف ــني امل ــرص ب الف

وتكليفـــه بواليـــة واســـعة بـــصفته حماميـــا عامـــا ملكافحـــة التمييـــز، وتـــصنيف منـــصبه     املعاملـــة
  .حكومي كموظف

ــرص        و  - ١٤ ــب تكــافؤ الف ــز ســلطة مكت ــة الطــرف مبواصــلة تعزي ــة الدول توصــي اللجن
فضال عن موارده املاليـة والبـشرية، لكـي يـتمكن مـن االضـطالع،               والتعريف به،   ومركزه  

علــى الوجــه املناســب، بواليتــه املوســعة ومواصــلة تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض  
وتوصـي اللجنـة كـذلك بـأن تنظـر احلكومـة يف إنـشاء        . يـة تنفيـذا تامـا    باملرأة وتنفيذ االتفاق  

وظيفة حمام لتكافؤ الفرص بني الرجل واملرأة يكون هلا مركز مستقل وما يكفي من الوالية 
  .والسلطة واحلضور

تالحظ اللجنة بارتياح القيام مؤخرا بإنشاء وظيفة نائـب ألمـني املظـامل معـين حبقـوق              و  - ١٥
  . أمني املظامل حبيث خيتص حتديدا حبقوق الطفلمكتبضمن الطفل 
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وإذ تضع اللجنة هذا يف االعتبار، فإهنا تشجع الدولة الطـرف علـى إنـشاء وظيفـة                   - ١٦
  .نائب ألمني املظامل معين باملساواة بني اجلنسني تناط به حتديدا والية تعزيز حقوق املرأة

نظـور اجلنـساين علـى املـستوى احمللـي،          يساور اللجنة القلق إزاء بطء عمليـة تعمـيم امل         و  - ١٧
  .وخاصة فيما يتعلق بتعيني منّسقني معنيني بتكافؤ الفرص بني النساء والرجال

لـدعم تعـيني منـسقني      ملموسـة   توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخـذ خطـوات          و  - ١٨
ن معنـيني بتكــافؤ الفــرص بـني النــساء والرجــال يف كافـة اجملتمعــات احملليــة، متـشيا مــع قــانو    

  .تكافؤ الفرص بني النساء والرجال
  

  املنظمات غري احلكومية    
ترحــب اللجنــة بالــدور املهــم الــذي تــضطلع بــه املنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن   - ١٩

ملكافحــة وضــوعة مجاعــات اجملتمــع املــدين يف تنفيــذ سياســة املــساواة بــني اجلنــسني والتــدابري امل  
 سـيما حلمايـة الـضحايا، لكنـها تعـرب عـن قلقهـا إزاء             ، وال  بالبـشر  العنف ضـد املـرأة واالجتـار      

حمدودية الدعم املايل املتاح للمنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بتـوفري اخلـدمات مـن أجـل تعزيـز                  
  . األموالحقوق املرأة، وإزاء انعدام الشفافية يف توزيع 

 املـدين،   وإذ تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تطـوير تعاوهنـا مـع اجملتمـع                - ٢٠
توصي الدولة الطرف بأن تكفـل إتاحـة مـا يكفـي مـن التمويـل للمنظمـات غـري احلكوميـة                      

  .لتمكينها من االضطالع بعملها وتوزيع األموال بطريقة شفافة
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
لقــضاء علــى القوالــب مــن أجــل ايف حــني تــشري اللجنــة إىل مبــادرات الدولــة الطــرف    - ٢١
نمطيـة، يــساورها القلــق إزاء اسـتمرار املواقــف النمطيــة جتــاه املـرأة ودورهــا يف اجملتمــع، وهــو    ال
يسهم يف إضـعاف مكانـة املـرأة يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك سـوق العمـل وإمكانيـة                       ما

ويف هــذا . دراســات ومهــنمــن املــرأة مــا ختتــاره وصــوهلا إىل مناصــب صــنع القــرار، ويــؤثر يف 
اللجنـة إىل اعتـراف الدولـة الطـرف نفـسها هبـذه احلالـة ومـا أعربـت عنـه خـالل                       الصدد، تشري   

  .احلوار البناء من قلق إزاء استمرار عزل املرأة مهنيا
 توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتغيري الصور النمطية واملواقفو  - ٢٢

جــل والــصيب يف األســرة التمييزيــة بــشأن أدوار ومــسؤوليات املــرأة والفتــاة والرواألفكــار 
عـزل  مـسألة   وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بوضع تدابري هتدف إىل معاجلة           . واجملتمع
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ــة املتاحــة هلــ      ــة واملهني ــارات األكادميي ــع اخلي ــا وتنوي ــرأة مهني ــك يف اجملــاالت   اامل ــا يف ذل ، مب
  .التقليدية غري
  

  العنف ضد املرأة    
غريها من التدابري اليت تتخذها الدولـة الطـرف حاليـا           ترحب اللجنة بالتدابري القانونية و      - ٢٣

، غري أنـه    ٢٠٠٨لعام  لعائلي  للقضاء على العنف ضد املرأة، وخباصة اعتماد قانون منع العنف ا          
ال يزال يـساورها القلـق بـشأن اسـتمرار انتـشار العنـف ضـد املـرأة والفتـاة، وإزاء عـدد النـساء                         

جود استراتيجية وبرنامج وطنيني شـاملني ملكافحـة        الالئي ُيقتلن على أيدي عشرائهن، وعدم و      
  .مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التصدي ملسألة العنف اجلنـساين بطريقـة شـاملة،              و  - ٢٤
ويف هــذا الــصدد، توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بوضــع . ١٩متــشيا مــع التوصــية العامــة 

ملة ملنــع مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة والفتــاة والقــضاء اســتراتيجية أو خطــة عمــل شــا
. عليهــا، وإنــشاء آليــة مؤســسية فعالــة لتنــسيق التــدابري املتخــذة ورصــدها وتقيــيم فعاليتــها 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بدراسة وحتليل مجيع قضايا قتل النـساء علـى أيـدي                 
ة املـرأة مـن هـذا النـوع املعـني مــن      عـشرائهن واختـاذ تـدابري فعالـة، بنـاء علـى ذلــك، حلمايـ       

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى كفالـة تـوافر عـدد كـاف مـن املراكـز واملـآوي                     . العنف
ؤهلني اآلمنة حلل األزمات تفتح أمـام النـساء ضـحايا العنـف، علـى أن يكـون موظفوهـا مـ                    

اللجنـة مـن   وتطلـب  . وأن تكون مزّودة باملوارد املالية الكافية لتيسري أعماهلا بـشكل فعـال   
ي املقبـل حتلـيال ألثـر تنفيـذ قـانون منـع العنـف               رالدولة الطرف أن تـدرج يف التقريـر الـدو         

  .يف انتشار العنف ضد املرأةالعائلي 
  

 االجتار بالنساء والفتيات    

تعترف اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتـار بالنـساء واألطفـال،                - ٢٥
ليشمل حكما خمصوصا بشأن االجتار بالبـشر وإمكانيـة مـنح    نائي قانون اجل الل  مبا يف ذلك تعدي   

تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار انتـشار االجتـار           لكنـها   ،  االجتـار هـذا    تصاريح إقامـة مؤقتـة لـضحايا      
بـدء   مـن رغم  علـى الـ   بالبشر وإزاء عدم صدور أي أحكام قضائية يف قـضايا االجتـار حـىت اآلن                

ارتفـــاع عـــدد الـــضحايا مـــن غم علـــى الـــرالتحقيقـــات اجلنائيـــة يف حـــاالت ادعـــاء باالجتـــار و
  .املزعومني

وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها ملكافحة مجيـع أشـكال االجتـار                - ٢٦
وتوصي اللجنـة بتوسـيع نطـاق أنـشطة         .  من االتفاقية  ٦بالنساء واألطفال، متشيا مع املادة      
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 وتوسـيع نطـاق    القضاء واملدعني العامني وغريهم من املوظفني العمـوميني،    التدريب لرجال 
اجلنـاة قـضائيا    الحقـة   لكفالـة م  املعنيـة،   ملنظمات غري احلكوميـة     ا هذه األنشطة حبيث تشمل   

لـصعيد  وتوصي اللجنة أيـضا بـأن تواصـل الدولـة الطـرف بـذل اجلهـود علـى ا               . ومعاقبتهم
 املنـشأ والعبـور واملقـصد ملنـع االجتـار بالبـشر وتقـدمي               الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلـدان     

  .اجلناة إىل العدالة
  

 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    

يف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلت لزيادة عدد النـساء يف اهليئـات املنتخبـة علـى           - ٢٧
بــالقلق إزاء ضــعف النتــائج الــيت صــعيد أوروبــا وعلــى املــستويني الــوطين واحمللــي، فهــي تــشعر  

تعــديل قــانون انتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة،  مــن خــالل إدخــال نظــام احلــصص  عقــب حتققــت 
انتخابـات  آخـر   يظهر ذلك مـن نـسبة النـساء الالئـي انـُتخنب لعـضوية اجلمعيـة الوطنيـة يف                     كما

ارنـة بنـسبة    مق تقريبـا  يف املائة من املقاعد ١٣,٣، إذ حصلن على نسبة      ٢٠٠٨أُجريت يف عام    
وتالحـظ اللجنـة    . ، وتالحظ إقرار الدولـة الطـرف هبـذا الوضـع          ٢٠٠٤يف املائة يف عام      ١٢,٢

 يف املائـــة يف آخـــر ٢١,٥ إىل ١٣,١زيـــادة نـــسبة النـــساء املنتخبـــات يف اجملـــالس البلديـــة مـــن 
 ة، ولكنها تشعر بالقلق ألن حـصة النـساء يف مناصـب الُعمـد         ٢٠٠٦انتخابات أُجريت يف عام     

 . يف املائة٣ إىل ٦عت يف الفترة نفسها من تراج

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها لزيادة عدد النساء املشاركات يف   - ٢٨
سيما على الصعيد الوطين، وإعادة النظر يف قانون انتخابات اجلمعية           احلياة السياسية، وال  

ــائج الــيت حتققــت يف آخــر انتخابــات مــن     ــة يف ضــوء النت التقــدم التعجيــل يف  أجــل الوطني
وحتقيقـا لـذلك، توصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة              . السياسي للمـرأة يف االنتخابـات املقبلـة       
. ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامـة       ٤ من املادة    ١باختاذ تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة       

ء إىل مناصب كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إىل إيصال النسا
كمـا توصـي اللجنـة       .عمد البلديات عن طريق اختاذ تدابري خاصة مؤقتة على سبيل املثـال           

 بأمهية مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية، وتـنظم       التوعيةبأن تعزز الدولة الطرف محالت      
 .ةمبادرات خاصة لبناء قدرات النساء املرشحات لالنتخابات أو ملناصب العمد

  
 العمالة    

تالحــظ اللجنــة التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف لــدعم مــشاركة املــرأة يف ســوق       - ٢٩
 الرأسي واألفقي بني املرأة والرجل، وتشجيع ما ُيفاد عنـه مـن اخنفـاض               تمييزالعمل، ومعاجلة ال  

وتالحــظ اللجنــة أيــضا التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف خلفــض    .يف الفجــوة بــني األجــور
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وبـرامج حمـددة   نـشطة يف جمـال التـشغيل    سياسات ال للـ  النـساء، مثـل اعتمـاد برنـامج          البطالة بـني  
ومـع ذلـك، ال تـزال    . لفترات طويلةعن العمل هتدف إىل تقدمي املساعدة إىل النساء العاطالت       

 الرأسي بني املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل، سـواء يف      تمييزاللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ال 
أو القطاع اخلاص، واستمرار الفجوة بني األجـور، فـضال عـن النـسبة العاليـة مـن               القطاع العام   

النساء، وخاصة الـشابات منـهن، الالئـي يعملـن مبوجـب عقـود حمـددة املـدة مقارنـة بالرجـال،                   
ويف حـني ترحـب اللجنـة باعتمـاد أحكـام حمـددة       . وتالحظ إقـرار الدولـة الطـرف هبـذا الوضـع          

 العمــل، فهــي تعــرب عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع عــدد حــاالت حتظــر التحــرش اجلنــسي يف أمــاكن
ــوع         ــذا النـ ــن هـ ــساء عـ ــالغ النـ ــستوى إبـ ــاض مـ ــل واخنفـ ــاكن العمـ ــسي يف أمـ ــرش اجلنـ التحـ

 .التحرش من

توصــي اللجنــة بــأن تواصــل الدولــة الطــرف اختــاذ تــدابري ملموســة للقــضاء علــى و  - ٣٠
.  بـني املـرأة والرجـل وتـسدها    تضيق الفجـوة يف األجـور  بأن التمييز املهين، أفقيا ورأسيا، و  

 الدولـةَ الطـرف إىل إعطـاء األولويـة لتحقيـق مـساواة فعليـة يف الفـرص بـني                اللجنـة  وتدعو
املرأة والرجل يف سوق العمل، وإىل اختاذ تدابري ترمي إىل خفض النسبة العالية من النـساء                

، توصـي اللجنـة بـأن       وحتقيقـا هلـذه الغايـة     . الالئي يعملن بعقود حمددة املدة مقارنة بالرجال      
تتخذ الدولة الطرف خطوات لتوسيع نطاق اخليارات املتاحة للمرأة يف كل مـن القطـاعني               

 مــن ١العــام واخلــاص، وذلــك بعــدة طــرق منــها تنفيــذ تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة   
كما توصي اللجنة بأن    . ، كلما كان ذلك ممكنا    ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ املادة
الدولـة الطـرف تـدابري خمـصوصة ملعاجلـة التحـرش اجلنـسي يف أمـاكن العمـل، ومنـها                     تضع  

 . حباالت التحرش هذهالتدابري اهلادفة إىل تشجيع املرأة على اإلبالغ
  

 الصحة    

ترحــب اللجنــة بإنــشاء الفريــق العامــل املعــين بالوقايــة مــن الوفيــات النفاســية    يف حــني   - ٣١
ال تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معـدل         إهنا  يات، ف لوفتلك ا لبحث األسباب اجلذرية ل   

 . الوفيات النفاسية يف الدولة الطرف

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري حمــددة األهــداف خلفــض معــدل  و  - ٣٢
 الوفيات النفاسية، بطرق منها تنفيذ التوصيات اليت اقترحها الفريق العامـل املعـين بالوقايـة              

وحتسني حـصول النـساء علـى املعلومـات واخلـدمات الـصحية             ة أثناء فترة النفاس     من الوفا 
كما تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تراقب بدقة تقدمي اخلدمات . اجلنسية واإلجنابية

. الصحية من أجل االستجابة لشواغل املرأة الصحية بطريقة تراعي االعتبـارات اجلنـسانية            
 ٢٤ة الدولــة الطــرف إىل االســتفادة مــن التوصــية العامــة   ويف هــذا الــصدد، تــدعو اللجنــ 
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مجيـــــع الـــــسياسات املنظـــــور اجلنـــــساين يف مراعـــــاة لكفالـــــة بوصـــــفها إطـــــارا للعمـــــل 
   .الصحية والربامج

  
  اآلثار االقتصادية للطالق    

تعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أنـه يف حـني أن قـانون الـزواج والعالقـات األسـرية يـنص                  - ٣٣
ــا  ــى أن املمتلك ــسم       عل ــشتركة وتق ــرب ممتلكــات م ــة تعت ــة الزوجي ــرة العالق ــاة خــالل فت ت املقتن

بالتساوي عند فسخ العالقة، فإن القانون احلايل املتعلق بتوزيـع املمتلكـات قـد ال يعـاجل معاجلـة       
النامجــة عــن التمييــز القــائم بــني اجلنــسني يف كافيــة الفــروق االقتــصادية القائمــة بــني الــزوجني و

ملرأة األكرب من األعمال غري مدفوعة األجر، وخصوصا أن هذا القـانون            سوق العمل، وحصة ا   
  .ال حيدد بوضوح حقوق امللكية اليت تشكل ممتلكات مشتركة

وهتيب اللجنة بالدولـة الطـرف إجـراء البحـوث بـشأن اآلثـار االقتـصادية للطـالق                   - ٣٤
أس مـال بـشري     على الزوجني، مع إيالء اهتمام خاص ملا حيظى به األزواج الـذكور مـن ر              

وتوصـي  . معزز وإمكانيات للكسب بسبب أمناط حياهتم الوظيفية املتفرغـة وغـري املتقطعـة            
اللجنة بأن تعيد الدولة الطـرف نظرهـا يف تـشريعاهتا احلاليـة يف ضـوء نتـائج البحـوث وأن                     

  .تضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأن
  

 ستضعفاتجمموعات النساء امل    

الرومــا، وهــي ترحــب مبــا مت حتقيقــه مــن   طائفــة  اللجنــة علمــا بــإقرار قــانون  أحاطــت - ٣٥
، لكنـها تعـرب عـن قلقهـا مـن اسـتمرار حالـة         للرومـا إجنازات يف جمال مكافحة القولبة النمطية 

سيما يف جماالت التعلـيم      نساء وفتيات الروما ومن معاناهتن من التمييز، ال       الضعف يف صفوف    
كما تعرب عن قلقها حيال تـدين مـستوى التعلـيم الرمسـي لـدى               . ةوالعمالوالصحة واإلسكان   

 .يتوقفن عن الدراسةي ئنساء الروما وارتفاع نسبة فتيات الروما الال

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عاجلة وملموسة ملعاجلـة التـصرفات           و - ٣٦
  هلـن  ملـساواة بتحقيـق ا  جيـل   املبنية على القوالب النمطية حيال نساء وفتيـات الرومـا، والتع          

صول فتيات الروما   حوتوصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف اجلهود لتعزيز         .حبكم الواقع 
يف مجيع مستوياته، ومعاجلـة ارتفـاع نـسبة البطالـة يف صـفوف              اإلبقاء عليهن   التعليم و على  

ية ن تعمــد الدولــة الطــرف إىل مجــع املعلومــات اإلحــصائ أوتوصــي اللجنــة بــ .نــساء الرومــا
لنــساء والــسياسي املتعلقــة بــالتعليم والــصحة والعمالــة والوضــع االجتمــاعي واالقتــصادي  

 .وفتيات الروما، وإتاحة هذه املعلومات هبدف صـياغة سياسـات إضـافية تلـيب احتياجـاهتن               
 .ملقبلوتطلب أيضا إىل الدولة الطرف إدراج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري ا
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ســيما املــسّنات منــهن،  النــساء الريفيــات، الوضــع هــا حيــال تعــرب اللجنــة عــن قلقو - ٣٧
ــا ــك  مبـ ــيف ذلـ ــى صوهلن حـ ــصحية و   علـ ــة الـ ــدمات الرعايـ ــيم وخـ ــتهن لالتعلـ ــشطة ممارسـ ألنـ

 .للدخل املدّرة

وتـشجع اللجنــة الدولـة الطــرف علــى وضـع سياســات وبـرامج خاصــة هتــدف إىل      - ٣٨
ت الرعاية الصحية والتعلـيم     لى خدما عصوهلن  حمتكني النساء الريفيات اقتصاديا وضمان      

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري               .واخلدمات االجتماعية 
مزيدا من املعلومات والبيانات عن وضع النساء الريفيات، وخباصة املـسنات منـهن،      بل  قامل

مات وعــن أي سياســة ترمــي إىل متكينــهن اقتــصاديا وإىل إتاحــة وصــوهلن إىل التعلــيم وخــد 
 .الرعاية الصحية

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

ــيجني،          - ٣٩ ــهاج عمــل ب ــستخدم إعــالن ومن ــى أن ت ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن
،  حيث أهنما يعززان أحكام االتفاقية     استخداما كامال عند تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية      

 .دوري املقبلوتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها ال
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
ــه    - ٤٠ ــّدال تؤكــد اللجنــة أن ــة لتحقيــق األهــداف    ب ــام والفعــال لالتفاقي  مــن التنفيــذ الت

يف بوضـوح   أحكـام االتفاقيـة     مراعـاة   وتدعو إىل إدمـاج منظـور جنـساين و        . اإلمنائية لأللفية 
، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن    مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           

  .تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
  

  التصديق على املعاهدات    
تالحظ اللجنـة أن انـضمام الـدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية                - ٤١

ساسـية يف مجيـع   األريـات   احليزيد من متتـع النساء مبـا هلـن مـن حقـوق اإلنـسان و               )١(التسعة
وبالتـايل، تـشجع اللجنـة حكومـة سـلوفينيا علـى التـصديق علـى املعاهـدتني              . ي احليـاة  مناح

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  

ية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز      والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاق   
ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،                   
واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، واتفاقيـة                       

  .قة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريحقوق األشخاص ذوي اإلعا
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 مل تنضم إليهما بعـد، ومهـا االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                    اللتني
  .وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
  يةاملالحظات اخلتامتعميم     

هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق واسـع يف سـلوفينيا، مـن       تعميم  تطلب اللجنة     - ٤٢
أجــل توعيــة أفــراد الــشعب، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون   
واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بالتــدابري الــيت اختــذت مــن أجــل كفالــة   

ليــا، وبــاخلطوات األخــرى الــيت مــا زال يــتعني اختاذهــا يف هــذا   لمــرأة قانونــا وفعلساواة املــ
االتفاقيــة وبروتوكوهلــا تعمــيم كمــا تطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل تعزيــز . الــصدد

االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  
املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
، وخاصـة بـني املنظمـات النـسائية        “اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين        

  . اإلنسان ومنظمات حقوق
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن                - ٤٣

  . أعاله٢٨ و ١٤يذ التوصيات الواردة يف الفقرتني اخلطوات املتخذة لتنف
  

  التقرير املقبل تقدمي تاريخ    
ــة الطــرف      - ٤٤ ــة إىل الدول ــب اللجن ــى ا تطل ــرد عل ــذه    ال ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ل

 مـن  ١٨ مبوجب املادة لذي سُيقّدم  وذلك يف تقريرها الدوري املقبل ا      ،املالحظات اخلتامية 
دولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري اجلــامع للتقريــرين   وتــدعو اللجنــة ال. االتفاقيــة

  .٢٠١٣مايو /اخلامس والسادس يف أيار
  


