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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤-يناير/ كانون الثاين١٧

  خلتامية للجنةمعلومات مقدمة يف إطار متابعة املالحظات ا  

  ∗سلوفينيا  

رد سلوفينيا على التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة عقب النظر             
  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤يف التقرير الدوري الرابع لسلوفينيا يف 

  مقدمة    
 ٢٤، املعقودة يف    ٤٢نظرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف جلستها             -١
 يف جنيف، يف التقرير الدوري الرابع لسلوفينيا املتعلق بتنفيـذ           ٢٠٠٨أكتوبر  /رين األول تش

). CEDAW/C/SVN/4(أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة            
، مـن سـلوفينيا أن      )CEDAW/C/SVN/CO/4(وطلبت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية      
كتابية عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصـيات       توافيها، يف غضون سنتني، مبعلومات      

  . ٢٨ و١٤الواردة يف الفقرتني 
  

__________ 

وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا                  ∗
 .إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة
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معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا حكومة مجهورية سلوفينيا فيما يتعلـق               
  ١٤بالفقرة 

   ووضعهسلطة مكتب تكافؤ الفرص  
  وضـع  وتعزيزتدرك حكومة مجهورية سلوفينيا أمهية حتقيق املساواة بني اجلنسني،            -٢

ذ كامل التزاماهتا كدولة طرف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز       ياملرأة ودورها وتنف  
  للنساء والرجال على حد سواء وشرطاً      وتعترب احلكومة املساواة بني اجلنسني حقاً     . ضد املرأة 

تأسـيس مكتـب    ب وهلذا السبب قامت  .  لألمن والتنمية  ال تقوم الدميقراطية من دونه وشرطاً     
كتب تكافؤ الفـرص التـابع      ومل. ١٩٩٢ عام   الرجل واملرأة كومي للنهوض باملساواة بني     ح

 اليت   العمل  اخلاصة اليت تكفل له القيام بأنشطة يف جماالت        تهزانييحلكومة مجهورية سلوفينيا م   
قانون تكافؤ  وحددها قرار حكومة مجهورية سلوفينيا املتعلق بتأسيسه وتنظيمه ومسؤولياته،          

، وقانون تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة، والقرار املتعلق بالربنـامج           املرأةالرجل و  الفرص بني 
  ).٢٠١٣-٢٠٠٥( املرأةالرجل والوطين لتكافؤ الفرص بني 

وبالرغم من أن احلكومة أضافت بعض املهام إىل والية مكتب تكافؤ الفرص يف جمال       -٣
وتتمثـل  . يئة وطنية عامة للقضاء على التمييز      إىل ه  حتوله مل   امنع التمييز والقضاء عليه، فإهن    

غالبية مهام املكتب يف تشجيع القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ودعمه والقيـام،               
  . عند االقتضاء، بأنشطة ترمي إىل تسريع حتقيق املساواة بني اجلنسني

فؤ الفـرص    بالقانونني والربنامج املشار إليهما أعاله، يتوىل مكتـب تكـا          وعمالً  -٤
  :املسؤوليات التالية

يعهد قرار حكومة مجهورية سلوفينيا املتعلق بتأسيس مكتب تكافؤ الفرص وتنظيمه           
 ٤٧/٩٧ و ٢٣/٩٦ و ٧١/٩٤ و ٤/٩٣اجلريدة الرمسيـة، األعـداد       (ومسؤولياته

  :إىل املكتب مبا يلي) ١١٩/٠٠ يف ٢٣/٩٩و
 والقضاء عليـه،    تنسيق وضع السياسات وإعداد اللوائح يف جمال منع التمييز         •

 لوائح االحتاد األورويب املتعلقة بتطبيق مبدأ املساواة يف املعاملة بني  تبينوخباصة  
األشخاص بغض النظر عن أصلهم العرقي أو اإلثين، ووضـع إطـار عـام              

  للمساواة يف املعاملة يف جمال االستخدام والعمل؛
دستور والقـوانني  نسان احملددة يف ال وضع املرأة ومدى متتعها حبقوق اإل     رصد   •

  ات الدولية؛عاهدوامل
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دراسة القوانني واللوائح والتدابري اليت تقترحها حكومة مجهوريـة سـلوفينيا            •
  اجلنسني وتقدمي آرائه ومقترحاته    والوزارات القطاعية من منظور املساواة بني     

  قبل املوافقة عليها؛
ن أجـل دمـج     التعاون مع الوزارات يف إعداد القوانني واللوائح والتدابري م         •

  املنظور اجلنساين فيها وتسريع حتقيق املساواة بني اجلنسني؛
 مبادرات ومقترحات إىل احلكومة والوزارات بالتدابري اليت ينبغي اختاذها          تقدمي •

  لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز والقضاء عليه؛
  ني اجلنسني؛إعداد حتليالت وتقارير وغريها من املعلومات يف جمال املساواة ب •
إذكـاء  التشجيع على حتقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق أنشطة اإلعالم و           •

  الوعي؛
التعاون مع املنظمات غري احلكومية العاملة من أجل حتقيـق املـساواة بـني               •

  اجلنسني؛
 إىل لوائح وإجراءات صـحيحة، يف       متثيل حكومة مجهورية سلوفينيا، استناداً     •

  .إلقليمية يف جمال املساواة بني اجلنسني املنظمات الدولية واأعمال
اجلريدة الرمسية جلمهورية سـلوفينيا،      ( واملرأة  الفرص بني الرجل   تكافؤ قانونعهد  
   :ة إىل املكتب من أجلإضافيمبسؤوليات ) ٥٩/٠٢العدد 

   إليه؛رصد تنفيذ هذا القانون واللوائح املعتمدة استناداً •
اتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين      تنسيق األنشطة الرامية إىل تنفيذ استر      •

وكذا ضمان الدعم الفين يف وضع األساليب والتقنيات املالئمة السـتخدام           
   يف مجيع السياسات والربامج؛ فعاالًهذه االستراتيجية استخداماً

، وإعـداد    واملـرأة   الرجـل   بني فرصالتنسيق إعداد الربنامج الوطين لتكافؤ       •
 سنتني لتحقيق أهداف الربنـامج الـوطين،       ىمتتد عل  خطط دورية    اتمقترح

 كل ورصد تنفيذ اخلطط الدورية، وتنسيق إعداد التقارير اليت تقدمها احلكومة        
 إىل اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا بشأن تدابري وأنـشطة تنفيـذ            سنتني

  .الربنامج الوطين وما حتقق من نتائج
اجلريدة الرمسية جلمهوريـة سـلوفينيا،       ( مبدأ املساواة يف املعاملة    تنفيذ قانون   عوسَّ

   :ما يليليشمل جمال عمل املكتب ) ١، النص الرمسي املوحد ٩٣/٠٧ العدد
تنسيق أنشطة فرادى الوزارات واملكاتب احلكومية فيما يتعلق بتنفيـذ هـذا             •

  القانون؛
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القيام مبهام تقنية وإدارية لفائدة جملس تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة الـذي              •
كومة ويرصد ويقيم وضـع فـرادى       عمل كهيئة تقدم اخلربة واملشورة للح     ي
   االجتماعية من حيث تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة؛فئاتال

  .تقدمي التقارير اليت يعدها احملامي املعين مببدأ املساواة عن عمله إىل احلكومة •
ـ            القـراريأمر   ل  املتعلق بالربنامج الـوطين لتكـافؤ الفــرص بـني الرج
اجلريدة الرمسيـة جلمهوريـة سـلوفينيا، العـدد          (٢٠١٣- ٢٠٠٥  ةواملرأ
واخلطط الدورية اليت تعترب قوانني تنفيذية للربنامج الوطين  ) ١٠٠/٢٠٠٥  رقم

  :مكتب تكافؤ الفرص بأن يقوم كل سنتني مبا يلي
 بعينها من الربنامج الـوطين الـذي        جماالت يف   ملموسةنفيذ مهام وأنشطة    ت •

   باألنشطة أو منفذها؛ا املعهود إليه اجلهةملكتب بأنهف فيه اعرَُّي

  . ف فيها بأنه هيئة متعاونةالتعاون يف تنفيذ األنشطة اليت يعرَّ •

  التمويل من امليزانية، ومصادر التمويل األخرى، واملوارد البشرية  
 امليزانية، كما يف الفترات الـسابقة، زيـادة طفيفـة           منزاد مقدار متويل املكتب       -٥
ـ            ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ميعا ل ا، وخباصة من أجل تعزيز دوره اهلام يف تسريع االسـتخدام الفع

كما تلقى املكتـب    . لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج احلكومية        
 اعتبـارات   القائم علـى  ة من امليزانية من أجل تنفيذ املهام املتعلقة مبنع التمييز           يمتويالت إضاف 

 ، تلقى املكتب من امليزانية متويالً     ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ويف عامي   . والقضاء عليه شخصية أخرى   
وجاء جزء من األموال املرصـودة      .  يورو على التوايل   ٦٣٩ ٢٨٠ و ٤٥٠ ٢٥٨دره  ــق

  .لتنفيذ بعض مشاريع املكتب من برامج ميوهلا االحتاد األورويب
  إىل  سـلوفينيا  ولضمان إجراء البحوث والتحليالت اليت حتتاج حكومة مجهوريـة          -٦

وضع سياسات للمساواة بـني اجلنـسني       عن طريق   مالئمة  لكي تستجيب استجابة     نتائجها
، مع مراعاة   ةخمتلف وتنفيذها على الوضع الفعلي للمرأة والرجل ودورمها يف جماالت اجتماعية         

 ،الرجل واملرأة  وتطلعات   ،العراقيل اليت حتول دون تسريع حتقيق مساواة حقيقية بني اجلنسني         
 وخباصةوالواقع االقتصادي واالجتماعي، يتعاون املكتب مع الوزارات واملؤسسات القطاعية،          

 الذي يشارك يف متويـل      "إطار برنامج توجيه البحوث   "مع الوكالة السلوفينية للبحوث، يف      
  .  البحوث والتحليالت اليت يطلقها املكتبإجراء

يا يف مصاف البلدان األوروبيـة       خرباء، وهو ما يضع سلوفين     ١٠ويعمل يف املكتب      -٧
 للمـساواة بـني     اليت لديها، نسبة إىل السكان وكذا السلطة واملهام، مؤسسات كبرية نسبياً          

، أن   صـغرياً  وتدرك حكومة مجهورية سلوفينيا أنه جيب عليها، وإن كانت بلـداً          . اجلنسني
ى مالءمـة   وهذا هو سبب مناقشة مسائل مد     . تضمن العمل الفعال جلميع مؤسسات الدولة     
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املالك الوظيفي ومدى كفاية متويل عمليات املكتب من امليزانية يف إطار تقييم كامل ملـدى               
يرجى الرجوع  (كفاية اآلليات املؤسسية الوطنية يف جمال املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز            

  . ) أدناه١٣ إىل ١٠إىل الفقرات من 
، تكون مجيع الـوزارات ملزمـة   رأة واملالرجل بني الفرص تكافؤ ومع تنفيذ قانون  -٨

بدمج مبدأ املساواة بني اجلنسني يف السياسات والربامج اليت تدخل يف جماالت اختـصاصها،              
وبتقييم تنفيذها مراعية حق املراعاة املساواة بني اجلنسني والتقدم احملرز يف حتقيق األهـداف              

ن يف اهلياكل احلكومية اليت تعمـل       جوديوويزيد تنفيذ هذا التعهد من عدد اخلرباء امل       . احملددة
 دمج املساواة بني اجلنسني يف أعماهلا االعتياديـة         من أجل  على تعزيز قدراهتا ومهاراهتا      دوماً

جعل تأثري الـسياسات الراميـة إىل       أجل  اليومية، وختطط لزيادة اإلمكانات والقدرات من       
  . كثر فعاليةالقضاء على ما هو موجود من أوجه عدم املساواة بني اجلنسني أ

ن احلالة االقتصادية والسياسة العامـة للتخطـيط        ناجتة ع الاالستدامة املالية    تفرضو  -٩
 الوطنية اليت متول    امليزانيِةعلى   احلكومة يف جمال املوارد البشرية و      سياسِة على   حدوداًاإلمنائي  
  . تكافؤ الفرصمكتب 

   واملرأةاحملامي املعين بتكافؤ الفرص بني الرجل    
م بانتظام مدى مالءمة اآلليـات املؤسـسية        ترصد حكومة مجهورية سلوفينيا وتقيِّ      -١٠

أي سـبب أو وضـع       إىل   استناداًاملنشأة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز ضد املرأة          
 من احلكومة ملسؤوليتها يف الوفاء بااللتزامـات    وإدراكاً.  والقضاء عليه  شخصي طوال حياهتا  

رئيـسية حلقـوق    دولية   سبعة صكوك    إىللوفينيا على نفسها عند انضمامها      اليت قطعتها س  
، والتزاماهتا الناجتة عـن      وتصديقها عليها  املعاهدات األوروبية حلقوق اإلنسان    وإىلاإلنسان  

تعهداهتا السياسية وعضويتها يف االحتاد األورويب، وكذلك خضوعها للمساءلة عن التنفيـذ            
تسريع إجناز األهداف الـسياسية     عن   الوطين و  هااملوجودة يف تشريع  الفعال للقواعد القانونية    

 مرة أخرى على مقارنة اآلليـات املؤسـسية         احملددة يف الوثائق الربناجمية، فإهنا تعكف حالياً      
املوجودة باملعايري الدولية واألوروبية وبالنهج اليت اعتمدهتا دول أخرى أعـضاء يف االحتـاد              

  .ه املؤسساتاألورويب يف إنشاء مثل هذ
وقد أخذت احلكومة يف اعتبارها البيانات املتعلقة بعدم مالءمة وضع احملامي املعـين               -١١

أو احملامي املعين مببدأ املساواة اليت تلقتها اللجنـة املعنيـة          / و  واملرأة بتكافؤ الفرص بني الرجل   
احمللية، مبـا فيهـا     بالقضاء على التمييز ضد املرأة وغريها من املؤسسات الدولية واإلقليمية و          

كما أخذت يف االعتبـار     . اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا وأمني مظامل حقوق اإلنسان       
جبدية ومسؤولية التوصيات املتعلقة بتعزيز املؤسسات احلكومية من حيـث املـساواة بـني              

وهلذا السبب، ُعهد إىل مكتب تكافؤ الفرص بواجبات ومهام إضافية تـستند إىل             . اجلنسني
  . وغريها من املراسيم احلكوميةأحكام الوثائق املشار إليها سابقاً
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 بـني الـوزارات      مشتركاً  عامالً ، أنشأت احلكومة فريقاً   ٢٠١٠يونيه  /حزيرانويف    -١٢
ويضم يف عضويته  . إلعداد مقترح ترتيب مؤسسي شامل لضمان املساواة واحلماية من التمييز         

ة، ووزارة العمل واألسرة والشؤون االجتماعية، امالعوزارة اإلدارة (خرباء من ثالث وزارات     
، ومكاتب حكومية هلا واليات يف جمال تكافؤ الفرص، والشباب،          )ووزارة الشؤون اخلارجية  

واجلنسية واجلماعات الدينية، واألمانة العامة حلكومة مجهورية سلوفينيا، واحملامي املعين مببدأ           
 الوزارات صالحية توجيه الدعوة، كلما اقتضى األمر،        وللفريق العامل املشترك بني   . املساواة

. إىل ممثلي وزارات ومكاتب حكومية أخرى وأمني مظامل حقوق اإلنسان حلضور اجتماعاته           
  :وطلبت احلكومة من الفريق العامل إعداد ما يلي

آلليات املؤسسية احلالية لضمان املساواة واحلمايـة مـن التمييـز يف            احتليل   •
  ا؛مجهورية سلوفيني

ما يتصل بتـشريعات االحتـاد األورويب       يحتليل التزامات مجهورية سلوفينيا ف     •
   طرف فيها؛ هيوالتزاماهتا املنبثقة عن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت 

 تصور جديد لآلليات املؤسسية يشمل الترتيب القائم يف جمال وضـع            اقتراح •
 ورصـد وضـع الفئـات       السياسة العامة والترتيب املتعلق بتعزيز املـساواة      

  .االجتماعية املعنية وتقدمي الدعم واملساعدة القانونيني لضحايا التمييز
لفريق العامل املشترك   ساب ا اخلربة ومبهام تقنية حل   وفري  ويقوم مكتب تكافؤ الفرص بت      

كما ُعهد إىل الفريق العامل بوالية تقدمي مقترح تصور جديـد إىل حكومـة              . بني الوزارات 
  .٢٠١٠أكتوبر /فينيا حبلول هناية تشرين األولمجهورية سلو

وستتضمن التحليالت اليت سيعدها الفريق العامل املشترك بني الوزارات حملة عامة عن   -١٣
 صالحيات وضع السياسات يف جمال عدم التمييز، مبا فيها           هلا اهليئات احلكومية املوجودة اليت   

 وموقعها يف هرم اهلياكل والسلطة احلكوميـة،        اهليئات احلكومية املعنية باملساواة بني اجلنسني     
ملن يدعون  تقدمي مشورة مستقلة    املكلفة ب وكذا حملة عامة عن اهليئات الوطنية لتعزيز املساواة         

ومساعدهتم، وإجراء حبوث وحتليالت مستقلة، ونشر تقـارير مـستقلة،           ضحايا التمييز أهنم  
وسيتضمن التحليل حملـة عامـة عـن    . وتقدمي توصيات إىل واضعي السياسات باختاذ تدابري   

الطبيعة القانونية للقرارات اليت تعتمدها اهليئات الوطنية املستقلة املعنية باملـساواة يف بلـدان              
  . االحتاد األورويب

ومل يضع الفريق العامل املشترك بني الوزارات بعد الصيغة النهائية ملقترح التـصور،               -١٤
ملعايري الدولية ذات الصلة، مبا فيها ما يسمى مبادئ باريس،          بيد أنه سيأخذ يف االعتبار مجيع ا      

تحليل مقارن للترتيبات املؤسسية املوجودة يف سلوفينيا وغريهـا مـن الـدول          ب وسيسترشد
كما سيأخذ املقترح يف االعتبار البيانات املتعلقة بعدم مالءمـة          . األعضاء يف االحتاد األورويب   

ة والتوصيات املتعلقة بتعزيز مكتب تكافؤ الفرص بصفته هيئة         وضع احملامي املعين مببدأ املساوا    
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حكومية تقدم مقترحات إىل احلكومة والوزارات بشأن التدابري واألنشطة الكفيلة بتحقيـق            
  .مساواة حقيقية

معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا حكومة مجهورية سلوفينيا فيما يتعلـق               
  ٢٨بالفقرة 

   السياسيةمشاركة املرأة يف احلياة     
تدرك حكومة مجهورية سلوفينيا أنه جيب عليها ضمان ممارسة املرأة حلقوقها ممارسة              -١٥

تامة على أساس املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت اليت تنظمها اتفاقية القضاء على مجيع               
القـرار  أشكال التمييز ضد املرأة، مبا فيها حقها يف املشاركة يف احلياة السياسية ويف صـنع                

كما تدرك أن حتقيق املساواة للمرأة يف هذا اجملال جيـب أن            . السياسي على مجيع املستويات   
ويعرَّف التمثيل املتـوازن بـني      . يتم باستخدام مجيع التدابري املالئمة ودون مزيد من التأخري        

حـدها   بأنه مشاركة املرأة بنسبة ال يقل         واملرأة اجلنسني يف قانون تكافؤ الفرص بني الرجل      
 يف املائة يف صنع القرار السياسي، وهو أحد أهداف هذا القانون، وكذا أحد              ٤٠األدىن عن   

 األهداف االستراتيجية للقرار املتعلق بالربنامج الـوطين لتكـافؤ الفـرص بـني الرجـل               
 وقانون تنفيذ مبدأ     واملرأة وقد أوجد قانون تكافؤ الفرص بني الرجل      . ٢٠١٣-٢٠٠٥ واملرأة

 املعاملة األساس القانوين الستخدام تدابري خاصة مؤقتة ملنع آثار عدم مساواة وضع املساواة يف
املرأة لوضع الرجل والقضاء على هذه اآلثار أو استخدامها كسبيل للتعويض عن عدم مواتاة              

وقد استخدمت تدابري خاصة مؤقتة، يف شكل حتديد حصة للمرأة يف تكوين قوائم             . وضعهن
قرير الـدوري   تانظر ال (غيري ثالثة قوانني تنظم االنتخابات يف سلوفينيا        املرشحني، لتكملة وت  

وردودها على قائمة القضايا واألسئلة الـيت       ) CEDAW/C/SVN/4(الرابع جلمهورية سلوفينيا    
   )). CEDAW/C/SVN/Q/4/Add.1(طرحتها اللجنة 

ـ  ةحـص (يف قوائم املرشـحني     نيا لتمثيل املرأة    ة د صوبعد بدء العمل حب     -١٦ يف ) رأةامل
دورتـان مـن    االنتخابات التشريعية، جرت انتخابات عامة واحدة للجمعيـة الوطنيـة و          

وقـد  .  األورويب الربملـان  نواب مجهورية سلوفينيا يف      ات الختيار لية وانتخاب احملنتخابات  اال
آثار إجيابية يف زيادة حصة املرأة يف قوائم املرشـحني، مبـا أن   رأة  املةكانت لبدء العمل حبص 

متوسط حصة املرشحات جتاوز احلصة الدنيا املنصوص عليها يف القانون يف مجيع االنتخابات،      
عدد  يف زيادة    ةسمح بتقييم آثار بدء العمل باحلص     وإن كانت العينة االنتخابية أصغر من أن ت       

  .  املنَتخباتالنساء
 ٢٠٠٨عـام   لنتخابات اجلمعية الوطنية جلمهورية سلوفينيا      الوأظهرت نتائج حتليل      -١٧

 ةحصيف   من القصور     تكافؤ الفرص مستوى معيناً    مكتبأجرته مؤسسات خارجية حلساب     
فلم يكن من املمكـن،   . تكوين قوائم املرشحني  فيما يتعلق ب  املنصوص عليها يف التشريع     رأة  امل
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ـ يف النظام االنتخايب املعمول به يف انتخابات اجلمعية الوطنية، تكم        ق لة املقتضى القانوين املتعل
  . يف قوائم املرشحنيالرجل واملرأةترتيب ا حيدد  مبصة املرأةحب

يف أعلى ما يكـون     خنب كان   وأظهرت التجارب السابقة أن عدد النساء الالئي انتُ         -١٨
، )نظام يستخدم يف انتخابـات الربملـان األورويب       (النظام النسيب ذي اهليئة الناخبة الوحيدة       

نظـام يـستخدم يف     ( اهليئات الناخبة والدوائر االنتخابية       يف النظام النسيب املتعدد    ومنخفضاً
انتخـاب  ( يف النظام املعمول فيه بقاعدة األغلبية         ما يكون  ، وأدىن )انتخابات اجلمعية الوطنية  

 وأظهرت التجربة أيضاً  . )املستشارين البلديني حيث يستخدم نظام األغلبية     رؤساء البلديات و  
ونتيجة لذلك،  . كل يف تأمني عدد كاف من املرشحات      أن األحزاب السياسية ليست هلا مشا     
بدء العمل بنظام ملزم حدد حصة املـرأة        مسألة دواعي   طرحت اجتماعات ونقاشات خمتلفة     

مل ( يف املائة كحصة مستهدفة للمرأة نسبة إىل الرجل يف انتخابات اجلمعية الوطنيـة               ٣٥ يف
 للمرأة يف االنتخابـات األوىل املنظمـة         يف املائة  ٢٥ االنتقايل للقانون إال حبصة      احلكميأمر  
 اآلخـران علـى     نونص القانونان االنتخابيا   .)، بعد دخول القانون حيز النفاذ     ٢٠٠٨ عام

 ه وتعريف  واملرأة  قانون تكافؤ الفرص بني الرجل      أيضاً وتناقض هذه احلصة  .  يف املائة  ٤٠ حصة
  . اجلنسنيبني  لتمثيل املتوازنل

مة يف إعداد مقترحات بتعديل قـانون       اارة اإلدارة الع  ، شرعت وز  ٢٠٠٩ويف عام     -١٩
 تـأثري   أن يكون للناخبني  انتخابات اجلمعية الوطنية ستلغي الدوائر االنتخابية اليت حتول دون          

املتعلق بالتعاون ئتالف وتعترب هذه التغيريات اليت تناوهلا اتفاق اال. حاسم فيمن ُينتخب للربملان   
 يف طياهتـا زيـادة      أيـضاً ل   بأهنا حتم  ٢٠١٢-٢٠٠٨لفترة  حكومة مجهورية سلوفينيا ل    يف

  .  انتخاب املرأةاتإمكاني
ـ      ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٠ خـرباء  اً لل ، نظم مكتب تكافؤ الفرص اجتماع

لتقييم مشروع القانون املتعلق بإدخال تعديالت على قانون انتخابات اجلمعية الوطنية حبيث             
ت وقد حضر . ن متثيل متوازن بني اجلنسني يف اجلمعية الوطنية       تدرج فيه تدابري مالئمة لضما    

كما . ات من الوسط األكادميي واملنظمات غري احلكومية      بارزاالجتماع بعض ممثالت املرأة ال    
اعتربن مشروع مقترح القانون مبادرة جيدة وقدمن مقترحات إضافية لضمان تأثري إجيـايب             

وأبلغ املكتب وزيـر اإلدارة     .  إمكان انتخاب النساء   للتركيبة اجلنسانية لقوائم املرشحني على    
قـانون  ل إىل الفريق العامل من أجل إعداد تعـديالت          املقترحات اليت قدمت الحقاً   بمة  االع

  . االنتخابات
وأُبلغت اللجنة الربملانية املعنية بااللتماسات وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفـرص، يف             -٢١

. ٢٠٠٨، بنتائج حتليل انتخابات اجلمعية الوطنية لعـام         ٢٠١٠فرباير  /دورهتا الثالثة يف شباط   
 عدد  ةواقترحت اللجنة أن تدرس احلكومة واجلمعية الوطنية ما إذا كان ينبغي، من أجل زياد             

النساء يف إدارة الشؤون العامة يف هيئات الدولة ويف هيئات اجلماعات احمللية، تغيري القـوانني            
  .  أعلى للمرأةشأهنا أن تتيح متثيالًأو النظام االنتخايب بطريقة من /و
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، نظم مكتب تكـافؤ الفـرص واللجنـة الربملانيـة املعنيـة      ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٢٢
 عـدد النـساء يف       زيادة  بشأن تدابري  بااللتماسات وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص اجتماعاً     

 انتخنب ئياللللنساء ا النقاش هي النسب املئوية املنخفضة جداًبداية وكانت . العملية السياسية
، وتوصيات اللجنة املعنية    رئيسات البلديات لعضوية الربملان، والنسب املئوية املنخفضة للنساء       

كمـا أكـدت    . ها يف هذا التقرير   نبالقضاء على التمييز ضد املرأة اليت حنن بصدد اإلجابة ع         
، أن نأخذ يف االعتبـار      استنتاجات هذا االجتماع أنه ينبغي لنا، وحنن نغري القانون االنتخايب         

كما أشـارت إىل مـسؤولية      . النساءانتخاب  حظوظ  زيادة  دور النظام االنتخايب يف ضمان      
 يف صـنع القـرار       واملرأة الرجلبني  احلكومة والربملان يف اختاذ تدابري ترمي إىل متثيل متوازن          

املواقف من موقـع      تغيريالسياسي، وإىل احلاجة إىل مزيد من اجلهود الفعالة لتغيري العقليات و          
أشـارت  اليت تؤثر فيها القوالب النمطية واألحكام املسبقة اجلنـسانية، و         ، و السياسةاملرأة يف   
 بوضوح عن تأييدها لزيادة األحزاب السياسية ملشاركة ةعرب مإىل دور وسائط اإلعالم   كذلك  
مبا يشمل  (عمها  كما اتفق املشاركون يف االجتماع على أنه ينبغي للحكومة أن تزيد د           . املرأة

للمنظمات غري احلكومية اليت تعمل من أجل حتقيق املساواة بني اجلنـسني، وأن             ) الدعم املايل 
لمجموعـات املعنيـة    لرمسية و النسائية  اللمجموعات  لتزيد متويل املشاريع والربامج الداعمة      
ح بإدخـال   دم مقتـر  وفيما يتعلق باملسألة األخرية، قُ    . بتكافؤ الفرص يف األحزاب السياسية    

تعديالت على قانون األحزاب السياسية من أجل إلزام األحزاب بتخصيص نسبة مئوية معينة             
  . تعزيز وضع املرأة ودورها يف هذه األحزابلمن األموال اليت تتلقاها من امليزانية الوطنية 

ص اليت وفيما يتعلق بتمويل اجملموعات النسائية الرمسية واجملموعات املعنية بتكافؤ الفر         -٢٣
تعمل داخل األحزاب السياسية، أعد مكتب تكافؤ الفرص مبادرة لدراسة إمكانية إجياد متويل          
هلذه اجملموعات عن طريق تغيري قانون األحزاب السياسية على غرار أحكام مادة من القانون              
نفسه متكِّن املكتب املعين بالشباب من متويل املنظمات الـشبابية واألجنحـة الـشبابية يف               

وهبذه الطريقة، ميكن للمجموعات النسائية يف األحـزاب الـسياسية أن   . ألحزاب السياسية ا
حتصل على الوسائل الالزمة للمشاركة يف متويل اجلهود الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص بـني        

 بـني   الرجل واملرأة يف األحزاب، وخباصة من أجل تنفيذ خطط لتشجيع متثيل أكثر توازنـاً             
 يف اهليئات احلزبية وقوائم املرشحني على النحو الذي يلزم به قـانون تكـافؤ               الرجل واملرأة 

  .الفرص بني الرجل واملرأة
 يف  وتوجد التعديالت املقترح إدخاهلا على قانون انتخابات اجلمعية الوطنية حاليـاً            -٢٤

بعض ن إلغاء الدوائر االنتخابية يواجه معارضة قوية من         ألكايف  السياسي  الدعم  حشد ال طور  
بيد أن الفريق العامل الذي يعد التغيريات اليت ستدخل على القانون           . احلياة السياسية طراف  أ

 اًحاليعمول هبا   ة الدنيا امل  يمالز ملكتب تكافؤ الفرص يقضي بتغيري حصة املرأة اإل        اعتمد مقترحاً 
 حكـم ضافة   يف املائة، وبإ   ٤٠نيا من   د يف املائة من قوائم املرشحني إىل حصة         ٣٥ب احملددة  و

لقائمة من ا املرشحني يف النصف األول     رتيب  فرض ت يجديد إىل القانون بشأن تركيبة القوائم       
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مـن أصـل    ( أربع هيئات ناخبة      كل قائمةعلى رأس   كون  تمرأة ورجل حبيث    ا بني   ةناوببامل
  . ملتبقية رجل اهليئات األربع اائموقعلى رأس ويكون امرأة ) مثانية

  بري اخلاصة املؤقتةرئاسة البلديات، والتداجيع تويل املرأة الرامية إىل تشاجلهود     
يف  إىل زيادة حصة النـساء       مل تقم حكومة مجهورية سلوفينيا بأنشطة ترمي حتديداً         -٢٥

وأُشري، يف اجتماع للجمعية الوطنيـة ذُكـر يف         .  يف فترة السنتني األخريتني    رئاسة البلديات 
تكاسات، كما تبني ذلك النسبة املئوية للنساء الالئي        هناك ان كانت   ه أعاله، إىل أن   ٢٢الفقرة  
، لكن املشاركني   ) يف املائة  ٣,٣ (٢٠٠٦يف االنتخابات احمللية لعام     رئيسات للبلديات   انتخنب  

رئيـساٍت  يف االجتماع مل يقدموا أي مقترحات حمددة بشأن زيادة انتخـاب املرشـحات              
  . للبلديات

ناقصة عامة لتمويل مشاريع منظمة غري حكومية       ومن بني املشاريع اليت طرحت يف م        -٢٦
 يرمي إىل إذكاء الـوعي      يف جمال املساواة بني اجلنسني، اختار مكتب تكافؤ الفرص مشروعاً         

والترويج ألمهية التمثيل املتساوي للمرأة والرجل يف املناصب االنتخابية على املستوى احمللي،            
  .رامج األحزاب احمللية وقوائم املرشحنيوتشجيع دمج سياسات املساواة بني اجلنسني يف ب

محالت إذكاء الوعي ومبادرات بناء القدرات من أجل مشاركة املرأة يف احلياة                
  السياسية

 جلميع االنتخابات ويبلغ وسائط اإلعالم      م حتليالً انتظاجري مكتب تكافؤ الفرص ب    ُي  -٢٧
وقبـل  .  املصلحة بالنتائج   من أصحاب  اواملنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية وغريه     

تام الستقالليتها وحلرية التعبري،    ال هاحتراممع  انتخابات، يشجع املكتب وسائط اإلعالم،      أي  
يف نقاشات املرشحني خالل األنشطة اليت تـسبق        والرجل  على ضمان حضور متساو للمرأة      

إلعالمية، وذلك  اتويات  االنتخابات، وضمان صورة متوازنة وغري منطية للمرأة والرجل يف احمل         
  . من أجل املسامهة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني كمبدأ من مبادئ حقوق اإلنسان

زيادة قـوة   ، كان مكتب تكافؤ الفرص ينجز أنشطة من أجل          ٢٠٠٤  عام وحبلول  -٢٨
 ونظـراً .  يف األحزاب، ولدعم بروز املرشـحات يف االنتخابـات          السياسي هاوتأثرياملرأة  

 من قانون األحزاب السياسية     ٢١مة بأن مثل هذه األنشطة تناقض املادة        لتعليمات من احلكو  
 مبـادرات   ٢٠٠٤  عـام  اليت حتظر متويل األحزاب من ميزانية الدولة، مل ينظم املكتب بعد          

ملموسة لبناء القدرات لفائدة املرشحات ومل يشارك يف متويل اجملموعات النـسائية العاملـة              
  ). أعاله٢٣لعودة إىل الفقرة يرجى ا(داخل األحزاب السياسية 

       


