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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة 

 الدورة الثانية واألربعون 
    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية   
  

 *سلوفينيا  
ــسلوفينيا         ــع لــ ــدوري الرابــ ــر الــ ــدورة يف التقريــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــر الفريــ نظــ

(CEDAW/C/SVN/4) . 
 

 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي   
 باالتفاقيــةيرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة للتعريــف علــى نطــاق واســع     - ١

ــاري، ال  ــا االختي ــا ســلوفينيا يف   وبروتوكوهل ــذين صــدقت عليهم ــول٢٣ل ، ٢٠٠٤ســبتمرب / أيل
والتوصيات العامة الـىت قدمتـها اللجنـة، ال سـيما إىل أعـضاء اهليئـة القـضائية، وأصـحاب املهـن                      

 أمــام االتفاقيــةويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات حــول القــضايا الــيت احــتكم فيهــا إىل  . القانونيــة
 . احملاكم الوطنية

لومات عن التقدم احملرز فيما يتصل بقبول التعديل الذي أجري علـى            ويرجى تقدمي مع   - ٢
 .  بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠الفقرة األوىل من املادة 

ويرجى تقدمي معلومات بـشأن مـا أحـرز مـن تقـدم حنـو إجنـاز خمتلـف أهـداف سياسـة                   - ٣
 عـن تنفيـذ   وينبغـي أن يتـضمن ذلـك معلومـات        . الدولة الطرف لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني         

 

 .ون حترير رمسييصدر هذا التقرير بد * 
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ــام       ــة املعتمــد يف ع ــساواة يف املعامل ــدأ امل ــق مبب ــانون املتعل ــة   ٢٠٠٤الق ــذ اخلطــط الدوري ، وتنفي
ــرأة والرجــل         ــني امل ــرص ب ــق تكــافؤ الف ــوطين لتحقي ــامج ال ــار الربن -٢٠٠٥(املوضــوعة يف إط

، وآليات رصد الـسياسات، وأثـر تلـك الـسياسات علـى تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني              )٢٠١٣
 ). ١٨  و١٧  و١١ الفقرات(
يـدعى  ويشري التقرير إىل بدء عمل حمامي مبدأ املساواة املختص بالنظر يف القضايا اليت               - ٤

 ينولــدى ســلوفينيا أيــضاً حمــام خــاص معــ  . ٢٠٠٥ينــاير /فيهــا حبــدوث متييــز يف كــانون الثــاين 
يرجــى تقــدمي  . باملــساواة بــني اجلنــسني يعمــل كموظــف حكــومي يف مكتــب تكــافؤ الفــرص    

ويرجـى  ). ١٣-١٢الفقرتـان   (مات بشأن أوجـه االخـتالف بـني مهـام هـاتني املؤسـستني               معلو
أيضاً تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات عـن عـدد القـضايا الـيت عرضـت علـى هـاتني املؤسـستني مـن                           
جانب النـساء اللـوايت واجهـن التمييـز، ونتـائج النظـر يف تلـك القـضايا، ومـا أعقـب ذلـك مـن                          

 .امتثال
إىل أن قــانون تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل يــوفر أساســاً قانونيــاً   ويــشري التقريــر  - ٥

يرجـى  ). ٢٢الفقـرة   ( مـن االتفاقيـة      ٤ مـن املـادة      ١العتماد تدابري خاصة مؤقتة، وفقـاً للفقـرة         
تقدمي معلومات عن أي تدابري خاصة مؤقتة اختـذت أو يتـوخى اختاذهـا يف إطـار ذلـك القـانون                     

 . بني اجلنسني قانوناً وواقعاً، وأثر تلك التدابريبغية تعزيز حتقيق املساواة 
 

 املشاركة السياسية وصنع القرار   
يذكر التقرير أنه جيري حالياً وضـع مـشروع قـانون لتعـديل قـانون انتخابـات اجلمعيـة                    - ٦

يرجى تقدمي معلومـات عـن مـا إذا كـان     . ٢٠٠٦الوطنية، وأنه كان من املقرر اعتماده يف عام      
يوفرهـا لتعزيـز تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة       / مشروع القانون، والتدابري الىت سيوفرهاقد مت اعتماد  

يرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أثر القانون اجلديـد املعـدل           . والرجل عند الترشيح لالنتخابات   
علـى متثيـل املـرأة يف اجملـالس البلديـة يف االنتخابـات احملليـة                ) ٢٠٠٥(لقانون االنتخابات احملليـة     

 ). ٧الفقرة  (٢٠٠٦ أجريت يف عام اليت
يرجى تقدمي مزيـد مـن التفاصـيل عـن أثـر املرسـوم الـذي يـنظم املعـايري اخلاصـة بتنفيـذ                   - ٧

مبدأ التمثيل املتـوازن بـني املـرأة والرجـل يف تكـوين اهليئـات العاملـة ويف تعـيني ممثلـي احلكومـة                 
 تـسمح باالنتقـاص مـن مبـدأ      ويرجى أيضاً تقدمي معلومـات عـن االسـتثناءات الـيت          . وترشيحهم

التمثيل املتوازن، واليت أسفر تطبيقها، حسبما جاء يف التقرير، عـن اإلبقـاء جزئيـاً علـى تقـسيم                   
ــاث         ــا اإلنـــ ــسود فيهـــ ــرى تـــ ــذكور وأخـــ ــا الـــ ــسود فيهـــ ــادين يـــ ــل إىل ميـــ ــادين العمـــ ميـــ

 ). ٧٩ و ١٦ الفقرتان(
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تاميـة الـسابقة، عـن حالـة        ويرجى تقدمي معلومات، وفقاً لطلب اللجنـة يف تعليقاهتـا اخل           - ٨
املسّنات، وخباصة يف املناطق الريفية، وحالة نساء ألقليات، ال سيما نساء طائفة الرومـا، مبـا يف      
ذلك فيما يتعلق بالتوظيف والضمان االجتماعي والتعلـيم والـصحة، والتـدابري املتخـذة يف هـذا                 

شروع اإلقليمــي املعنــون  ويرجــى أيــضاً تقــدمي مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن تنفيــذ املــ .)١(الــصدد
 مــن التقريــر، وأثــره علــى ٩٥، املــشار إليــه يف الفقــرة “نــساء الرومــا يــستطعن القيــام بــذلك ”

 . مشاركة نساء الروما يف احلياة العامة والسياسية
 

 العنف ضد املرأة   
ــة اعتمــدت يف كــانون األول    - ٩ ــر إىل أن احلكوم ــشري التقري ــسمرب /ي  مــشروع ٢٠٠٥دي

القانون اجلديد املتعلق باجلرائم املرتكبة ضد النظام العام والسالم الذي ُتحدد فيـه             اقتراح بشأن   
بـــصورة منفـــصلة اجلـــرائم املتعلقـــة بـــالعنف العـــائلي ويعاقـــب عليهـــا بأحكـــام أكثـــر صـــرامة    

يرجى بيـان مـا إذا كـان هـذا القـانون قـد دخـل حيـز النفـاذ، وتقـدمي مزيـد مـن                          ). ٤٤ الفقرة(
ذات الـصلة بـالعنف العـائلي، والـدعاوى اجلنائيـة الـيت أقيمـت يف ظـل                  املعلومات عـن أحكامـه      

 . ذلك القانون والنتيجة اليت ُخلص إليها فيها
ودعت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة، الدولـة الطـرف إىل اعتمـاد تـشريع بـشأن                   - ١٠

زم مــن اجلديــة العنــف العــائلي، وكفالــة مقاضــاة مــرتكيب العنــف ضــد املــرأة ومعاقبتــهم مبــا يلــ   
مبــادئ توجيهيــة متقدمــة يف القــانون ”ويــشري التقريــر إىل مــشروع حبثــي بعنــوان . )٢(والــسرعة

ستشكل نتيجته أساس تقرير ما إذا كان ينبغي لقانون العقوبات الـسلوفيين            “ اجلنائي األساسي 
ــة خاصــة      يرجــي تقــدمي  ). ٤٥الفقــرة (أن حيــدد جرميــة العنــف العــائلي بوصــفها جرميــة جنائي

علومــات عــن وضــع هــذا املــشروع والنتــائج الــيت حققهــا، وتوضــيح مــا إذا كانــت هنــاك أي  م
 . خطط لتعديل قانون العقوبات

ويرجى بيان اجلدول الزمين العتماد قانون منع العنف العائلي، وتقـدمي معلومـات عـن                - ١١
ا يف ذلـك أوامـر   تعريف العنف العائلي مبوجب القانون واألحكام اليت يتضمنها حلماية املرأة، مب 

ويرجــي أيــضاً تقــدمي معلومــات بــشأن التــدابري املتوخــاة لتنفيــذ    . احلمايــة وغريهــا مــن التــدابري 
القــانون مــن أجــل إنــشاء نظــام شــامل ملواجهــة العنــف ضــد املــرأة يف األســرة ويف اجملتمــع            

 ). ٥١ الفقرة(

__________ 
 .٢٢٣، الفقرة (A/58/38) ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم انظر  )١( 
 .٢٠٧املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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م والقــانون قــد ويــذكر التقريــر أن نــسبة املــرأة بــني ضــحايا اجلــرائم ضــد النظــام العــا     - ١٢
ويــذكر أيــضاً أن عــدد جــرائم العنــف  . ٢٠٠٤ و ٢٠٠١اخنفــضت قلــيالً يف الفتــرة بــني عــام  

 يف املائـة مـن      ٢٦,٧ يف املائـة إىل      ١٥,٥العائلي قد ازداد خالل نفس الفتـرة زيـادة كـبرية مـن              
 جممــوع اجلــرائم املرتكبــة ضــد النظــام العــام والقــانون، وأهنــا يف أغلــب احلــاالت كانــت تتعلــق  

وحيث أن البيانات املقدمة ليست مصنفة حـسب نـوع اجلـنس،            ). ٤٩الفقرة  (بالعنف العائلي   
. يرجى تقـدمي بيانـات عـن النـسبة املئويـة لـضحايا العنـف العـائلي مـن النـساء مقارنـة بالرجـال                        

ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة حلمايـة ضـحايا العنـف مـن النـساء علـى                    
 مـن   ٤٦املـشار إليهـا يف الفقـرة        ) ٢٠٠٧-٢٠٠٣(لعمل ملنتـصف املـدة للـشرطة        أساس خطة ا  

 . التقرير وأثر تلك التدابري
ويرجى تقدمي معلومات عن إنشاء آلية جلمع البيانات بصورة منهجية عن العنف ضـد               - ١٣

 ويرجـى أيـضاً تقـدمي بيانـات إحـصائية عـن عـدد             .  مـن التقريـر    ٤٥املرأة املشار إليها يف الفقـرة       
النساء الاليت قتلن على أيدي أزواجهـن أو شـركائهن احلمـيمني أو أزواجهـن الـسابقني خـالل                

 . السنوات األربع األخرية
ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن نظام استئجار الوحـدات الـسكنية لغـري الـربح،                 - ١٤

هـذه اإلمكانيـة    املـستفيدين مـن     مبا يف ذلك عدد النـساء واألطفـال مـن ضـحايا العنـف العـائلي                 
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو اليت يتوخى اختاذها لتنفيـذ توصـية              ). ٤٧الفقرة  (

اللجنة، الواردة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، لتـوفري أمـاكن إيـواء متاحـة بأعـداد كافيـة للنـساء                    
 .)٣(من ضحايا العنف

 الــوعي مــن خــالل وســائط اإلعــالم   ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن أى تــدابري لزيــادة   - ١٥
وبرامج التثقيف العامة اختذت أو يتوخى اختاذها جلعل العنف ضد املـرأة غـري مقبـول اجتماعيـاً               

 .)٤(وأخالقياً، على النحو الذي اقترحته اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة
 

 االجتار واالستغالل ألغراض البغاء   
 اجلديـدة مـن قـانون العقوبـات الـيت        ١٨٥املـادة   ) النكليزيـة باللغـة ا  (يرجى تقدمي نـص      - ١٦

ويرجــى أيــضاً .  مــن التقريــر٦٥حتــدد جرميــة االســتغالل ألغــراض البغــاء، املــذكورة يف الفقــرة 
 اجلنائيــة الــيت رفعــت مبوجــب هــذه املــادة اجلديــدة،  ىتقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن الــدعاو 

 .  واألحكام الصادرةىونتيجة تلك الدعاو
__________ 

 .٢٠٧املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .املرجع نفسه )٤( 
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اجلديدة من قانون العقوبات الـيت      ) أ (٣٨٧املادة  ) باللغة االنكليزية (يرجى تقدمي نص     - ١٧
ويرجــى تقــدمي مزيــد مــن  .  مــن التقريــر٦٦حتــدد جرميــة االجتــار بالبــشر املــذكورة يف الفقــرة   

 ىاملعلومات عن العدد التقديري للنساء والفتيات الاليت وقعـن ضـحايا االجتـار، وعـدد الـدعاو                
 . ، واألحكام الصادرةىليت رفعت مبوجب هذه املادة، ونتيجة تلك الدعاواجلنائية ا

اتفــاق ”يرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية عــن تنفيــذ تــدابري محايــة الــضحايا مبوجــب     - ١٨
املـشار إليـه   “ التعاون يف ميدان تقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار بالبشر يف مجهوريـة سـلوفينيا             

ويرجـى بوجـه خـاص تقـدمي معلومـات عـن أثـر تلـك التـدابري علـى                    . من التقرير  ٧٢يف الفقرة   
النساء والفتيات من ضحايا االجتار، وعدد تصاريح اإلقامـة املؤقتـة الـصادرة مبوجـب االتفـاق،                 

 . والشروط اليت حتكم إصدار تلك التصاريح لضحايا االجتار من النساء
وخى اختاذهــا لتعزيــز التعــاون يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة أو الــيت يتــ  - ١٩

الدويل واإلقليمي والثنائي ملكافحة االجتار على حنو ما أوصـت بـه اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة                   
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو اليت يتوخى اختاذها للتـصدي لعبـور          . )٥(السابقة

 ).٧٤الفقرة (الضحايا احملتملني خالل البلد 
 

  والقوالب النمطية للجنسني األدوار  
ــة       - ٢٠ ــن محلـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــدمي مزيـ ــى تقـ ــت يف    يرجـ ــيت أطلقـ ــة الـ ــادة التوعيـ زيـ
الـيت ترمـي إىل تعزيـز إشـراك اآلبـاء يف حيـاة              “ الرجال واألبـوة  ”يف إطار مشروع     ٢٠٠٥ عام

 بيــان يــضاًويرجــى أ. أطفــاهلم، والتغلــب علــى القوالــب النمطيــة اجلنــسانية الــسائدة يف اجملتمــع  
إذا كــان قــد مت تقيــيم أثــر احلملــة، ومــا إذا كانــت قــد اختــذت تــدابري أخــرى للقــضاء علــى   مــا

 . القوالب النمطية اجلنسانية التقليدية يف األسرة
 

 العمل والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية   
 يذكر التقرير أن عدداً من النساء، يـزعم أهنـن كـن ضـحايا للتحـرش اجلنـسي، اتـصلن                    - ٢١

 مبفتشي العمل طلباً للمـشورة، ولكنـهن رفـضن اإلبـالغ عـن هـذه اجلـرائم ألن           ٢٠٠٤يف عام   
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي تــدابري  ). ٦٣الفقــرة (مرتكبيهــا املزعــومني كــانوا رؤســاءهن  

اختذت أو يتوخى اختاذها لتحسني إمكانية قيام النساء فعلياً بـاإلبالغ عـن التحـرش اجلنـسي يف             
ويرجـى  . دعاوى أمام احملاكم أو اختاذ إجراءات أخرى ضد املـرتكبني املزعـومني           العمل، ورفع   

__________ 
 .٢٠٩املرجع نفسه، الفقرة  )٥( 



CEDAW/C/SVN/Q/4
 

6 08-26329 
 

 علــى التوجــه العــام حنــو ٦١أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن أثــر املبــادرات املــشار إليهــا يف الفقــرة  
 . التحرش اجلنسي

 الـشابات : وتشري البيانات اإلحصائية إىل ارتفاع البطالة بـني النـساء يف فئـتني حمـددتني               - ٢٢
يرجى بيان مـا إذا كانـت    .  سنة ٤٥ والنساء اللوايت جتاوز عمرهن      ل،احلاصالت على تعليم عا   

 . هناك أي سياسات للتوظيف يف احلكومة تليب احتياجات هاتني الفئتني
ويشري التقرير إىل عدد من الربامج اليت وضـعت لتحـسني حالـة املـرأة يف سـوق العمـل              - ٢٣

 مزيد من املعلومات عن التدابري املتخذة أو الـيت يتـوخى            يرجى تقدمي ). ١٤٢-١٣٨الفقرات  (
اختاذها يف إطـار تلـك الـربامج، وأثرهـا احملتمـل علـى التفرقـة الرأسـية واألفقيـة يف جمـال العمالـة                 

 . والفروق يف األجور بني املرأة والرجل
 

 الصحة   
لتحديـد ومعاجلـة    يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري املتخـذة أو الـيت يتـوخى اختاذهـا                  - ٢٤

أســباب ســوء احلالــة الــصحية لفتيــات الرومــا، ولتنفيــذ توصــية جلنــة حقــوق الطفــل الــواردة يف  
، وأثر تلك التـدابري علـى صـحة فتيـات           )٤٥الفقرة  ،  (CRC/C/15/Add.230مالحظاهتا اخلتامية   

 . الروما
تـدابري عاجلـة    وأوصت اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف                 - ٢٥

ويذكر التقرير أن فريقاً عامالً قد أنـشئ ملناقـشة حـاالت            . )٦(للحد من معدل الوفيات النفاسية    
الوفيات النفاسية وأنه يعد تقريراً عن تلك الوفيات مع توصيات بالتدابري الصحية يلـزم اختاذهـا          

 التقريـر، وعـن   يرجى تقدمي معلومات عن وضـع هـذا     ). ١٤٤الفقرة  (يف جمال الصحة اإلجنابية     
التــدابري والتوصــيات الــيت يتــضمنها، عنــد االنتــهاء مــن صــياغته، وأثرهــا علــى معــدل الوفيــات   

 . النفاسية
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن أي قــانون حيــرم اســتخدام اإلعالنــات اخلادعــة املتعلقــة    - ٢٦

. “فخفيــ”بــالتبغ وتــستهدف أساســاً النــساء والفتيــات بطــرق منــها مــثالً وصــف التبــغ بأنــه   
ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــسبة الــذكور واإلنــاث الــذين يــستهلكون أي منتجــات للتبــغ،  

 . ونسبة الذكور واإلناث الذين يستهلكون السجائر حالياً

__________ 
 .٢١٥املرجع نفسه، الفقرة  )٦( 
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 حالة فئات معينة من النساء والفتيات   
 كليـة العمـل االجتمـاعي       ٢٠٠٣إىل مـؤمتر نظمتـه يف سـنة         ) ٣٤الفقـرة   (يشري التقرير    - ٢٧

ة ليوبليانــا بقــصد توجيــه االنتبــاه إىل العوائــق وأشــكال التحيــز والتمييــز الــيت تواجههــا يف جامعـ 
يرجـى تقـدمي معلومـات تفـصيلية عـن املـسائل الـيت نوقـشت يف              . املرأة املعوقة يف حياهتا اليوميـة     

ويرجـى  . املؤمتر، وعن اإلجراءات اليت اختـذت أو الـربامج الـيت وضـعت نتيجـة للمـؤمتر وأثرهـا                  
قدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو الىت يتـوخى اختاذهـا ملعاجلـة تـدين التحـاق اإلنـاث                 أيضاً ت 

ــة حقــوق الطفــل يف هــذا الــسياق   مــن األطفــال ذوات اإلعاقــة باملــدارس، ولتنفيــذ توصــي   ة جلن
)CRC/C/15/Add.230 ٤٣، الفقرة.( 

 ٢٠٠٤أكتــوبر /لويــشري التقريــر إىل قــرار مجهوريــة ســلوفينيا الــصادر يف تــشرين األو  - ٢٨
بضرورة توجيـه اهتمـام كـبري ودعـم خـاص مـن مـوارد الدولـة لتحـسني ظـروف معيـشة أفـراد                      

يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة        ). ١٧٦الفقرة  (طائفة الروما وتعليمهم وتوظيفهم     
أو الىت يتوخى اختاذها على أساس هذا القـرار وعـن التـدابري األخـرى، مـن قبيـل تنفيـذ برنـامج                 

 الـضرورية يف    لعامـة ملساعدة البلديات يف التخطـيط إلنـشاء احلـد األدىن مـن املرافـق األساسـية ا                
 . ، ملعاجلة حالة نساء الروما، وأثر تلك التدابري)٢٠٠٥(مستوطنات الروما 

 
 الزواج واحلياة األسرية   

لـق  يرجى تقدمي معلومات عن البحـوث اجلاريـة ومـا أسـفرت عنـه مـن نتـائج فيمـا يتع                     - ٢٩
ويرجــى تقــدمي . باالختالفــات بــني اجلنــسني فيمــا يتــصل باآلثــار االقتــصادية لفــسخ العالقــات  

معلومــات عــن نــوع املمتلكــات الــيت تــوزع عنــد فــسخ العالقــات، كمــا يرجــى، علــى وجــه      
مثـل مـستحقات املعـاش      (املاديـة   اخلصوص، بيان ما إذا كان القـانون يعتـرف باملمتلكـات غـري              

بوصــفها جــزءاً مــن املمتلكــات الــىت تــوزع عنــد   )  اخلدمــة والتــأمنيالتقاعــدي وتعــويض إهنــاء 
ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع حصائل القدرة علـى الكـسب                . الفسخ

يف املستقبل ورأس املال البـشري، أو مـا إذا كـان يأخـذ يف االعتبـار بـأي شـكل مـن األشـكال                
الكسب أو رأس املـال البـشري   على قة حتسُّن القدرة    عند توزيع املمتلكات يف حالة فسخ العال      

مثالً عن طريق منح مبلغ مقطـوع يعكـس احلـصة التقديريـة للـزوج اآلخـر يف هـذا النـوع مـن             (
 ). األصول، أو بالسماح مبنح مبلغ تعويضي للزوج

 


